
2020 

 

Eva Pronk 

15 jaar, Den Haag 

 
Vrijheid 

de oude man 
verstopte joden op zijn zolder, 
drukte illegale kranten 
en hielp Engelse piloten. 
hij loog voor het leven. 
hij loog voor de vrijheid. 

de vrouw 
in de kelder 
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen 
bange mannen, vrouwen en kinderen 
schuilen voor de bommen. 
zij stond voor het leven. 
zij stond voor de vrijheid. 

de jongen 
net achttien 
opgeroepen 
om te vechten aan het front 
nam afscheid van zijn moeder 
en zou haar nooit meer zien. 
hij vocht voor zijn leven. 
hij vocht voor de vrijheid. 

deze helden. 
gewone mensen zoals jij en ik. 
kozen ervoor te vechten 
voor de vrijheid. 

als een van deze helden  
hier niet voor had gekozen. 
was mijn opa dan geboren?  
had ik dan geleefd? 

  



Vienne Haagoort 

16 jaar, Rotterdam 

 
Herdachte wegen 

Over de schaduwkant van de straat 
lopen zij hun wegen 
bekende richtingen 
naar een onbekend doel 

Morgen is hen niet gegeven 
aangenomen, zijn de blaren op hun voeten 
die drukken tegen de achterkant 
van hun schoen 

Veranderd door het verstrijken van tijd 
losgelaten door zicht op het eind 
lopen zij nu hun wegen 
over de zon kant van de straat 

Hun blikken werpend op de schaduwkant 
waar weggevaagde herinnering 
door nieuwe schoenen 
worden herdacht 

  



Lieve Metzlar 

16 jaar, Leiden 

 
Durf te durven 

Durf te praten 
Voor hen die de stem niet hadden 
Stille helden waren 

Durf te geloven 
In vrijheid 
En samen 

Durf te hopen 
Voor hen die de hoop nooit opgaven 
Voor de toekomst 

Durf jij twee minuten stil te zijn? 
Dan durf ik te luisteren 

 

  



Tamara Tromp 

16, Noordwijk 
 

Pas als het donker is 
weet je dat het licht was. 
Ik, niets anders dan licht geproefd, 
zag alleen een glimp van donker 
op het journaal en in schoolboeken.  
Ik leef zonder honger, 
zonder schoten om de hoek, 
zonder raketten als strepen door de lucht, 
zonder angst voor razzia’s 
zonder… 
Zonder wat? 
Geen benul van het donker, 
en gelukkig maar. 
Herdenk het donker zodat je 
het licht kunt zien, 
ervan kunt genieten en 
het over de wereld kunt verspreiden. 

  



2019 

 
Maureen de Witte 

17 jaar, Emmeloord 
 
Eén keer vaker  

Eén keer vaker kijken, 
naar de foto aan de muur,  
van mijn opa in het uniform,  
strijdend voor mijn vrijheid,  
ging hij dwars door het vuur.  

Eén keer vaker strijden,  
dan dat je werkelijk kon,  
strijdend tot aan het einde,  
omdat je met opgeven 
de oorlog niet won. 

 Eén keer vaker liefhebben, 

hen die ons zijn ontgaan, 
opdat de herinnering blijft leven,  
opdat we niet vergeten  
wat zij voor ons hebben gedaan.  

Eén keer vaker denken,  
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen  
voor altijd zichtbaar blijft.  

  



Femke Allaart 

15 jaar, Lelystad 

 
Vandaag en morgen 

Elke dag 
elke minuut 
elke seconde 
keuzes maken 
ons leven is een aanéénschakeling van keuzes maken we maken allemaal andere keuzes 
in een andere tijd 
op een andere plek 
maar 
vandaag kiezen we samen 
we kiezen samen om te herdenken 
de keuzes te herdenken van andere 

In vrijheid kunnen kiezen 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend laten we daarom blij zijn 
dat wij, hier in Nederland 
kunnen kiezen waar we in geloven kunnen kiezen van wie we houden kunnen kiezen wie we zijn 

Zij die nu herdacht worden 
kozen niet voor zichzelf 
maar voor anderen 
zij die nu herdacht worden 
bepalen de keuzes van nu 
zij die nu herdacht worden 
vormen onze toekomst 
een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen voor ons zelf 
of 
voor ons samen 
een toekomst voor ons allemaal 

  



Aaron Driedijk 

13 jaar, Almere 
 
Verstoppen 

Verstoppen  
...om wie je bent 

Verstoppen  
...om wat je voelt 

Verstoppen 
...om wat je denkt 

Waar zou jij je verstoppen? 

We denken terug waarom jij en ik 
ons niet meer hoeven te verbergen 

Laat verstoppertje 
alleen een spel zijn 
zodat we allen 
in vrijheid kunnen leven en kiezen  
en elkaar zien 
zoals we zijn 



Janine Venema 

14 jaar, Almere 
 
Stel je eens voor 

Stel je eens een meisje voor van mijn leeftijd 
Bruine haren, groene ogen, een lieve familie, misschien wel dezelfde stem 
Alleen dan 74 jaar geleden 
Er is maar één verschil tussen ons 
Bij haar was er oorlog, en bij mij niet 
Zij moest onderduiken en ik ga naar school 
Zij zag familieleden sneuvelen, terwijl ik op familiebezoek ging 
Zij moest afschuwelijke pijn verdragen en ik, ik groeide op in een warm gezin  
(Stilte....) 
Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan en door te gaan naar het 
volgende hoofdstuk. 
Dat is een keuze. 
Maar bedenk wel, dat dit gaat over mensen 
Zoals jij en ik 
Want dat meisje, met die bruine haren en die groene ogen, 
Dat had ik evengoed kunnen zijn 



2018 

 

Gytha te Nijenhuis 

17 jaar, Surhuisterveen 

 
Het liefst willen we vergeten 
Deze stoffige doos op zolder laten staan 
Dit litteken verbergen met kleding 
Maar je kan het niet loslaten  

Leegte, stilte 
Maar toch luid 
Veel woorden 
Maar niet te omschrijven  

Voor sommigen gegraveerd in geheugens 
Bij anderen geleerd met het verstand 
De gebeurtenissen van lange tijd geleden 
Ze blijven voortbestaan in ons 



Ilja Boersma 

14 jaar, Makkinga 

 
De tijd 

Met trillende handen  
En knikkende knieën  
Een voelbare angst  
In die donkere nacht 

Ik kan me niet voorstellen  
Hoe mensen zich voelden  
Ik kan me niet voorstellen  
Hoe het geweest moet zijn 

Iedereen bij elkaar 
Luisterend naar de schoten  
Hopend dat ze weg zouden gaan 

Hopend dat ze zouden ontwaken  
Uit deze nachtmerrie 
Hopend dat alles 
Weer als vroeger zou zijn 

Ik kan me niet voorstellen 
Hoe dat geweest moet zijn 
Ik kan het proberen te begrijpen 
Maar het echt begrijpen 
Dat kan ik nooit 



Daan van Bruggen 

18 jaar, Waskemeer 
 
Opdat wij niet vergeten 
 
Vele decennia later 
Dragen mensen nog de littekens op hun ziel  
Dreunt oorlog door in verdere generaties 
 
Vele decennia later  
Zwijgen mensen  
Vergeten mensen  
Mensen leven door 
Vele decennia later 
 
Leven de gestorvenen voort in het verdriet 
Getekend door de pijn van een periode vol ellende 
In de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken  
Want het gevoel van de oorlog sterft nooit 



