
 

Amersfoort 

- 

Appèl 

Kil en onheilspellend duister 

Valt over ons de avond, en in troosteloze rij 

Staan doodstil, duizenden, en elk gewaagd gefluister 

Wordt mompelend versmoord, ‘wees stil . . daar komen zij ‘ 

 

Daar komen trots en wreed, de goed doorvoede mannen 

Voldoening in hun harde stem, om ’t harteloos bestaan 

Van ons , die weerloos zijn, voor hun doordachte plannen 

Van pijn doen, en vernedering: . . .  nu vangt de telling aan 

 

Die . . .  Mützen . . ab !  Met kaalgeschoren hoofden 

Waarover honend, fel het witte zoeklicht speurt 

Staan roerloos wij . . .de moeden  . . de beroofden 

Van wat ons dierbaar is, doch van ons werd gescheurd 

 

Slechts één gedachte heerst nu over ons, een hopen : 

Dat ons getal mag kloppen met hun lijst . . .  

Als dat zo is, gaan de barakken open 

Waarachter ’t visioen van brood en slaap verrijst 

 

Hier staan bij duizenden veracht, de vele ongenoemden 

De nummers in het slecht Groot Duits Toneelbedrijf 

De Führer opgevoerd; “Appèl van de verdoemden.” 

Applaus, dan nazi-dom, ‘sieg heil’ . . .  aanschouw hun schamel lijf ! 

 

Links voor mij kreunt er één, wij dwingen hem tot zwijgen 

Verplaatsen af en toe geluidloos onze voet 

Om door dit klein beweeg, de macht weer te herkrijgen 

Van ’t al te lange staan, dat ons verstijven doet 

 

 

 

 



 

Wat duurt het lang ! Daar komt op die verzuchting 

Als antwoord ’t zwak gerucht, dat gaat van rij tot rij 

Eén man ontbreekt . .  waarschijnlijk een ontvluchting. .  

Zo zij God hem  . . . dan ook ons nabij ! 

 

Hij was verslapt door koorts en ziekzijn ingeslapen 

Zij vonden hem in zijn barak, nu wordt hij voorgeleid 

Zij gaan hem straffen . . . straffen . . . zestig slagen 

Omdat hij ziek is , en nog niet voldoende lijdt 

 

O, ik hoef niets te zien, want mijn gedachten meten 

Wat nu daarginds gebeurt, onterend, vals, gemeen,  . . . 

Als hij dit overleeft, hij zal dit nooit vergeten 

Dit beuken op zijn vlees, en langzaam één voor één 

 

Rijt elke slag een wond die in zijn ziel een teken 

Doen dragen zal, teer kwetsbraar, brandend heet . . . 

En misschien zal hij eens zichzelf verachtend smeken : 

Delg mijn herrinnering Heer, opdat ik dit vergeet 

 

Goddank, zijn kreten gierend opgeklonken 

Zijn langzaam aan gedaald tot zacht en wee geschrei 

Oneindig moe  . . . nu is ook dit verzonken 

En slechts nog doffe slagen horen wij  

 

Antenne,  december 1943 

 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort 

(foto: 5-mei-2013) 



Herinnering 

Er zijn soms van die kleine dingen 

Die in de dagelijkse sleur 

Van opstaan – eten – werken – denken . . . 

Je plotseling iets verkwikkends schenken 

Als bloemen vol van lente geur 

 Het lijken onbenulligheden 

Die in dit zorgenvol bestaan 

Iets brengen dat je doet ontroeren 

Die je gedachten terug doen voeren 

Naar dat, wat is voorbijgegaan 

Soms is het ‘t vinden van een briefje 

Dat ’t hart eens in verrukking bracht 

Een gek portret uit kinderjaren 

Dat je persé wilde bewaren 

Waaraan je niet meer had gedacht 

Soms is ’t een simpel melodietje 

’n gedroogde bloem, een klein gedicht 

Dat in je album werd geschreven 

Je door een hartsvriendin gegeven 

Wat was het toen van groot gewicht! 

