
In vredesnaam - Jana Beranová 

Mijn nacht is breekbaar  
als een kolibrievlinder 
 
vreemde stappen naast mijn bed  
laarzen groot als wolkenkrabbers  
 
’t bliksemt en knalt en ik sta weer  
op straat klein alleen  
 
Ik ren naar het slagveld  
om een gedicht te schrijven  
 
graaf geen kuil  
voor gevallen woorden  
 
ik laat de bomen  
stapelverliefd ruisen  
 
de bergen elkaar  
opnieuw ontmoeten  
 
en om geen kind te zijn  
dat nooit meer slapen kan  
 
geef ik landen voeten  
om het geluk met ons te delen  
 
Voor vrede plant ik  
een stokroos een echte  
 
met kaarsrechte rug  
 
2004 

 

 
Jana Beranová werd in 1935 geboren in Plzeñ, Tsjechoslowakijke. Na de vlucht met haar ouders 
kwam zij in Nederland terecht, waar zij de studie economie afrondde. 
Geleidelijk aan schakelde ze over naar het vertalen en maken van poëzie en literatuur. Zij heeft 
zich in het bijzonder ingezet voor Tsjechische schrijvers. 

 

  



Echte Wereld - Huub Oosterhuis 

Meer dan vijftig jaar geleden 
in de dagen dat een nieuwe tijd begon 
schreef Hans Lodeizen, een dichter: 
'deze wereld is niet de echte'.  
 
1. 
Denk je in: wij hier 
met tien miljoen vermenigvuldigd 
zouden zeker weten 
dat door met spandoeken te lopen 
op blote voeten en te zingen,  
wij een nieuwe oorlog  
konden voorkomen, 
wie zou niet - 
 
Bereken 
of door prijs te geven 
de helft van onze kapitalen 
wij misschien doden  
zouden doen leven, 
breken 
de armoedespiraal.  
 
Stel dat een oogopslag bestaat 
een handomdraai 
die wij door gestage oefening 
kunnen leren, 
en waarmee wij, 
in plaats van ons dood te vechten, 
het lot keren en deze wereld 
veranderen in de echte - 
 
dan zou Afghanistan 
weldra een boomgaard zijn, 
en Irak het stromenland weer 
waar de mensheid begon 
en van Gaza 
 
tot de ceders van de Libanon 
zouden vriend en vijand 
dansen tot diep in de nacht 
bij de bandoneon. 
 
2. 
Sinds onheuglijke tijden 
staat de hoop geschreven 



dat ooit grote woorden als 
'verzoening - leed geleden -  
mensenrecht - schoon water - vrede' 
 
tot een nieuwe wereld worden 
eindelijk de echte. 
 
In naam van hen 
die vóór ons waren 
en omwille van wie na ons komen 
 
blijf die grote woorden dromen - 
laat de hoop niet varen. 

 

 
Huub Oosterhuis (1933) is dichter, essayist, componist en theoloog. Hij zet zich in voor de 
ontmoeting tussen (een poëtisch-liturgische vorm van) religie, cultuur en politiek.  
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2003. 

  



Stad - Willem van Toorn 

Achter de stad die je ziet 
elke dag, de zo kleurrijke, vrije, 
zo klatergouden, ligt altijd de grijze 
andere stad. In verglaasd zwartwit  
 
beelden ervan op je netvlies 
als je maar kijken wil: 
schokkerig bewogen of stil, 
verbleekte foto of film. Je weet 
niet eens of ze uit jouw ziel, 
 
ook genoemd herinnering, komen 
of uit iedereens angstdromen, 
vergaard in duizenden boeken, 
in museumzalen vol pijn, in hoeken 
van zolders die je liever mijdt 
 
om hun geur van afwezige mensen, 
van kou en van as. Maar altijd 
zijn ze daar op de achergrond, 
de beelden an de stad die dit was, 
dezelfde als nu en toch niet. 
 