Maaike Ouderkerken 

15 jaar, Oosterwolde 
 
Vraag 
 
Lieve opi, 
Ik heb een vraag 
 
Hoe was die dag 
Dat je van straat werd geplukt 
 
Hoe was die dag 
Toen je in dat kamp kwam 
 
Hoe was die dag 
Toen je samen met je vrienden een plan bedacht 
 
Een plan waarmee je jouw vrijheid terug pakte 
Een plan dat veel mensen hoop gaf 
 
Hoe was die dag  
Toen het plan lukte 
 
Hoe was die dag 
Toen je je voor het eerst weer vrij voelde 



2017 

 
Güner Tuzgöl 

16 jaar, Heemstede 

 
De wind waait door onze haren 

Stil, zonder geluid  
 
Angst dat is wat wij voelen 
Duizenden woorden in het hoofd  

Zonder enige waarde  
 
Het raamkozijn zonder raam 
Het water zonder vissen 
De week zonder dagen  
 
Leegte is wat ik voel, 
zo leeg als de bomen in de herfst  
 
Geen controle meer, 
macht over macht  
 
Ik wil dat het verdwijnt  



Floor Gaus 

17 jaar, Overveen 

 
In deze tijd van vrede 
in mijn leven,  
is het lastig te bevatten,  
dat 73 jaar geleden,  
op de plek waar ik nu zit,  
mensen stierven voor mijn vrede,  
mensen stierven voor mijn vrijheid,  
en wat raar om te bedenken,  
dat op dit moment op deze aarde, 
er nog steeds mensen sterven,  
voor de vrede en de vrijheid,  
voor een meisje net als ik,  
zodat zij later net als ik,  
over 73 jaar,  
mag klagen over school en huiswerk,  
in plaats van bang te zijn,  
voor bommen en de dood. 



Marijn Sterre Huijers 

16 jaar, Amsterdam 

 
Laten we denken…   

Zullen we samen nadenken?  
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd  
Zolang we nog herdenken,  
raakt dit nog niet kwijt.    
 
Zullen we samen herinneren?  
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.  
Het altijd blijven proberen,  
ook als we zijn verdwaald.    
 
Zullen we samen niet vergeten?  
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.  
Maar leren beseffen te weten,  
tot ons verleden verkleurt.    
 
Laten wij samen denken, leven in de stilte.  
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.  
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan. 



Thijs de Lange 

19 jaar, Zaandijk 

 
Een plein 
De zon schijnt laag  
Op de gebouwen  
Die nog getuigen  
Van de zwarte pagina’s  
 
Mensen staan stil op het plein  
De meesten kennen die niet meer  
Die pagina’s  
Kleurloos  
Zij zijn geboren in vrijheid  
Zij leven in kleur  
Kijken in kleur  
Ademen de vrijheid  
Leven vandaag  
 
Zij gedenken  
En hopen  
Dat het nooit meer gebeurt 



2016 

 
Sterre Wolthers 

16 jaar, Haren 
 

Monument 

Mijn opa droeg een gele ster 
en mocht plotseling niet meer 
met zijn moeder naar het park 

Mijn oma woonde in een kamp 
en moest buigen voor Japanners 
in de felle rode zon 

Mijn opa deelde zijn kamer 
met een Duitse soldaat 
het pistool ligt nog op zolder 

Mijn oma werd pas na de oorlog 
geboren op een boerderij 
precies een jaar na de bevrijding 

Op haar twaalfde hoorde ze 
hoe haar ouders in de oorlog 
Joden en piloten verstopten in de schuur 

En in deze twee minuten 
vraag ik me af 
wat er gebeurd zou zijn 
als die Duitser die nacht 
bij een ander van die vier was ondergebracht 
was ik er dan geweest? 

Dit gedicht wordt op 4 mei 2016 voorgedragen op de Dam 



Eline Huberts 

16 jaar, Bedum 

 
Stil 

op de koele grijze grond zit ik 
naast de hond, samen stil.  
samen zijn we stil, maar nog stiller zijn we  
samen met mijn zusje, met mijn moeder.  
 
twee minuten waarin het regent, stormt  
en toch horen wij niets dan stilte  
stilte die wordt opgevuld door onze gedachten over  
alles, iedereen, toen en nu  
 
die stilte die iedereen doet beseffen  
hoe mooi het geluid is. 



Marjolein Werkman 

18 jaar, Uithuizermeeden 

 
Vogels 

Vrije vogels vliegen weg  
Hun vleugels dragen zware lasten  
Door regen en door wind  
Om het zuiden te bereiken  
En toch keren zij terug  
Altijd weer  
Denkend aan hun oude thuis  
Terug naar het verleden  
Nesten bouwen  
Verder met het leven  
Omdat het wel moet  
Om niet neer te storten  
In het duizelingwekkende niets  
En altijd keren zij terug  
denkend aan hun oude thuis  
twee minuten  
Terug naar het verleden 



Ayu Ritzema 

18 jaar, Sauwerd 

 
Alleen 

met zoveel maar toch alleen 
dwalend denkend duikend  
door dringende gedachtes heen    
 
versneld verteld vergeten  
bonzend bonken van de deur  
stilstaan en dan weer herbeleven 
 
ernstig echter essentieel  
telkens trillend terugkijken  
alleen maar met toch zoveel    
 
aangeslagen ademloos dat we hier staan  
dat niemand meer zal hoeven schuilen  
dat we voorgoed verlicht vooruit zullen gaan   
 
door dringende gedachtes heen  
wijs wensend wetend  
je bent nooit echt helemaal alleen  

 



2015 

 
Isa Hamerlinck 

14 jaar, Koudekerke 
 
Het blijft maar komen 

Het blijft maar komen  
Het is ons verteld, zoals de zee zo veelzijdig   
Goed of kwaad, hoe je het ook bekijkt  
Wij weten wat jij hebt gedaan  
Maar wat als, wat als wij daar hadden gezeten 
Hadden wij het dan ook zo gedaan 
Zoveel vragen voor je, maar het kan niet meer 
Ik kan ze niet meer stellen, het heeft nooit gekund 
Maar wat als, wat als het had gekund  
Had ik dat dan gedaan, had ik dat gewild  
Wat als mijn vragen beantwoord zouden zijn  
Zou ik dan teleurgesteld zijn, of juist niet  
Steeds meer vragen, ze blijven maar komen  
Net als de duinen maar blijven groeien 
 
Voordracht Dam, Amsterdam, 2015 



Hanne Postma 

14 jaar, Middelburg 

 
Ik,  
ik sta nu hier,  
dit te vertellen. 
 
Mensen kijken mij aan. 
Spanning,  
ik doe het.  
ik begin. 
 
Mensen vragen aan mij. 
u heeft veel heftige dingen gezien, 
is het moeilijk,  
om erover te praten?  
heeft u veel verdriet? 
Ik antwoord, 
Stil, langzaam, maar zeker. 
 
Als ik vertel,  
zie ik alles weer voor me. 
wanhoop, frustratie,  
ik verloor mijn dierbaren, 
alles wat ik liefhad.  
 
Moeilijk? 
natuurlijk is het moeilijk 
maar ik moet verder,  
verder met de rest van mijn leven. 
  
Ja, ik,  
ja, ik sta nu hier,  
stil, langzaam, maar zeker,  
dit te vertellen. 

