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Wijsheid 

 

Uiteindelijk ben je niet wijzer 

dan je eigen wijsheid. 

Daarboven ben je aangewezen 

op geloven en aanvaarden: 

 

Waartoe zijn wij op aarde? 

Om er te aarden, denk ik, 

en de wijsheid te vinden in 

de waarden van de dood. 

 

Wat moet ik met maagden 

die vruchten blijken of rivieren, 

of eeuwig aan Zijn Zijde zitten 

zonder dat er zetels zijn? 

 

Laat mij liever de herinnering, 

aan mindere en goede tijden, 

de mindere om aan te lijden, 

de goede voor het nagenieten. 

 

Laat mij warme herinnering 

aan zomers langs de sloten, 

aan een zachte lenteregen 

waarin volmaakte stilte hing, 

 

de diepte van haar bruine ogen, 

de zwoelte van haar verre naam, 

en dromend van het samen gaan 

langs gele zon en witte maan. 

 

Uiteindelijk word je op de aarde 

niet veel wijzer van ‘t bestaan, 

maar denkend aan de dood 

krijgt heel je leven waarde. 

 

 

©ABterBrake 

   nov04mrt2007 

 

  



De rattenvanger 

De kanten van een brede beek, verbonden door een kleine brug 

Van hout en oud van vorm, met schuine gang voor heen en terug 

De witte leuning, vers geverfd en de bodemplanken- bijna dicht- 

Kaal en grauw  eronder met smalle strepen weerkaatsend waterlicht 

 

Hij heeft een fluit,  een toverfluit met een ultrasoon geluid 

Vibrerend wijd rondom, zelfs Mozart rolt van zijn armzalige affuit 

Wat doet hij hier in dit vertrouwde polderland, gevallen uit de lucht 

Al jaren onderweg, weinig minder nog te gaan en dan een diepe zucht 

 

Een Middelnederlands narrenpak  houdt hem gevangen in de tijd 

Iets dwingt hem όm te zien naar wat  hij zόlang heeft verbeid 

De Midgaardslang is lang en tam en jubelt “Praise The Lord” 

Beweegt als een Chinese draak met in zijn bek King Arthurs Sword 

 

Hij heeft een staartenkop en vreet  alles op wat sneller is dan hem   

Hij houdt van ratten, een goedaardig soort met een ultrasoon gehoor 

Ze dartelen dooreen vanaf des rattenvangers opgroeihuis 

Langs zijn Via Dolorosa van lawaai en onontkoombaar oor gesuis 

 

Elke rat heeft een verhaal over de man van vốốr zijn tocht 

Hij kent iedere rat en roept ze met zijn fluit naar dit moment 

Waarop alles bij elkaar komt in de grote Midgaardslangenbuik 

Waar het samensmelt en niet verteert vanwege herinneringsgebruik 

 

 

Elk verhaal, het oudste en het nieuwste, is even dichterbij en verder af 

Goed opgeborgen in zijn hoofd en dankbaar wat hem zijn geheugen gaf 

Hij loopt nu vooruit  

De fluit is stil 

De slang verdwenen 

Het narrenpak verdampt  

Loopt hij aan de overkant 

 

 

©Diederik de Bruin  

drie januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Nu 

 

Licht en donker, goed en kwaad 

Wit en zwart, minder meer 

Vaak bekruipt me of we leren 

Van de fouten van weleer 

 

Van conflict in het verleden 

Dat tot oorlog werd gebracht 

‘t economische belang dat 

Onze daden steeds verzacht 

 

Van het misbruik van de aarde 

Alleen gaan voor óns belang 

Denken wij in tegenstelling 

En het vreemde maakt ons bang 

 

Nog steeds zien we niet de eenheid 

Door de hebzucht, geld verblind  

Mens te zijn en onze aarde 

Dat is wat ons nu verbindt  

 

Nu is alles wat we hebben 

In het nu versmelt de tijd 

Wordt verleden toekomst één 

Nu bevat de eeuwigheid 

 

In het nu liggen de kansen 

Als de angst niet overheerst 

Kun je aan relaties bouwen 

Weet je dat bezit verweert 

 

