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TER INLEIDING

Deze bundel zal geen toelichtend woord vooraf noodig hebben en zijn weg in dezen èn nationaal èn sociaal benauwenden tijd, naar wij hopen, wel vinden.
Een deel dezer gedichten zijn van vóór M e i 1940, hoewel
de inhoud zou doen vermoeden, dat zij eerst na de capitulatie hun vorm gevonden hebben. In verband hiermede zijn
de verzen gedateerd en wij verzoeken onzen lezers deze data
wel in beschouwing te willen nemen.
De bundel kan zonder eenig voorbehoud worden gebruikt.
Het voordragen is, zoowel in den huiselijken kring als in
openbare samenkomst, vrijelijk geoorloofd. Tegen het
— mits afzonderlijk — vermenigvuldigen en verspreiden
bestaan evenmin bezwaren.

J. H . SCHEPS

Den Dolder, Januari 1941
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Opgedragen aan allen, die van
goeden, Vaderlandschen
zijn.
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SOCIALISME IS E E N OPEN-BLOEIEN
Socialisme is ccn open-bloeien
van den mensch tot het geheel.
Socialisme is een stilaan groeien
tot gemeenschap van elk deel.
Socialisme is een nieuw hergeven
aller kracht de maatschappij.
Socialisme is een nieuw herleven
van het stervend ik als wij.
Socialisme is een nieuw herbinden
van wat spleet, tot samenhang.
Socialisme is een nieuw hervinden
van den zin der menschheids-gang.
Socialisme is een alles mengen
tot gemeenschaps-offerand'
Socialisme is de ik-zucht plengen
tot dat ik is mee-verbrand.
9 Jan. 1940
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ZUIVER KOMEN
Die tot het Socialisme komt
vol eigen zelfbegeeren.
In roode massa samendromt,
om op dit zondig menschen-zijn,
zijn wereld te fundeeren,
die bouwt een wereld van den schijn.
Die tot het Socialisme gaat
vol eindig zelfverlangen.
Te midden dezer massa staat,
om voor dit eigen zelfgewin,
een wereld te ontvangen,
die treedt het roode rijk nooit i n .
Die zich het Socialisme geeft
vol eigen zelfverwachten.
Met roode massa medeleeft,
om voor dit eigen zelfbejag
vervulling te betrachten,
voor dien komt nooit de roode dag.
Die voor het Socialisme strijdt
voor eigen lust beveiligd.
Met heel de massa mede-lijdt,
die viert het zuivere menschheids-feest,
dien wordt het al geheiligd,
door krachten van den Pinkstergeest.
2 Jan. 1939
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CIVITAS DEL
Ons, rooden, drijft een heimwee-vol verlangen
naar een gemeenschap door Gods Geest geleid.
Die als gemeenschap Gods gerechtigheid
verwerkelijkt in al haar levensgangen.
Zoo vlamt in ons een staag brandend begeeren
als altaar-vuur, in liefde G o d gewijd.
Gemeenschaps-priesters tot Gods dienst bereid.
Met offers van een heilig zelfverteren.
Ons, rooden, stuwt naar diepste zijn het willen
der boodschap, die ons G o d heeft toebetrouwd.
Gemeenschap op dat Heilig W o o r d gebouwd,
zal wereldnood door Golgotha verstillen.
Zoo drijft in ons Gods Geest tot heilig streven.
N u door gena een Godsrijk werd geschouwd.
Den rooden Christus' wezen werd ontvouwd,
als offerwet voor het gemeenschapsleven.
4 Juli 1939

GEEF ONS, HEER
Dat ons niet drijve, Heer, het eindige verlangen
naar Socialisme met en van den tijd.
Dat ons niet dringe, Heer, voor ons iets te ontvangen.
Geef Socialisme U alleen gewijd!
Dat ons niet drijve, Heer, het eindige begeeren
naar Socialisme als op ons gericht.
D a t ons niets dringe, Heer, tot eigen goed vermeêren.
Geef Socialisme door U w Geest verlicht!
Dat ons niet drijve, Heer, het eindig zelfbehagen
naar Socialisme op het ik gebouwd.
Dat ons niet dringe, Heer, het eindig tijd najagen.
Geef Socialisme naar U w w i l ontvouwd!
12 M e i 1939
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U W RIJK -