Zodat je soms middenin een lach 
in een zacht plantsoen, een hoerig lied 
op een gracht, ineens stilvallen moet 
omdat er een donkere stoet 
je gedachten binnen trekt, dwars 
door je lustige leven heen- 
 
en ontelbare stemmen even 
hevig in je hoofd spreken 
tegen het groot vergeten. 
  

 
Willem van Toorn (Amsterdam, 1935) is fulltime schrijver, dichter, vertaler, bloemlezer en 
redacteur. Zijn eerste dichtbundel “Terug in het dorp” verscheen in 1960. Zijn werk is 
genomineerd voor Ako en de Librisprijs en hij ontving in 1981 de Jan Campertprijs voor zijn 
gedichtbundel “Het Landleven”. 
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2002. 

 

  



De Demon - Gerrit Komrij 

Het is een sport om met gestrekte vinger 
Te wijzen naar de goeden en de kwaden. 
Ik houd het liever bij de binnendringer 
Die in mij zelf verlangt naar euveldaden. 
 
Twee zielen huizen in ons en ze heten 
Ons meestal-kwade en soms-betere ik. 
Ik hoor ze altijd. In mij woedt hun vete. 
Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik? 
 
De vrede om ons is maar schijn van vrede. 
Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede, 
Ik word zó weer de ander die ik ben. 
 
Zolang ik mijn gehate ik maar kén 
En in de gaten houd ben ik niet bang. 
Elk uur van lauwheid is een uur te lang. 
 

  
Gerrit Komrij (Winterswijk, 1944) debuteerde in 1968 met de bundel “Maagdenburgse bollen en 
andere gedichten”. In 1993 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza en zijn gehele 
oeuvre. Hij werd tijdens de eerste Landelijke Gedichtendag in 2000 gekozen tot ‘Dichter des 
Vaderlands’.  
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2001. 

  



De vrijheid kwam in het voorjaar - Ankie Peypers 

de vrijheid kwam in het voorjaar 
de vrijheid komt in het voorjaar 
kijk maar we vieren haar 
 
ze kwam kapot en in tranen 
ze had oorlog onder de leden 
je kon niet geloven 
dat komt ze te boven 
haar lauwerkrans was voor doden 
 
maar ze vroeg ons haar door te geven 
ik lig in jullie handen, zei ze 
wees niet stil, zoals ik niet stil was 
denk niet dat het onmogelijk is 
denk dat het onmogelijk is, maar doe het 
 
neem me mee 
naar waar ik niet ben 
neem me mee, zegt ze 
laat me leven.  
 

 
Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor 
Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was. In 1946 kwam haar 
debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank 
Prijs. 
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000. 

  



Als je de vrijheid tegenkomt - Ankie Peypers 

Als je de vrijheid tegenkomt  
en de vrijheid staat stil  
en zegt ‘jij’ 
 
het kan overal zijn  
de eerste sneeuw  
een zomervakantie  
een dag in mei  
 
het kan altijd  
een t.v. journaal  
een land ver weg  
de stad waar je woont  
 
kijk dan met je ogen  
kijk met je hart  
als de vrijheid stil staat en ‘jij’ zegt  
loop niet voorbij.  

 

 
Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor 
Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was. In 1946 kwam haar 
debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank 
Prijs. 
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000. 
 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 

 

  



Nog vreest zij dat het hierbeneden - Antoine de Krom 

nog vreest zij dat het hierbeneden 
in de tuinen wemelt ziet zij nog elke dag 
dat zwarte wemelen van velen ja ze kunnen komen 
net zoals ze zijn gegaan terwijl zij 
op haar balkon stond na te wuiven zwaaiend wenkte 
weer passeren liet omdat het moest ze waren 
zijn nog steeds de holle ogen die allemaal jullie 
al zagen die nooit meer vergeten die vrijheid 
blijven vragen en die nu met haar 
in haar gedachten dwalen of gewoon 
met haar samen naar jullie 
willen zwaaien. 
 
zij komt wel terug. 
of komt zij wel? 
welja zij zwaaide toch 
maar wie van jullie zwaaide na? 
en wie doet straks nog 
haar balkondeur dicht? 
och peins maar niet want 
iemand heeft haar meegenomen 
en die kleurde zei dat denken pijn doet 
peins maar niet zei die want denken 
doet verlangen! riep zij – vrijheid! 
riep zij dát nog? en wie geeft dat door? 
 
