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____________________________________________________________ 
 
A nation in despair, weakened by war, defeated  
Lost their pride in Versailles 
A former prisoner, with a vision or a grand 
delusion 
Rise to power in the reich 
 
Rebuilding an army 
Make the nation proud 
Disregarding the treaty 
Secret plans for ‘Lebensraum’ 
Start the holocaust 
 
The reich will rise 
Propaganda, the reich will rise 
To last a thousand years 
 
Burning books to spread, anti-semite propaganda 
Who will stop the madman’s reign? 
Night of broken glass, send the Jews to Dachau death camp 
On a path to certain death 
 
The ‘Anschluss’ completed 
On the brink of war 
Act brutal with no pity 
Be harsh, show no remorse 
Start the warmachine 
 
In the last days of peace 
Europe holding its breath 
An invasion is coming, but when will it start? 
Who will be first to fall? Who will be last to stand? 
Who will stop all this madness that has consequences no man understand? 
No man, no land! 
 
 
 



_______________________________________________________________ 
 

Je had ‘Auschwitz’ nooit kunnen spellen,  
Als iemand je dat had gevraagd 
Had de ‘sch’ nog niet geleerd 
En misschien had je wel ‘ou’ geschreven 
Zoals in koud en rouw. 
Misschien ook een ‘s’ achteraan, 
Zoals de ‘s’ van sterretje 
En de ‘s’ in joods 
Je had ‘Auschwitz’ nooit kunnen spellen, 
Als iemand je dat had gevraagd, 
Maar niemand 
Vroeg je wat… 
Voeten stappen op het dak 
Van een verder gelegen barak  
Werpers schijnen lichten rond 
Op wat zich in beweging bevond 
Dan ineens hoort hij een knal 
Even later komt de val 
Ligt hij roerloos op de grond 
Bloed stroomt langzaam uit zijn wond 
Vredig kijkt hij naar zijn cel 
Dus dit is de uitweg uit zijn hel 
Niet waarop hij had gehoopt 
Een kogel die zijn lichaam sloopt 
Een laatste zucht met enkele beden 
Zijn leed is voorgoed geleden. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
Ik tel de brillen, 
De schoenen, elk bot 
En voel gestorvenen 
In stilte zwijgen 
Ik schouw de kinderen 
Gillend, wijl na een schot 
Moeders in gedolven kuilen  
Zijgen 
Van al hun zijn beroofde vaders, 
Ooms en broers, de lijkjes 
Van hun zonen ruimend, 
Met de dood bedreigd 
Onmenselijk door verdoofde 
Doodseskaders vergast, 
Als de wereld in alle tonen 
Zwijgt 
Ik wil niet meer 
Kan niet meer 
Van deze wereld zijn… 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Mannen en vrouwen 
Grote en kleine kinderen 
Oude mensen  
Uit de trein 
Schnell, schnell 
 
Vlug lopen, op weg naar… 
De volgende beproeving 
 
Een oude moeder hield haar dochters jas vast 
Zij kon de snelheid niet bijhouden. 
Zij sukkelde er wat achteraan 
Met de angst achtergelaten te worden, 
 
En zij niet mee zou mogen op weg naar… 
De gaskamer. 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 



Oh my love 
We pray each day… 
May you come home, 
And be okay. 
For now, we’ll wait for you 
To come home. 
 
I’ll send a pack of cigarettes 
And some chocolates 
Hope you get, 
Filled with love for you. 
For now, we’ll wait 
For some news 
Please do come home… 

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

Until the philosophy which hold one race 
Superior and another inferior 

Is finally and permanently discredited and 
abandoned 

Everywhere is war. 
 

That until there are no longer first class 
And second class citizens of any nation 

Until the colour of a man’s skin 
Is of no significance than the colour of his eyes 

Everywhere is war. 
 
 

______________________________________________________________ 



 
 

Ik wil mijn ogen sluiten 
Alles zet ik van me af. 

Ik blijf steeds in mezelf schreeuwen 
Hoe kom ik van deze ellende af. 

 
Ik wil mijn ogen sluiten 

Maar het heeft allemaal geen zin 
Ik weet dat ik niet win 

Want ik ben kapot gemaakt. 
 

Ik open mijn ogen 
Om de werkelijkheid te zien 

Tranen komen naar buiten 
En hoop dat de ellende ooit 

Over gaat misschien… 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
All around me are familiar faces 
Worn out places 
Worn out faces 
Tears are filling up their glasses 
No expression 
I want to drown my sorrows 
The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever 
had  
I find it hard to tell you 
It’s a very mad world. 
 
 

 
______________________________________________________________ 



 
He said: “Son, have you seen the world?  

Well, what would you say if I said that you could? 
Just carry this gun, you’ll even get paid.” 

I said: “That sounds pretty good.” 
 

Black leather boots, spit shined so bright 
They cut off my hair but it looks alright 

We marched and we sang 
We all became friends as we learned how to fight. 

 
A hero of war, yeah, that’s what I’ll be 

And when I come home they’ll be damn proud of me 
I’ll carry this flag to the grave if I must 

Cause it’s a flag that I love and a flag that I trust. 
 

I kicked in the door, I yelled my commands 
The children they cried but I got my man 

We took him away, a bag over his face 
From his family and his friends. 

 
 

They took off his clothes, they pissed in his hands 
I told them to stop but then I joined in 

We beat him with guns and batons 
Not just once but again and again. 

 
She walked through bullets and haze 

I asked her to stop, I begged her to stay 
But she pressed on 

So I lifted my gun and I fired away. 
 