ONS RIJK

Als eens de rooden zegepralen
en bouwen, Heer, het nieuwe rijk,
laat dan U w Rijk ook nederdalen,
maak aan U w Rijk ons rijk gelijk.
Leer ons de toekomst U toch wijden.
Laat ons dat Rijk grondvesten gaan,
op grondslag van een heilig strijden,
dat voor U w Aanschijn kan bestaan.
Laat ons U w Rijk door ons verwachten,
niet als ons eigen rijk alleen.
Doch door een zuiver U betrachten,
dan breekt U w Rijk door ons rijk heen.
Leer, Heer, U w Rijk met ons rijk bouwen.
Geen mensch tot middelpunt gericht.
Zoo zal ons rijk U w Rijk ontvouwen,
bestraald met heel U w God'lijk Licht.
6 Febr. 1939
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ONZE KRACHT
A l ging de roode vorm verdwijnen,
al viel de roode wereld in,
dan blijft nochtans het Godslicht schijnen.
Gods Rijk houdt toch zijn eeuw'gen zin.
A l ging ons de Partij begeven,
al klonk het roode woord slechts zwak,
toch zullen wij naar 't Godswoord leven,
dat Socialisme eenmaal sprak.
A l trok geen stoet meer door de straten,
al telden staag de leden af,
G o d zal het wezen wezen laten.
Zoo rein als H i j dit eenmaal gaf.
A l ging de roode zon ook onder,
al grauwde nacht ons somber aan,
dan sterkt ons nog als God'lijk wonder:
Nieuw Socialisme zal ontstaan.
2 Jan. 1939

12

LEER ONS, HEER
Leer ons, Heer, heel zuiver willen,
wat het Socialisme w i l .
Leer ons eigenbaat verstillen,
maak de zelfzucht in ons stil.
Leer ons, Heer, heel zuiver voelen,
wat het Socialisme voelt.
Laat ons niet onszelf bedoelen,
maar wat Gij met ons bedoelt.
Leer ons, Heer, heel zuiver streven,
zoo het Socialisme streeft.
Laat ons steeds heel zuiver geven,
zoo het Socialisme geeft.
Leer ons, Heer, heel zuiver dragen,
zoo het Socialisme draagt.
Leer ons altijd weer te vragen,
wat het Socialisme vraagt.
Leer ons, Heer, heel zuiver strijden,
zoo het Socialisme strijdt.
Leer ons der Gemeenschap wijden,
zoo het Socialisme wijdt.
6 Jan.i

DE RIJKE JONGELING
I
Zijn rijkdom had tot onrust voortgedreven
hem naar den Heer. Zou die hem vrede geven,
verstillend onrust met behoud van rijkdom
en zijn voorberecht bestaan? H i j had alom
met lof van Jezus steeds gehoord. Diens woorden
waren zacht en goed. Zijn leeringen droegen
het stempel van zijn wijsheid. A l o m sloegen
zijn woorden in. D a n werkten hun gedachten
verandering uit. De zuivere krachten
leidden verdoolden weer tot G o d . Behoorden
in verstilden vrede tot de nieuwe leer.
D a n werden één met jongeren-kring en Heer,
zij, die zich wisten deel van zijn geheel. Geen
die niet volgde Jezus om zijn woord alleen.
Zoo was hij in zijn onrust uitgetogen
om Jezus te ontmoeten. Verarmd, gekweld
door rijkdom, heeft hij zijn vraag den Heer gesteld:
„ W a t doende, zal ik eeuwig leven erven?"
„Hoe doende, zal ik leven en niet sterven?"

De Meester zag hem aan en werd bewogen
door heilige liefde van den geest. „Verkoop
hetgeen gij hebt, geef het den armen. Ontloop
al uw bezit, dat u tot onrust is. W i l
arm alleen M i j volgen", sprak H i j zacht en stil.
II
Zijn rijkdom heeft dien Godseisch afgewezen.
Mét rijkdom wou hij G o d en Jezus vreezen.
Zijn oud conflict is dan opnieuw gerezen
tot tweespalt i n zijn dualistisch wezen.
III
Met stokken en met zwaarden zijn zij den hof
als krijgsliên ingetrokken. Zij vonden stof
tot handelen, nu die Jezus volk en staat
door woord en leer bracht i n gevaar. Elke straat
kent Jezus. Heel de stad heeft H e m bezongen
als Koning en als Heer. Het nauw verklonken
Hosannah, in het volk nog niet bezonken,
heeft hen tot handelen aangespoord. Sparen
wij het volk voor dien verleider. Gevaren
dreigen voor volk en priesterstand. Bedwongen
dient dit roepen. W i j , wet- en schriftgeleerden,
moeten hem vangen en hem dooden. Keerden

velen niet van wet en tempeldiensten af
door het voorbeeld, dat die Jezus velen gaf?
Tezamen zijn zij naar den hof getrokken
en grepen hem ter dood. Soldaten sloegen
hem in boeien. De jongeren verjoegen
zij door barsche woorden. H u n scherpe zwaarden
bleven in de schee. De jongeren schaarden
zich niet om Jezus heen. Zij zijn geschrokken
van aanval en verraad. Geen heeft gevonden
lief des-verweer. Zoo werd hij dan gebonden
weggevoerd. Maar toen de stoet den weg op ging,
vlood sidderend naakt zijn rijke jongeling.
IV
H i j kon het woord van Jezus niet vergeten.
H i j had het als een Godswoord waar geweten.
H a d uitgedeeld hetgeen hij had bezeten.
Zóó mocht hij zich ook Jezus-leerling heeten.

