
PSALM 43 VERDIENT NATIONALE PLAATS

Een gebeurtenis is meer dan wat er gebeurt.. 
Soms beleef je dat in één ogenblik, vaker achteraf.
PSALM 43 markeert zo'n moment. Dat laat zich 
begrijpen met het volkslied Wilhelmus en het 
Lied van de achttien dooden . De historie en de 
mensen die erbij betrokken waren , verdienen dat. 
We hebben behoefte aan mensen die model staan 
voor de strijd tegen verdergaande verontmenselijking 
van de samenleving. Daarom kreeg Amnesty International 
de eerste Geuzenpenning in 1987.

De bezetters gaven op 13 maart 1941 in de gelijkgeschakelde media hun versie 
van de executie die dag na het zingen van psalm 43 om de bevolking angst in te 
boezemen. Zo werd gelijk het zaad van de drang naar mensenrechten en vrijheid 
gezaaid.
De voormalige directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (RIOD), 
drs. A.H. Paape, geeft in ,,De Geuzen, de eerste verzetsgroep 40-45," de volgorde 
aan, toen duidelijk werd dat op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte de massa-
executie zou plaatsvinden. De in Dordrecht geboren en begraven Leendert 
Keesmaat uit de Wilhelminakerk was er één van.
,,In zijn cel (in het Oranjehotel, Scheveningen) heft één van de vijftien Geuzen het 
Wilhelmus aan. De anderen vallen in. 
Dan worden ze uit hun cellen gehaald, een rij wordt geformeerd. 
Gehelmde Duitsers omringen hen. 
En plotseling, als het commando weerklinkt waarop zij zich in beweging moeten 
zetten, zingen ze. Eerst wat aarzelend, onzeker. Maar dan steeds krachtiger klinkt 
het ontroerende psalmvers."

De stichting Geuzenverzet omschrijft dit nu:
Onder het zingen van Psalm 43 traden zij de dood tegemoet.

Op de executieplek werd op 4 mei 1946 de 
eerste nationale dodenherdenking gehouden.

Psalm 43 heeft jaarlijks een bewogen plek tijdens de 
Geuzenherdenking in Vlaardingen. 
Dordrecht zorgt voor een verbreding. 
De eerste en oudste Hollandse stad vormde in 1572 
de bakermat voor de geboorte van de Nederlandse 
onafhankelijkheid. Dordrecht wordt Geus, heette dat toen.
Overigens, in die tijd waren er ook schaduwkanten.
Het is wel treffend dat vanuit Dordrecht, vanuit de
Verzetskerk de stap is gezet psalm 43 een nationale
plek te geven. 

(Hans Berrevoets)

20

STEDELIJKE HERDENKING
ZONDAG 4 MEI 2008 - 14.00 UUR

WILHELMINAKERK TE DORDRECHT
BLEKERSDIJK 41

De Vallende Man



2 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIM, ARIE en LEENDERT: DRIE DORDTSE GEUZEN

De familie Keesmaat was via drie broers (Wim, Arie en Leendert) bij het 
Geuzenverzet betrokken, zo leren de beschikbare historische bronnen. In
november 1940 werd de Geuzengroep door de bezetters opgerold. Arie werd 
na enige tijd weer vrijgelaten. De vrouw van Leendert werd ook een periode 
vastgezet. Wim en Leendert werden indringend en met inzet van veel middelen 
verhoord. Zij bleven standvastig en lieten niets los. Uiteindelijk kreeg Wim
(geboren 1921) na een schijnproces twee keer de doodstraf als vonnis. Hij was
nog te jong voor de doodstraf, aldus de bezetter. Daarom kreeg hij levenslang. 
In 1945 kwam Wim na de bevrijding vrij en keerde terug in Dordrecht. Hij mag 
ook niet naamloos blijven, net zoals zijn broer die één van de achttien werd op 
13 maart 1941, nog geen 30 jaar oud. Achtergrond in het voorlopig documenta-
tiecentrum onder de kop 4 mei op de website www.dewilhelminakerk.nl
(geuzeninfo ook op website www.geuzenverzet.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschiedeniskamer op Stedelijke herdenking
Nog steeds willen mensen hun verhalen kwijt met herinneringen aan de 
oorlogsjaren in Dordrecht of voor herinneringen, die via familieoverleveringen 
zijn blijven leven. Tijdens de tweede huiskamerdag in de Wilhelminakerk was 
daarvoor een speciale geschiedeniskamer beschikbaar. Die plek bleef in een 
grote behoefte te voorzien. Na de Stedelijke herdenking op zondag 4 mei zal 
er wederom een geschiedeniskamer zijn, waar mensen kunnen praten. De 
zaal op de begane grond aan de straatzijde/ Blekersdijk is daarvoor beschik-
baar. Ook bestaat daar de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek.
Vanzelfsprekend is er in de grote kerkzaal en in de omloop ook ruimte voor
onderlinge ontmoeting en langs te lopen bij de informatietafels

Zondag 4 mei op webradio Wilhelminakerk
Vakantiegangers kunnen van waar ook ter wereld op zondag 4 mei verbonden 
zijn met de Wilhelminakerk. Ook mensen die de eredienst om 10 uur en/of de 
stedelijke herdenking vanaf 14 uur bijwonen hebben de mogelijkheid alles nog 
eens achteraf te beluisteren. Hoe? 
Ga naar de website www.dewilhelminakerk.nl  Zoek links in de inhoudsopgave 
op het woord WEBRADIO en volg de instructies via plattegrond Nederland / 
Zuid-Holland / lijst van kerken in Dordrecht / Wilhelminakerk / datum en tijdstip 
van de dienst en de stedelijke herdenking.

18

PROGRAMMA

- Muziek die vandaag op de Essenhof heeft geklonken,
uit de Paukenmis van J. Haydn: Qui tollis peccata mundi
(1732-1809)

- Welkom door de voorzitter van de werkgroep, Hans Berrevoets 

- Openingswoord door de burgemeester van Dordrecht,  R.J.G. Bandell

- Orgelspel

- Veteranengedicht Ze zeggen maar (zie pag. 6 en 7)
door Piet van Huizen en zijn kleindochter Vera Schop, 18 jaar

- Stil moment

- Presentatie: Altijd weer die oorlog
door Jens van der Vorm, samengesteld met Kees Weltevrede

  (zie pag.8 en 9)

- Bachcantate 161 Komm, du süße Todesstunde (10 t/m 14)

- Psalm 43: 1 en 4 (zie pag. 14 )
met inleiding van dominee/dirigent Ries van der Zouwen
en inleidend vioolspel door Jouke van der Leest

- Lied der achttien dooden  van Jan Campert, (zie pag. 15 en 16)
door Henk Bax, Centraal Comité Oranjedag 

- Deel I uit het Gloria van A. Vivaldi (zie pag. 16)

- Na een korte stilte uitleidend orgelmuziek

Na afloop wordt u koffie/thee aangeboden.  Er is gelegenheid
in een aparte ruimte, de geschiedeniskamer, uw verhaal te vertellen

Bij de uitgang kunt u een bijdrage leveren ter bestrijding van de 
kosten voor deze middag
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VOORWOORD

Zonder naam, niet naamloos

De Wilhelminakerk was in de oorlogsjarenjaren 40-45 de kerk zonder naam.,
Daarom is dit de plek van een nieuwe stedelijke herdenking om mensen van 
toen en nu toch een naam te geven.
De Wilhelminakerk was de kerk van het verzet in de jaren 40-45. De kerk 
stond voor mensenrechten en staat voor mensenrechten.
De kerk staat in de traditie van kerkhervormer Calvijn, lang een asielzoeker in 
zijn tijd, de zestiende eeuw.

Deze kerk, de Wilhelminakerk in Dordrecht, biedt op de dag van de doden-
herdenking  gastvrij onderdak aan een nieuwe stedelijke herdenking.

