De Zwarte Plak

En dankten ’t houten kruis

In het ruige wijde Peelland
Daar ligt America
Een klein eenvoudig dorpje
Schraal zonder weerga

Dat kruis werd nu een baken
Voor rust en veiligheid
Voor honderden gestranden
Die kwamen uit de strijd

Een uithoek van ’t dorpje
Wordt Zwarte Plak genoemd
Dat in de wereldoorlog
Werd wijd en zijd beroemd

Graat Poels, eenvoudig landman
Trad dadelijk handelend op
Toen op een goede morgen
Een Duitser kreeg de strop

Daar vader Poels eens stichtte
Antonius zijne stee
Hij sleet er vele jaren
Hardwerkend en tevree

Er viel een Duits luchtschip
Niet verre van zijn hoev’
Bert nam de Mof gevangen
De Zwarte Plak was troef

Naar alouder gewoonte
Hij plaatste voor zijn woon
Een kruisbeeld voor zijn Meester
Die zegen schonk als loon

En Bert trok onverschrokken
De zware mitrailleur
Des nachts uit de machine
Hij boer, geen tirailleur

Want twee-en-twintig jaren
Na ’t plaatsen van dat kruis
Daar naderden twee krijgers
Het vreedzaam boerenhuis

En meermaals in de oorlog
Hij ritste onvervaard
Piloot uit Moffenhanden
Voor dood hen heeft bewaard

Zij naderden ’t kruisbeeld
De hoofden beid’ontbloot
En baden tot den Vader
Om redding in den nood

De hoeve somtijds telde
Twee elftallen RAF
Die zaten fijn verborgen
Vol lof voor Poelse lef

Het waren beiden Fransen
Ontvlucht aan Duitse knoet
Het kruis gaf nieuwe hope
Verstevigde hun moed

En ieder op de hoeve
Meehielp uit alle macht
De melk was voor de jongens
Niets werd er weggebracht

Zij klopten aan de hoeve
En vonden daar gehoor
Graat Poels hun gaf gastvrijheid
En wees hun ’t rechte spoor

Ook ’t graan was voor de jongens
Poels’molen draaide vrij
Dag in dag uit heel lustig
Poels zette de zorg opzij

Bert Poels, de oudste jongen
Uit’t flinke huisgezin
Naar ’t Belgenland hen loodste
Uit echte naastenmin

Recherche kwam ook loeren
En snuffeld’in alle hoek
Zij mochten suf zich kijken
Maar vrucht’loos bleef ’t gezoek

Zij vonden Frankrijk weder
En ’t oude vaderhuis
Zij roemden’t gastvrij Holland

’t Was alles voor de mannen
Gesproten uit vreemd land
Die kwamen uit Europa

Uit oost, van alle kant
Bij razzia door de Duitsers
Vond d’oude Poels de dood
In Vught twee jonge Poelsen
De Mof in boeien sloot
Het kleine arme dorpje
Evacueren moest
Nu lag de hoef verlaten
De Mof heeft’t kruis verwoest
Waar de oude Poelse daadkracht
Zich spoedig gelden liet
In negentien-vijf-en-veertig
De hoef een nieuw kruis ziet
Anglo-Amerikanen
Blij zweefden boven’t huis
Vol vreugde zij bestrooiden
Het nieuwe grote kruis
Zij strooiden schat van bloemen
En groeten uit hun land
Het volk van groot - Amerika
Dankt’t moedig Nederland
Het dankt vooral het kleine dorpje
America genoemd
’t Eenvoudig kleine plaatsje
Door gastvrijheid beroemd
Toen Bert de vaart ging wagen
Van lieve bruid vergezeld
Vlogen naar alle windstreken
Annonces ongeteld
D’uitnodiging vertoonde
Een dalende piloot
Op voorgrond Zwarte Plak lag
Het kruis hem ruste bood
In’t Engels stond geschreven
Prachtwoord in ’s werelds loop:
“The Cross is our Confidence”:
Het kruis is onze hoop
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