V
A l heeft zelfs hij geen tegenstand geboden,
al is hij met zijn naakte lijf ontvloden,
de jongeling voortgedreven in den nacht,
heeft later toch 't ontkleede lijf gebracht.
16 Febr. 1940

LAAT DAN, O HEER
Als onze idealen aan flarden zijn gegaan,
in laaien brand dit alles is vergaan.
Naar werk'lijkheid niets meer bleek te bestaan,
laat dan, o Heer,
te meer
ons i n U ondergaan.
O m dan, gezuiverd, in U op te staan.
Als onze hoop en wenschen zijn vernield,
het fel verzet dit alles tegenhield.
Een machtige partij daar ligt ontzield,
toon dan, o Heer,
te meer,
dat U w e hand ons hield.
Dat Gij de Geest zijt, die opnieuw bezielt.
Als ons de heilsverwachting heeft bedrogen,
partijen-glorie blijkt in rook vervlogen.
De geest aan alle vormen is onttogen,
stel dan, o Heer,
te meer,
bij velerlei logen,
U w Rijk der Waarheid ons voor d'oogen.
A l s i n ons huist de wanhoop wel het meest,
en men in eigen kring een oordeel leest.
Bij heimwee om wat eenmaal is geweest,
stort dan, o Heer,
één keer,
als heilig Pinksterfeest,
in ons opnieuw iets van U w Heiligen Geest.
7 Jan. 1939

OPGEHEVEN HANDEN
W i j bidden U , o onze Heer,
door werking van U w Geest te meer:

Leer ons der gemeenschap geven,
heel ons wezen, heel ons streven,
als een hooger vorm van leven.
Leer ons der gemeenschap wijden,
heilig ons tot off'rend lijden,
hoed ons voor zelfzuchtig strijden.
Leer ons zuiv're offers plengen,
moge altaarvlam verzengen,
wat het eigen ik wou brengen.
Leer ons zuiv're offeranden,
als met opgeheven handen,
op gemeenschapsaltaar branden.

Zoo wordt gemeenschap meer gelijk,
aan U w aanbid'lijk Koninkrijk.
7 Jan. 1940
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VLAMMEN-GEESELSLAG
Als vlammen hoog oplaaien,
voor het vuurgedoemde boek,
zal steeds een vlam verwaaien
tot zegen, dezen vloek.
Men kan een boek verbranden,
kan ketenen al wie schrijft.
De Geest waait over landen,
wat niet in vlammen blijft.
Het vuur kan slechts verteren,
al wat verteren mag.
De Geest zal triompheeren
door vlammen-geeselslag.
7 Febr. 1940

ORGANISCHE VOLKSVERBONDENHEID
A l heeft een nieuw geweld dan streng bevolen
te schakelen zich tot één, de schakeling
aller dingen naar hun wezens-zijn ontging
het. Bij geweld blijft eenheid diep verholen
en treedt niet aan den dag. De ware eenheid
is proces der rijping. De zielen-akkers
moeten tot harmonie gezaaid door makkers,
die dit zaaien in stillen heiligen tijd
van makkerschap. Gemeenschap moet door werking
der vrije kracht bestaan. Zoo vinden vormen
van het wezen de krachten, die de normen
tot geestes-maatstaf stellen. In hun werking
van vrije eenheid ligt het heil. Gebonden
komt geen volk tot eenheid noch tot harmonie
der deelen. Bij vrijheid, niet bij tyrannie,
wordt eenheid van elk tegendeel gevonden.
In vrije spheer de tegendeelen vragen
bewust hun eenheid. In samenhang elk deel
der tegendeelen, gegroeid in het geheel,
w i l volksverbonden rijpe vrucht mee-dragen.
23 Febr. 1940
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VRIJE BINDING
Ruw-weg zijn alle uitingen van den geest
verbannen. Het ongebonden wereld-beest
verslindt elkeen, die naar den geest zijn eigen
zuivere denken w i l bewaren. Zwijgen,
luidt het dreigende bevel. In dat dreigen
spreekt zich de botheid uit. De jonge wachten
geven de bevelen dreigend door. Trachten
de groote leiders niet door bot bevelen
en dreiging sterk, hun zwakheid te verheelen?
Der ouderen dreiging doet den jongeren
ongeremd hun drift uitleven. Hongeren
en dorsten doen zij in het kamp de lijders,
die het Geestes-Rijk doorlouteren. Wijders
dragen, door kerker-zuivering geheiligd,
deze lijders de waarheid voort. Beveiligd
ligt hun diepste zijn verborgen in hun w i l
tot 't vrije denken. De waarheid heeft hen stil
door leed tot dapperheid bekrachtigd. Gedril
der jongeren heeft hun vrijheids-daden-drang
vergroot. Zij haten diep den ijzeren dwang,
waardoor tyrannen houden ruw gevangen
in harden greep hun land en volk. Den bangen