2000 

 

  



Vrijheid - Remco Ekkers 

Je kunt je haar wel voorstellen  
bij gebrek aan werkelijkheid  
hoe mooi de rivier wegstroomt  
weg, weg, van de oude stad.   
 
Of hoe het licht in de winter  
hangt tussen bomen in de hof  
waar stenen schijnen te groeien  
in zwellende, brekende grond.  
 
Maakt het iets uit of je haar ziet  
of niet, de rivier stil staat  
as opstijgt, als jij  
je bewust bent van licht? 
 
2000 

 

  



Vrijheid - Toon Tellegen 

Voor doodslaan en gelukkig zijn en schromen  
en weifelen  
en in een afgrond vallen  
en ontkennen en schuldig zijn  
en koortsachtig zoeken naar waarheid, schoonheid  
maakt vrijheid geen verschil,  
of hooguit een verschil als tussen een bloeiende appelboom  
en geen bloeiende appelboom,  
of tussen een kus en geen kus, hoe vluchtig  
en verraderlijk ook.  
 
1999 

 

 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 

  



Een man dacht dat hij vrij was - Toon Tellegen 

Een man dacht dat hij vrij was 
en een engel sloeg hem neer, 
 
de man zei dat hij vrij was 
en weer sloeg de engel hem neer,  
 
maar de man zei opnieuw dat hij vrij was 
en opnieuw sloeg de engel hem neer,  
 
toen schreeuwde de man dat hij vrij was, 
dat hij altijd vrij was, dat hij nooit iets anders dan vrij zou zijn 
en de engel sloeg hem tot bloedens toe neer 
 
en schaamte en vergeefse moeite woeien op 
en verspreidden zich als stof 
over de grijze aarde 
 
en de man stamelde dat hij vrij was, 
dat hij dacht dat hij vrij was 
 
en de engel vloog weg. 
 
1999 
 

 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 



O Vrijheid! - Moustafa Stitou 

jij vaal  
vaal visioen  
uit een ver verleden  
van vermetele filosofen 
 
er zijn er die roepen dat je maar  
een middel bent  
tot blijheid 
 
-hoe durven ze!  
heeft niet het leven  
juist omwille van jou  
ontelbare levenden afgestaan?  
 
slapen in jouw schoot niet rechten  
en plichten zacht?  
o vrijheid!  
bén je een maar een vaal visioen  
of ben je de grond,  
onvervreemdbare grond  
voor ons dierbaarste doen  
ons meest achteloze laten?  
 

 
Moustafa Stitou, geboren in Marokko (1974) en getogen in Nederland, publiceerde Stitou als 
eerste dichter van Marokkaanse afkomst een dichtbundel in het Nederlands, waarvoor hij 
genomineerd werd voor de C. Buddingh Prijs 1994.  
 

Gedicht voorgedragen tijdens Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 1999. 
 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 

  



Nee en ja - K. Michel 

Nee en ja er is altijd  
meer dan een keus  
En voor je iets doet (of laat)  
kun je altijd tot basta tellen 
 
Een ruzie vraagt twee meningen  
een kus vier lippen  
een lichaam vijf liter bloed  
 
Om regen te maken, een boom  
een huis, muziek, een droom  
zijn meerdere elementen vereist  
 
In de sporen van schichtige dieren  
rond een modderige drinkplaats  
schitteren snachts ontelbare sterren  
 
Voor iemand die slechts denkt  
met de één (en niet de ander)  
is dat getal een hamer  
en is de hele wereld een spijker 
 
1999 

 



Nakende lente - Jana Beranová 

In mijn droom is het winter.  
Ik buig voor de tederheid  
van naakte bomen. 
 
Men zegt dat de bladeren  
– voor ze die verloren –  
in vele talen spraken.  
 
