
Op zaterdag 21 december 2019 was er een bijeenkomst bij het monument. 

Daar werden onderstaande gedichten voorgedragen door Anneloes Steglich. 



Astrid Roemer 

Uit de bundel NoordzeeBlues (’s Gravenhage 1985) 

 

heel d’aarde is de mens gegeven 
tot één een lap wond om een stok 
toen waren natieën geboren en sinds 
dien houdt geen oorlog op 
 

waren ze wit te paard mensen met baarden 
die het goud vergaarden met het mes op de 
keel van roden en gelen van bruinen en zwarten 
ontheemden die roepen wij eisen ons deel 
 
een ziel onrustiger dan water 
zoekt her en der naar liefd’ en rust 
beklimt de levensboom der aarde tot 
dat een godenhand haar plukt 
 
hoort naar het migrantenlied 
dat luide klinkt langs elke keerkring 
zoekt tot gij vindt – gegroet gij vreemd’ling 
god schiep de mens kosmopoliet 
 
heel d’ aarde is de mens gegeven 
tot één een lap wond om een stok 
toen waren natiën geboren en sinds  
dien houdt geen oorlog op 

 



Vlam 

 

Niet het alles vernietigend vuur 
Dat  de aarde verschroeit 
 vrouwen en kinderen opjaagt 
in de kelders van angst 
onder zwart geblakerde huizen 
niet het vuur van het schot 
dat mensen velt 
Niet het verzengende vuur 
dat alles in as legt 
 
Vlam 
Niet het vernietigende vuur  
dat de mensheid verscheurt 
Mannen en vrouwen opzweept 
Mensen velt met woorden 
in staccato afgevuurd 
veroordelend marginaliserend traumatiserend 
kinderen scheidt, nee niet die vlam 
 
Maar.. die kleine vlam 
bij de onbekende soldaat 
die we niet mogen vergeten 
Dat kleine straaltje zonlicht 
dat op het slagveld 
Klaprozen laat ontwaken 
in een blozend applaus 
op het leven 
 
 
Kleine kwetsbare vlam 
die zomaar kan doven 
maar die dan weer  
als een lopend vuurtje opvlamt 
Vlam als een vurig werkwoord 
dat de weg baant naar een duurzame toekomst 
Vlam waarvoor het duister vlucht 
en die fluistert, fluistert van hoop, van geloof  
in vrede 
 
Anneloes Steglich 
Vlissingen december 2019 






