In het nu ligt steeds de keuze 

Voor het ik of voor het al 

Het besef groeit met de jaren 

Dat dit samenvallen zal 

 

Licht en donker, goed en kwaad 

Hier en nu aan ons de macht 

Graag kies ik voor onze eenheid 

Geeft me hoop, dat geeft me kracht   

 

 

©Mariska van Doorn 

 



Coma 

 

Weet je nog vroeger 

toen ik klein was 

Een geur 

brengt je terug 

Weet je nog vroeger 

toen ik klein was 

Een lied 

brengt je terug 

Weet je nog vroeger 

toen ik klein was 

Een foto 

brengt je terug 

Weet je nog vroeger 

toen ik klein was 

Een hapje 

brengt je terug 

maar als je niet 

kunt ruiken 

maar als je niet 

kunt horen 

maar als je niet 

kunt zien 

maar als je niet 

kunt eten 

wat 

als je buiten  

zinnen bent 

wat 

brengt je dan 

terug? 

 

 

©Karin van Dijk 

  



Als het nu maar niet gaat vriezen 

 

Fris en vochtig fiets ik door flarden mist 

Neergeslagen herinneringen drink ik drup voor drup 

 

Ik trap de toekomst in 

Poriën vervult van levende beelden 

 

Proefwerkblaadjes 

Schurend krijt, schoolbord 

Tassen, boeken 

Stoelen, blokken 

 

Baby’s, zon, zee 

Een graf 

Schoonouders 

Dood, de poes 

 

Ik stap af 

Zet mijn fiets in de schuur 

 

In mijn haar parels van heimwee 

Oud zeer druppelt neer 

 

Als het nu maar niet gaat vriezen 

 

 

©Joke Hoeksma  



Kijkend in een  spiegel 

Een  blik terug  

 

Levend op  het platteland. 

Met bosrijke omgeving. 

Lagere school centraal gelegen. 

Kwamen de kinderen hand in hand 

Van het boerenland. 

 

Buiten het schoolgebeuren 

was er een hechte band. 

 

Het bos had vele heuvels , met uitgestrekt heideveld. 

 De dorpelingen kwamen er zelden. 

Er heerste rust en geen geweld. 

De schoolkinderen bezochten de ongerepte  natuur. 

Alles voelde puur. 

 

Midden in het bos was een onderduikershol. 

Binnen was het heel donker en hol. 

De stilte gaf een naargeestig gevoel. 

Geheimzinnigheid straalde ons tegemoet 

Dan begaven we ons met spoed 

Naar buiten en keken om ons heen.  

We waren samen en voelden ons niet alleen . 

Te jong om de ernst te beseffen 

Hadden we lol en plezier 

Op de heuvels alhier. 

 

Pasen was een speciale dag. 

Opgetogen liepen we met de hele klas  

Jaar na jaar 

Met volle  gekleurde gehaakte paasnetten 

Bungelend om onze nekken 

Gekke bekken trekkend naar het bos. 

Met de hard gekookte eieren 

Sinasappelen en walnoten 

Liepen we over de zachte groene heuvels met mos. 

Al tikkend en etend kwamen we langs 

omgevallen en verstrengelde  bomen. 

Uiteindelijk kwamen we altijd op de plek 

Waar in de oorlog ondergedoken mensen 

Waren verraden en omgekomen. 

 

 



Na onschuldige kinderjaren hoorden we verhalen op straat 

We spraken als opgroeiende jeugd over het kwaad 

Toch was het moeilijk te begrijpen  

Het moest de tijd hebben om te rijpen. 

 

Een volgende episode brak aan. 

Een ieder zou zijn eigen weg bewandelen gaan. 

Iedereen op zijn eigen manier 

Maar de basis en interesse bleef alhier.  

Door familie bleven de verhalen leven 

Ouders konden alle informatie geven. 

 

Een nieuwe wereld brak aan 

Met een ander bestaan. 

Kijkend in het verleden  

Tot aan het heden 

 

De Onschuldige kinderjaren 

Herinneringen om te bewaren 

 

Een spiegel vol verhalen 

Het voelt als ijs 

druppelende versmelting 

Van de vele gebeurtenissen. 

