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Het is goed dat wij vanavond weer met velen naar hier zijn 
gekomen. 
Straks, om acht uur precies, zijn wij zoals ieder jaar twee 
minuten stil. 
Wij gedenken in die minuten de Nederlandse slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies 
nadien. 
 
Onlangs stonden we hier bij dit monument met de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de basisscholen van Weesp. 
 
Na het indringende persoonlijke verhaal van mevrouw Petter 
in de Grote Kerk, waar al die leerlingen heel stil naar 
luisterden, spraken we hier over de betekenis van dit 
monument. 
Dat is temeer belangrijk omdat deze kinderen, de kinderen van 
Weesp, uw kinderen en kleinkinderen het verhaal ook weer 
verder moeten doorgeven. 
 
Zij moeten straks met hun aanwezigheid hier de twee minuten 
stilte ieder jaar opnieuw inhoud geven. 
Het is aan ons om dat aan hen door te geven. 
Wij moeten hen hieraan binden. 
Daar ligt voor de huidige generatie volwassenen, voor ons dus, 
een grote verantwoordelijkheid 
 
Zoals elk jaar …… 
 
Zoals elk jaar op 4 mei, aan de vooravond van Bevrijdingsdag, 
herdenken wij vandaag hier op de Ossenmarkt hen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid. 
Maar hen niet alleen. 
 



2 
 

We herdenken ook: 
• allen die tijdens de oorlog zijn vermoord in 

concentratiekampen, 
• allen die zijn gefusilleerd voor verzetsdaden, of uit wraak 

als represaille,  
• allen omgekomen tijdens hun tewerkstelling  
• en zij die op andere wijze hun leven gaven/verloren 

zowel hier als in Nederlands Indië. 
 
“Dit monument stelt een zittende weduwe voor en brengt tot 
uitdrukking het verdriet en de berusting in het verlies van de 
gevallenen,” aldus mevrouw Buma – Van Mourik Broekman, 
die het monument maakte. 
 
Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iemand uit 
om een tekst bij het jaarthema te schrijven. 
Dit jaar: ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. 
 
Elseviers hoofdredacteur Arendo Joustra schrijft over het 
jaarthema en refereert aan de blijvende, grote belangstelling 
voor verhalen als ‘Soldaat van Oranje’, ‘Oorlogswinter’ en 
‘Anne Frank’.  
 
Persoonlijke verhalen die ……. 
 
Persoonlijke verhalen die ontroeren omdat ze de essentie van 
het leven heel nabij brengen.  
 
Doordat we even kijken naar de wereld door de ogen van deze 
hoofdpersonen, voelen we ons bijna fysiek getuige van hun 
emoties, de angst, ontreddering, uitputting, maar ook de moed 
en opoffering.  
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Deze verhalen maken wat in ons los.  
Daar willen we met anderen over praten. 
Het raakt ons zo diep, dat we het willen en moeten delen.  
Dat is de kracht van deze verhalen.  
Dat maakt dat de geschiedenis niet vervaagt, maar dat we het 
verleden levend houden. 
 
Met Joustra ben ik het eens dat de beroemde dichtregel van 
Leo Vroman ‘Kom vanavond met verhalen’ niet alleen als 
hartenkreet moet worden gezien, maar ook als opdracht. 
 
Ik citeer Joustra: 
 “Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst.  
We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen.  
Tot alle getallen weer zijn veranderd in namen.  
Dat is de waarde van gedenken.” Einde citaat. 
 
 
Ook Weesp kent ….. 
 
Ook Weesp kent deze persoonlijke verhalen.  
We staan regelmatig even stil bij de struikelstenen in de stad.  
Op die stenen zien we de namen en geboortedata van 
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.  
De stenen liggen voor de ingang van de woningen waar onze 
toenmalige plaatsgenoten hebben gewoond en van waaruit ze 
werden gedeporteerd.  
Maar wat zijn de verhalen achter deze woorden en getallen? 
 
Het boek ‘Geschiedenis van de joodse Gemeenschap in 
Weesp’ van Dick van Zomeren, neemt ons mee. 
 
Mee in het verhaal, bijvoorbeeld, van de broers Wonder.  
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In het Weesp van voor 1940 woonden de broers Wonder.  
Levie Wonder had een slagerij in de Slijkstraat.  
 
Slager Levie Wonder voelde zich met hart en ziel met Weesp 
verbonden en nam actief deel aan het verenigingsleven.  
Hij kreeg samen met zijn vrouw Rosalie drie dochters: Kaatje, 
Miep en Jacoba.   
Slagersknecht Joël Denneboom woonde bij het gezin in.  
Hij werd door de Weespers Bram genoemd. 
 
 
Van dit hele gezin ….. 
 
Van dit hele gezin zou alleen dochter Miep de oorlog 
overleven.  
Levie, Rosalie, de opgroeiende Kaatje en Jacoba én de 19-
jarige slagersknecht Joël, ook Bram genoemd, werden 
gedeporteerd naar Auschwitz en werden daar vermoord. 
Allen tussen 1942 en 1943. 
 
Miep Wonder vertelde later dat het gezin kort voor de oorlog 
de kans kreeg om te emigreren naar Amerika.  
“Mijn ouders wilden echter niet, met name mijn vader niet.  
Hij zei: ‘We blijven gewoon in Weesp.  
Hier gebeurt ons toch niks’.  
M’n vader wilde zijn geboorteplaats niet verlaten.” 
 
De broer van Levie, Barend Wonder was veekoopman.  
Zijn vrouw Emma runde een modemagazijn aan de 
Nieuwstraat.  
Emma was overigens de zus van Rosalie, de vrouw van 
Barends broer.  
Barend had een wat nors karakter.  
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Een lid van de politie in Weesp sprak over Barend Wonder: 
“Hij kon onverstandig zijn.  
Tijdens de oorlog kwam hij eens op het bureau om met één 
van ons ergens over te praten.  
Tijdens dat gesprek kwam er een Duitse militair binnen die 
tegen de politieman begon te praten.  
Barend onderbrak dat gesprek en zei: ‘U was met mij bezig’. 
 
 
Het echtpaar had …… 
 
Het echtpaar had twee kinderen, dochter Kaatje en zoon Jacob.  
In 1942 werd het gezin gedwongen van Weesp naar 
Amsterdam te verhuizen.  
Vanuit Amsterdam werden ze, via Westerbork overgebracht 
naar het vernietigingskamp Sobibor alwaar het gezin werd 
vermoord op 2 april 1943.  
Het echtpaar was toen de vijftig gepasseerd, dochter Kaatje 
werd 20 en zoon Jacob stierf op 17-jarige leeftijd. 
 
We zullen, we moeten deze verhalen en alle anderen blijven 
delen, blijven doorvertellen aan de volgende generaties.  
 
Ik sluit daarom af met een herhaling van het waardevolle 
citaat van Joustra:  
“Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst.  
We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen.  
Tot alle getallen weer zijn veranderd in namen.  
Dat is de waarde van gedenken.”  
 
 

942 woorden / ca 7 minuten. 