Men hoorde ze fluisteren:  
I am a tree, don’t talk,  
just love me.  
 
Het belooft een nieuwe lente,  
als we naar elkaar toegroeien  
in alle talen, alle daden.  
 
1999  
 

 
Jana Beranová werd in 1935 geboren in Plzeñ, Tsjechoslowakijke. Na de vlucht met haar ouders 
kwam zij in Nederland terecht, waar zij de studie economie afrondde. 
Geleidelijk aan schakelde ze over naar het vertalen en maken van poëzie en literatuur. Zij heeft 
zich in het bijzonder ingezet voor Tsjechische schrijvers. 

 



De Laatste Wereldvrede - Leo Vroman 

Waarom draait een groot geschil? 
Kijk vannacht eens lang en dood 
doodstil vanuit de sterren 
naar deze kleine aarde. 
Wat blijft eigenlijk van verre 
over van onze eigenwaarde? 
Niets in de eeuwigheid 
om voor te vechten zo gezien en  
waar kan een oorlog anders nog toedienen?  
 
Ikzelf was eens in een daarvan gevangen 
en zag de eeuwigheid al gapen in de dood-saaie eindeloze tijd 
van ons hopeloos verslappende verlangen  
naar vrijheid of desnoods een kopje chocola 
met niets dan eindeloze slaap daarna. 
 
Mensen! Hoe zoet is men geschapen! 
Hoe prachtig pas men in elkaar! 
Ik ben verliefd op jullie, maar 
ik ga met één oog open slapen: 
ergens is jullie vreselijkste wapen  
vast bijna klaar 

 

 
Leo Vroman (Gouda, 1915) is wetenschapper, dichter en illustrator. Hij debuteerde in 1946 met 
de bundel “ Gedichten”. Naast vele prijzen voor zijn wetenschappelijke werk en schrijverschap, 
ontving hij in 1964 de P.C. Hooftprijs voor zijn poëtische oeuvre. 
 

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 1998. 

 



Inktvlekken - Rogi Wieg 

Dagboeken zijn als levens, data, dag in dag  
uit. Blauwe, strakke hemels, regen. Als het aan mij lag  
zou ik zeggen: laat men de dagboeken voltooien,  
handschriften, thema’s doen er niet toe. Gooien 
 
Dagboeken zijn als levens, data, dag in dag  
uit. Blauwe, strakke hemels, regen. Als het aan mij lag  
zou ik zeggen: laat men de dagboeken voltooien,  
handschriften, thema’s doen er niet toe. Gooien  
 
we de mens voor leegoogige, gladgeschoren leeuwen  
die om het bestaan van een dagboek slechts geeuwen,  
dan zijn we niet die betere, verre vriend of goede buur,  
al kleden we ons naar de tijd en betalen we zuivere huur.  
 
Er zijn slechte buren geweest. Het theeservies  
van de mens wiens dagboek als een raam  
werd dichtgeklapt – glasgerinkel, inktvlekken – staat vies  
op andermans aanrecht. Maak het nu beter, was het af en breng het terug. 
 
Maar alleen de doden mogen vergeven en zij kunnen niet spreken.  
Hun buren zijn andere doden, eindelijk veilig, zij hebben geen mond  
of een kaarsrechte rug. 
 
1997 



Verzet - Ted van Lieshout 

Toen de buren waren weggevoerd, stalde zij hun spullen 
veilig op haar eigen zolder. Tegen plunderaars en met 
groot gevaar voor eigen leven, want wie de vijand 
van de Duitsers hielp, werd op zijn minst gedeporteerd.  
 
En toen de oorlog over was, bleek van het gezin alleen 
de buurman nog in leven. Hij haalde zijn huisraad af, 
zweeg, en deed de deur op slot. Al die tijd, moppert 
zij, had ik ondergedoken joodse spulletjes in huis 
en toen de vrede kwam, kon er nog geen bedankje af! 
Wat, vraag ik haar, als niemand was teruggekeerd? 
Aan wie zou u ze dan hebben gegeven? Aan niemand 
natuurlijk, zegt ze. Dat had ik dan wel verdiend.  
 
