
In het Flevolands veld 
 
Rode klaprozen 
bloeien niet tussen 
de kruizen  
in het Flevolands veld, 
noch verstomt 
het kanonnengebulder 
de fluitende vogels. 
 
Dit is het land van 
geel karweizaad 
Nooit is de stad verwoest 
Nooit is de grond bevochten 
 
Zover wij oude oorlogen 
terugzagen in de tijd 
waren wij water. 
 
Om de onschuld 
van ongeschonden grond 
vieren wij veteranendag 
Zij weten het verre gevecht. 
Wij weten alleen de gele 
vrede, het volle leven: 
omdat zo lang al 
de oorlog is weggebleven. 
 
 
 
Veteranendag 2011 Antonius de Knegt 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
 
Het verhaal van de rode klaprozen. 
 
Wij eren in Nederland de veteranen met een anjer en in andere landen – met name in Engeland – 
gebeurd dat met een rode klaproos of zoals dit in het Engels heet:  ‘poppy’. Het verhaal van de anjer 
gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog en ik denk dat iedereen het  verhaal van het dragen van de 
anjer op verjaardagen van het koningshuis als daad van verzet,  voldoende kent.  
Het verhaal van de ‘poppies’ gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog en ik wil er extra aandacht aan 
geven, omdat ik in het gedicht dat ik voor veteranendag 2011 heb geschreven, begrippen gebruik die 
zijn ontleend aan het gedicht dat de rode klaprozen wereldberoemd maakte: In Flanders field. 
De Eerste Wereldoorlog heet in het Engels the Great War en een van de redenen hiervoor is dat er 
een hele generatie soldaten is  gedood of verminkt. Iedere Engelsman heeft wel een familielid 
verloren in die oorlog. Daarom wordt de dag van de wapenstilstand 11 november 1918 –Armistice 
day - nog altijd gevierd en draagt men in Engeland een rode klaproos van papier. Veel Britse soldaten 
vochten in Vlaanderen en met name rond het stadje Ieper is 4 jaar lang heel zwaar strijd geleverd. 



Terug naar het gedicht. In Flanders Field werd geschreven door een Canadese Chirurg John Mcrea die 
diende aan het front bij Ieper.  Het verhaal wil dat hij in mei 1915 na 16 dagen van intensief opereren 
grauw van vermoeidheid de zwarte modder van het slagveld bekeek en er niets zag groeien, behalve 
rode klaprozen.  Dit beeld verwoordde hij in een gedicht. Hij schreef het gedicht in 20 minuten. We 
weten precies omdat er twee getuigen bij waren: Sergeant-Majoor Alison die de post kwam brengen 
en zolang op McCrea heeft staan wachten en Luitenant-Kolonel Morrison die het gedicht opraapte 
nadat McCrea het had weggegooid. McCrea zelf vond het namelijk niet goed. Het is aan Morrison te 
danken dat In Flanders Field in het tijdschrift Punch werd gepubliceerd. Het gedicht werd 
wereldberoemd en de rode klaprozen het symbool voor ‘hen die voor onze vrijheid vochten’, 
namelijk de veteranen.  
Ik vond het daarom wel toepasselijk om in het eerste couplet te verwijzen naar elementen uit het 
gedicht van McCrea: kruizen, kanonnengebulder,  vogels (McCrea heeft het specifiek over 
leeuwerikken) en natuurlijk klaprozen. De titel van het gedicht In het Flevolands veld verwijst 
natuurlijk naar In Flanders Field. Hieronder staat het oorspronkelijke gedicht. 
 
 In Flanders field 
 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

We are the dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow 

Loved, and were loved, and now we lie 

In Flanders fields. 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields. 
 