Voordracht Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Leusden, 2015 



Amber Bontekoe 

18 jaar, Burg-Haamstede 
 
Stilte 

Zeg niets 
Doe niets 
Ervaar en luister  
 
De stilte, zo vol van geluid 
Het geluid van jezelf 
Het geluid waarvan je niet weet dat het bestaat 
Omdat je het nog nooit hebt gehoord 
De stilte kijkt je recht in de ogen 
Loop niet weg, blijf staan 
Het geeft niet als het je raakt 
Er is stilte omdat jij geen geluid maakt 
De stilte slaat een arm om je heen  
Neem de tijd om stil te staan bij dit moment 

Verleden 
Herinneren 
Herdenken 

Stilte 
 
Voordracht Nationaal Monument Kamp Vught, 2015 



Joy Schroevers 

15 jaar, Arnemuiden  
 
Jij was een van de duizenden  

Jij was een van de duizenden  
die zagen 
die hoorden 
die voelden  
die het meemaakten  
Jij was een van de duizenden 
Die hoop gaven in de duisternis 
Jij was een van de duizenden 
die vochten  
voor ons 
toen wij te bang waren 
Jij was een van de duizenden  
die gingen en niet meer terug kwamen 
en nog steeds ben jij een van de duizenden  
die wij herdenken. 
 
Voordracht Herinneringscentrum Westerbork, Hooghalen, 2015 



2014 

 
Nienke Woltmeijer 
 
De stille getuige 

De boom aan de rails 
Omringd door prikkeldraad 
Torende boven het wachtershuisje 
Geworteld in grond van ellende 

De boom hoorde de doffe knallen 
Rook de mist van angst 
Zag een uitzichtloze weg 
Wanhoopte een eindeloze strijd 

Troostend het kind met verdriet 
Omarmend de vrouw in wanhoop          
Bemoedigend de man zonder uitzicht  
Beschermend hen zonder schuilplaats   

Bladeren fluisteren de herinnering 
Takken vertellen het verhaal 
De bast verzacht de pijn 
De wortels vangen de tranen 

De boom vertelt het verhaal van toen 
Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten 



Merel Marcuse 

 
Kippenvel 

Zij kijkt uit het raam 
Grauwe lucht 

Ik kijk naar de tv  
Felle kleuren 

Zij hoort knallen 
Regendruppels vallen neer 

Ik hoor de vrolijke muziek  
De melodie  

Zij voelt het gevaar  
Het bloed 

Ik voel de kou 
Kippenvel 



Mauricio Plat 

 
Welkom in mijn wereld 

Welkom in mijn wereld. 
Daar waar racisme niet bestaat, 
waar liefde ademt in elk leven 
en niemand iemand haat. 

Waar geen conflicten zijn 
en niemand het woord corruptie kent. 
Waar alleen de kleuren van je hart 
vertellen wie je echt bent. 

Een wereld waarin politici 
geen loze beloftes uiten. 
Waar kinderen niet worden geboren 
om vervolgens te misbruiken. 

Waar een 2 minuten stilte niet nodig is 
waar een oorlog nooit geweest zou zijn 
en niemand zijn dierbaren mist. 
 
Mijn wereld is een wereld 
die zich laat zien in mijn dromen 
Waar geluk en vrede heerst. 
Waar ieder mens in mag wonen 
en niemand een ander zijn leven beheerst. 

Welkom in een wereld, 
waar alles magisch lijkt 
maar nog altijd een sprookje is 
ver van de werkelijkheid. 



Sam Kragtwijk 

 
Klaprozen   

Zout, zeelucht snijdt langs de verlaten stad, 
Waar platgestampte klaprozen met bruine modder zijn besmeurd. 

Het hart verscholen middenin is gevangen en verkleurd, door de tijd verdwenen, 

Terwijl wij zweven door de lucht en niet diezelfde klaprozen kunnen ruiken. 

Vergif door blauwe wateren langs donkere huizen, 
Zijn nu druppels tikkend op ons geweten. 

Luchtvliegers in het nu, een lichte zoute smaak, 
Klaprozen in de wind, een kloppend hart, vergif 

Nu hier geweten stillend, klopt het hart van toen. 
Om nieuwe klaprozen aan het land te wortelen. 



2013 

 
Roos Reinartz  
 
Nachtelijke overdenkingen  

4 mei, ik lig in bed maar kan niet slapen 
Beelden flitsen door mijn hoofd 
Foto’s die ik zag op tentoonstellingen  
kransen onder monumenten,  
een man tegen een muur, zijn ogen gesloten in gebed  
het kamertje in mijn ooms schuur 
de lucht zwaar van herinneringen  

Zo’n klein kamertje 
zo’n klein belangrijk kamertje 
een kamertje dat levens heeft gered 
Ik knip mijn nachtlampje aan en kijk om mij heen  
mijn laptop, mijn volle kledingkast 
ik schaam mij er opeens voor 

Mijn heftigste herinneringen zijn die van 
een ander 



Marit van Opstal  
 

Mijn leven  

Altijd als ik leef 
wordt er geleefd 
gestorven, gedood 

De wereld denkt 
wordt gedacht 

Een glimlach 
die wordt gedood 
bij gedachte  
aan dood 

Altijd als men leeft  
wordt er geleefd 
gestorven, gedood 

Als de wereld denkt  
leef ik 



Reinier Overmaat 
 

Het idee  

Ik heb een idee,  
revolutionair,  
maar toch een oude traditie.  

Ik heb een idee,  
het is klein,  
maar met een groots gebaar.  

Ik heb een idee,  
stil als een schilderij 
maar toch levendig.  

Ik heb een idee,  
zwart-wit, 
maar toch genuanceerd, kleurig.  

Ik heb een idee, 
zacht als wol, 
maar toch sterk. 
zoet als fruit, 
maar toch bitter. 

Ik heb een idee, 
ongemakkelijk soms, 
maar door iedereen gerespecteerd. 

Allemaal stil, twee minuten. 
De gevallenen, de gekrenkten. 
Verleden, heden en toekomst, 
In één. 



Jasmijn Seghers 

 
Geluidloos verzet 
 
Dromen verwoest 
Gevoelens verslonden 
Ogen niet meer open 
Voor altijd dicht 

Stemmen gesmoord 
Door gemene monden 
Met z’n allen op weg 
Naar het eeuwige licht 

Liefde afgepakt 
Geluk meegenomen 
Tranen geboren 
Wangen met zout 

En geen van hen die wist 
Wat hen zou overkomen 
Twijfel maar vooral hoop 
alles ging fout. 

Nu zijn we hier 
Bevrijd en zonder zorgen 
Lachend en stralend  
Want we zijn gered 

Onze gedachten gaan uit 
Naar diegenen zonder stem 
Naar diegenen met de kracht 
Van geluidloos verzet 



2012 

 
Charlotte Fontijne 
 
De stilte spreekt 

Hoorde u het? 
Toeschouwer op de bank 
Hoorde jij het net? 
Kindje aan je papa’s hand 
 
Zij die het horen, 
Luisteren 
Heb je gevonden waar het ontspringt? 
Alleen,  
Hoor je hen fluisteren 
Terwijl, nu wij tezamen 
Hun spreken harder klinkt 
 
Men zegt: ‘Twee minuten is het stil’ 
Zo heb ik ze nooit beleefd 
Stilte is als er mensen zwijgen  
Maar elk van deze stemmen leeft 
 
Ik hoorde in de stilte geen zwijgen 
Een soldaat sprak tegen mij 
Over liefde voor zijn gezin 
Hoe hij van hen houdt  
Zijn stem klonk vredig en blij  
 
Die mevrouw hoorde net geen zwijgen 
Een stilte allerminst 
De stem van haar grootvader sprak 
Hoe trots hij op haar is 
Zijn stem, 
Van binnenin 
 
Zij die niet geluisterd hebben, 
Hebben niet gehoord 
 
Maar, het hindert niet 
Luisteren kan altijd 
Hun stemmen klinken voort. 