nood van vunze kerkerholen hebben zij
niet geteld. Diep was hun leed, nu barbarij
en knechting de millioenen heeft gekneed
tot willoosheid en laf berusten. Vergeet
een volk hetgeen eens is geweest aan vrijheid
van beslissen en van denken? Niet bereid
tot offeren? K a n een volk het heilig uur,
dat vrijheid sloeg, vergeten? Onzuiver vuur
der tyrannie doen branden en zoo den duur
van knechtingstijd verlengen? Deze vragen
branden in de zielen. Die offers dragen
aan het eigen wezen, wijden zich bewust
als brandoffers den dood. De heilige rust
heeft hen van binnen tot eeuwigheid verstild,
eer de dood hun levensadem heeft verkild
tot eindigheid. Zoo zijn de offeranden
een eeuwige wekroep. De dwingelanden
zullen aan dien dood hun eigen dood versterven
en grondeloos vergaan. Nieuw zal verwerven
een nieuw geslacht de vrijheid. Een nieuw gebod
van zuivere kracht zal allen leiden tot
vrije binding aan elkander en aan God.
3 M e i 1940

HET KERKELIJKE GETUIGENIS
U i t U w bewogenheid hebt gij, als Kerk,
gesproken. U w getuigenis was sterk
en geestelijk doordacht. Hier stond het merk
van U w e n Heer, die is U w God. Een mensch
nochtans als wij. Wiens Rijk is boven grens
en tijd en ras en kleur en vormen uit.
Gij hebt, als Kerk, het Godswoord klaar en luid
der wereld nieuw getuigd. U w wezensgrond
ligt in hetgeen U aan U w Heer verbond
en binden zal, zooals H i j heeft verkond,
tot aan het einde der dagen. N o c h Jood
noch Griek is meer in Mij. W i e zich M i j stoot
om deze woorden, die den rassen-waan
doorbreken, zal ganschelijk niet verstaan,
dat ik U w Meester ben, dat gij in M i j
elkanders broeders zijt; dat waarlijk vrij
Mijn woorden maken. Het aardsche getij
verkringt in volkeren en in rassen
en in veelheid. In dit Mijn Rijk wassen
en bloeien slechts de vruchten van Mijn Geest
der liefde, die geenszins keurt of uitleest

naar geslachten. Geen maatstaf biedt het bloed
tot keuring van het zedelijke goed,
dat diep in het gezuiverde gemoed
verborgen ligt. Oneindige waarde
drukt met geen normen aan deze aarde
aardsch ontleend, de mensch ooit uit. Gedachten
van den geest beperken niet. Geslachten
strengelen zich stoffelijk, om den Geest
tot hooger doel te leiden. Pinksterfeest
is steeds het Goddelijke doel geweest.
18 Nov. 1940

HET FORMULIER BLANCO
De Joden-formulieren werden rondgezonden,
om ambtelijk de Joden-zielen te doorwonden,
te hoonen in hun zijn. Geen Christen kan doorgronden
het Jodenleed, dat komt, nu helle-diepe vonden
tot ontrechting dwingen van den Nederlandschen Jood.
Verdwaasde Joden-haters geven opnieuw een stoot
aan Recht en Rede. Onvergankelijk, fier en groot
i

rijst Neêrlands vrijheidszin tot eigen hooge orde
van verdraagzaamheid. Volksverzet doorbreekt de horde
der tyrannen. H u n waanzin dwingt tot nieuw aangorden
tot den kamp om ware broederschap. N o c h ras noch bloed
bepalen zielenadel. H e t allerhoogste goed
des menschen wordt door geen ras bepaald. W i e toch bevroedt,
hoe bloedverbondenheid zich zuiverend zet tot geest
van onzen geest? W i e kan doorgronden, hoe rein het meest
die banden binden, die niet zijn die des bloeds? H e t beest
van ras en bloed en bodem weersta men onbevreesd
als leugen-beest. De waan-wijze goden van den tijd
moeten ons vinden klaar tot den feilen kamp bereid.
Tégen ras en bloed en bodem. Vóór gerechtigheid,
die allen bindt en leiden moet tot eeuwigen grond
der normen en der wetten. Heeft Christus niet verkond,
dat i n H e m Jood noch Griek meer zij? Zijn zuivere mond