1997 
 

 
Ted van Lieshout, (Eindhoven, 1955) is schrijver, dichter, tekenaar. Zijn eerste dichtbundel “Van 
verdriet kun je grappige hoedjes vouwen” werd in 1987 onderscheiden als beste bundel met een 
Vlag & Wimpel. Zijn veelzijdige werk is veelvuldig bekroond in binnen- en buitenland. 



Geoorloofd - Ted van Lieshout 

Alles aan oorlog is fout. 
Zelfs de vervoeging 
van het woord houdt 
zich niet aan de regels 
van sterk en zwak: 
de verleden tijd  
 
van oorlog is vrede. 
Maar de verleden tijd 
van vrede is oorlog. 
Is het daarom dat er steeds 
 
weer oorlog is en steeds 
weer vrede? Omdat tijd 
wel voorbij kan gaan 
maar nooit is voltooid? 
 
1997 

 

 
Ted van Lieshout, (Eindhoven, 1955) is schrijver, dichter, tekenaar. Zijn eerste dichtbundel “Van 
verdriet kun je grappige hoedjes vouwen” werd in 1987 onderscheiden als beste bundel met een 
Vlag & Wimpel. Zijn veelzijdige werk is veelvuldig bekroond in binnen- en buitenland. 



Erfenis - Ted van Lieshout 

Ooit was de wereld in zwart en wit 
en van dat verre vroeger bleven beelden 
bewaard vol bergen aangeharkte mensen 
die vier poten hadden gekregen van de dood, 
en uitgewoonde ogen. Ze zagen niet eens 
dat ze bloot waren en op elkaar gestapeld, 
 
schaamden zich niet voor hun onverschilligheid, 
maalden niet om manieren, bekommerden zich 
niet om wie thuis wachtte op een teken van leven. 
 
Ik huilde van schrik; ik erfde hun tranen, 
want er moet íemand om ze blijven geven, 
nu de wereld in kleur is en in mij ging bestaan. 

1997 
 

 
Ted van Lieshout, (Eindhoven, 1955) is schrijver, dichter, tekenaar. Zijn eerste dichtbundel “Van 
verdriet kun je grappige hoedjes vouwen” werd in 1987 onderscheiden als beste bundel met een 
Vlag & Wimpel. Zijn veelzijdige werk is veelvuldig bekroond in binnen- en buitenland. 
 
 



Gedicht - C.O. Jellema 

So schaute Thales die Einheit des Seienden: 
und wie er sich mitteilen wollte 
redete er vom Wasser. 
Nietzsche 
 
In stilte schrijf ik jou, gedicht, in stilte,  
een stoel draagt mij, op tafel rust mijn arm,  
en als ik opkijk zie ik over buxushagen  
in ’t open veld de trage schapen grazen  
onder gelaten wolken van dit kustgebied –  
in stilte schrijf ik jou, in deze stilte.  
 
Is dit jouw recht, zo met jezelf alleen  
uit woorden te bestaan die niets bederven,  
aan de benoemden niets ontnemen wat hen schaadt,  
je toe te voegen aan de dingen die er waren  
zo vanzelfsprekend van eenzelvigheid,  
is dat jouw recht, en voor jou zelf alleen?  
 
Maar in mijn hoofd, gedicht, gaan dingen om  
waar jij geen weet van hebt en die niet rijmen:  
dat wie jou leest een moordenaar kan zijn  
om een stuk land, een vreemde taal, een god;  
dat wie jou schrijft ten dode haten kan –  
maar jij, gedicht, keert alle dingen om  
 
tot spiegeling in ’t woordelijke water  
waarin zij één zijn zoals Thales zag,  
mens uit Milete die een denken schiep  
uit schouwen, dacht in beeldspraak: hielp dat spreken  
een wereld te ontwrichten van vooroordeel  
en misverstand? – Het zijn, gedicht, jouw naasten  
 
die weigeren verwantschap te verdragen,  
die dagelijks nog moeten sterven om  
hun stukje land, hun taal, hun eigen god.  
En jij verzwijgt hen in jouw woorden wolk en water? –  
Ik heb van jou gedroomd: jij schiep de weiden grazig  
en leidde ons aan wateren der rust. 
1997



