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Astrid Veldhuizen (51) 
bestuurder  
Elker-Het Poortje: 
Haar naam was Sarah

‘Haar naam was Sarah gaat over een 

Joods meisje dat tijdens de oorlog 

met haar ouders en broertje in Pa-

rijs woont. Op een dag is er een inval 

in hun huis en worden ze opgepakt.  

Sarah ziet kans om haar broertje te ver-

bergen in een kast. Haar ouders en zij 

worden weggevoerd naar Vélodrome  

d‘Hiver, een groot wielerstadion in  

Parijs waar ze met 12.000 andere Joden 

dagenlang worden vastgehouden. Het 

verhaal wordt afwisselend beschreven 

vanuit het perspectief van Sarah en 

dat van een journaliste in deze tijd, 

die onderzoek doet naar het lot van de 

Joden in Parijs. Je beseft dat die twee 

verhalen op een gegeven moment in el-

kaar moeten haken. In de loop van het 

boek ontdekt de journaliste dat haar 

schoonfamilie in het huis van Sarah 

heeft gewoond.

Wat ik zo mooi en indrukwekkend vind 

aan dit boek, is dat de gedachten van 

het meisje zo goed worden beschreven. 

Zo is ze verbaasd over de angst die ze 

bij haar moeder ziet en geschokt als ze 

haar ziet huilen. Haar ouders zouden 

toch alles onder controle moeten heb-

ben? Haar gevoel van veiligheid wordt 

haar ontnomen. Dat het zo werkt kun 

je lezen in een theorieboek, maar als je 

het leest in een roman als deze, voel je 

de emotie. 

Uit het boek blijkt weer eens hoe ont-

redderd kinderen zijn als ze niet bij 

hun ouders kunnen blijven. Dat is voor 

mij een extra stimulans om me ervoor 

in te zetten opname van kinderen te 

voorkomen door eerder hulp te bieden. 

Uit het boek herken ik dat kinderen 

een enorme (veer)kracht kunnen heb-

ben onder erbarmelijke omstandighe-

den. Sarah weet te ontsnappen, vooral 

omdat ze haar broertje uit de kast wil 

bevrijden. Elke keer vindt ze een ma-

nier om een stapje te zetten. Dat zie ik 

ook bij de kinderen aan wie wij zorg 

en onderwijs bieden en daar heb ik be-

wondering voor. Ik wens elk kind toe 

dat hij het beste uit zichzelf kan halen. 

Hetzelfde gun ik de medewerkers in 

mijn organisatie, die ook vaak heftige 

situaties meemaken. 

Na al haar pogingen om terug naar het 

huis te gaan om haar broertje te bevrij-

den, wacht Sarah een situatie waar-

mee ze geen rekening heeft gehouden. 

Als de journaliste uiteindelijk Sarahs 

gegevens heeft kunnen traceren, blijkt 

ze naar de Verenigde Staten te zijn 

verhuisd en inmiddels overleden te 

zijn. Haar zoon blijkt niets van haar 

geschiedenis te weten. Dat vind ik ook 

zo typerend: dat mensen, ondanks een 

moeilijk verleden, in de meeste geval-

len toch proberen te overleven en soms 

hun verleden verzwijgen.’  (SS)

Tatiana de Rosnay, Haar naam was Sarah 

(Artemis, 2007)
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