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Aangrijpende stilte. 

De vierde mei exact ten twintigste ure 
viel Nederland stil, ons land met de vele culturen. 
Herdenkend de niet vanzelf sprekende vrijheid, 

dat ons van vele anderen  onderscheidt: 
“Gevangenen door vrijheid berovende dictaturen”. 

 
De beklemmende stilte in ons Amsterdam 
met tienduizenden mensen op den Dam. 

Gedenkend hen die hun leven hebben gegeven, 
opdat wij in zwaar betaalde vrijheid kunnen leven. 

Wij stilte in acht nemen in geheel ons land. 
 

Wij, op dees herdenkingsdag, hebben overdacht. 
Aan de  woeste vrijheid verslinder die wacht. 

Landen toe te eigenen en volkeren te vermoorden. 
Zijn het al daden, of enkel bedreigende woorden. 

Het is waar, hier verbeeld zich niets ontziende macht. 
 
Op deze vierde mei, deze voor velen bijzonder aanvoelende landelijke herdenkingsdag, was voor mij het 
Oekraïne weerkerend in beeld. Ik neem aan velen met mij. Mijn hersens spinde in de landelijke en 
zichtbare stilte middels de Televisie van  onze bevrijding naar Oekraïne. Het bracht mij naar mijn gedicht 
over onze vrijheid, dat ik verwoordde in mijn familie boek: “Non Solus “. Het brengt onder woorden de 
door mij gevoelde beleving als vrijheid ontnomen wordt.  Mijn gedicht van na die oorlog. 

 
Velen, de vrijheid door de roofzuchtigen ontnomen. 

Velen, miljoenen mensen, het leven moeten laten. 
Velen, door bommen en kogels het leven benomen. 

Velen, ja velen, van huis en gezinnen verlaten. 
 

Soms aan de moffen de eigen familie verraden. 
Soms was het vertrouwen er niet meer. 

Soms de geliefden in wagons en boten geladen. 
Soms zagen de verraders de eigen familie nooit meer. 

 
Velen, gezagsgetrouw en ondergronds in het verzet. 

Velen,  vochten een strijd op leven en dood. 
Velen, door hun verzet voor het vuurpeloton gezet. 

Velen Nederlanders waren zeer groot. 
 

Voor de overlevenden is de vrijheid gekomen. 



Veel Nederlanders van de hongerdood gered. 
De rechtstaat die moordend was ontnomen. 
Mocht na het bevrijden recht worden gezet. 

 
Mensen gedood en weerloze zielen gekraakt. 

Gezinnen ontregeld en  uitéén gerukt. 
Goddank werd eindelijk het vuren gestaakt. 

Het was toch het verzet en de vrije wereld gelukt, 
Herdenken 5mei 1947 Nicolaas. 

 
Laten wij naast het herdenken goed bedenken dat een gevreesde oorlog al op 23 februari begonnen is. 
Er zijn nu al duizenden mensen vermoord. De democratie van het westen werd een moment 
gedemonstreerd  bij de aangrijpende stilte. 
Dat de Europese NAVO de juiste beslissingen mag nemen in deze niets ontziende oorlog. 
We hadden aansluitend een bevrijdingsfeestje nodig, de corona heeft ons twee jaren zo een feestje 
onthouden. Ik was aan deze uitbundigheid nog niet toe gekomen. Maar ja ik denk ook wel anders. 
 
 
Nicolaas Overbeeke                                                  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


