
 

 

 

Hondsnachten 

 

 

Vader merkt hoe leegte wielt, tot piepens toe. Ik duw, 

als stoere kruier, zijn kartonnen kist het tuinpad op 

tot bij de zomereik. De binnenkant versier ik feeëriek. 

Hij past erin; onwennig rust zijn hoofd op bladerdons. 

 

Ons jolig oefenend in eeuwig leven, horen wij gezang 

van engelengebroed. Het koert. Een hemels ruisen 

toont de wuifkruinen en losgelaten avondwolkjes, 

blatend in het zwerk. Ver vuur wordt zwoel gedoofd – 

 

we dromen. Tot hij ’s morgens uit zijn kist ontwaakt, 

mij zwetend in de hangmat wakker maakt. Klit hitte 

milder als dat joch besprenkeld wordt? Ik lig te kirren 

in het ondermaanse Eden, in de speeltuin van weleer. 

 

Hoe dichter vader met een gietertje vol regen komt, 

hoe nader het moment waarop mijn wekker gaat. 

Gezoem om stipt te douchen, sms kantoor, ontbijtend 

op de fiets, tot iets in mij herinnert. Piepend voorwiel 

 

dat een nachtdiep spoor nalaat. 
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Disgenoten 
  
een man verloor zijn kleuren aan een kogel 
een ander stapte in de zwaartekracht 
zo waren ze vereend, een meisje lachte 
jan arends en van gogh kenden haar niet 

 
dat meisje dat de tijden kon verbinden 
hun hemden streek ofschoon zij niet bestond 
het leek of zij haar borsten met hen deelde 
tot elk van hen genoeg gedronken had 

 
jan arends en van gogh zaten aan tafel 
ze aten aardappels en keken nors 
ze droomden van een meisje dat bediende 
en dat vannacht niet langsgekomen was 

 
toen vincent doeken schreef als dunne bomen 
jan woorden schilderde met een penseel 
toen ze elkaar bekeken en herkenden 
toen huwden woord en beeld in het heelal 

 
het meisje bleef, terug van weggeweest 
 

 

 

 

aandenken 

Vincent: 1853-1890 

Jan: 1925-1974 
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Samen oud zijn  
   

Schuifel de schuif de schuifel  
nog even lieve schat  

schuifel de schuifel de schuifel  
ja, lieverd, het is toch wat.  

   

De boodschappen zijn weer gedaan  
met de winkelwagen langzaamaan  

de auto tegemoet  
gelukkig, dat ging goed.  
   

Op hun gezicht nu een lach  

het valt niet mee om op je oude dag  

het dagelijks leven te leven  

en de moed niet op te geven.  
   

Schuifel de schuifel de schuifel  
nu veilig de auto in  

schuifel de schuifel de schuifel  
vlug naar huis, de vaart er in.  

   

Ach het gaat niet meer zo snel  
maar samen redden we het nog wel  
geduld, zorg aan elkaar schenken  

en nog lang niet aan een robot denken.  
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Een moeder vertelt 
 
 
“Nooit vergeet ik dat hij dit vertelde  
in onze eerste onverlichte nacht. 
Hij wees me alle sterrenbeelden  
en kuste mij voorzichtig. 
 
 ‘Kijk daar, de Grote en de Kleine Beer! 
Weet jij hoe die daar kwamen?  
Zeus bezwangerde Kallisto, 
Hera veranderde haar in een berin. 
Toen Kallisto haar zoon terugzag, 
schrok hij en stak haar bijna neer. 
In een moment van medelijden   
zette Zeus hen samen aan de hemel 
waar zij voor altijd zichtbaar zijn.’   
 
We zagen vaker sterren vallen, 
wensten liefde, levenslang. 
We leefden met de schijngestalten 
van de maan, hij leerde me 
van haar een p of d te maken 
‘dan weet je of zij wast of krimpt.’ 
 
Nooit kan ik hem meer vragen 
waarvoor p en d ook alweer stonden  
en ik zei niet ‘papa is nu een ster’ 
omdat óók sterren kunnen vallen. 
 
In eenzelfde zoele zomernacht 
zat ik met onze zoon zo sprekend hem 
op wacht - ík vertelde nu de verhalen, 
wees hem de Grote en de Kleine Beer. 
Toen de eerste ster viel  
gleed zijn handje in mijn hand, 
hij keek mij zonder iets te zeggen aan.  
 
Ik doe geen wensen meer.” 
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Drie-eenheid  
 
 
Voor Huygens was het helder dat drie leden 
in ware dichtkunst samen moesten gaan. 
Lof kreeg al wie de kunst wist te verstaan  
van vakmanschap in voetmaat, rijm en reden. 
 