Auke de Leeuw 
 
Foute keuze* 

Mijn naam is Auke Siebe Dirk 
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe  
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt 
 
Koos voor een verkeerd leger  
Met verkeerde idealen 
Vluchtte voor de armoede 
Hoopte op een beter leven 
  
Geen weg meer terug  
Als een keuze is gemaakt 
Alleen een weg vooruit 
Die hij niet ontlopen kan 
  
Vechtend tegen Russen 
Angst om zelf dood te gaan 
Denkend aan thuis 
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet 
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog  
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten 
En een vechtend aan het oostfront 
Alle elf had ze even lief 
  
Dirk Siebe kwam nooit meer thuis 
  
Mijn naam is Auke Siebe Dirk 
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe 
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden. 

 
* De school van Auke deed mee aan Dichter bij 4 mei, de dichtwedstrijd van het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei. Auke schreef een gedicht over zijn eigen familie, waarin het bestaan van een 
12e kind van zijn grootmoeder werd verzwegen, namelijk zijn oudoom die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een foute keuze had gemaakt. Auke vond dat wanneer je van de geschiedenis wilt 
leren, je alle kanten van de oorlog onder ogen moet zien: goed en fout. Hij wilde niets goed 
praten. Hij wilde zijn foute oudoom ook niet herdenken, maar stilstaan bij het feit dat zijn 
oudoom een foute keuze maakte. 

Onbedoeld zijn Auke en zijn familie speelbal geworden van een discussie over wie en wat we 
herdenken op 4 mei. Het Nationaal Comité heeft zijn excuses aangeboden voor de commotie 
die door dit gedicht is ontstaan. Recentelijk heeft het comité nog eens vastgelegd in zijn 
toekomstvisie dat we op 4 mei de slachtoffers herdenken en niet de daders. 



Quinn Frijters 
 
Verschillen 

Land, 
is je achtertuin, 
gebied van je cultuur, taal en naaste 
  
Vertrouwen, 
is het uitlenen van een euro, 
Het leven riskeren voor onderduikers 
  
Geluk, 
is het juiste getal raden, 
niet gevonden of uitgekozen worden 
 
Geweld, 
is het slaan van je broertje, 
de gevechten van de oorlog 
 
Verraad, 
is het verklappen van een gestolen snoepje, 
het overgelopen zijn naar de vijand 
  
Oorlog is wat ik niet mee wil maken, 
Wat snel voorbij moet zijn 



Teun Schoemaker 
 
Vrijheid 

Ik kan nooit genoeg begrijpen 
Hoeveel verdriet er was 
Ik kan nooit genoeg meeleven 
Voor al het leed wat er toen was 
Donkere tijden en tijden van angst 
Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst 
Mensen leven in onzekerheid 
Ze waren hier niet op voorbereid 
Na al de verschrikking 
Zijn er jaren voorbij 
Maar we herdenken nog steeds 
Hoe dankbaar we zijn 



2011 

 
Esmée Hendriks 
 
Trots 

Een man, daar in mijn kamer, 
ik zie hem, maar toch niet. 
Hij zit daar maar te staren, 
zonder dat iemand hem ziet. 
 
Een man daar in mijn kamer, 
ik ken hem, maar toch niet. 
Ik vraag het aan mijn moeder, 
maar mijn moeder ziet hem niet. 
 
Bij mijn opa staat een foto, 
in een lijstje op de kast. 
Als ik hem vraag:“Wie zijn dat?” 
dan antwoordt hij verrast;  
 
“Die daar, dat is mijn vader. 
Hij was jong en onbevreesd. 
Hij is ooit een soldaat 
in ons leger geweest. “ 
 
Een man, daar in mijn kamer, 
Ik zie hem, maar toch niet. 
Zachtjes snikkend huilt hij tranen, 
Maar van trots, niet van verdriet…



Sienna Hernandez 
 
Stilte 

Stilte, door brood dat niet meer breekt. 
Stilte, door huizen die niet meer kraken. 
Stilte, doordat woorden het niet kunnen omschrijven. 
 
Niemand praat. 
Ik zwijg. 
Een stilte voor onbekende gezichten. 
Gezichten die zo anders zijn, 
maar toch op elkaar lijken. 
 
De stilte fluistert. 
Weinig durven te luisteren, 
naar wat het probeert te vertellen. 
 
Niemand praat, 
Ik zwijg, 
maar zou willen schreeuwen. 
Terwijl wij, met z’n allen, 
de stilte gedenken. 



Sophia Helmus 
 
Stille wereld 

Rijen van stilte  
In nette kleren 
Het weer zien 
Van verdriet 
Druppels die op de grond vallen 
Onhoorbaar 
Een weggevlogen vogel  
 
Een paar jaar geleden 
Het ruiken van kruit 
Het zien van puin 
En het zien van afscheid 
Ineens stop 
Vrijheid 
Een nieuw woord 
 
Tranen van blijdschap 
Tranen van afscheid 
Rijen van stilte 
2 minuten 
Wereld stil 
2 minuten 
Staat de wereld stil 

 



Lars Brummel 
 
Het duister 

Toen het licht gedoofd was 
Zij ons niet meer bescheen 
Toen onze vrijheid werd overschaduwd 
Door het duister 
 
Toen de ijzeren duisternis ter aarde kwam 
Zij de tolerantie verdreef 
Werden onze vrienden afgevoerd  
Naar waar het duister heerst 
 
Het duister is verdwenen  
Toen zij plaatsmaakte voor het licht 
Het licht van vrijheid en hoop 
 
Het duister lijkt voor altijd verleden 
Maar daar waar ze een schaduw nalaat 
Komt nooit meer licht. 



2010 

 
Luc Stefelmanns 
 

De druppel glijdt 
van de koude grijze steen 
in een holte die  
niet gevuld kan worden  
verdriet is niet genoeg 
 
Waar ooit de bommen vielen 
zal nu de stilte spreken 
de jaren voorbij 
naar boven halen  
 
Vandaag zullen de doden leven  
laten wij luisteren  
naar hun gezang 
laat de leegte 
galmen 



Nienke Jansen 
 
Veertje 

Een veertje dwarrelt, 
Langs het gitzwart van de wolken. 
Ongeschonden omlaag, 
De kerk erachter is een ander lot beschoren. 
 
Het veertje dwarrelt verder, 
Zijn kleuren vermengd met de druppels van tranen. 
De hele wereld huilt, 
Plassen vol verdriet. 
 
Het veertje stort bijna ter aarde, 
Totdat het zich omsloten voelt door warmte. 
De veilige cocon van een kinderhand, 
Vuil, bevend, maar ook vastberaden. 
 
Het veertje kiest donzig door wensen het luchtruim, 
Richting een horizon vol leven. 
Het veertje, zich vermengend met duizenden anderen, 
Vliegt verder als een duif. 

 



Martine Ouwersloot 

 
Opgesloten 

Tussen donkere muren 
Hoewel ik het licht kan zien 
En de bomen waar ik vroeger in klom 
 
Ik voel het koude staal 
Nog steeds – misschien wel voor altijd 
Tussen mijn vingers 
 
Dromen – kapot geschoten 
Hoop – vervlogen 
De dingen die ik zie 
 
Sneeuw smelt 
Donker wordt weer licht 
Een kaars gaat aan 
En alles lijkt voorbij 
 
Maar mijn handen worden nooit meer warm 



Maryam Alaoui 
 
Niets meer 

Niets meer 
Niets meer op de plek waar eerst haar huis stond 
Niets meer waar ze eerst speelde 
Waar ze vrolijk opgroeide 
Terug in de tijd 
Toen het enige waar ze bang voor was 
Het monster onder het bed was 
Niet wetend wat er komen zou 
Hoeveel tranen ze zou laten 
Hoeveel mensen ze zou kwijtraken 
Hoe donker de dagen zouden zijn 
Onverwacht was alles weg 
Oorlog is een heel ander soort monster 
Veel groter en veel enger 
Niet alleen onder je bed. Overal. 