28

sprak van Zijn Meesterschap en van ons broeder-zijn. Geen
rassen, geen klassen en geen kleuren scheiden vaneen
verbonden wezens; verbonden door den geest alleen!
De Joden-formulieren werden rondgezonden,
om ambtelijk de Joden-zielen te doorwonden.
Te hoonen in hun zijn. K u n t gij, Christen, doorgronden,
hoe menig formulier toch blanco werd bevonden?
17 N o v . 1940
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HET ZIJN DE JODEN NIET

i

Het zijn de Joden niet, die Joden-haters hooncn
en spottend spuwen in het aangezicht. Zij kronen
met de punten-kroon de Joden niet. Zij verwonden
H e m , die waarlijk G o d en mensch-jood tevens bevonden
werd in één God-mensch te zijn. Zij drukken geen rietstaf
in de joden-hand, noch nagelen joden-voet. Laf
door hun overmacht, doorboren zij geen joden-hand,
als zij U w joodsche hand doorboren. H u n zonden-brand
van Joden-haat verschroeit het Goddelijke gelaat
van den God-joden-mensch. Een duistere helsche staat
van zinnen drijft hen voort. Oplaaiende Joden-haat
vervlakt hun dieper wezen. Den Joden-advocaat,
dien zij met hunne vuisten vol waanzin beukten neer,
troffen zij niet. Andermaal versloegen zij dien Heer,
die G o d en mensch en Jood en 't Licht der wereld is.
Nieuw schonden zij het menschelijk-Gods-geheimenis,
als zij H e m zinken deden in den donkeren grond
van dood en graf. Als in den duisteren avondstond
zij uittrokken op Joden-roof en plunderingen,
ontging aan deze anti-joodsche duisterlingen,

dat zij, als eens geschied, den hof weer binnentrokken;
gewapend andermaal met zwaarden en met stokken
te grijpt n den God-menschen-jood. Duistere wrokken
doorwoelen anti-joodsche massa's, die zij lokken
in het net van Joden-haat. H e t afgestompte grauw,
het valsche gepeupel, dat met aangehitste klauw
naar het joodsche goed, het joodsche bezit gaat grijpen,
grijpt H e m , dien G o d als eigen Joden-kind liet rijpen
in de joodsche volheid van H e m toegemeten tijd.
Hoewel hij wezenlijk was Gods eigen eeuwigheid.
Zij herkruisigen den Jood in U en in dien Jood
herkruisigen zij den Eeuwigen Meester, Die bood
der wereld tot een offer lichaam, geest en leven.
Die in Zijn kruis- en Joden-dood als Godsheld sneven
wou om 's werelds heil. H i j , Joden-mensch, kon geven
het God-menschelijke joodsche zijn. H i j , ontheven
aan arglistigheid van het zondige mensch-onrein,
zal lijden, H i j het meeste, om deze Joden-pijn.
Het zijn de Joden niet, die Joden-haters hoonen.
Het is de God-mensch-Jood dien zij aldus onttronen,
wiens liefde in geen spheer van Joden-haat kan wonen.
20 N o v . 1940
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MUSSERTS KLOK
N a u w was half Rotterdam tot puin gebombardeerd,
of Mussert juichte luid: „Houzee getriompheerd!"
A a n Göring heeft hij dan de luiklok geoffreerd.
A l sprong te Rotterdam nog leed uit eiken steen,
Herr Mussert zond zijn klok toch naar Herrn Göring heen.
De klok van Lunteren als geschenk verzonden,
zal eenmaal mede het vrijheidsuur verkonden.
Eens zal ons Nederland herworden vrije grond.
Eens zal ook Musserts luiklok met metalen mond,
den Vrijheidszang doen beieren wijd in 't rond.
16 N o v . 1940

MUSSERTS GEBAAR
Bij feilen overval
van troepen zonder tal,
geploft uit wolk en lucht,
stelt Neerland zich geducht
teweer. Het boos gerucht
wordt volksche bitterheid,
een werpen in den strijd
tot het behoud. H e t land
is eensgezind. Eén band
bindt allen. Oorlogs-brand
smeedt vast aaneen het volk
door volksche geestdrift, tolk
van volksche zijn. In nood
vervagen kleuren. Rood
strijdt met zwart. Bitter groot
is hun verlies. Het vuur
verspert tot stalen muur
den uitweg. Tezamen
vallen zij. Beramen
nieuw verzet. H u n namen
worden afgelezen . . .
Vermist. Zonder vreezen

m

gevallen. De dooden
liggen onder zoden
weggestopt. Gevloden
uit de broze vormen
hun zielen. Ginds stormen
versche troepen, groeiend'
tot orkanen, loeiend'
voort of trachten roeiend'
bruggen te bereiken,
en bezetten. Wijken
voor overmacht geschiedt
als elke steun valt. Niet
eer. 't Wilhelmus-lied
welt als één zang tot één
gebed. D a n trekken heen,
die leefden na dien strijd.
Zoo blijven voor altijd,
die vielen. Eeuwigheid
verbergt hen. Gevallen
met de duizendtallen
ontkiemt naar wonder-wet,
van eeuwigheid gezet,
hun wezen tot gebed,

dat oprijst uit de smart
van hun verslagen hart.