Het steeds opnieuw opstaan en verder gaan. 

 

 

©Femke Hof 

 

 

 

 

  



De grot 

 

Dwars door de verkalkte jaren 

sijpelen druppels naar beneden, 

vloeisels van herinneringen 

 

                grashalm in Schotland, met tweeëntwintig glinsterende regendruppels 

 

naar de diepte. Het geheugen 

is een grot om in te dwalen. 

Loop nieuwsgierig door je leven, 

 

                bij de Hondsbossche zwom ik in de lichtende zee 

 

afgedaald naar stalactieten, 

stalagmieten,  wilde vormen, 

lang omlaag gedropen woorden. 

 

                en dat gewone dagelijkse water van tandenpoetsen en 

                aardappels afgieten 

 

Nu voorzichtig met je voeten 

op de glimmendnatte stenen! 

Waak er voor dat je niet uitglijdt! 

 

                in de Vecht dreef een dode roerdomp 

 

Kun je resten eigen leven 

in die zuilen nog herkennen? 

Of zijn ze aaneengeklonterd 

 

                hoe ik huilde om het sterven van mijn grootmoeder 

 

tot een onontwarbaar kluwen? 

               Niet erg, hoor, 

               het blijft jóuw kluwen! 

 

 
©Miek Hoffmann  
 

 

  



Druppels 

  

Ik dobber  

rond in een zee 

van tomeloze gedachten 

 

zie  

continue beelden 

uit het verleden 

 

voel  

steeds weer  

steken in mijn hart 

 

slaap 

om het verdriet 

te vergeten 

 

werk  

om het gemis  

niet te voelen 

 

huil  

tot de pijn 

vloeibaar wordt 

 

druppel  

voor druppel 

wordt het draagbaar 

 

versmelten  

de gevoelens 

tot  mooie  herinneringen 

 

 

©Diny Izaks 

 

 

  



Ik ga   

Ik ga en neem mee  

mijn vader en moeder  

op de rug gezien  

jouw afdruk in onze matras  

 

ik ga en neem mee  

de gedichten over dieren van groep vier  

dat ene loopje van de saxofoon  

mijn fiets, zonder kaart 

ik ga en neem mee  

de rode sandalen, het zwieren van de rokken  

het lachen van de schaduw 

de nieuwe taal  

 

ik ga en neem mee  

jouw afdruk in onze matras  

mijn moeder en mijn vader. 

 

 

©Miriam Janssen 

 

 

  



Nog nooit heb ik zoiets liefs gehad 

 

Uil spreekt met de maan. 

Zij, zwaar, warm tegen mij aan. 

Alles kon nog gebeuren. 

 

Ga maar op mijn staart zitten, koekemannetje. 

Hun haren roken naar vers hooi. 

Mijn stem voerde de spanning op. 

 

Waar is de gele eend? 

Plakkerige handjes 

Mijn armen een nest. 

 

Wij gingen op berejacht. 

Heldere stemmen maakten de zinnen af 

die ik oneindig vaak herhaalde. 

 

Nog nooit heb ik zoiets liefs gehad, zei Boenaboe de koe. 

Ik bewaarde de boeken, voor hen, voor later. 

Ik bewaarde ze  

voor mijzelf. 

 

 

©Mathilda Offereins 

  



Niet vergeten 

Als een klein schimmelspoor in twee weken 

een groen brood op de plank, honger ik. 

Als een vergeten vaatdoekje stinkend, drink ik. 

klappende deur tussen ons 

een scheiding en later 

gestapelde gevoelens als omgevallen lego 

een scherpe muur 

hele woorden, ook rauwe klanken 

een riem op een rug striemde 

zwarte gal op lippen 

de schaduw van oorlog smeet 

haar lelijke verf over je hand. 