And the shells jumped through the smoke 
And into the sand that the blood now had soaked 

She collapsed with a flag in her hand 
A flag white as snow. 

 
A hero of war is that what they see? 

Just medals and scars, so damn proud of me 
And I brought home that flag, now it gathers dust 

But it’s a flag that I love, it’s the only flag I trust… 
 
 

 



 
______________________________________________________________ 

 
 
 

Een cel is maar twee meter lang 
En nauw twee meter breed, 

Wat kleiner nog is het stuk grond, 
Dat ik nu nog niet weet, 

Maar waar ik naamloos rusten zal,  
Mijn makkers bovendien, 

Wij waren achttien in getal 
Geen zal den avond zien. 

 
O lieflijkheid van licht en land,  

Van Hollands vrije kust, 
Eens door den vijand overmand 

Had ik geen uur meer rust. 
Wat kan een man oprecht en trouw, 

Nog doen in zulk een tijd? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 

En strijdt den ijdlen strijd. 
 
Ik wist de taak die ik begon, 
Een taak van moeiten zwaar, 
Maar ’t hart dat het niet laten kon 
Schuwt nimmer het gevaar; 
Het weet hoe eenmaal in dit land 
De vrijheid werd geëerd, 
Voordat een vloekb’re schennershand 
Het anders heeft begeerd. 
 
 
Ik zie hoe ’t eerste morgenlicht 
Door ’t hoge venster draalt. 
Mijn God,maak mij het sterven licht 
En zo ik heb gefaald 
Gelijk een elk wel falen kan, 
Schenk mij dan Uw gena, 
opdat ik heenga als een man 
Als ik voor de lopen sta… 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 



Zo’n 60 jaar geleden 
Was dit geen monument 

Dit was een barre plek 
Waar zelfs de sterkste niet aan went. 

 
Den ‘Duits’ zwaaide de plak 
En iedereen die moeilijk deed 

Was er plots niet meer 
Ze zaten in den bak. 

 
Neen, voor hen geen luxecel 

Op kosten van de staat 
Maar werken als een beest 

Zo mager als een graat.  
 

Dit was het verhaal 
ons op excursie geleerd, 

Sinds die dag 
Heb ik ons verleden meer geëerd.  

 
________________________________________________________________ 

Confronterend’ is het woord dat ik bij deze dag zou plaatsen. 
 

Reden van onze hechtenis was dat we naar de verkeerde 
radiozender hadden geluisterd. 

 
Waarom?’ is de vraag die ik me na deze dag stelde. 

 
Zonde dat we niets uit WO II hebben geleerd… 

 
________________________________________________________________ 



Er wordt geklopt. Het blijft muisstil in huis. Gestommel. Niemand 
durft te bewegen of adem te halen. De deur wordt opengebroken. Dat is 

het ogenblik waarop mijn zusje begint te huilen. Het klinkt luid omdat 
we al dagen in stilte leven. Er komen drie mannen op ons af en ze dragen 
allemaal een SS-pak; je herkent het aan het hakenkruis, dat in plaats 

van een teken van vrijheid, voor ons joden, een teken van de dood is 
geworden. 

De mannen roepen korte bevelen. Hier en daar vang ik een woord op, maar 
zonder woorden weet ik ook wel wat ik moet doen. Ik moet vertrekken naar 

een plek waar ik liever niet zou zijn. Ik word in de laadbak van een 
vrachtwagen geduwd, samen met mijn ouders en mijn zusje. Ze is nog 
maar negen en kijkt me met bange ogen aan. Ik probeer haar gerust te 

stellen, maar zelf sterf ik bijna van de angst. 
  

 
 
 

  

 
 

 
  
 

Mijn naam was Israël Neumann, sinds vandaag ben ik nummer 22. Ik woonde in Nisko, een stad in 
Polen. Ik ben geboren op 23-10-1900. Ik ben een Poolse jood. Enkele dagen geleden werd ik uit 

mijn bed gestampt door Duitse soldaten. Ze sloegen en schopten alles kort en klein. Ze 
schreeuwden onverstaanbare woorden naar me en sloegen me bont en blauw. Wat had ik toch fout 

gedaan? 
Even later in de trein hing er een ongelooflijke stilte. Een dik deken van verdriet en angst lag 
bovenop ons. De vrouw recht over mij boog haar hoofd en begon te bidden terwijl dikke tranen 

over haar gezicht rolden… 
________________________________________________________________ 

 
 



Pijn 
Bloed op de muur 
Bloed op de grond 
 
Honger 
Elke dag opnieuw 
Steeds opnieuw die honger… 

 
________________________________________________________________ 

ZUM EINGANG LAUFEN UND SCHNELL!!! 
 
 

GEGEN DIE WAND!!! 
 
 

EINSTEIGEN, SCHNELL!!! 
 
 

ZWANZIG STÜCKE!!! WILLKOMMEN IN DER HÖLLE!!!  
________________________________________________________________ 
Een stad waar allen 
Dood nog leefden 
De levenden al dood 
 
Kazernes overvol 
Hoewel steeds weer geleegd 
In de gevreesde trein 
Met onbekend het doel 
 
De broodwagen van 
Eenmaal per drie dagen 
Ook doodskaros 
Met menselijk jammerpaard 
 
Alleenstaand een gebouw 
(de schoorsteen immer rokend) 
Waarin luguber standaardwerk 
Naast elkaar in doosjes 
Met naam en toenaam 
In rode waterinkt 
En datum van en tot 
 
De asbibliotheek 
Met werk uit alle landen 
Van een verdelgd Europa 
________________________________________________________________ 



 
 