Eén bleef van verre staan.
Eén zag dit lijden aan.
Eén man is heengegaan.
A l werd zijn volk verguisd,
hij hield passief gekruist
zijn armen. Eén gebaar
werd Neer lands Maagd gewaar:
Mussert onteerde haar.
H i j zond uit heeten wrok
haar vijand zijne klok.
17 N o v . 1940
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DER VREEMDEN HULP
Bezetters hebben zij tot hunne hulp gesteld.
H u n eigen volk, bedwongen door het vreemd geweld,
in banden van des vijands overmacht bekneld.
Zoo hebben zij hun volk door vreemde macht gedrukt.
H u n eigen opgang, eens zoo jammerlijk mislukt,
verkregen toen de volksche weermacht had gebukt.
Door vreemde machten hebben zij hun volk benard.
In heeten machtswil, die hun zinnen had verward,
voorgoed vervreemd van eigen Nederlandsche hart.
14 N o v . 1940
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DE VERVREEMDEN
Zij hebben zich de ware zonen van het Vaderland gedacht,
en in hun propageeren dit verziekt en diep ontaard geslacht
gestriemd. In hun beweging was door strijd gestaald tot sterke macht
een nieuwe orde. O m voort te leiden èn land èn volk èn troon
tot luisterrijke toekomst. De dageraad die gloorde, zou schoon
verrijzen doen hun dag. Zij zouden heerschen in zuiveren staat
van eenheid. Heel het volk in hun partij. Geheel het apparaat
des Rijks in hunne hand. Het volk, vereend met leider en partij,
zou opgaan tot de nieuwe orde vol eensgezinden zin. Rij
aan rij zou dankbaar zich bij den bevrijder voegen: volksch en vrij!

Zij hebben eenheid naar hun tyrannieke beeltenis begeerd,
en in hun propageeren gehoond den geest der vrijheid. Onteerd
werd de traditie onzer eeuwen. Neêrlands wezen genegeerd
als zij spraken over V o l k en Vaderland. T o t groot verraden
van het wezenszijn werd hunne kamp. D a n werden schuld-beladen
hunne gewetens. Zoo werden wezens-vreemden aan eigen volk
de mannen, die hooghartig van de nieuwe toekomst waanden tolk
te zijn. Het niet verstaan van Neerland naar zijn eigen wezens-wet
heeft hen doen vallen. Heel diep doen groeien gezuiverd volksverzet
en zoo den N.S.B.-greep naar de macht in Nederland belet.
15 N o v . 1940
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GEKRUISTE VERRADERSARMEN
Verraders hebben zich in den bezetter goed
geborgen. Diens wapen-gekletter schonk hun moed
tot voortgaan met het laf volbrengen van diens w i l
tot kneveling van volk en vaderland. Heel stil,
panter-geruischloos, bespringen zij hun eigen
Staat en drinken rauw zijn bloed. Ruw-weg bedreigen
zij hetgeen aan volksche waarden historie wrocht
en door geslachten werd verkregen. Onderzocht
één hunner ooit het wezen van dit volk? Bevocht
één hunner ooit eigen hooghartigheid? Bekwam
één hunner ooit een deel van eigen Dietschen stam
tot eigen goed? Door innerlijk verraad verstierf
in hen de volksverbondenheid. Wie ooit verwierf
door vuig verraad een zegen? Bezetters steunen
is verraad. Verraad is ook het laffe leunen
op bezetters. Bezetters steunden op verraad,
dat zich voltrok in Musserts nagelaten daad.
Gekruiste Mussert-armen redden geenen Staat,
die zich verweren moet om zijn bestaan. Handen
die strijdbaar gehouden zijn, zijn offeranden
van het vaderlandsche hart. Geheiligd richten
zich ook miskenden tot verzetten. Geen zwichten

voor den vijand, luidt 't bevel. Geen hulp verleenen
tegen eigen volk en Staat, het wachtwoord. Geenen
steun den vijand! Gekruiste armen werden tot
een vloek, tot Musserts vloek. "Weer geldt bij Neêrlands lot:
Strek uit de armen! H e l p Uzelf, zoo helpt U G o d !
18 N o v . 1940
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E E N MET HET OFFER DER DOODEN
De graven van die vielen hebben zij
gebouwd tot fraaie helden-teekenen.
Verstorven tot één dood, begraven rij
aan rij. In volle kracht bezwekenen
liggen tot machteloosheid verstijfd in
vele graven als tot één graf vereend.
Een bloemen-pracht herleeft tot nieuw begin
den dood, die in zijn monument versteend,
tot levens-bloesem wordt. Die vielen zijn
de levenden zoo nabij tot leven,
tot sprake, die tot luisteren dringt. Pijn
wordt verzacht door tijd, als smart zal geven
loutering. Zoo hebben zij de namen
van die vielen tot een helden-hulde
in éénen steen gegrift. Zij beramen
hun hulde-tochten en spreken gulden
woorden tot herdenking. Politici
der nieuwe ordening bieden manden
vol bloemen. Als gewiekste tactici
zenden zij kransen. Gevouwen handen
paren zij aan hun gesloten oogen.
D a n verraden sluw de aterlingen
land en volk. Verdwaasd, om eer, belogen
zij voor afgetelde zilverlingen