De breed samengestelde nieuwe werkgroep 4 mei draagt de nieuwe stedelijke 
herdenking op basis van eenheid in verscheidenheid, met volledig respect 
voor de verhalen van alle deelnemers in de werkgroep.

De werkgroep wil ook mensen in de stad met verhalen van toen en nu tot hun
recht laten komen, want we willen samenleven.
Daarom is herdenken vandaag geen gang naar het verleden. Het is een appèl
voor toekomst van morgen, die vandaag al is begonnen.

Het gaat om het naam geven aan gebeurtenissen in de jaren 40-45, en in de 
jaren daarna, omdat het altijd om mensen gaat, in alle tijden.
Verhalen rond de Dordtse Geus Leendert Keesmaat en over de historische 
en religieuze psalm 43, staan niet op zichzelf. 
De herinneringen daaraan zijn vensters om doorheen te kijken, om mensen 
zonder naam toch - waar ter wereld - te ontdekken en niet naamloos te laten 
zijn.
Dat past bij het Dordrecht van nu: een kleurrijke wereldstad met meer dan 
honderd nationaliteiten.
Mensenrechten, solidariteit en artikel 1 van de grondwet zijn dan begrippen 
met inhoud.

Herdenken en vieren - 4 en 5 mei - horen bij elkaar.
We willen de geschiedenis recht doen. Daar past nog veel  onderzoek bij, 
want in het verleden liggen nog veel schatten voor de toekomstverborgen.
De geschiedenis van stad en Dordtenaren verdient het om recht gedaan te 
worden.

Daarom heten we vandaag, 
op de dag van de dodenherdenking, 
op zondag 4 mei, een ieder welkom:
in respectvolle herinnering aan vroeger 
en in het denken aan en voelen van mogelijkheden tot verzoening 
vandaag, morgen, overmorgen als stad van, voor en met iedereen .

Hans Berrevoets
(onafhankelijk voorzitter brede werkgroep 4 mei Dordrecht)
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Gedenk die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk 
er daagt een dag na elke nacht,
voorbij trekt ied're wolk. 
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt.
Mijn God, maak mij het sterven licht 
en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw genâ,
opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta. 

Deel I uit het Gloria van A. Vivaldi (1678-1741)
Gloria in excelsis Deo!

verzoeke niet te applaudisseren

de instrumentelisten verlaten als eersten de zaal

*****************************************************************
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STEDELIJKE HERDENKING

Deze bijeenkomst op zondag 4 mei is een stedelijke herdenking
Gelet op de plek, die ons is aangeboden: Het is geen kerkdienst.
In de geschiedkundige context is gekozen voor deze plek. Ook in het (verre) 
verleden werd deze kerk als herdenkingslocatie gebruikt. 
We realiseren ons dat de programma-onderdelen, vanuit ieders perspectief, 
een verschillende betekenis hebben. We denken bv aan een historische betekenis, 
aan een culturele betekenis en aan een religieuze betekenis.  In welke mate dat 
zo wordt ervaren - door een ieder op deze stedelijke herdenking - laat de werkgroep 
nadrukkelijk vrij. 
We respecteren ieders persoonlijke overtuiging, geloof, religie en levenshouding 
en we rekenen erop dat een ieder met respect kennis neemt van hoe mensen 
vanuit verschillende invalshoeken het programma kunnen ervaren.
Een voorbeeld: Sommige leden van de werkgroep plaatsen de aandacht voor 
Psalm 43 alleen in een historische context. Voor anderen is de psalm 43 ook 
oude literatuur en voor leden kan de psalm tevens een religieuze betekenis
hebben. Inderdaad: eenheid in verscheidenheid die past bij een brede werkgroep 
en een brede herdenking:

SAMENSTELLING BREDE WERKGROEP 4 MEI

Het museum 1940-1945, voorzitter Theo Berendsen 
Het Centraal Comité Oranjedag, voorzitter Henk Bax
Manifestatie DordtOpenStad, coördinator Jens van der Vorm 
Historisch onderzoeker, Gert van Bemmel
Predikant/dirigent, ds. Ries van der Zouwen 
Historicus, Cees Weltevrede
Veteranen Comité, voorzitter Piet van Huizen
Muziekstichting Dordtissimo, Rijk van de Lagemaat en Hester van Wingerden.
Onafhankelijk voorzitter, Hans Berrevoets.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Foto voorpagina De Vallende Man
Het monument is onderdeel van een erehof met 94 grafstenen van 
gesneuvelden en bevindt  zich op de Algemene begraafplaats 
de Essenhof .
Herdachte groep(en): geallieerde militairen; militairen in dienst van 
het Ned. Kon. 1940-1945;  burgerslachtoffers Nederland; vervolgden 
Nederland; verzet Nederland.
Ontwerper: Cor van Kralingen (1908-1977)
----------------------------------------------------------------------------------
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WILHELMINAKERK

De Wilhelminakerkgemeente is een levendige gemeenschap.
Elke zondag worden hier erediensten gehouden. Daarnaast
wil de gemeente onderdeel zijn van het maatschappelijke leven 
van Dordrecht. Kerk zijn van binnen naar buiten en van buiten 
naar binnen. Zo ging het initiatief voor het opzetten van een 
platform voor de daklozen uit van deze kerk. 
Ook stelt de kerk regelmatig haar deuren open  voor kunst-
exposities door zowel eigen kerkleden als kunstenaars van 
daarbuiten.
Het is ook de basis van de Stichting Dordtissimo die zich ten 
doel stelt klassieke muziek in Dordrecht en daarbuiten voor 
een breed publiek toegankelijk te maken middels een jaarlijks 
meezingconcert. Bovendien worden drie maal per jaar cantate-
diensten georganiseerd, waarvoor zangers zich per keer kunnen 
opgeven.
Vandaag is de muzikale verantwoordelijkheid in handen van 
deze Stichting. De Wilhelminakerk stelt haar gebouw voor 
deze middag graag beschikbaar. Het was dé kerk van het verzet
in Dordrecht tijdens de oorlogsjaren en vandaag is een traditie uit 
het verleden hersteld om op vier mei dit kerkgebouw onderdeel te 
laten zijn van de stedelijke herdenking.
Allerlei informatie kunt u vinden op www.dewilhelminakerk.nl

4

ACTIVITEITEN - INFORMATIE 

Centraal Comité Oranjedag
Sinds 1978 coördineert het Centraal Comité Oranjedag alles rond Koninginnedag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Dordrecht.
- Zo heeft traditiegetrouw vanmorgen op de Algemene begraafplaats De
Essenhof een herdenking plaatsgevonden. Ook daar is psalm 43 gelezen.
- Vanavond is de Stille Tocht van het Oranjepark naar het Sumatraplein, vooraf-
gegaan door een Interreligieuze Herdenkingsbijeenkomst in het Johan de Witt-
gymnasium aan het Oranjepark.  Zie voor meer informatie: 
www.koninginnedag.dordt.nl/dodenherdenking.hym

Museum 1940-1945
De collectie van het museum is sinds september 2001 ondergebracht in het 
gerestaureerde pand Nieuwe Haven 28. Dit historisch museum brengt de 
Drechtstreek tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in beeld. Thema s als mobilisatie, 
nationaal so-cialisme, het verzet, de bezetting en het leven van de bewoners van 
de Drechtstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog worden hier met foto s,
documenten, voorwerpen en videofilms belicht.

Activiteiten: rondleidingen, vertoning diverse videofilms, kinderspeurtocht.

Open op Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur.