2009 

 
Manon Slob 
 
Steeds opnieuw 

Geloof en hoop liggen 
Tot as gesmolten 
Bloeden dood in de straten 
Van een stad die 
Niet meer zingt 
 
Op de stoeprand – een jongen 
Zijn ogen te oud voor het kind 
Dat hij nog is 
 
Veel te veel gezien 
 
De tijd heeft de stad verlaten 
Waar blijft de toekomst 
Op een plek waar alles stil staat 
 
Wanneer komt de toekomst 
Als je dromen zijn vermoord 
 
Wie laat je soms weer leven 
Even leven 
In de stilte 
 
Twee minuten, even vrijheid 
Steeds opnieuw haal ik je terug 



Marjella Bronkhorst 
 
Gevangen 

Als de dag van gisteren 
Zie je morgen 
Het warme bloed 
De koude levens 
De grote tranen 
Als klein en stil verdriet 
 
Ver in jou weggestopt 
Valt de regen elke dag 
 
Je bent nog steeds 
Gevangen 
In het web van gedachten 
In de zee van herinneringen 
In het verleden 
 
Ben je nooit echt vrijgelaten 



Celine van der Burg 
 
Een strijd om vrijheid 

Als een vlinder 
In de storm 
Vocht hij mee 
In de strijd 
 
Een lange strijd 
In de diepte 
Zonder uitgang 
Zonder hoop 
 
Zo mooi, kwetsbaar en dapper 
Zonder twijfel, zonder angst 
Soldaten stierven 
En de vlinders waren weg 
 
Een tijd van wanhoop 
Ging voorbij 
De storm ging liggen 
Ons land was gered 
 
Soldaten als helden 
Reden door de straten 
Verwelkomd en toegejuicht 
Kwamen ze thuis 
 
De strijd om vrijheid 
Is voorbij 
Mijn held 
Is nu een vlinder 



Esther Grit 
 
Mijn tijdreis 

Later is voor later en vroeger 
Zal nooit nu worden 
Herinneringen blijven levenmaar de tijd zal nooit herleven 
 
In mijn tijdreis naar vroeger 
Zal ik nooit stilstaan 
 
Bloemen op de graven 
Symboliseren slechts verdriet 
Maar de levens die wij missen 
Zullen ze nooit vervangen 
 
Mijn oorlog schrijft zich voort 
Met angstige gezichten 
 
Ik heb nog zoveel vragen, wil zoveel weten 
Wat zouden ze hebben gedacht 
Toen men inzag dat vluchten 
Geen oplossing meer was 
 
Gepaste stiltes laten ons 
Slechts gissen naar de woorden 
Want later is voor later en vroeger 
Zal nooit nu worden 

 



2008 

 
Bahar Azizi 
 
In mijn en ieder hart 

Nooit begreep ik 
Je kwam nooit 
Nooit terug 
 
Als druppels water 
Druppels bloed 
die neerkomen op de  
Bloemen 
Onze bloemen 
Ons leven 
 
Verplichtend 
Trots en dapper 
Als een ridder ging je 
 
Nooit begreep ik 
Je kwam nooit 
Nooit terug 
 
In elk glimlach 
Zie ik je terug 
In elk traan 
Zie ik je weggaan 
 
Wij allen vrij  
Als vliegende vogels 
 
Niet vergeten 
Nooit vergeten 
In mijn en ieder hart 
 
Vandaag  
denk ik aan jou 
Net als gister vandaag was 
En morgen vandaag wordt 
 
Nu begrijp ik het 
Je bent nooit weg geweest 
Altijd hier 
Altijd vrij 
 



Wij allen vrij 
Als vliegende vogels 



Bonnie Bengsch 
 
Meidoorn 

Er is een boom gegroeid 
uit een zaad, de jaren 
en de velen die zijn begraven, 
Een boom van drie en zestig jaar oud 
in de tuin van onze gedachten 
 
Als we dag en nacht blijven kijken 
Lijkt het of de boom niet groeit 
En de tijd stil staat 
 
Maar vandaag leggen we 
een krans, een jaar, een ring 
om de stam, die breed is 
als een omarming. 
 
Er is een boom gegroeid 
uit de aarde van de jaren 
toen er velen vielen, eerder, later 
en samen met de bladeren van de herfst 
 
Altijd 
zal die boom er zijn 
en groeiend naar het licht 
zal hij steeds beter weten 
waar de plek van zijn ontstaan is 



Sonja Kleij 
 
Vergeet Niet 

Het geronk 
Een knal 
Een schreeuw 
Van verre weg de gloed 
 
De stad brandt 
Voorbeeld gesteld 
 
Hij heeft alles gehoord 
Gehuil, leugens, geschreeuw, de dood 
Hij heeft alles gezien 
Honger, het vuur, de pijn, de dood 
Alles 
Alles wilde hij vergeten 
 
Tot hij keek 
In de heldere ogen van een kind 
En luisterde naar diens stem 
Vol onschuld en wijsheid 
 
Vergeet niet 
Zo lang wij hen herinneren 
Stierven zij niet voor niets 



Freek Zonderland 

 
Schemer flarden 
Langs witte kruizen 
Sluimerend 
Een gebogen silhouet 
Bezwijkt 
Onder de druk 
Van het verleden 
Als hij ziet 
En  
Overziet 
Gadegeslagen 
De geschiedenis 
Als dezelfde 
Van Verre 
Verduisterd  
En vervaagd 
Hij brengt zijn grove handen 
Naar zijn woelige ogen 
Doordrenkt 
Van  
Oude tranen 
Helder 
Als de herinnering 
Nauwelijks begrijpend 
Voel ik  
Wat hij zag 



Jennifer Zuiderduin 
 
Oorlogsbeelden 

Het flitst 
Aan je ogen voorbij. 
De beelden branden 
Op je netvlies. 
Je hart wil helpen 
Maar alles daar omheen 
Werkt niet mee. 
 
Twee minuten stilte 
Geen woord 
Hangt in de lucht. 
Je hoort niks 
Alleen maar de kille stilte. 
Je gedachten gaan naar alle slachtoffers die gevallen zijn, 
En daarna. 
Maar met die twee minuten stilte 
Krijg je die slachtoffers niet terug. 
 
Stiekem 
Hoop je 
Dat die twee minuten 
Niet nodig waren geweest, 
Maar ondertussen 
Gaan de beelden op TV 
Gewoon door. 



2007 

 
Karen van der Aalst 
 
Hoop 

Hoop verbrokkelde, 
Tot het puin in de straten, 
Dat de getuige onderwierp, 
Aan zijn laatste verhoor. 
 
Zijn zwijgen overstemde, 
Wat hij niet had willen horen, 
Wat hij niet had willen zien, 
Maar wat deel was van hemzelf. 
 
Een laatste zucht, 
Werd door het stof geblazen. 
Om dat wat was verbrokkeld, 
Hoog op te laten waaien. 
 
En zich - opnieuw - te laten opbouwen, 
In de harten van de mensen. 

