
 

 

Dodenherdenking, 75 jaar bevrijding 

 
In de kerken zijn al maanden geen diensten, die men kan bijwonen. Er zijn zeker mensen die deze 
diensten missen: vanwege de gedwongen verandering in het weekendpatroon, vanwege het missen 
van de ontmoeting, de boodschap of het meditatieve moment, de symbolen, de muziek, het 
samenzijn of het samen zingen en bidden. 
Ik weet niet in hoeverre de diensten die via TV of via de lokale omroepen worden uitgezonden in dat 
gemis voorzien. En dat brengt me bij de vraag wat het wezenlijke is van kerkdiensten en in het 
bijzonder de diensten in onze kerk. 
Persoonlijk ervaar ik het “online volgen” van een viering toch een beetje als surrogaat, hoezeer de 
voorganger ook zijn best doet. Wat dat precies is probeer ik voor mijzelf duidelijk te krijgen.  
Is het alleen het gebrek aan “samen met anderen” of is het de inhoud van de teksten die niet of 
nauwelijks bij mijn beleving aansluit? Of iets anders waardoor ik niet geïnspireerd wordt?  
Al vaker heb ik gemerkt dat diensten mij soms niet aanspreken. Voor mij is een van de bedoelingen 
dat je deelnemer bent en niet alleen toeschouwer. Op zijn minst dient er een soort contact te 
ontstaan met de voorganger en dat kan op velerlei manieren. Een voorganger moet meer zijn dan 
iemand die op zijn manier ‘contact zoekt met zijn God’. Ik kan het goddelijke slechts herkennen in de 
mens die voorgaat. Dat eist oprechte betrokkenheid en  doorleefdheid,  die wat mij betreft niet 
overkomt via louter traditionele taal en symbolen. Het gebeuren moet ‘het geloof waardig’ zijn. Het 
volgen van een traditie en voorschriften t.a.v. eerbied en heiligheid alleen is niet voldoende. 
 
Terugdenkend  aan de dodenherdenking -dit jaar ook zonder toehoorders-  constateer ik dat “on line 
volgen” niet zo verkeerd hoeft te zijn. De dodenherdenking was in feite niets anders dan een dienst 
of een vorm van liturgie met gedicht, tekst, zang, voordrachten en symbolen. Ook daar was geen 
interactie met toehoorders maar ik werd wel meegenomen in de gedachten, in het zelfonderzoek, in 
de wensen. Er was over nagedacht, er was gezocht, en er werd geprobeerd betekenis te geven aan 
de dingen. De emotie was geen doel maar het gevolg.  
 
Er was terecht veel lof voor de voordrachten van onze koning en van Arnon Grunberg. Ook een 
uitzending t.g.v. bevrijding met vooral gedichten en liederen van o.a. Simone Kleinsma was een 



voorbeeld van zo’n dienst of liturgie. Het kan dus wel maar misschien moet je er zuinig mee zijn en 
alleen als je echt iets te vertellen of te delen hebt. En ook de gelegenheid moet er zijn: mensen willen 
dan wel luisteren omdat er wordt voorzien in een behoefte. Overigens moeten we ons wel realiseren 
dat de behoefte er nooit bij iedereen is.  
 
Voor mij hadden deze uitzendingen een hoog religieus gehalte. Het taalgebruik was misschien niet 
traditioneel religieus maar het ging wel over hogere christelijke waarden.  
 
Herdenken en bevrijding vieren is ook een traditie maar wel een die elk jaar door mensen oprecht en 
opnieuw wordt doordacht en gedeeld. De conclusie is dus dat inhoud, kwaliteit, behoefte en 
gelegenheid ook een grote rol spelen bij het bereiken van mensen. Ik wil er dan ook voor pleiten om 
bij gelegenheid van de hervatting van onze vieringen ook samen te gaan nadenken over hoe we zelf 
verder willen. 
 
Na de dodenherdenking ben ik naar de Lindense monumenten gefietst op het kerkhof en bij de 
kruising naar Den Drul. Ik was daar maar even en alleen, maar de vlaggen halfstok daar, bij De Burcht 
en vele huizen in Linden, die ik onderweg zag, maakten me zelfs blij en ook wel een beetje trots op 
Linden. 
Ik verweet mezelf dat ik niet wat bloemen uit de tuin had meegenomen. Bij het nieuwe monument 
lag een heel eenvoudig bosje bloemen en een losse bloem. Iemand anders had er gelukkig wel aan 
gedacht.  
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