En heeft u interesse als vrijwilliger mee te draaien? Neemt u dan contact met
ons op. Wij zien U graag komen.
www.museum4045.100free.com/index.htm

Comité DordtOpenStad
Zie voor informatie de uitgereikte folder en www.dordtopenstad.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Informatietafels:
www.DordtOpenStad.nl (evenement in eigen folder)
Museum 40-45 (kijk in het verleden)
geschiedenis / bombardementen (vervolg huiskamerdag/geschiedeniskamer)
Rwanda Comité (vorm van solidariteit)
Amnesty International (mensenrechten)
Titus Brandsma (in Dordrecht is er een gedachteniskapel naast het Karmel-
klooster in de RK Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg 8. Titus Brandsma 
werd omgebracht in 1942 in Dachau. In de kapel valt te lezen: ,,Deze martelaar
 is een man van deze tijd".).
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6 Koraal
Der Leib zwar in der Erden
von Würmen wird verzehrt,
doch auferweckt soll werden,
durch Christum schön verklärt,
wird leuchten als die Sonne
und leben ohne Not
in himmlischer Freud und Wonne.
Was schadt mir denn der Tod?

Het lichaam wordt weliswaar in de aarde
door wormen verteerd,
maar het zal worden opgewekt,
en door Christus worden verheerlijkt,
het zal stralen als de zon
en leven zonder nood
in hemelse vreugde en gelukzaligheid.
Wat deert mij dan de dood?

verzoeke niet te applaudisseren

---------------------------------------------------------------

Psalm 43: 1 en 4 (HV-bundel 1938)

1. Geduchte God, hoor mijn gebeden
strijd voor mijn recht en maak mij vrij
van hen, die vol arglistigheden
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel uw naam belij
en U geheiligd zij.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Deze psalm werd op 13 maart 1941 gezongen door de vijftien 
ter dood veroordeelde Geuzen op weg naar de fusilladeplaats.
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Ze zeggen toch Opa
Men maakte destijds politieke fouten,
met het Nederlandse bezit daar overzee,
ze hadden de gevolgen kunnen weten,
maar hielden toch geen rekening daarmee.
De plannen van de politiek
de schepen vol soldaten,
brachten geen vrede, maar eerder strijd
en het resultaat staat overal geletterd 
op de Indië-monumenten van de gevallenen
en altijd weer is het Jan Soldaat 
die tenslotte het gelag betaalt.

Maar Vera
Mogen wij met hedendaagse kennis
oordelen over een halve eeuw geleên?
met andere normen, andere idealen
wie zonder zonde is werpe de eerste steen .

Wij Indiëveteranen denken aan al die 
gevallen kameraden die op Menteng Poeloe
zijn begraven en voor Koningin en Vaderland
hun jonge leven gaven.

Het zeggen en het weerleggen zullen blijven.
dat heeft de mens al eeuwenlang gedaan;
Een zekerheid is, ondanks alle vragen,
dat zij niet voor niets zijn heengegaan,
want overal liggen de velden van eer
onafzienbare rijen van kruisen met naam
of naamloos, geen urn geen graf
en steeds weer Korea, Vietnam en Soedan
Sebrenica, Israël, Irak. Afghanistan.
En die vermisten, zij hebben 
geen kist, geen urn, steen of kruis.
Het zielenschip met al die namen van de Indiësoldaat
heeft in Roermond zijn Haven 
en op de Essenhof zijn Thuis.
En elk jaar in mei ligt overal de bloemenkrans
te geuren in de voorjaarszon.
En laat de tranen wellen, uit de namen van het bataljon.

Vera: Opdat wij  jongeren niet vergeten, 
de dagen die zij met elkaar deelden.

7

Het gedicht van de Indië-veteranen (1945 -1950)

Ze zeggen...........maar

Ze zeggen .Opa ..
Je moet in deze tijd niet meer herdenken
t is allemaal toch al zo lang voorbij;
dat steeds gedwongen stilstaan bij het verleden
roept weerstand op en laat de geest niet vrij.
Je kunt jaar in jaar uit niet blijven rouwen,
er komt eenmaal een eind aan elk verdriet,
je moet dat niet voortdurend cultiveren
daarmee verander je de feiten niet.

Maar luister Vera .
Zesduizend tweehonderd jonge mensen 
kwamen om daar in het verre Oosten,
door strijd, door ziekte of laag verraad
zij keerden niet terug naar Holland,
zij bleven achter, de vrede kwam te laat.
Aan hen denken wij ook op deze dag
en denken aan al die kruizen op het Ereveld
het is net of het gisteren gebeurde 
en niemand van ons voelt zich een held.

Ze zeggen Opa .
Wat is van al die opgeklopte sentimenten
en plechtigheden nu het resultaat,
het wordt continu herdenken in de toekomst,
want de ene oorlog komt, de andere gaat.
Onze jeugd, de nieuwe generatie,
weet niets wat er destijds is geschied;
Betrokkenheid zal langzaam uit gaan sterven,
daar niemand straks de zin hiervan nog ziet.

Maar luister kind .
Toch voelen wij het nog in iedere vezel
hoe het was in die gordel van smaragd,
de geur, de pasar, de kali, de geluiden
en het mysterie van de Stille Kracht.
Dan voelen we weer de hitte van de zon
en zien we weer de bar slechte wegen
en de Indonesiër die vocht voor een eigen staat.
Zij, die nu zeggen: jullie deden meer goed dan kwaad.

6

Het lied der achttien dooden -  Jan Campert
Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel 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 de avond zien. 
O lieflijkheid van licht en land,
van Hollands vrije kust,
eens door de 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 strijd den ijd'len strijd. 
Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeite 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 de vloek'bre schennershand
het anders heeft begeerd. 
Voordat die eeden breekt en bralt
het miss lijk stuk bestond
en Holland s landen binnenvalt
en brandschat zijnen grond;
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk Germaans gerief
ons volk dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief. 
De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie;
zoo waar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
en slapen mag met haar 
verwerp al wat hij biedt of bood
die sluwe vogelaar. 
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1 Aria (alt) met koraal (sopranen)
Komm, du süsse Todesstunde, Kom, gij zoet uur van de dood,
da mein Geist Honig speist waarop mijn geest honing zal eten
aus des Löwen Munde. uit de mond van de leeuw.
Mache meinen Abschied süsse, Maak mijn afscheid zoet,
säume nicht, letztes Licht, aarzel niet, laatste levenslicht,
dass ich meinen Heiland küsse. opdat ik mijn Heiland moge kussen.

Herzlich tut mich verlangen Innig verlang ik 
nach einem sel gen End, naar een zalig einde,
weil ich hier bin umfangen omdat ik hier omgeven ben
mit Trübsal und Elend. met droefheid en ellende.
Ich hab Lust, abzuscheiden Ik begeer om mij af te zonderen
von dieser bösen Welt, van deze boze wereld,
sehn mich nach himml schen ik verlang vurig naar hemelse
Freuden. vreugden.

         O Jesu, komm nur bald! O Jezus, kom toch spoedig!

2 Recitatief (tenor)
Welt! deine Lust ist Last!
Dein Zucker ist mir als ein Gift verhasst,
dein Freudenlicht ist meine Komete,
und wo man deine Rosen bricht,
sind Dornen ohne Zahl zu meiner Seele Qual!
Der blasse Tod ist meine Morgenröte,
mit solcher geht mir auf die Sonne,
der Herrlichkeit und Himmelswonne.
Drum seufz ich recht von Herzensgrunde
nur nach der letzten Todesstunde!
Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden,
ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden.

Wereld, uw lust is mij tot last!
Uw zoetheid haat ik als een gif,
uw vreugdelicht is mijn noodlot,
en waar men uw rozen breekt,
zijn talloze doornen tot kwelling van mijn ziel!
De bleke dood is mijn morgenrood,
daarmee gaat voor mij de zon op
van de heerlijkheid en de hemelse gelukzaligheid.
Daarom verlang ik, zuchtend uit de grond van mijn hart,
alleen maar naar het laatste stervensuur!
Ik verlang ernaar mij weldra bij Christus te vermeien,
ik verlang ernaar van deze wereld te scheiden.

12

De laatste fase

Vanaf september 1944 komt Dordrecht weer in de frontlijn. De Engels luchtmacht 
bombardeert het Merwesteynpark op 24 oktober 1944.  Er vallen bijna 69 doden
onder de burgerbevolking.