de dooden in hun graf. Met monument
en hulde-redenen bouwden zij mee
de graven der gevallenen. Miskend
werd in hun daad het graf. Het dooden-wee
heeft in hen niet tot Neêrlands rouw geklaagd.
H u n graf werd in zijn vormen slechts gebouwd
en opgesierd. Geen doode heeft gevraagd
om eenig monument. Als gij mee-rouwt
met dezen Nederlandschen volkschen val,
als dit zijn leed uw leed geworden is,
kamp mee dan, dat het Neerland blijven zal
en biedt bezetter geen verbintenis.
Gij kunt den dooden teekenen wijden
tot eeuwig-durende memoriaal.
Als zij die leven offerend lijden,
groeit uit hun lijden ons de zegepraal.
25 Nov. 1940

MUSSERT E N ORANJE
Zij liepen met Oranje-liefde steeds te koop.
Naast Mussert was Oranje mee hun sterke hoop
der toekomst. U i t ieder „Volk en Vaderland" droop
vereering van Oranje en de Koningin.
Zou Anton Mussert niet als leider de Vorstin
tot hoogsten dienaar zijn? Zij zouden dan tezaam,
Zij als Oranje, hij door Oranje, bekwaam
regeeren. In wezen Mussert, schijn Oranje.
H i j als de wijze Staatsman, Zij als de franje.
Zij dachten zich Oranje in hun eigen spheer.
Zij vormden zich Oranje naar hun eigen leer
en beeld. U i t „Volk en Vaderland" bleek telkens weer
een grievend misverstaan van eigen volkschen zin
tot vrijheid. Oranje stemt hartstochtelijk in
met grondwet en traditie. Musserts slavernij
zal geen Oranje dulden. De dwingelandij
is met den Spaanschen tijd vergaan. Musserts dwingen
tot de tyrannie zal geen Oranje dringen
tot trouweloos verraad van eigen ambt en eed.
N u Mussert zijn Oranje-liefde rap vergeet,
geen N a z i van Oranje-liefde iets meer weet,
herzegt elkeen: Herr Mussert juichte: „Oranje".
„Leider zijn", dacht hij. H . M . blijft wel de franje.
17 N o v . 1

Mr. ROST V A N TONNINGENS FIASCO
Met behulp van tanks en bommen,
sterk door vreemde leger-drommen,
zouden nazi's mee-regeeren.
Alle rooden dra bekeeren.
Mussert-Leider, glorieeren!
Met behulp van scherpe dolken
onzer bloedverbonden volken
zouden nazi's naar begeeren
rooden invloed deformeeren.
Musserts leiders-roem vermeeren!
Met behulp van bajonetten
en van overheerschers-wetten,
zouden nazi's rood saneeren.
Rost van Tonningen beheeren.
Musserts bons-schap rijk vereeren!
Met behulp van handgranaten,
dichte drommen van soldaten,
zouden nazi's rooden heeren,
roode meeningen afleeren.
Mussert moesten zij gaan eeren!
Ondanks voltreffers der bommen,
ondanks sterke leger-drommen,
ondanks hulp van scherpe dolken,
ondanks bloedverbonden volken,
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ondanks hulp van bajonetten,
ondanks overheerschers-wetten,
ondanks hulp van handgranaten,
ondanks legers van soldaten:
wou met Mussert Rood niet spreken.
Roode trouw is niet geweken.
Roode liefde niet bezweken.
Vrijheid zal eens zegepralen,
Neerland vrij weer ademhalen.
Ons geloof in idealen
zal verwinnen helsche machten,
bommen, tanks en tegen-krachten.
Sterker dan de bajonetten
is de kracht der liefde-wetten.
Tonningen kon rood niet krijgen.
Rost kwam: Rooden bleven zwijgen.
Niemand overstag door dreigen.
De Rooden zijn nog niet bekeerd.
D o k slechts heeft de Partij onteerd.
E n Tjerk heeft het „houzee" geleerd.
De roode meerderheid blijft trouw
en schraagt aldus het Staatsgebouw.
19 N o v . 1940