De burenangst van botte henkie - Karel Eyckman 

die van hiernaast 
die moet ik niet 
die zijn niet zoals ik 
die zijn van hiernaast en ik ben hier 
dus kan je nagaan. 
die van hiernaast 
zitten in de weg 
ik heb zo geen ruimte achter mijn ellebogen 
dus die van hiernaast die moeten uit de weg. 
 
die van hiertegenover  
die hoef ik niet  
die zijn niet zoals ik  
die zijn van de overkant, ik ben van de eigen kant  
dus kan je nagaan.  
die van hiertegenover  
zitten in mijn uitzicht  
ik heb geen zicht want zij zijn geen gezicht  
die van de overkant die moeten uit mijn ogen.  
 
die van hierachter  
die mag ik niet  
die zijn niet zoals ik  
die zijn van hierachter en ik ben voor  
dus kan je nagaan.  
die van hierachter  
zitten in de achterbuurt  
zitten natuurlijk achterbaks te gluren  
die van hierachter moeten achter mij vandaan.  
 
niemand naast me, voor of achter  
vrijheid is met niemand iets te maken  
ja toch?  
niet dan? 
 
1997 



Als je niet oplet - Remco Campert 

Deze muziek mag je niet spelen  
dat boek zou ik maar niet lezen  
die foto zou ik maar verscheuren 
 
met hem kun je beter niet gezien worden  
daar krijg je misschien last mee  
ik zou mijn mond maar houden  
 
wat je straks alleen nog mag  
is in een donker hol verborgen  
 
verlangen naar het licht van de vrijheid  
 
die je verspeeld hebt  
omdat je even de andere kant uitkeek  
toen je buren werden weggehaald  
 
1997 
 

 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 

 



Vrijheid - Marion Bloem 

Als vrij zijn is: hou jij je mond  
want ik heb iets te zeggen 
 
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want  
dan hoeven wij niet bang te zijn  
voor al jouw anders zijn en doen en anders  
laten  
 
Als vrij zijn is: de dag van morgen  
strak bepalen door de dag vandaag  
iets minder dag te laten zijn  
 
Als vrij zijn is: de deuren sluiten  
en op het beeldscherm vrij bekijken  
wat veilig uit de buurt moet zijn  
 
Als vrij zijn is: steeds rustig slapen  
omdat de anderen hun tong moedwillig  
is ontnomen  
 
Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt  
maar de schillen laten vallen in de kranten  
waar de honger wordt verzwegen  
 
Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij  
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij  
in vrijheid elke dag gevangen neemt  
 
Als vrijheid is: wachten tot de ander  
mij bevrijdt van angsten waar ik  
heilig op vertrouw  
 
Als vrijheid mijn gedachten pleistert  
Als vrijheid om mij heen overal rondom  
en in mij waait,  
maar voor jou niet is te vangen  
 
Als vrijheid mij beschermt  
tegen jouw ideeën die voor mij te  
anders zijn  
 



Als vrijheid voor mij vandaag zo 
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet  
weet wat dat betekent  
 
Dan is vrijheid munt voor mij  
en kop eraf voor jou  
Dan is vrijheid lucht en willekeurig  
 
Maar staat het mij misschien wel vrij  
om iets van mijn riante vrijheid – met  
wederzijds goedvinden natuurlijk –  
tijdelijk of voor langere duur  
af te staan om jou  
van mijn verstikkende vrijheid  
te bevrijden. 
 