Op 7 november worden de Moerdijkbruggen opgeblazen door het terugtrekkende
Duitse leger. Een dag later arriveren daar de Canadezen. Voor de bevolking van
Dordt worden honger en gebrek deel van het bestaan.

Verzet

De eerste verzetsorganisatie in 1940 noemt zich Geuzen . In Dordt melden de
broers Keesmaat zich aan. Ze worden opgepakt: Wim krijgt levenslang. Leen
wordt gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

De meeste Dordtenaren passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan. Een 
uitzondering is Aart Alblas. Hij ontsnapt naar Engeland, komt terug  met een
zender, maar valt in 1942 in handen van de bezetters. 

In de loop van de oorlog neemt het verzet toe. Van een samenhangend verzet
was geen sprake. Ook verzetsbewegingen waren verzuild zoals de maatschappij
in die tijd.  Dordtse namen als Roel Beinema en Leny Dicke zijn beschreven.
Maar er zijn er meer geweest die naamloos bleven. 

Bevrijding

Na de hongerwinter komt de bevrijding en die begint met Zweeds wittebrood dat
de bakkers eind april/begin mei 1945 bakken en uitdelen. Op 5 mei worden de
vlaggen uitgestoken, de Binnenlandse Strijdkrachten komen in blauwe overalls
bewapend op straat om het bewind over te nemen.

In onze stad herinneren 19 oorlogsmonumenten en gedenkstenen aan de
Tweede Wereldoorlog. 

(voorselectie van de presentatie).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Altijd weer die oorlog .

De vijf Dordtse kranten berichten in de jaren dertig uitvoerig over Hitler, zijn 
NSDAP,     het antisemitisme en het ontstaan van een totalitaire samenleving in 
Duitsland, de Jodenvervolging daar en van Joodse vluchtelingen in ons land..

1940

De oorlog begon op 10 mei 1940 met de landing van Duitse parachutisten tussen
de Zuidendijk en de Moerdijk en in de weilanden naast Krispijn, nu Weizigtpark.
De Moerdijkbruggen en de bruggen over de Oude Maas worden na korte strijd 
veroverd. Nadat op 13 mei Duitse tanks over de Moerdijkbrug binnenrollen, wordt 
in Dubbeldam en in de stad een ongelijke strijd geleverd. Na vier dagen vechten 
wappert op de Grote Kerk de witte vlag. 

De bezetting

De Dordtse kranten staan onder controle: niet alles mag worden gepubliceerd.
Gewone boodschappen konden alleen worden gekocht met bonkaarten. Na het
duister mocht niemand meer over straat en het moest donker zijn in de stad .

De eerste botsing met de bezetters is op Anjerdag, de verjaardag van Prins
Bernhard.  Jongeren lopen vanaf het Oranjepark door de stad. Als straf worden
alle (straat) namen van Oranje afgeschaft, inclusief  Koninginnedag.

Er ontstaan  tekorten aan levensmiddelen. Vervangingsartikelen maken hun
intrede. Stroom en gas worden delen van de dag afgesloten. In de Muys van
Holystraat komt een Centrale Keuken met vier verdeelpunten in de stad.

Op school wordt Duits verplicht. De schoolboeken worden ontdaan van informatie
die de bezetter niet welgezind is.

In april en mei 1943 leggen werknemers van grote bedrijven en ambtenaren hun
werk neer. Het politiestandrecht wordt afgekondigd. Burgemeester Bleeker weet
in Dordt executies te voorkomen door garant te staan dat de staking de volgende
dag afgelopen zal zijn. Hij wordt in mei 1943 ontslagen op beschuldiging dat hij
heeft geweigerd lijsten van stakers samen te stellen.

Jodenvervolging

De  verwijdering van Joodse burgers begint in juli 1940. In november worden de
Joodse medewerkers bij de overheid ontslagen.  DFC-trainer Arpad Weisz mag
niet meer aanwezig zijn bij wedstrijden van zijn elftal. Op 1 mei 1942 moeten
Joden  een ster dragen. De Joodse Dordtenaren gaven uit onwetendheid  massaal 
gehoor aan de oproep naar de arbeidskampen te gaan, via kamp Westerbork.
In oktober 1942 zijn bijna alle Joodse mensen uit Dordrecht verdwenen. De lijst
van het Joods Monument in het Stadhuis telt 211 slachtoffers. Samen met de 
Joodse begraafplaats is dat het enige tastbare bewijs van de Dordtse Joodse 
gemeenschap.
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3 Aria (tenor)
Mein Verlangen ist, Het is mijn verlangen,
den Heiland zu umfangen de Heiland te omarmen
und bei Christo bald zu sein. en weldra bij Christus te zijn.
Ob ich schon zu Asch und Erde Ofschoon ik reeds tot as en stof
durch den Tod zermalmet werde, door de dood vermalen word,
wird der Seele reiner Schein zal het zuivere licht van mijn ziel
dennoch geleich den Engeln prangen.   desondanks gelijk de engelen stralen.

4 Recitatief (alt)
Der Schluss ist nun gemacht, Welt, gute Nacht!
Und kann ich nur den Trost erwerben,
in Jesu Armen bald zu sterben;
er ist mein sanfter Schlaf.
Das kühle Grab wird mich mit Rosen decken,
bis Jesus mich wird auferwecken, bis er sein Schaf
führt auf die süsse Lebensweide,
dass mich der Tod von ihm nicht scheide.
So brich herein, du froher Todestag,
so schlage doch, du letzter Stundenschlag!

Er is nu een einde gekomen,wereld, goede nacht!
En ik kan eindelijk de troost ontvangen,
om in Jezus armen spoedig te sterven;
Hij is mijn zachte slaap,
het koude graf zal mij met rozen bedekken,
totdat Jezus mij zal opwekken, totdat Hij Zijn schaap
zal leiden naar de zoete levensweide,
zodat de dood mij niet van Hem zal scheiden.
Zo breek dan aan, gij blijde stervensdag,
zo sla dan toch, gij laatste uur!

5 Koor
Wenn es meines Gottes Wille, Wanneer het de wil van mijn God is,
wünsch ich, dass des Leibes Last dan wens ik, dat de last van mijn lichaam
heute noch die Erde fülle. heden nog de aarde zal vullen.
Und der Geist, des Leibes Gast, En dat de geest, gast van het lichaam,
mit Unsterblichkeit sich kleide zich met onsterfelijkheid zal kleden
in der süssen Himmelsfreude. in de zoete hemelse vreugde.
Jesu, komm und nimm mich fort! Jezus, kom en neem mij weg!
Dieses sei mein Letztes Wort. Dit zij mijn laatste woord.
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Cantate 161 van J.S. Bach Komm, du süße Todesstunde
(1685-1750)

