Gedichten van Jacques Presser en Ida Gerhardt, voorgelezen door Jantien van Wageningen bij
de onthulling van Stolpersteine op en rond de Thorbeckegracht te Zwolle op 20 september
2019.
Vanmiddag ga ik twee gedichten voordragen. Het eerste gedicht is van Jacques Presser, een
Nederlandse joodse historicus, leraar, schrijver en dichter. Hij overleefde de oorlog door
onder te duiken. Na de oorlog schreef hij het bekende boek Ondergang, over de geschiedenis
van de Jodenvervolging in Nederland. Zijn vrouw Debora Appel overleefde de oorlog niet. In
1943 werd zij met een vals persoonsbewijs opgepakt en direct gestuurd naar Westerbork en
vandaar naar Sobibor.
Ik lees u ‘Gedenken wij thans onze doden’ uit 1945
Gedenken we thans onze doden,
Want straks, wanneer wij zijn bevrijd,
Zullen ons andere plichten noden
En nieuwe smarten staan bereid.
Herdenken wij wie van ons gingen
En die wij hebben liefgehad.
Straks zijn zij ons herinneringen
En eenmaal zelfs niet meer dan dat.
Hoelang nog zal hun glimlach beven
Door onze tranen; van hun woord
De echo in onze harten leven?
Hoe lang nog? Ach, wij moeten voort.
Ons wenken straks weer verdere kimmen,
Ons wacht een smal en doornig pad.
Gedenken wij thans nog de schimmen
Van wie wij hebben liefgehad.
(Uit: Orpheus en Ahasveros, Querido, Amsterdam, 1945)
Het tweede gedicht is van de dichteres Ida Gerhardt: Steen-inscriptie, uit 1961.
In het gedicht beschrijft zij een Bijbelse voorstelling van de slavernij van de Joden in Egypte,
op een oude steen, in hiëroglyfen. Zij vergelijkt deze met de samengedreven Joden op een
treinperron. Onder het gedicht staat ‘Ariër-verklaring 1941’. Iedereen in overheidsdienst was
verplicht deze ‘Niet -Jood’ verklaring in te vullen. De meeste ambtenaren tekenden, ook Ida
Gerhardt. Dit gedicht is te zien als een schuldbekentenis van een falen t.o.v. het Joodse volk.
Ik lees u ‘Steen-inscriptie’
Dit is de stoet der Joden, saamgesnoerd met touwen,
de blote zolen op het rotsplateau geplant;
de mannen stom gefnuikt, de lastbeladen vrouwen
met kinderen geklemd aan de gebonden hand.
De daad van Pharaoh in het graniet geschreven;

trotse hiëroglyphen melden stam en tal.
Ik zie een grauw perron, de Joden saamgedreven,
de rijen ogen links, naar Pharaoh beval.
De steenhouwer zou één fout met de dood bekopen:
er mag geen naam ontbreken in de slaventrein.
Opdat zìj zouden gaan, schroefde ik de schrijfstift open,
de letters zettend die nooit uit te wissen zijn.
Ariër-verklaring 1941
( Uit: De hovenier, 1961)