 



Wendeline Braaksma 
 
Twee minuten 

Twee minuten terug denken 
herdenken 
meeleven met de slachtoffers 
op een plek 
waar we geen oorlog willen kennen 

Twee minuten terug denken 
bedenken 
Hoe het voor hen was 
 
Twee minuten stilte 
om te laten zien 
wat het voor ons betekent 
dat wij 
vrijheid kennen 
 
Twee minuten stilte 
op een plek 
waar  
vrijheid is 

 



Tessa Matser 
 
2 minuten 

Elk jaar hetzelfde 
4 mei, 2 minuten stilte 

ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest 
maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen 
ik denk aan de mensen die moesten vluchten 
maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg 
 
ik denk aan hoe lang het nog duurt 
de klok tikt, de seconden lopen 
ik denk aan het huiswerk voor morgen 
de seconden sluipen, de klok heeft alle tijd 
 
Maar dan denk ik aan mijn gedicht, 
mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag 
En pas dit jaar voor de eerste keer 
En voor de eerste keer dit jaar 
Denk ik er echt over na 
 
En ik besef dat het wel degelijk zin heeft 
Meeleven met wat er is gebeurd 
Twee minuten voor de slachtoffers die vielen 
Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken 



Senne Vercouteren 
 

In de laagten van de geschiedenis 
schreeuwende zielen en koudere nachten 
raken dag en nacht elkaar 
Verduisterd leven na de aanval 
lege straten roepen om verstand 
om liefde om te zijn 

In de diepten ver weg van hier 
lopen mensen over straat 
nu in hun huizen, achter stof 
de spullen verruild, de mensen veranderd 
maar de herinnering is nog steeds 
dichtbij 



Marion Pragt 
 
Mijn naam 

er zal geen morgen meer zijn 
en geen maan 
terwijl ik roep 
hier ben ik 
hoor mijn naam 

we zingen over 
de koepels van vandaag 
waar het makkelijk is 
de zee te proeven 
of ’s winters je blote gezicht 
vol groeven 
 
niemand luistert 
maar ik weet 
dat herinneren 
de beste manier 
van niet vergeten is 
 
vroeger was ik een mens 
en had een leven 
nu alleen nog een naam 
waarvan de glanzend kale 
klank blijft zweven 
 
ik adem 
met strakke 
randjes beton 
verbleekt en grauw 
onder het laatste 
laagje zon 
 
mijn stem 
een gebroken lucifer 
 
mijn naam 
twee velletjes karton 



Monica van de Loo 

 
Hopen dat het ijzerdraad knapt 
en opeens de wereld opent. 
Open voor hoop 
en niet voor haat. 
Geen hulde voor het hoongelach, 
maar voor de harmonie 



2006 

 
Annemarije Baars 
 
Gesloten deur 

Beelden gaan  
voorbij 
door verhalen die ik hoor. 
Zo lang geleden, beangstigend  
dichtbij. 
 
In verbeelding  
hoor ik mensen gillen, 
voel ik de angst die hen gevangen houdt. 
Ik zie dat  
m’n handen beginnen te trillen, 
van buiten voel ik warmte, van binnen is  
het koud.  
 
Vogels zijn  
nergens te bekennen, bloemen verliezen hun kleur, 
grauwe lucht laat geen  
licht meer binnen, 
oorlog houdt leven achter een gesloten  
deur.  
 
Vrede zoekt niet  
zelf een weg in deze strijd, 
respect was haar ruw ontnomen. 
 
Moed en  
vertrouwen hebben naar een open deur geleid, 
waardoor ‘vrijheid’ binnen kon  
komen. 



Hilal Önlü 
 
Moed 

Ergens in een hoekje, 
Schijnt een heel klein lichtje. 
Zo klein als een potloodpunt, 
Maar zo mooi om uit te breiden. 
Ergens ver weg van het lichtje zijn enge geluiden, 
Mensen die huilen, 
Mensen die proberen te vluchten,  
Van hun angst. 
Mensen die in een hoekje wachten 
Tot dat ze bevrijd worden. 
Ergens in ons hart is onze moed, 
Die ervoor moet zorgen, 
Dat de slachtoffers bevrijd worden, 
Dat iedereen net als wij gelukkig moet zijn, 
Alleen met onze moed zal het lichtje in dat kleine hoekje 
Bloeien tot de vrede op de aarde 
En zal er geen oorlog meer bestaan 
Alleen onze moed. 



Bregtje Sijtsma 
 
Plicht 

Ik dreigde ze het te zeggen, de buren tegenover. 
Met ijzeren gezicht in korte tijd de wagen geladen. 
Zes zaten er tegenover me, van angst gezichten vertrokken. 
Werken zouden ze, hun verdiende loon. 
Ik voldeed aan mijn plichten. 
 
Een moeder met een baby, een vader met drie zoons. 
Ik zou mijn taak volbrengen en wenkte voor vertrek. 
Op het station aangekomen, laadde ik ze uit. 
De baby huilde, de vader ook. 
Ik hield ze in de gaten, een felle fluit weerklonk. 
Ik voldeed aan mijn plichten. 
 
Prikkeldraad en hoge hekken. 
Was dit wel de goede plaats? 
De vader werd gescheiden. 
Gehuil klonk overal. 
Was ik verkeerd gereden? 
Ik voldeed aan mijn plichten. 
 
Ik lees nu boeken over hen. 
De zes die ik geladen had, 
Kregen er zes nullen bij. 
Waren het er zoveel, echt zoveel? 
Plots brak er iets diep in mij. 
Waarom had ik niet aan mijn plichten voldaan? 



Andrea Bos 

 
Zie haar zitten 
Eenzaam, en alleen 
Gevangen in ketens 
Ketens van haar eigen angst 
 
Zo grijpbaar 
Bijna tastbaar 
En altijd aanwezig 
Overal 
 
Zie haar zitten 
Voor zich uit staren 
Denkend aan alles wat verloren is 
En nooit weer terug zal keren 
 
Al dat verdriet 
En die pijn van lang geleden 
Maar nog altijd aanwezig 
Overal 
 
Diep in haar hart 
Is deze dag  
Een dag als alle anderen 
En valt er niets te herdenken 
 
Want, diep in haar hart 
Zijn al die jaren niet verstreken  
En duurt de oorlog voort 
Voor altijd 



Tess de Boer 
 
Niemand 

In deze oorlog ben ik niemand 
Net als de rest om mij heen 
Ik ben bang 
Bang, dat ik alleen achterblijf 
En ik niemand meer terug zie 
 
Niemand, die mij hoort 
Omdat ik er niet bij hoor 
Ik ben machteloos klein en jong 
Ik ben niet perfect, niet volmaakt 
 
Hoe kan het? 
Dat iedereen mij zomaar verlaat 
Terwijl het enige wat ik kan doen is 
Kijken hoe ze weggaan 
Een geschiedenis zonder woorden 
Want, er is niemand om mijn herinneringen mee te delen 
Iedereen is weg, verdwenen, gewist, dood… 
Niemand… 

 



Marleen Vallinga 

 
Veel te warm, veel te veel zweet. 
Zo lang weggeweest, veel te snel zo oud. 
De jonge muzikant ging, 
En er komt een oude man terug. 
 
De stilte overdonderde ons, 
Nauwe ogen en een strakke mond 
De muziek ging en kwam nooit meer terug, 
De rode wangen zijn grijs. 
 
’s Nachts regeren de schoten 
Niemand die vraagt, iedereen zwijgt. 
 
Veel te klein om te vragen 
Hoe het was geweest. 