Juist op 4 mei gaan onze gedachten terug naar al die mensen die in 
verleden en heden sterven in de strijd voor vrijheid. We gedenken 
deze slachtoffers in een met bloed besmeurd verleden om in het nu 
de eerste stap te kunnen zetten naar een betere toekomst.
Ondertussen blijft de dood in zijn vele gedaanten de barre realiteit 
voor ons allemaal.
Zoals dat ook gold voor Bach. In zijn tijd luidden de doodsklokken 
dagelijks van-wege de hoge kindersterfte, maar ook als gevolg van
de vele slachtoffers in de talrijke bloedige oorlogen. Ook Bachs leven 
was door de dood omgeven en de pijn en het verdriet brachten hem en 
vele anderen weleens tot het verlangen dit leven te verlaten. Het was 
niet zozeer een verlangen naar de dood, zoals we dat in de Romantiek 
wel tegenkomen, maar een verlangen om eindelijk deel uit te maken 
van een toekomst waar de dood niet meer het laatste woord heeft. 
Voor de componist was Jezus de vertegenwoordiger van die luisterrijke 
'dag van morgen'. Het verlangen als een zich uitstrekken naar een tijd 
van heelheid, vrede en harmonie is het thema van deze cantate uit 
1716, geinspireerd door de evangelielezing over de opwekking van de 
jongeling te Nain (Lucas 7 : 11-17): het leven zal het uiteindelijk voor
het zeggen hebben.
De teksdichter van Bach, Salomo Franck, hanteert een prachtige 
metafoor voor het thema in het eerste deel. De dood wordt voorge-
steld als honing in de muil van een leeuw: in de bittere verschrikking 
en angstaanjagende dreiging is er ook het zoete van de onopgeefbare
hoop. De twee blokfluiten omspelen de alt als twee getuigen die gewag 
maken van hoopvolle tekenen in wanhopige tijden. Later voegt zich het 
orgel in dit gesprek met de melodie van het bekende koraal Herzlich tut
mich verlangen . Het koraal bidt om een hereniging met de leider van het 
verzet tegen de dood en doodsheid: Jezus van Nazareth. De melodie 
wordt later opnieuw gehan-teerd in het slotkoraal, zodat het uitgezongen 
intense verlangen deze cantate als geheel intiem omarmt. 
Het recitatief voor de tenor over de kwellingen van het leven is gecom-
poneerd met prachtige tekstschilderingen in de melodielijn en vormt de 
opmaat voor de aria waarin het verlangen nog eens uitgezongen wordt.
In de typerende pietistisch getinte dramatische taal van die tijd strekt
de mens zich hunkerend uit naar het licht. Het melancholische verlangen 
wordt illustratief getoonzet door de kleinste toonafstand (kleine secunde)
afwisselend in stijgende en dalende richting. 
Het einde van het derde deel vormt het draaipunt van de cantate. Het 
verlangen wordt tot werkelijkheid. Het einde van de nacht wordt aan-
gekondigd door de eerste glimp van het ochtendgloren. 
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De strijd leidt uiteindelijk tot vrede. De dood blijkt een zachte slaap 
te zijn, en de doodsakker een rozenveld. De blokfluiten omlijsten de 
hoopgevende boodschap en tingelen als doodsklokjes op het 
moment dat de solist zingt over het slaan van het laatste levensuur.
Pas nu als de donkerte tot op het licht is verkend voegt het koor zich 
in de rij van stemmen. De virtuoze fluitpartijen en de toonsoort geeft 
de totale ommekeer aan. 
De zwaarte van de angst en verdrukking is verdwenen en heeft plaats 
gemaakt voor opstandige opgewektheid. Of, binnen het kader van 
deze zondag: 
4 mei loopt uit op de bevrijdende 5 mei. Het slotkoraal wordt dan ook 
gecompleteerd door een uitbundige bovenstem, die in doorgaande 
snelle noten als in een aureool uitdrukking geeft aan de opgewekte 
koraaltekst.
We zouden het in deze tijd misschien allemaal wat anders zeggen. 
We zijn de grote woorden wat voorbij. Maar Bach weet met zijn muziek 
het papieren geld van die grote woorden uit te betalen in de kleine munt 
van de menselijke emotie. De combinatie van de tekst met zijn geniale 
compositie brengen een werkelijkheid op de been die juist op een dag 
als vandaag haar stem mag verheffen. Het is de werkelijkheid waarin 
getuigd wordt van licht dat het donker breekt, verzet tegen de dood dat 
leven brengt, in opstand komt tegen alles wat het leven bruskeert. Kortom: 
het tekent ons het leven van Hem die ons is voorgegaan in opgewekte 
opstandigheid: Jezus van Nazareth, die liet zien dat 4 mei niet het laatste 
woord mag hebben in geen enkele tijd en op geen enkele plaats. Laten 
we vechten voor vrede en hemelse vreugde in onze stad, in ons land en 
in de wereld.

Ds Ries van der Zouwen.

J. S. BACH: CANTATE BWV 161 KOMM, DU SÜSSE TODESSTUNDE
(Nederlandse vertaling: Henk Pijlman)

Uitvoerenden:
Wilhelmina Cantate Orkest, concertmeester - Jouke van der Leest
Wilhelmina Cantate Koor
continuo  Wendeline Wilmink

alt Maria de Moel 
tenor Ard Verkerke

het geheel o.l.v. Ries van der Zouwen
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Altijd weer die oorlog .

De vijf Dordtse kranten berichten in de jaren dertig uitvoerig over Hitler, zijn 
NSDAP,     het antisemitisme en het ontstaan van een totalitaire samenleving in 
Duitsland, de Jodenvervolging daar en van Joodse vluchtelingen in ons land..

1940

De oorlog begon op 10 mei 1940 met de landing van Duitse parachutisten tussen
de Zuidendijk en de Moerdijk en in de weilanden naast Krispijn, nu Weizigtpark.
De Moerdijkbruggen en de bruggen over de Oude Maas worden na korte strijd 
veroverd. Nadat op 13 mei Duitse tanks over de Moerdijkbrug binnenrollen, wordt 
in Dubbeldam en in de stad een ongelijke strijd geleverd. Na vier dagen vechten 
wappert op de Grote Kerk de witte vlag. 

De bezetting

De Dordtse kranten staan onder controle: niet alles mag worden gepubliceerd.
Gewone boodschappen konden alleen worden gekocht met bonkaarten. Na het
duister mocht niemand meer over straat en het moest donker zijn in de stad .

De eerste botsing met de bezetters is op Anjerdag, de verjaardag van Prins
Bernhard.  Jongeren lopen vanaf het Oranjepark door de stad. Als straf worden
alle (straat) namen van Oranje afgeschaft, inclusief  Koninginnedag.

Er ontstaan  tekorten aan levensmiddelen. Vervangingsartikelen maken hun
intrede. Stroom en gas worden delen van de dag afgesloten. In de Muys van
Holystraat komt een Centrale Keuken met vier verdeelpunten in de stad.

Op school wordt Duits verplicht. De schoolboeken worden ontdaan van informatie
die de bezetter niet welgezind is.

In april en mei 1943 leggen werknemers van grote bedrijven en ambtenaren hun
werk neer. Het politiestandrecht wordt afgekondigd. Burgemeester Bleeker weet
in Dordt executies te voorkomen door garant te staan dat de staking de volgende
dag afgelopen zal zijn. Hij wordt in mei 1943 ontslagen op beschuldiging dat hij
heeft geweigerd lijsten van stakers samen te stellen.

Jodenvervolging

De  verwijdering van Joodse burgers begint in juli 1940. In november worden de
Joodse medewerkers bij de overheid ontslagen.  DFC-trainer Arpad Weisz mag
niet meer aanwezig zijn bij wedstrijden van zijn elftal. Op 1 mei 1942 moeten
Joden  een ster dragen. De Joodse Dordtenaren gaven uit onwetendheid  massaal 
gehoor aan de oproep naar de arbeidskampen te gaan, via kamp Westerbork.
In oktober 1942 zijn bijna alle Joodse mensen uit Dordrecht verdwenen. De lijst
van het Joods Monument in het Stadhuis telt 211 slachtoffers. Samen met de 
Joodse begraafplaats is dat het enige tastbare bewijs van de Dordtse Joodse 
gemeenschap.
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3 Aria (tenor)
Mein Verlangen ist, Het is mijn verlangen,
den Heiland zu umfangen de Heiland te omarmen
und bei Christo bald zu sein. en weldra bij Christus te zijn.
Ob ich schon zu Asch und Erde Ofschoon ik reeds tot as en stof
durch den Tod zermalmet werde, door de dood vermalen word,
wird der Seele reiner Schein zal het zuivere licht van mijn ziel
dennoch geleich den Engeln prangen.   desondanks gelijk de engelen stralen.

4 Recitatief (alt)
Der Schluss ist nun gemacht, Welt, gute Nacht!
Und kann ich nur den Trost erwerben,
in Jesu Armen bald zu sterben;
er ist mein sanfter Schlaf.
Das kühle Grab wird mich mit Rosen decken,
bis Jesus mich wird auferwecken, bis er sein Schaf
führt auf die süsse Lebensweide,
dass mich der Tod von ihm nicht scheide.
So brich herein, du froher Todestag,
so schlage doch, du letzter Stundenschlag!