HET UUR DER VRIJHEID ZAL EENS SLAAN
A l ziet men voor dictators buigen
de groote mannen van den Staat,
die den dictators lof betuigen,
terwijl hun volk ten onder gaat.
A l ziet men voor dictators knielen
de vrije strijders van weleer.
Terwijl zij dan hun slaven-zielen
als wierook branden voor hun heer.
A l ziet men voor dictators bukken,
de fiere menschen van voorheen,
waarbij zij uit den Staat al rukken
de vrijheid, die hun kostbaar scheen.
Toch zal geen dictatuur het winnen,
eens breekt de dag der vrijheid aan.
D a n zal het volk opnieuw beginnen,
op eigen beenen sterk te staan.
Eens zal het uur der vrijheid komen,
eens breken alle boeien stuk.
Eens wordt der vrijheids-stem vernomen,
als bode van een nieuw geluk.
Eens zal de vrijheid triompheeren.
Opnieuw ontrollen vrijheidsvaan.
Eens zal de vrijheid wederkeeren.
Het uur der vrijheid zal eens slaan.
6 Januari 1939
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KERSTNACHT 1939-1940
De menschheid heeft verwarring voortgebracht.
Verbitterd in hun ongewenschten nacht
betrekken legers aan de grens hun wacht.
Kanonnen donderen met zwaar geluid
het Christus-Kind de oorlogs-wereld uit.
Daar hun verderf en ondergang behoort,
buld'ren metalen monden moordend voort:
aan ons den dood, inplaats van Godsgeboort'.
In Beth'lem houdt een heilig kind de wacht.
Gods Avondster getuigt met sterren-pracht:
Der wereld werd een Godskind voortgebracht!

In eigen eenzaamheid staat hij op wacht
versneeuwd. De helder witte lichte nacht
heeft hem gevlokt tot kristallijne pracht.
Heel in de verte zingen klokken uit
metalen monden; oud en nieuw geluid
der boodschap van de eeuw'ge Godsgeboort'.
Metalen klokken stuwen klankrijk voort,
tot ook de wacht in eenzaamheid het hoort,
dat midden in gevlokte winterpracht
de zilv'ren stemmen ruischen „stille nacht",
der wereld werd een Godskind voortgebracht.

KERSTBELET 1939-1940
I
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Het bulderend kanon,
de kist en diepte-bom,
vertolken nieuw alom:
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Vriezend weer en sterren-pracht.
Kist geladen; bommen-vracht.
A a n geen kerstkind meer gedacht.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Commando's klinken om:
Neem handgranaat en bom!
Wèg kind en christendom.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Vriezend weer en sterren-pracht.
Kist ontladen, bom gebracht.
A a n geen kerstkind meer gedacht.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Gecirkeld om en om.
Voltreffer blijkt de bom.
M e n spreekt van heldendom.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
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II
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Geveld de bajonet.
Den aanval ingezet.
Geen tijd voor kerstgebed.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Vriezend weer en sterren-pracht.
Tegen-aanval afgewacht.
A a n geen kerstkind meer gedacht.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Een makker juist gered,
gebracht naar lazaret.
Naast Kerstkrib neergezet.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Vriezend weer en sterren-pracht.
Als soldaat twee uur op wacht.
A a n de Kerstkrib steeds gedacht.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Geredde sterft in bed.
In haast hem bijgezet.
Zoo was het Kerstbelet.
Stille Nacht, Heilige Nacht!
3 Jan. 1940

DE VERSTOOTENEN
W i j zien hen nog te veel als booze macht.
Vergeten, dat zij werden weggebracht
als willoos vee. Onschuldig afgeslacht
door mitrailleur en bom. In winter-nacht
zijn zij verstorven. In hun dooden-klacht
werd Rusland in zijn zuiverheid herdacht
en dictatuur om Ruslands heil veracht.
Wij zien hen nog te weinig als soldaat
gedrild. Te weinig zien wij van hun staat
den dwang. Het Rusland, dat hier ondergaat,
spreekt ons niet toe. De agressieve daad
van overval heeft ons vervuld. H e t kwaad,
dat Rusland deed, houdt ons gevangen. Haat
bepaalt ons slechts bij Finland, dat hen slaat.
Als cijfers tellen wij de Russen bloot
getal. De broeders in den zwaren nood
verteren in dien haat. Die haat is groot
en diep. Onzuiver in beperktheid stoot
hij den broeder-Rus ons weg. Den mensch sloot
hij ons af, vercijferend staal en lood
en drijft hen tot den harden Finschen dood.
14 Febr. 1940
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VERTROUWEN
Gij vult zelf, Heer, den beker van ons lijden.
Gij telt de druppelen, Heer, eer Gij den beker reikt.
Zoo wilt Gij, Heer, den beker zelf ons wijden,
opdat geen menschenkind U w beker, Heer, ontwijkt.
Gij meet zelf, Heer, de maten onzer smarten.
Gij paalt het leed U w kinderen eigenhandig af.
Gij zoekt, o Heer, de dan verbroken harten,
en neemt het hart, dat zich ter breking aan U gaf.
Gij hebt zelf, Heer, de offerwet doen stellen
tot grondwet van U w onweerstandelijk eeuwig Rijk.
Gij wilt uit smart ons wezen nieuw doen wellen,
door loutering U w wezen meer en meer gelijk.
30 Juli 1939
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