
ZWART GAT 

 

Laatst hoorde ik dat een ‘zwart gat’ in ons heelal eigenlijk helemaal geen gat, geen lege 

ruimte is. 

Integendeel zelfs. 

Het is een grote hoeveelheid puin en gruis en brokstukken die ongelooflijk strak op elkaar 

geperst worden, met een niet uit te drukken zwaarte en gewicht. 

Alle energie wordt er naartoe gezogen, je kunt je er niet aan onttrekken. 

Zelfs alle licht verdwijnt erin, het is daar echt zwart, aardedonker. 

En het trekt alles naar zich toe, alles wat in de buurt is. 

Er is dus enorm veel in dat zwarte gat, een enorme hoeveelheid van dingen.  

Maar het voelt als leegte en vooral als eenzaam. 

 

Als mensen praten over hun oorlogservaringen dan noemen ze dat ook vaak een ‘zwart gat’, 

en dan hoor je ook deze gevoelens terug: leegte, eenzaamheid. 

Bij nabestaanden, degenen die iemand verloren hebben in de strijd. 

Bij degenen van wie de missie geslaagd is, die een bijdrage aan de vrede hebben geleverd, 

maar weten van de prijs aan de andere kant.  

Bij de overlevers die dingen hebben moeten doen die ver afstaan van hun eigen levensstijl 

en normen. 

Bij hen die geconfronteerd zijn met onvoorziene, onbedoelde gevolgen, de hardheid ervan. 

Je voelt gewicht van die ervaringen in wat zij vertellen. 

Hoe strak en vast ze op elkaar gepakt zitten,  

de energie die het van je vraagt,  

het licht dat het weg neemt in je leven,  

en misschien wel het zwaarst:  

die eenzaamheid die het geeft, met wie kun je dit delen? 



 

Het is daarom des te teleurstellender en moeilijker dat juist dit jaar, 75 jaar na dato,  

met zoveel aandacht voor die kant van de medaille,  

er zoveel herdenkingen en gebeurtenissen niet doorgaan. 

Dat de vrijheid niet samen gevierd kan worden, de trots niet gedeeld,  

de onuitgesproken herkenning en erkenning over en weer in de ontmoetingen wegvalt. 

Maar weet dat onze eerbied en ons respect voor ieder die hiervoor gegeven heeft, zijn leven 

of haar leven, dat dit er niet minder om is.  

En ons hart gaat uit naar ieder die leeft met zijn of haar ervaringen van oorlog en strijd. 

Naar de nabestaanden.  

We gedenken wie gevallen zijn, met eerbied en respect.  

En hopen op licht en kracht en vooral op vrede! 

Mag ik daarom dit gebed voor u uitspreken: 

Goede God, schenk ons uw vrede. 

Goede God, schenk ons uw vrede 

Goede God, schenk ons uw vrede. Amen 

 


