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Ziet gij dien rooden gloed (1914-1940)    Jongens van achttien jaar (1966) 
 
volgorde coupletten wisselt; regels 4-8 bis 
 
1. Ziet gij dien rooden gloed  1. Ziet gij die rode gloed,   
Aan 's hemels trans   aan 's hemels trans. 
Ziet gij die stromen bloed  Ziet gij dat heldenbloed, 
Hier vloeien thans   vloeien in het zand. 
Twee volken strijden daar  Twee volk'ren strijden daar,  
Vermoorden wreed elkaar  vermoorden wreed elkaar. 
Schieten met moordend lood  Schieten elkander neer,  
Elkander dood.    met moordgeweer. 
 
2. Knapen van achttien jaar  3. Jongens van achtien jaar  2. Jongens van 18 jaar 
Staan in de rij    staan in een rij.   Staan in de rij 
Mannen met grijzend haar  Mannen met grijzend haar,  Mannen met grijzend haar 
Aan hunne zij    staan aan hun zij.  Trouw aan hun zij 
Zij allen moesten toch   Zij allen moesten toch,   Zij allen moesten toch 
Onder de waap’nen nog  onder de wapens nog.  Onder de wapens nog 
Scheiden van vrouw en kind  Scheiden van vrouw en kind,  Scheiden van vrouw en kind 
Verloofd' en vrind.   van maat en vrind.  Verloofd en vrind 
 
3. De nacht is stil en zacht  2. De nacht is stil alom,  1. 't Is nacht, een donkere nacht 
Niets geeft gedruis    zonder gedruis.   Zonder gedruis 
Soldaten slapen zacht   Dan klinkt een krijgsgezang, Hier in de eenzaamheid 
Dromend van thuis    heel ver van huis  Zo ver van huis 
Opeens daar klinkt ’t bevel  Dan klinkt er een geweer,  Opeens weerklinkt bevel 
De vijand nadert snel   de vijand nadert weer  De vijand nadert snel 
Mannen houdt u gereed  Mannen houdt je gereed,  Mannen houdt u gereed 
De strijd wordt heet.   de strijd wordt heet  De strijd wordt heet 
 
4. Ziet gij dien ouden man  4. Ziet gij die grijsaard daar,  3. Zie je die grijsaard daar 
Zoekend in het rond   starend in het rond  Gebroken staan  
Vermagerd van verdriet   Vermagerd van verdriet,  Hij vouwt vol bittere smart 
Zijn zoon niet vond   zijn zoon niet vond  Zijn handen saam  
Ginds in een droge sloot  Ginds in die droge sloot,  Ginds in een droge sloot 
Daar lag zijn jong’ling dood  daar ligt zijn jongen dood Vond hij zijn jongen dood 
Naast hem lag zijn geweer  Naast hem ligt zijn geweer,  Naast hem lag zijn geweer 
Geen kogel meer.   geen kogels meer  Geen kogels meer 
 
5. Ziet gij dat groote graf  5. Ziet gij die graven daar,  5. Ach waarom moet er steeds 
Een offer rijk    een offer rijk   Weer oorlog zijn 
De dood zwaait met zijn staf  daar zwaait de dood zijn staf,  Vernieling en terreur 
Vindt lijk op lijk    van lijk tot lijk   Verdriet en pijn  
Zo menig dappere held   En menig jonge held   Het is een hel op aard 
Op 't slagveld neergeveld  op 't slagveld neergeveld Die zelfs geen kinderen spaart 
Rust daar in 't stille graf   Slaapt er de dood in 't graf, Leg dus de wapens neer 
Makker, rust zacht   soldaat slaap zacht  Geen oorlog meer 
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Oorspronkelijk: Ziet gij dien rooden gloed, vermoedelijk 1914, vooral bekend in Brabant en Zeeland  
Melodie: Nearer my God toThee = Nader, mijn God, bij U en nu veelal: Nader tot u, o Heer. 
(tekst 1841, melodie 1856) 
Aangepaste versie wellicht van de Rotterdamse jeudboekenschrijver Anton van Atten (1901-1976) in juni 
1940 na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Van Atten was predikant op grond van artikel 8, 
d.w.z. zonder de vereiste opleiding, maar vanwege ‘singuliere gaven’. Hij schreef verzetsgedichten onder het 
pseudoniem Hein van Oranje. 
Tekst en muziek bewerkt door J. Kraft en J. Hoes, vertolkt door de Zangeres Zonder Naam 1966 (Telstar). 