1997 



Dag van de doden - Gerrit Kouwenaar 

Het is weer voorjaar, dag van de doden  
maar het sneeuwde toen deze woorden zich schreven  
 
zij schreven vandaag, maar nu zij zich spreken  
sneeuwt het nog steeds op een doodstille stad  
 
vandaag hoort de woorden de stilte bezweren  
alsof de tijd ooit te stillen was  
 
zij noemen zich bij onteigende namen  
zij willen wat doodzwijgt verstaanbaar maken  
 
en roepen omlaag en omhoog in een gat  
en spellen de sneeuw die maar niet wil smelten  
 
op voorjaarsbloemen en monumenten  
op vuilnisbelten en vazen met as  
 
de witte stilte wordt gaandeweg grijzer  
en wat de woorden ook willen ontzwijgen  
de doden zijn dood, de bladzij is zwart – 



Verloop - Eva Gerlach 

Vijf jaar rijdt mijn moeder op haar fiets  
met houten banden door het land. Zij vraagt om brood  
dat nergens is en krijgt het niet. Het is  
vijf jaar winter en zij ligt bevroren in  
haar bedding, niets beweegt in haar. Daarna   
 
ik. Strekkend tegen beter  
weten, op een dorre plaats en buiten  
adem uitgedragen. Stom, met regelmaat  
geslagen, luister ik  
naar verhalen over erger. Later  
 
dochters die de oorlog alle dagen 
zonder schrik bekijken. Vrouw wiegt haar  
lichaam heen en weer op het trottoir,  
druipend hoofd geschild als een stuk fruit.  
Tijd voor Power Rangers. Oorlog uit. 
 
1996 



Namen - Louise Broekhuysen 

Noem de namen. Fluister, schreeuw  
al luistert bijna niemand meer.  
De velden blijven volgekruist  
tot aan de horizon;  
onder dezelfde noemer  
één voor één verwoord. 
 
Wie noemt de naamlozen?  
Na veertig, vijftig, zestig jaar  
nog altijd geen bericht,  
geen landkaart uit te vaardigen  
met tekens bij de kuilen,  
geen handvol eigen grond  
waarin zij zijn bewaard –  
 
Het boek blijft open. Fluister,  
schreeuw – en luister naar de stilte  
waarin alle namen zijn gehoord. 
 
1996 



Oorlog - Rutger Kopland 

Terwijl het verhaal wil dat het verteld en  
voorbij is – maar het breekt af 
 
zeker, het is mij verteld en verteld  
maar nog  
 
ik zie die grijze beduimelde foto  
maar nog is het gras weer groener dan gras  
en de bloesem weer witter dan bloesem  
 
in die grijze tuin moet het oorlog zijn geweest  
in die man, die vrouw, dat kind 
in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom  
 
het is mij verteld en verteld hoe zij daar  
hadden moeten verdwijnen, worden weggevoerd  
in goederentreinen, nooit terugkomen  
 
terwijl het verhaal wil dat het verteld en  
voorbij is – maar het breekt af  
 
zeker, het is mij verteld en verteld  
hoe vrede weerkeerde  
 
maar nog is er geen andere foto dan deze  
waarin het nog moet 



Het kind uit vijfenveertig - Anna Enquist 

Mijn vader had twee levens. Eén  
kort en vlammend, zonder mij. En één  
daarna. Mijn vrijheid was een plicht. 
 
Ik speelde in een pasgeboren luwte;  
wat ik voor vol aanzag was innerlijk  
ontwricht. Verhalen gingen onvoorspelbaar  
 
dicht en vragen ketsten terug. Ik zweeg.  
Als ik aan tafel zat stond er een horde  
hol van honger in mijn rug. Ik at.  
 
Hij nam een boot. Geen vijand kan  
op open water schuilen. Mijn vader  
klemde in zijn vuisten schoot en roer.  
 
Gevangen in een cel van hout dwong  
hij de vrede af. Hij vocht met storm.  
Opluchting dreigde als een tweede dood.  
 
Mijn vader had twee levens: één  
sloeg zijn brandmerk in het ander  
en het ander joeg een schaduw over mij.  
 
Ik ging aan land, ik voel de wind  
en in die schaduw ben ik vrij.  
 
1995 
 

 
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’, Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005) 

 

 

 