Soms is’t vinden van je schriften 

Of van een oude broddellap 

Wat was de schooltijd toch opwindend 

Wat was de plicht toen streng en bindend 

Maar ook; wat was je flink en knap 

Maar juist die onbenulligheden 

Waarmee je nu weer blij kunt zijn 

Die doen je even weer ervaren 

Je blijde jeugd, je kinderjaren 

vol Vrede en vol Zonneschijn 

Er zijn soms van die ogenblikken 

Dat je verlangt naar ’t oude,  toen 

Je weet je ouder nu, en wijzer 

Maar snakt ernaar, al wordt je grijzer 

Mocht ik dien tijd eens overdoen 

 

M.Doekes – De Wilde 

1943 

 



 

Het kind van den Soldaat 

 

”Heer is het slagveld nog ver van hier 

Weet gij hoe ik daar komen kan ? “ 

“Het slagveld, kind, waar wilt gij heen 

Wat zoekt gij daar, kleine man “? 

 

“Daar moet ik zijn, eer d’avond valt 

Want daar is vader heengegaan 

Mijn broertje en ik zijn dag aan dag 

Ginds voor de deur gaan staan 

 

Ik stak mijn vlaggen buiten ’t raam 

En broertje hield zijn trommel klaar 

En moeder glimlachte als zij ’t zag 

En zuchte “kwam hij maar.” 

 

Doch in zijn plaats kwam een soldaat 

En zeide: “Niets is nog bekend.” 

Als dat hij op het slagveld bleef 

Met heel het derde regiment.” 

 

En moeder nam mijn vlaggen weg 

En klaagt en schreit nu dag en nacht 

Daarom wil ik naar vader heen 

En zeggen dat hij wordt verwacht 

 

En zeggen dat hij komen moet 

Maar ‘k ga nu verder, ’t is al laat 

En moeder is zo diep bedroefd 

Ik heb al veel te lang gepraat.” 

 

 

~~ 

 

 

GG Bodewits 1943 

 

 



 

Bevrijding ! 

 

Nog buldert het geschut, en gieren de granaten 

De lucht is rood bewolkt, en bloed bevlekt de straten 

De tanks, een ratelvuur van keffende geweren 

Daar komt de Canadees, die d’oorlogskans doet keren ! . . . 

Wij staan versteend van schrik in deze hel te staren ! 

Een zinderend gevoel komt door de ziel gevaren 

’t is de verkropte haat, ’t hartstochtelijk verlangen 

Naar vrijheid, die het hart in spanning houdt gevangen 

Een worsteling ontstaat, een strijd op dood en leven 

Steeds is de Groninger zijn gramschap baas gebleven 

Doch nu is zijn gemoed tot berstens toe geladen 

Zijn vuisten zijn gebald, vol hunkering naar daden 

Zoals een handgranaat kan plotseling ontvlammen 

Zo laait in hem de haat, ontdaan van alle dammen 

‘d ontsteking wordt de jacht op schandelijke schurken 

Die ’t zieden van zijn ziel tot bloeden zal ontkurken 

Heel die vernedering, die jarenlange knechting 

Die fel doorleden smart, ze vragen om berechting ! 

Eerst dan ’t vrije volk zijn, hoogste levenswaarden 

In diepe dank en in ootmoedigheid aanvaarden  

Nadat het nazidom geslagen ligt in duigen 

Zal ’t volk zijn fiere hoofd voor de Verlosser brengen 

Zijn saamgekrampte vingers op de kruizen vouwen 

Van heel ons heldendom – tot troost van zijne vrouwen 

Nog buldert het geschut en gieren de granaten ! 

De stad is schoongeveegd, geweld bestrijkt de straten  

Zo staren wij verstild op de st. Maartenstoren 

Die door de dampen heen, de vrijheid reeds ziet gloren  

 

15 april 1945 - Groningen 

 

 

 

 