Er is nu een einde gekomen,wereld, goede nacht!
En ik kan eindelijk de troost ontvangen,
om in Jezus armen spoedig te sterven;
Hij is mijn zachte slaap,
het koude graf zal mij met rozen bedekken,
totdat Jezus mij zal opwekken, totdat Hij Zijn schaap
zal leiden naar de zoete levensweide,
zodat de dood mij niet van Hem zal scheiden.
Zo breek dan aan, gij blijde stervensdag,
zo sla dan toch, gij laatste uur!

5 Koor
Wenn es meines Gottes Wille, Wanneer het de wil van mijn God is,
wünsch ich, dass des Leibes Last dan wens ik, dat de last van mijn lichaam
heute noch die Erde fülle. heden nog de aarde zal vullen.
Und der Geist, des Leibes Gast, En dat de geest, gast van het lichaam,
mit Unsterblichkeit sich kleide zich met onsterfelijkheid zal kleden
in der süssen Himmelsfreude. in de zoete hemelse vreugde.
Jesu, komm und nimm mich fort! Jezus, kom en neem mij weg!
Dieses sei mein Letztes Wort. Dit zij mijn laatste woord.
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1 Aria (alt) met koraal (sopranen)
Komm, du süsse Todesstunde, Kom, gij zoet uur van de dood,
da mein Geist Honig speist waarop mijn geest honing zal eten
aus des Löwen Munde. uit de mond van de leeuw.
Mache meinen Abschied süsse, Maak mijn afscheid zoet,
säume nicht, letztes Licht, aarzel niet, laatste levenslicht,
dass ich meinen Heiland küsse. opdat ik mijn Heiland moge kussen.

Herzlich tut mich verlangen Innig verlang ik 
nach einem sel gen End, naar een zalig einde,
weil ich hier bin umfangen omdat ik hier omgeven ben
mit Trübsal und Elend. met droefheid en ellende.
Ich hab Lust, abzuscheiden Ik begeer om mij af te zonderen
von dieser bösen Welt, van deze boze wereld,
sehn mich nach himml schen ik verlang vurig naar hemelse
Freuden. vreugden.

         O Jesu, komm nur bald! O Jezus, kom toch spoedig!

2 Recitatief (tenor)
Welt! deine Lust ist Last!
Dein Zucker ist mir als ein Gift verhasst,
dein Freudenlicht ist meine Komete,
und wo man deine Rosen bricht,
sind Dornen ohne Zahl zu meiner Seele Qual!
Der blasse Tod ist meine Morgenröte,
mit solcher geht mir auf die Sonne,
der Herrlichkeit und Himmelswonne.
Drum seufz ich recht von Herzensgrunde
nur nach der letzten Todesstunde!
Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden,
ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden.

Wereld, uw lust is mij tot last!
Uw zoetheid haat ik als een gif,
uw vreugdelicht is mijn noodlot,
en waar men uw rozen breekt,
zijn talloze doornen tot kwelling van mijn ziel!
De bleke dood is mijn morgenrood,
daarmee gaat voor mij de zon op
van de heerlijkheid en de hemelse gelukzaligheid.
Daarom verlang ik, zuchtend uit de grond van mijn hart,
alleen maar naar het laatste stervensuur!
Ik verlang ernaar mij weldra bij Christus te vermeien,
ik verlang ernaar van deze wereld te scheiden.
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De laatste fase

Vanaf september 1944 komt Dordrecht weer in de frontlijn. De Engels luchtmacht 
bombardeert het Merwesteynpark op 24 oktober 1944.  Er vallen bijna 69 doden
onder de burgerbevolking.

Op 7 november worden de Moerdijkbruggen opgeblazen door het terugtrekkende
Duitse leger. Een dag later arriveren daar de Canadezen. Voor de bevolking van
Dordt worden honger en gebrek deel van het bestaan.

Verzet

De eerste verzetsorganisatie in 1940 noemt zich Geuzen . In Dordt melden de
broers Keesmaat zich aan. Ze worden opgepakt: Wim krijgt levenslang. Leen
wordt gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

De meeste Dordtenaren passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan. Een 
uitzondering is Aart Alblas. Hij ontsnapt naar Engeland, komt terug  met een
zender, maar valt in 1942 in handen van de bezetters. 

In de loop van de oorlog neemt het verzet toe. Van een samenhangend verzet
was geen sprake. Ook verzetsbewegingen waren verzuild zoals de maatschappij
in die tijd.  Dordtse namen als Roel Beinema en Leny Dicke zijn beschreven.
Maar er zijn er meer geweest die naamloos bleven. 

Bevrijding

Na de hongerwinter komt de bevrijding en die begint met Zweeds wittebrood dat
de bakkers eind april/begin mei 1945 bakken en uitdelen. Op 5 mei worden de
vlaggen uitgestoken, de Binnenlandse Strijdkrachten komen in blauwe overalls
bewapend op straat om het bewind over te nemen.

In onze stad herinneren 19 oorlogsmonumenten en gedenkstenen aan de
Tweede Wereldoorlog. 

(voorselectie van de presentatie).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6 Koraal
Der Leib zwar in der Erden
von Würmen wird verzehrt,
doch auferweckt soll werden,
durch Christum schön verklärt,
wird leuchten als die Sonne
und leben ohne Not
in himmlischer Freud und Wonne.
Was schadt mir denn der Tod?

Het lichaam wordt weliswaar in de aarde
door wormen verteerd,
maar het zal worden opgewekt,
en door Christus worden verheerlijkt,
het zal stralen als de zon
en leven zonder nood
in hemelse vreugde en gelukzaligheid.
Wat deert mij dan de dood?

verzoeke niet te applaudisseren

---------------------------------------------------------------

Psalm 43: 1 en 4 (HV-bundel 1938)

1. Geduchte God, hoor mijn gebeden
strijd voor mijn recht en maak mij vrij
van hen, die vol arglistigheden
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel uw naam belij
en U geheiligd zij.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Deze psalm werd op 13 maart 1941 gezongen door de vijftien 
ter dood veroordeelde Geuzen op weg naar de fusilladeplaats.

14

Ze zeggen toch Opa
Men maakte destijds politieke fouten,
met het Nederlandse bezit daar overzee,
ze hadden de gevolgen kunnen weten,
maar hielden toch geen rekening daarmee.
De plannen van de politiek
de schepen vol soldaten,
brachten geen vrede, maar eerder strijd
en het resultaat staat overal geletterd 
op de Indië-monumenten van de gevallenen
en altijd weer is het Jan Soldaat 
die tenslotte het gelag betaalt.

Maar Vera
Mogen wij met hedendaagse kennis
oordelen over een halve eeuw geleên?
met andere normen, andere idealen
wie zonder zonde is werpe de eerste steen .

Wij Indiëveteranen denken aan al die 
gevallen kameraden die op Menteng Poeloe
zijn begraven en voor Koningin en Vaderland
hun jonge leven gaven.

Het zeggen en het weerleggen zullen blijven.
dat heeft de mens al eeuwenlang gedaan;
Een zekerheid is, ondanks alle vragen,
dat zij niet voor niets zijn heengegaan,
want overal liggen de velden van eer
onafzienbare rijen van kruisen met naam
of naamloos, geen urn geen graf
en steeds weer Korea, Vietnam en Soedan
Sebrenica, Israël, Irak. Afghanistan.
En die vermisten, zij hebben 
geen kist, geen urn, steen of kruis.
Het zielenschip met al die namen van de Indiësoldaat
heeft in Roermond zijn Haven 
en op de Essenhof zijn Thuis.
En elk jaar in mei ligt overal de bloemenkrans
te geuren in de voorjaarszon.
En laat de tranen wellen, uit de namen van het bataljon.

Vera: Opdat wij  jongeren niet vergeten, 
de dagen die zij met elkaar deelden.