2005 

 
Eveline van Rijswijk 
 
Kleur 

Ongekleurd blijven de beelden 
Door een netvlies vastgelegd 
- geen kleur 
die ooit voor oorlog is ontworpen – 
 
Toch kijk ik, 
Naar scherp genomen foto’s, 
Tekeningen 
En etsen 
Van trieste blikken 
En onleefbare plaatsen 
 
En ik weet 
 
Eens was 
Het grijs van dit beton  
Geen overeenkomst 
Tussen het zwarte en het witte: 
 
Enkel vrijheid 
Kent kleur 



Freek de Kort 
 
Herdenken 

Het hele jaar rustig 
Mensen wandelen langs 
Op een plein 
Iedereen vindt het gewoon 
Sommigen vinden het mooi 
De meesten realiseren 
Tijdens het passeren 
Niet de betekenis 
Van mij 
Één dag  
In het jaar 
Sta ik in het middelpunt 
Er worden kransen bij 
Me neergelegd 
Terwijl niemand 2 minuten lang 
Ook maar iets zegt 
Denkend aan  
Al die doden 
Onschuldige mensen 
Soldaten en ook heel veel joden 
Nu al zestig jaar 
Dood maar nog niet vergeten 
Dat laten de stille mensen weten 



Vicky Francken 

 
Hoe ga je dit beginnen… 
Vragen zelfs de klamme vezels vraagteken 
En het papier weet het niet 
 
Teder streel ik stiltes 
Stel ik het einde uit 
Ik wil niet schrijven over einden 
 
Maar beginnen met schrijven 
 
Want dit herdenken is ver denken 
En tegelijk dichtbij 
 
De klok loopt vreemd maar wel altijd 
Denk ik nu terwijl ik stilsta 
Stil sta slechts luister naar 
En hoor de tijd 
 
De koude lucht bijt in mijn wangen  
Het is stil in mij en het blijft stil 
Ik fluister dat dat niet wil zeggen 
Dat ik niets denk of voel 
 
Maar dat ik vrijheid koester in mijn handen 
En enkel zwijg om herinneringen 
Aan vervlogen tijden  
Niet langzaam te laten 
Vervluchtigen 



Maaike van der Velden 
 
Vaarwel sterren 

Vaarwel sterren, 
Onherkenbare dode angsten uit kindsogen 
Hier zover, daar dichtbij 
Films, docu’s, het journaal herinnert mij 
De strijd ooit gestreden, 
Ver van mijn bed zo lang gelee 
Opa vertelt het soms in flarden 
Beelden schieten door zijn hoofd 
Hoofd gevangen lichaam vrij 
 
Sterren uit de hemel geplukt en gedeporteerd 
Naar verre kampen in het duister 
Eigen nummer eigen baan 
Achter iedere ster schuilt een verhaal  
Nu vergeten is nooit geweten 
Ooit moeten we niet voorbij laten gaan 
 
Een traan uit de stroom 
Weggevoerd naar een zee van verdriet, 
Hij breekt de sterrenloze horizon 
Jaarkringen worden omhelsd en vinden hun rust 
In gedachte, de vreemde jaarkring in die boom 



2004 

 
Anke Kraster 
 
Verhalen 

Doffe diamanten op de wang van de grijze 
Zij weet de schaduwen van de donkere nacht 
Een blik van vroeger uit troebele ogen 
 
Het verhaal van de adelaar 
Het verhaal van het afscheid zonder afscheid 
Een verhaal over het niet meer mogen zingen op straat 
 
De schaduwen van de donkere nacht 
Het verhaal over een afscheid dat nooit een afscheid is geweest. 
 
Altijd 
 
De stilte. 



Hanan el Boundati 
 
Fluistering uit het verleden 

Een briesje 
van ver gekomen 
komt spelen met mijn haar. 
 
Een fluistering 
uit het verleden 
legt zich te rusten aan mijn oor. 
 
Maant me het pad af te lopen 
terug naar wat eens was 
naar dat wat is geweest. 
 
De lucht speelt besluiteloos 
met paars, oranje, rood en roze 
adembenemende schakeringen 
die me verder lokken 
richting horizon. 
 
Ik loop door de schemering 
groet de schimmen 
die zich langzaam los maken 
uit de schaduwen 
ontwaakt door de jaarlijkse stilte 
van de mensenwereld, 
die hen niet laat verdwijnen 
in de vergetelheid. 
 
Samen wachten wij op de dageraad van de vrijheid. 
En als de zon mijn wangen 
zachtjes kust 
keer ik op mijn schreden terug. 



2003 

 
Branko van Hulst 
 
Oorlog voorbij 

Oorlog voorbij 
Tanken van de straat 
de supermarkt weer open 
 
In mijn hoofd  
Sterven de mensen 
Vallen huizen in elkaar 
Een diep donker gat 
Dat daar nog rest 
 
Voor mijn ogen 
Slechts nog tralies 
Die de bomen 
Onbereikbaar maken 
En de lucht 
In verticale lijnen deelt 
 
De gedachte kan niets 
Voor anderen wellicht 
Het verleden, voorkomt een toekomst 
Vol wederzijds verdriet 
Doch 
Ongenezen blijf ik achter 
 
Oorlog over 
En ik 
De gevangene 
Die rest 



Jelle Harpenau 
 
'Vrijheid is?' 

Als vrijheid een woord is, is het dan gelogen? 
Als vrijheid te koop is, kost het dan een vermogen? 
Als vrijheid een weg is, zijn we dan al halverwege? 
Als vrijheid een cadeau was, zou jij het dan geven? 
Als vrijheid een mens was, is hij dan nog in leven? 
Of is vrijheid een plaats zonder zorgen om thuis te komen? 



Sanne Hermans 
 
Foto 

een foto 
 
jij, in een rode jas 
angst in je ogen 
waar dacht je aan? 
 
aan de mensen die na jou kwamen 
aan hoe het zover had kunnen komen 
of aan degenen die je achterliet 
jij, met zovelen 
verraden, onzeker 
wat zou er komen? 
 
een trein naar het oosten, de kou tegemoet 
een kogel, aan zee, in de duinen 
of een leven met die eeuwige herinnering 
ik, in een rode jas 
verdriet in mijn ogen 
waar denk ik aan? 
 
aan de foto naast mijn bed 
niets verklarend 
maar toch zo waardevol 



Joanne Kroon 
 
Eén moment 

Van achter het donkere raam 
Zag ik haar staan 
Daar, zomaar 
Midden op de vuile straat 
Daar, helemaal alleen 
In haar jasje met de gele ster 
En met haar lange donkere haar 
 
Ik wou dat éne moment zo graag 
Naar haar toe 
Haar hand even vastpakken 
Een arm om haar heen slaan 
Heel even maar 
 
Ik drukte mijn neus tegen het gesloten raam 
Ik vroeg me af waarom ik niet  
Naast haar kon staan 
En toen opeens 
Keken we elkaar aan 
Eén blik 
Heel even maar 
 
En op dat éne moment voelde ik me 
Zo verbonden met haar 
En was alles 
Zo licht 
 
Toen een ruk naar achteren 
Een boze preek 
En toen ik weer keek 
 
Niets 
De straat was leeg 
 
Maar dat gevoel  
Van dat éne moment 
Was iets dat voor altijd bleef 



Marijn Veenman 
 
Vrijheid 

Naar mijn mening is vrijheid: 
 
Op een regenachtige zondag middag urenlang voor je uitkijken stijf van de cocaïne, 
Iedereen vrijheid gunnen, behalve Nawijn. 
Voor de grap zeggen dat Sadam geen wapens heeft. 
Koeien melken met doktershandschoenen en een shaggie in je bek 
Cola drinken door je keel, neus en oren. 

Naar mijn mening is vrijheid niet: 
 
Samen met Sugar Lee Hooper in de cel belanden, 
Aan de EO-jongerendag meedoen. 
Fan zijn van Feyenoord, 
En met the ketchupdans meedansen. 
 
Maar dat is misschien heel persoonlijk. 



Lokke van der Wal 
 
Zandbakruzie 

Sta niet in de weg 
Of ik duw je opzij 
 
Dat is mijn schep 
Dom ben jij zeg 
 
Alles wat jij zegt  
Is fout 
 
Ik mag jou niet 
Je doet niet wat ik wil 
 
Dus ga nou maar snel weg 
Want ik mag jou niet 
 
De andere kinderen zwijgen 
Als hij wordt weggezet 
In een hoekje van de zandbak 
Om daar de rest van de pauze niet vandaan te komen 
Want hij luisterde niet 
En hij vond dat het anders kon dan de baas had verzonnen. 