 

©Odile Schmidt 
 

  



De tijd leren 

 

2003 

Doodziek op bed 

Weten dat het goed komt 

Jouw tranen vermengen met de mijnen 

Helend en dapper 

Leren lopen, leren leven 

 

2008 

In jouw armen 

Veilig en geborgen 

Jouw hart in mijn ritme 

Heel dichtbij en breekbaar 

Leren voelen, leren doen 

 

2012 

Op het tijdspad 

Verdwalen en genieten 

Jouw voetstappen langszij 

Krachtig en levenslustig 

Leren zijn, leren bestaan 

 

2016 

Zijn waar jij bent 

Met pijn en geluk 

Jouw hand in de mijne 

In het hier en nu 

Leren zoeken, leren vinden 

 

©Saskia Speek-Janki 

  



Herdenken 

 

Waar is toch de tijd gebleven 

toen ook wij in oorlog waren. 

Herdenken doe je niet maar even 

dat doen we dus al 70 jaren. 

 

Het hele jaar werden we geconfronteerd 

met beelden en herinneringen. 

Hebben we veel over de oorlog geleerd. 

Vergeten zaken kwamen binnen dringen. 

 

Hoe ga je met een trauma om 

waarvan herinnering is verdwenen? 

Iets niet meer weten voelt zo dom. 

Met hulp probeer je dit te trainen. 

 

Door het versmelten van deze zaken 

kreeg ik zelfs hoop in al mijn dromen, 

dat, nu al die druppels samen geraken, 

de herinnering eindelijk terug zal komen. 

 

©Dettie Veldhuis 

  



 

Huil niet!     © Fred van de Ven. 

 

Herinner je haar maar als verleden tijd. 

Zie liever vooruit, waar de toekomst toe leidt. 

Al verliet je om haar ook je huis en je haard; 

Maar huil niet om haar, zij is het niet waard. 

 

Als je wilt janken, ga rustig je gang. 

Je hield je emoties genoeg in bedwang. 

Nu heb je tranen voldoende gespaard. 

Maar huil niet om haar, zij is het niet waard. 

 

Wat zij opvoeding noemt, doet nog dagelijks pijn. 

't Is geen sprookje te weten een stiefkind te zijn. 

Geen mens kan bevatten hoe jij dat ervaart. 

Maar huil niet om haar, zij is het niet waard. 

 

Je kunt haar vervloeken om haar oogopslag. 

Om het gif van haar liefde, de gal van haar lach. 

Verwens en verdoem ook haar duivelse aard. 

Maar huil niet om haar, dat is zij niet waard. 

 

Zie hoofdschuddend toe hoe zij kleinkind'ren knecht, 

en zo weer de basis voor 'n rotleven legt. 

Kijk hoe haar schijnheiligheid zich openbaart. 

Maar huil niet, zij is het niet waard. 

 

En mocht je vernemen dat zij overleed, 

dat zij eind'lijk in 't eeuwige hellevuur treedt, 

betreur dan de duivel, die brandt nu z'n reet, 

want nog nooit stookte iemand dat vuurtje zo heet. 

En juich om de wereld die ineens is verlost 

van Medusa, Delila en weduwe Rost. 

Zing dit lied, als je gaat over straat; 

"Huil maar niet, huil maar niet, huil maar niet, 

 zij is het niet waard!" 

 

 

 
 

  



eeuwige jeugd 

 

de rivier stroomt, groeit en meandert  

in zijn eenvoud bijzonder 

ik drijf mee op jouw liefde en verwonder 

na al die jaren 

ben jij geen spat veranderd 

 

©Carl Vissers 

  



Terugblik. 

 

Ik ben een kunstenaar. 

Ik heb mijn hoofd gehakt uit ijs, 

het is een ijssculptuur van groot formaat 

dat u bezichtigen kunt 

gedurende deze wintermaand. 
 

Zodra het kwik gaat stijgen 

spuit ik mijn hoofd vakkundig bij 

opdat de krul in het haar 

met daaronder het schedeldak  

mij niet vroegtijdig ontvallen zal.  
 

Nooit eerder was ik zo weerloos en zo kwetsbaar. 

Mijn vrees gaat uit naar de linkerzijde 

de plaats waar het brein 

de schat aan taal heeft opgeslagen. 

Als daar het hoofd gaat dalen 

verlaat iedereen de zaal. 
 