7

Het gedicht van de Indië-veteranen (1945 -1950)

Ze zeggen...........maar

Ze zeggen .Opa ..
Je moet in deze tijd niet meer herdenken
t is allemaal toch al zo lang voorbij;
dat steeds gedwongen stilstaan bij het verleden
roept weerstand op en laat de geest niet vrij.
Je kunt jaar in jaar uit niet blijven rouwen,
er komt eenmaal een eind aan elk verdriet,
je moet dat niet voortdurend cultiveren
daarmee verander je de feiten niet.

Maar luister Vera .
Zesduizend tweehonderd jonge mensen 
kwamen om daar in het verre Oosten,
door strijd, door ziekte of laag verraad
zij keerden niet terug naar Holland,
zij bleven achter, de vrede kwam te laat.
Aan hen denken wij ook op deze dag
en denken aan al die kruizen op het Ereveld
het is net of het gisteren gebeurde 
en niemand van ons voelt zich een held.

Ze zeggen Opa .
Wat is van al die opgeklopte sentimenten
en plechtigheden nu het resultaat,
het wordt continu herdenken in de toekomst,
want de ene oorlog komt, de andere gaat.
Onze jeugd, de nieuwe generatie,
weet niets wat er destijds is geschied;
Betrokkenheid zal langzaam uit gaan sterven,
daar niemand straks de zin hiervan nog ziet.

Maar luister kind .
Toch voelen wij het nog in iedere vezel
hoe het was in die gordel van smaragd,
de geur, de pasar, de kali, de geluiden
en het mysterie van de Stille Kracht.
Dan voelen we weer de hitte van de zon
en zien we weer de bar slechte wegen
en de Indonesiër die vocht voor een eigen staat.
Zij, die nu zeggen: jullie deden meer goed dan kwaad.

6

Het lied der achttien dooden -  Jan Campert
Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel 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 de avond zien. 
O lieflijkheid van licht en land,
van Hollands vrije kust,
eens door de 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 strijd den ijd'len strijd. 
Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeite 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 de vloek'bre schennershand
het anders heeft begeerd. 
Voordat die eeden breekt en bralt
het miss lijk stuk bestond
en Holland s landen binnenvalt
en brandschat zijnen grond;
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk Germaans gerief
ons volk dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief. 
De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie;
zoo waar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
en slapen mag met haar 
verwerp al wat hij biedt of bood
die sluwe vogelaar. 

15
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Gedenk die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk 
er daagt een dag na elke nacht,
voorbij trekt ied're wolk. 
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt.
Mijn God, maak mij het sterven licht 
en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw genâ,
opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta. 

Deel I uit het Gloria van A. Vivaldi (1678-1741)
Gloria in excelsis Deo!

verzoeke niet te applaudisseren

de instrumentelisten verlaten als eersten de zaal

*****************************************************************
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STEDELIJKE HERDENKING

Deze bijeenkomst op zondag 4 mei is een stedelijke herdenking
Gelet op de plek, die ons is aangeboden: Het is geen kerkdienst.
In de geschiedkundige context is gekozen voor deze plek. Ook in het (verre) 
verleden werd deze kerk als herdenkingslocatie gebruikt. 
We realiseren ons dat de programma-onderdelen, vanuit ieders perspectief, 
een verschillende betekenis hebben. We denken bv aan een historische betekenis, 
aan een culturele betekenis en aan een religieuze betekenis.  In welke mate dat 
zo wordt ervaren - door een ieder op deze stedelijke herdenking - laat de werkgroep 
nadrukkelijk vrij. 
We respecteren ieders persoonlijke overtuiging, geloof, religie en levenshouding 
en we rekenen erop dat een ieder met respect kennis neemt van hoe mensen 
vanuit verschillende invalshoeken het programma kunnen ervaren.
Een voorbeeld: Sommige leden van de werkgroep plaatsen de aandacht voor 
Psalm 43 alleen in een historische context. Voor anderen is de psalm 43 ook 
oude literatuur en voor leden kan de psalm tevens een religieuze betekenis
hebben. Inderdaad: eenheid in verscheidenheid die past bij een brede werkgroep 
en een brede herdenking:

SAMENSTELLING BREDE WERKGROEP 4 MEI

Het museum 1940-1945, voorzitter Theo Berendsen 
Het Centraal Comité Oranjedag, voorzitter Henk Bax
Manifestatie DordtOpenStad, coördinator Jens van der Vorm 
Historisch onderzoeker, Gert van Bemmel
Predikant/dirigent, ds. Ries van der Zouwen 
Historicus, Cees Weltevrede
Veteranen Comité, voorzitter Piet van Huizen
Muziekstichting Dordtissimo, Rijk van de Lagemaat en Hester van Wingerden.
Onafhankelijk voorzitter, Hans Berrevoets.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Foto voorpagina De Vallende Man
Het monument is onderdeel van een erehof met 94 grafstenen van 
gesneuvelden en bevindt  zich op de Algemene begraafplaats 
de Essenhof .
Herdachte groep(en): geallieerde militairen; militairen in dienst van 
het Ned. Kon. 1940-1945;  burgerslachtoffers Nederland; vervolgden 
Nederland; verzet Nederland.
Ontwerper: Cor van Kralingen (1908-1977)
----------------------------------------------------------------------------------
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WILHELMINAKERK

De Wilhelminakerkgemeente is een levendige gemeenschap.
Elke zondag worden hier erediensten gehouden. Daarnaast
wil de gemeente onderdeel zijn van het maatschappelijke leven 
van Dordrecht. Kerk zijn van binnen naar buiten en van buiten 
naar binnen. Zo ging het initiatief voor het opzetten van een 
platform voor de daklozen uit van deze kerk. 
Ook stelt de kerk regelmatig haar deuren open  voor kunst-
exposities door zowel eigen kerkleden als kunstenaars van 
daarbuiten.
Het is ook de basis van de Stichting Dordtissimo die zich ten 
doel stelt klassieke muziek in Dordrecht en daarbuiten voor 
een breed publiek toegankelijk te maken middels een jaarlijks 
meezingconcert. Bovendien worden drie maal per jaar cantate-
diensten georganiseerd, waarvoor zangers zich per keer kunnen 
opgeven.
Vandaag is de muzikale verantwoordelijkheid in handen van 
deze Stichting. De Wilhelminakerk stelt haar gebouw voor 
deze middag graag beschikbaar. Het was dé kerk van het verzet
in Dordrecht tijdens de oorlogsjaren en vandaag is een traditie uit 
het verleden hersteld om op vier mei dit kerkgebouw onderdeel te 
laten zijn van de stedelijke herdenking.
Allerlei informatie kunt u vinden op www.dewilhelminakerk.nl

4

ACTIVITEITEN - INFORMATIE 

Centraal Comité Oranjedag
Sinds 1978 coördineert het Centraal Comité Oranjedag alles rond Koninginnedag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Dordrecht.
- Zo heeft traditiegetrouw vanmorgen op de Algemene begraafplaats De
Essenhof een herdenking plaatsgevonden. Ook daar is psalm 43 gelezen.
- Vanavond is de Stille Tocht van het Oranjepark naar het Sumatraplein, vooraf-
gegaan door een Interreligieuze Herdenkingsbijeenkomst in het Johan de Witt-
gymnasium aan het Oranjepark.  Zie voor meer informatie: 
www.koninginnedag.dordt.nl/dodenherdenking.hym

Museum 1940-1945
De collectie van het museum is sinds september 2001 ondergebracht in het 
gerestaureerde pand Nieuwe Haven 28. Dit historisch museum brengt de 
Drechtstreek tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in beeld. Thema s als mobilisatie, 
nationaal so-cialisme, het verzet, de bezetting en het leven van de bewoners van 
de Drechtstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog worden hier met foto s,
documenten, voorwerpen en videofilms belicht.

Activiteiten: rondleidingen, vertoning diverse videofilms, kinderspeurtocht.

Open op Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur.