2002 

 
Elisabeth de Pragter 
 
Twee 

Neem twee uren, 
dagen, 
maanden of 
jaren 
 
zomaar los 
 
uit de geschiedenis. 
 
Geen betekenis, 
niemand weet ze, niemand kent ze. 
Eeuwen voorbij gegaan. 
 
Wachtend op de zon die de dag 
verlost 
tot de dag komt dat tijd 
twee minuten stilstaat. 
 
Duizenden kinderen, 
vaders, 
moeders en  
grootouders 
 
in gedachten verlost. 
 
Zij leven verder in gedachten, 
meer dan twee minuten. 

  



Tessa Lansu 
 

Denken wat verboden is  
Zeggen wat niemand wil horen 
Ondanks angst en onderdrukking  
Sterk blijven 
Anders gaat verzet verloren 
 
Hopen dat als je morgen wakker wordt 
Ellende alleen bestaat in verhalen 
Dat oorlog slechts een boze herinnering is 
En de wereld bestaat uit zonnestralen 
 
Zonder hoop en verzet geen verandering 
Een slaaf van pijn en macht 
Maar zo lang er diep vanbinnen 
Het lef is om te protesteren 
Is er kracht 
En zal vrijheid het van de oorlog winnen 

  



Nathalie van der Zande 
 
Herinnering 

Diep weggestopt tussen gedachten 
Ligt nog steeds die herinnering 
Aan een zwart en grauw verleden 
Vol angst en marteling 
Maar wie houdt de herinnering levend 
Als niemand die nog bij zich draagt 
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten 
Dat de herinnering niet wordt weggejaagd 
Elk jaar er aan denken 
2 minuten, heeft dat zin? 
Even stilstaan bij wat geweest is 
Het is niet veel, maar een begin 



2001 

 
Leonie Beks 
 
Levend verleden 

Het speelt niet meer in onze harten, 
tijd en afstand, grote brug. 
Te ver, te gruwelijk, iemand anders, 
ergens anders, lang terug. 
Maar in twee minuten stilte 
schreeuwen stemmen uit ’t verleden, 
klinken kreten uit de toekomst, 
spreken stemmen van het heden. 
Twee lange minuten stilte 
als zout in open wonden. 
Wordt eventjes teruggedacht, 
wordt eindelijk rust gevonden. 
Die twee minuten stilte, 
men zwijgt in alle talen. 
Komt even het gevoel terug, 
dan leven de verhalen. 
In die twee minuten stilte, 
dan komt het verleden vrij. 
Tijd en afstand overwonnen 
dus toch heel even zo dichtbij. 



Sanne Bruins 
 
Geen idee ?!?!?! 

Vertel mij hoe het was want ik was er niet bij. 
Niet dat ik er bij wilde zijn 
maar vertel mij toch hoe het was.  
Vertel mij hoe het voelde want ik heb het niet gevoeld.  
Niet dat ik het wil voelen  
maar vertel het mij toch maar.  
Vertel mij, was je bang?  
Of was je niet bang?  
Ja natuurlijk was je bang,  
........ of niet?  
Vertel het mij ... of wil je dat niet?  
Maar vertel mij, hoe was dat gevoel?  
Het hoeft niet, ........ maar het mag.  
Ik kan wel wat verzinnen maar dat is niet echt!  
Want ik,... ik kan het niet weten.  
Of wel?  
Nee toch? Ik kan dat niet  
Ik was er niet bij om te voelen wat jij voelde.  
Ik heb geen idee! 



Benjamin Derksen 
 
Twee minuten 

twee minuten nadenken  
over de dingen  
die je wat doen  
 
secondenlang  
kijken naar het onschuldige gras  
met het hoofd gebogen 
 
iedereen, ja, echt iedereen  
is voor één keer samen  
gezamenlijk stil  
 
vragen zijn er  
over de dingen die zijn geweest  
antwoorden ook, helaas  
voor de mensen die er niet meer zijn  
 
ogen  
vol van angst  
sterren  
vol van schaamte worden  
nu herdacht  
 
twee minuten  
symbool van kracht 



2000 
 
Isolde Schat 
 
Een herinnering 
55 jaar geleden, waar nu de bomen groeien, 
waar nu de vogels fluiten, 
was eens een donker gat, 
waar mensen leefden, vergeten door het licht. 
Waar mensen niet meer bestaan. 
 
Nu herinner ik me nog de geesten. 
Een pop in het gras. 
Een stoomfluit in de nacht. 
Een trein gaat, naar het onbekende. 
 
Ik hoor en zie alles, 
als ik door het bos loop. 
Nu herinnert alleen een lichte plek in het gras, 
wat daar gestaan heeft.



Eline Kres 
 
Leeg 

Donker is het, stil en donker. 
De laatste resten worden opgegeten. 
Ze praten niet, ze zuchten niet, ze bewegen niet. 
De gezichten staan somber. 
Pijnlijk, droevig, mooi? 
De ruimte is vochtig. 
Vervuld met angst. 
Vervuld met verdriet. 
Hoe lang zitten ze daar al? 
Gedachten over hoe het morgen zal zijn. 
Denken ze wel eigenlijk? 
En wat denken ze? 
Teveel pijn om uit te leggen? 
Of, te weinig woorden... 



Koen Jansen 
 
Op weg 

We reden verder naar onbekend 
niemand wist wat er gebeuren zou. 
Ik liep naar de andere kant van de trein 
maar elke stap deed pijn 
De trein ging, wij waren kwaad 
en machteloos en allemaal alleen. 
Het begon donker te worden 
en de honger sloeg genadeloos toe. 
Toen het licht werd 
was het nog steeds donker. 



Ben Andriessen 
 
Vergeten? 

Oorlog is haat en geweld. 
Miljoenen sterven voor één. 
En achteraf zijn er alleen  
de begraafplaatsen en monumenten. 
Mensen willen vergeten: 
de doden en de hel van toen. 
Bunkers worden dichtgegooid 
en herinneringen verbannen. 
Maar moeten we wel vergeten? 
Dat is de vraag die altijd zal blijven. 



Safah al Saieg 
 
Een druppel in zee 

Grijze lucht nog niet verdwenen. 
Hoop nog niet verdwenen. 
Hoop op zonneschijn. 
Hoop op vrede is zo geworden: 
een druppel in de zee. 
 
Ik zie de bleke gezichten, 
ze kijken mij aan:  
veel te vertellen. 
Iets houdt ze tegen: 
zwarte brok in de keel 
 
Hoop naar de toekomst, dromen, 
en dromen te ver weg. 
 
Zal de zon nog ooit schijnen? 
Zal de lange weg 
naar de toekomst  
nog verkort worden? 
Al die vragen in je gedachten 
maken de dag toch wel weer klein. 



1998 

Sietse Wijnsma 
 
Verzet 

Verzet je tegen onderdrukking 
van mensen door mensen. 
Is macht dan zo belangrijk, 
zo belangrijk om iemand dood te wensen? 
 
Verzet je tegen gedachten 
dat je beter bent dan een ander. 
Voel je niet verheven, 
maar leef naast elkander. 
 
Verzet je tegen oorlog. 
Laat hem niet beginnen, 
want hij kent alleen maar slachtoffers. 
Niemand zal ooit winnen. 
 
Verzetten tegen ... het klinkt zo stoer: 
achter een idee gaan staan. 
Maar zou het niet beter zijn, 
als het woord niet hoefde te bestaan? 