Terwijl u wellicht nog hoopt 

dat de tijd de ratio met rust laat 

en alleen uw herinneringen sloopt, 

moet ik, zo wordt gevreesd, 

de hele santenkraam al afstaan 

aan het sijpelend water... 
 

Ach mocht ik hier nog even mooi staan wezen 

voor de duur van dit gedicht 

voordat ik mijn schoonheid prijs moet geven 

en ik mijzelf weg zie stromen 

naar het putje, aangesloten op het stadsriool. 
 

Ik had nog heimelijk gehoopt 

dat er iets te blinken lag, 

iets van een ziel, een kleine parel 

in dat naargeestig zwarte gat. 
 

Hoe moet ik nu verder, nu ik weet 

dat er in mijn lijf een ziel ontbreekt… 

En terwijl u hier mijn wanhoop leest 

denk ik, was ik maar nooit nooit nooit 

een kunstenaar geweest.  

 

©Lydie Vos 



Het juffertje 

 

Met kleine strakke pasjes, 

op kleine hoge hakjes, 

liep ze door de straat. 

Tas over de ene schouder, 

Zwaaiend met de andere arm. 

 

Hippend van het ene op het andere trottoir. 

Zoals zij liep, zo pittig, 

zo zelfbewust, zo ikkig. 

 

Ik wachtte altijd op haar,  

dan keek ik haar na. 

Probeerde haar na te doen, 

Op mijn stevige molière schoen. 

Met benen van veertien jaar. 

 

©Hanneke Woudstra  



Ik herinner mij 

 

 

  Ik herinner mij 

  schemer in de avond 

  ingezaaide akkers 

  kwartels vliegen op 

 

  ik herinner mij 

  stil veenlandschap 

  donker meertje 

  geheimzinnige zonnedauw 

 

  ik herinner mij 

  vervallen boerenschuur 

  bedwelmende muurbloemen 

  heftig gonzende hommels 

 

  ik herinner mij 

  bonte lampionnen 

  zingende kinderen 

  vrolijk op St Maarten 

   

  ik herinner mij 

  nevel in november 

  vuurtje stoken 

  geur van brandend loof 

 

  ik herinner mij 

  bevroren ruiten 

  ijsbloemen in de slaapkamer 

  kijkgaatje naar de wereld 

 

 

  ©Ingrid de Vos-Hommel 

   

  



Himalaya's 

 

Bedremmeld staan we  

als dwergen aan uw voeten 

Machtig en majestueus omringt u ons 

Omhoog willen we  

uw statigheid betreden 

daar waar u rijst en daalt 

ons plooiend op uw glooiing 

Ginds uw lokkende hoogte  

met grimmige ravijnen 

waar uw gesteente van kleur verschiet 

We klimmen en bewegen 

zo klein zo klein 

op uw flanken 

De watervallen op uw rotsgevaarte 

storten zich  

bulderend omlaag 

Verderop wollige yaks,  

onverstoorbaar grazend 

waar uw huid nog groen en fris is, 

daar ontmoeten we uw vriendelijke bewoners 

Hier dan uw levensader, 

heilige rivier die zich over u heen slingert, 

          en overal ontelbare gebedsvlaggetjes 

wapperend in de wind 

vrede de wereld inzendend 

Hemelregens 

en zegen uit uw grotten 

storten zich uit op uw wegen 

waar wij uw ruwe borst betreden 

 

Daar geven wij ons gewillig over 

nederig beseffend uw heilige geschiedenis 

Zo pijnlijk ook  

bergt u de Dalai Lama 

met duizenden Tibetaanse vluchtelingen 

Stortregens rollen uw losse gesteenten omlaag, 

uw huid raakt gestriemd en gesleten 

Als pelgrims tasten we  

reikend omhoog, 

zien waar het oosterse zonnelicht 

uw witte kappen weerkaatst 

en de luchten, blauw als kobalt, 

uw ontzagwekkende hoogten  



omringen. 

Blijft u aldus  

ons toonbeeld van grootsheid 

door niets en niemand 

te overwinnen 

  

                                                                               © Isis  

sept. 2012 

 

 