En heeft u interesse als vrijwilliger mee te draaien? Neemt u dan contact met
ons op. Wij zien U graag komen.
www.museum4045.100free.com/index.htm

Comité DordtOpenStad
Zie voor informatie de uitgereikte folder en www.dordtopenstad.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Informatietafels:
www.DordtOpenStad.nl (evenement in eigen folder)
Museum 40-45 (kijk in het verleden)
geschiedenis / bombardementen (vervolg huiskamerdag/geschiedeniskamer)
Rwanda Comité (vorm van solidariteit)
Amnesty International (mensenrechten)
Titus Brandsma (in Dordrecht is er een gedachteniskapel naast het Karmel-
klooster in de RK Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg 8. Titus Brandsma 
werd omgebracht in 1942 in Dachau. In de kapel valt te lezen: ,,Deze martelaar
 is een man van deze tijd".).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIM, ARIE en LEENDERT: DRIE DORDTSE GEUZEN

De familie Keesmaat was via drie broers (Wim, Arie en Leendert) bij het 
Geuzenverzet betrokken, zo leren de beschikbare historische bronnen. In
november 1940 werd de Geuzengroep door de bezetters opgerold. Arie werd 
na enige tijd weer vrijgelaten. De vrouw van Leendert werd ook een periode 
vastgezet. Wim en Leendert werden indringend en met inzet van veel middelen 
verhoord. Zij bleven standvastig en lieten niets los. Uiteindelijk kreeg Wim
(geboren 1921) na een schijnproces twee keer de doodstraf als vonnis. Hij was
nog te jong voor de doodstraf, aldus de bezetter. Daarom kreeg hij levenslang. 
In 1945 kwam Wim na de bevrijding vrij en keerde terug in Dordrecht. Hij mag 
ook niet naamloos blijven, net zoals zijn broer die één van de achttien werd op 
13 maart 1941, nog geen 30 jaar oud. Achtergrond in het voorlopig documenta-
tiecentrum onder de kop 4 mei op de website www.dewilhelminakerk.nl
(geuzeninfo ook op website www.geuzenverzet.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschiedeniskamer op Stedelijke herdenking
Nog steeds willen mensen hun verhalen kwijt met herinneringen aan de 
oorlogsjaren in Dordrecht of voor herinneringen, die via familieoverleveringen 
zijn blijven leven. Tijdens de tweede huiskamerdag in de Wilhelminakerk was 
daarvoor een speciale geschiedeniskamer beschikbaar. Die plek bleef in een 
grote behoefte te voorzien. Na de Stedelijke herdenking op zondag 4 mei zal 
er wederom een geschiedeniskamer zijn, waar mensen kunnen praten. De 
zaal op de begane grond aan de straatzijde/ Blekersdijk is daarvoor beschik-
baar. Ook bestaat daar de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek.
Vanzelfsprekend is er in de grote kerkzaal en in de omloop ook ruimte voor
onderlinge ontmoeting en langs te lopen bij de informatietafels

Zondag 4 mei op webradio Wilhelminakerk
Vakantiegangers kunnen van waar ook ter wereld op zondag 4 mei verbonden 
zijn met de Wilhelminakerk. Ook mensen die de eredienst om 10 uur en/of de 
stedelijke herdenking vanaf 14 uur bijwonen hebben de mogelijkheid alles nog 
eens achteraf te beluisteren. Hoe? 
Ga naar de website www.dewilhelminakerk.nl  Zoek links in de inhoudsopgave 
op het woord WEBRADIO en volg de instructies via plattegrond Nederland / 
Zuid-Holland / lijst van kerken in Dordrecht / Wilhelminakerk / datum en tijdstip 
van de dienst en de stedelijke herdenking.
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PROGRAMMA

- Muziek die vandaag op de Essenhof heeft geklonken,
uit de Paukenmis van J. Haydn: Qui tollis peccata mundi
(1732-1809)

- Welkom door de voorzitter van de werkgroep, Hans Berrevoets 

- Openingswoord door de burgemeester van Dordrecht,  R.J.G. Bandell

- Orgelspel

- Veteranengedicht Ze zeggen maar (zie pag. 6 en 7)
door Piet van Huizen en zijn kleindochter Vera Schop, 18 jaar

- Stil moment

- Presentatie: Altijd weer die oorlog
door Jens van der Vorm, samengesteld met Kees Weltevrede

  (zie pag.8 en 9)

- Bachcantate 161 Komm, du süße Todesstunde (10 t/m 14)

- Psalm 43: 1 en 4 (zie pag. 14 )
met inleiding van dominee/dirigent Ries van der Zouwen
en inleidend vioolspel door Jouke van der Leest

- Lied der achttien dooden  van Jan Campert, (zie pag. 15 en 16)
door Henk Bax, Centraal Comité Oranjedag 

- Deel I uit het Gloria van A. Vivaldi (zie pag. 16)

- Na een korte stilte uitleidend orgelmuziek

Na afloop wordt u koffie/thee aangeboden.  Er is gelegenheid
in een aparte ruimte, de geschiedeniskamer, uw verhaal te vertellen

Bij de uitgang kunt u een bijdrage leveren ter bestrijding van de 
kosten voor deze middag

3
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PSALM 43 VERDIENT NATIONALE PLAATS

Een gebeurtenis is meer dan wat er gebeurt.. 
Soms beleef je dat in één ogenblik, vaker achteraf.
PSALM 43 markeert zo'n moment. Dat laat zich 
begrijpen met het volkslied Wilhelmus en het 
Lied van de achttien dooden . De historie en de 
mensen die erbij betrokken waren , verdienen dat. 
We hebben behoefte aan mensen die model staan 
voor de strijd tegen verdergaande verontmenselijking 
van de samenleving. Daarom kreeg Amnesty International 
de eerste Geuzenpenning in 1987.

De bezetters gaven op 13 maart 1941 in de gelijkgeschakelde media hun versie 
van de executie die dag na het zingen van psalm 43 om de bevolking angst in te 
boezemen. Zo werd gelijk het zaad van de drang naar mensenrechten en vrijheid 
gezaaid.
De voormalige directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (RIOD), 
drs. A.H. Paape, geeft in ,,De Geuzen, de eerste verzetsgroep 40-45," de volgorde 
aan, toen duidelijk werd dat op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte de massa-
executie zou plaatsvinden. De in Dordrecht geboren en begraven Leendert 
Keesmaat uit de Wilhelminakerk was er één van.
,,In zijn cel (in het Oranjehotel, Scheveningen) heft één van de vijftien Geuzen het 
Wilhelmus aan. De anderen vallen in. 
Dan worden ze uit hun cellen gehaald, een rij wordt geformeerd. 
Gehelmde Duitsers omringen hen. 
En plotseling, als het commando weerklinkt waarop zij zich in beweging moeten 
zetten, zingen ze. Eerst wat aarzelend, onzeker. Maar dan steeds krachtiger klinkt 
het ontroerende psalmvers."

De stichting Geuzenverzet omschrijft dit nu:
Onder het zingen van Psalm 43 traden zij de dood tegemoet.

Op de executieplek werd op 4 mei 1946 de 
eerste nationale dodenherdenking gehouden.

Psalm 43 heeft jaarlijks een bewogen plek tijdens de 
Geuzenherdenking in Vlaardingen. 
Dordrecht zorgt voor een verbreding. 
De eerste en oudste Hollandse stad vormde in 1572 
de bakermat voor de geboorte van de Nederlandse 
onafhankelijkheid. Dordrecht wordt Geus, heette dat toen.
Overigens, in die tijd waren er ook schaduwkanten.
Het is wel treffend dat vanuit Dordrecht, vanuit de
Verzetskerk de stap is gezet psalm 43 een nationale
plek te geven. 

(Hans Berrevoets)
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STEDELIJKE HERDENKING
ZONDAG 4 MEI 2008 - 14.00 UUR

WILHELMINAKERK TE DORDRECHT
BLEKERSDIJK 41

De Vallende Man

Leendert Keesmaat