Vaak uitte hij zijn mening onversneden: 
hoe weinig dichters hielden zich hieraan! 
De doorsneedichter kon hem tegenstaan, 
zovele paden werden platgetreden. 
 
Ik wist me in zijn lessen te bekwamen, 
maar vond geluk die keer toen autonoom 
mijn hart en pen het van me overnamen, 
 
mijn hand de woorden schreef als in een droom. 
Toen viel ik met mijzelf als dichter samen, 
alsof de wind mij voortdreef in een stroom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Geïnspireerd op teksten van Huygens over de dichtkunst] 
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op ons pad 
 
ik weet nog je lichte lach, je blos, de zon 
reflecterend in je opgestoken haar 
jij en ik, de hond, samen op pad, genoeg  
van de wereld, genoeg aan elkaar 
 
ik weet nog dat we van het wandelen moe  
thee uit de thermos dronken en je me kuste 
de hond zwom, ik vond je geuren naar jasmijn  
jij zei, het is de struik waar we onder rusten 
 
ik weet nog op die lange dagen van zomer 
je liep koorddansend over de leuning van de brug 
vogels zongen onze liefde, we kerfden onze namen 
voor later, jij vond nimmer hier je weg terug 
 
ik weet je nu op de overtreffende trap van ver 
al voel je nog steeds zo nabij en doet dat zeer 
lopen hond en ik nog steeds langs dit pad 
voortaan alleen bij storm en regenweer 
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Samen 

 

 

Dat het geluid van kinderen gevangen wordt  

door de muren van de school, 

dat de deur van het café gesloten wordt 

voordat de borrelpraat begint, 

dat elke kier zorgvuldig nagelopen wordt,  

en elk gekir, gekreun, gekraak gesmoord.   

Dat er niets natuurlijks aan de stilte is. 

Dat ik dat hoor, 

dat jij dat ook hoort. 

 

Dat de boom zachtjes huilt. 

Dat ik dat hoor, 

dat jij dat ook hoort. 

 

Dat de zee bedwongen wordt, 

met schotten verdeeld in onschuldig klotsende plasjes, 

dat alle bomen in hun eigen pot worden gezet 

en precies voldoende zon en wind en water krijgen, 

dat de aarde wordt bedekt met asfalt,  

zodat er niemand ooit meer struikelt.  

 

Maar dat er een scheurtje in het asfalt groeit, 

dat daarin een plant ontkiemt, 

en dat dat plantje fluistert: ik ga nooit meer weg! 

Dat ik dat hoor. 

 

Dat jij dat ook hoort.  
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Spoedzorg 
 
 
als je ons vraagt wat we meemaken 
is het antwoord “wat niet” 
 
we gaan als witte tornado’s  
met ogen, oren en ons hart wijd open 
aan het einde van de dienst 
heb je zowat een marathon gelopen  
 
vierentwintigzeven ongeplande zorg 
de ene na de andere ambulance 
geen moment is het saai of stil  
in onze klinische ambiance 
 
we leren veel, van mensen en het leven 
we zijn ambitieus en professioneel 
we doen het allemaal samen  
niet altijd met voldoende personeel 
 
als je ons vraagt wat we doen 
is het antwoord “alles” 
 
binnen de hectiek 
is er humor, een lach en vaak een traan 
soms ook agressie en wanneer het spannend wordt 
staan we stevig tegen elkaar aan 
 
en aan het einde van een dienst 
kijken we elkaar heel even aan 
we hebben fijn gewerkt 
zijn moe maar heel voldaan 
 
uniformen in de was  
we hebben flink gezweten 
spoelen alles van ons af 
je maag wil nog wel wat eten 
 
als je ons vraagt of we het volhouden 
is het antwoord “altijd” 



 
de vermoeidheid voel je in de benen 
het zware tillen zit nog in je rug 
over acht uur staan we weer paraat 
maar ach, je krijgt er veel voor terug 
 
vraag niet wat we hebben meegemaakt 
vraag hoogstens hoe het met ons gaat 
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Dor hout? 
 
hand-in-hand, lichtelijk gebogen 
hij met pet en wandelstok 
zij met ferme stappers onder een gebloemde rok 
lachrimpels sieren de oude ogen 
 
in gelijke tred lopen ze, goedgehumeurd, 
over uitdagende paden en langs wegen  
onder de zon maar ook in de regen 
worden hun belevenissen vrolijk ingekleurd 
 
ze gaan veerkrachtig 
waardig en actief  
door het landschap van het leven 
 
nog helemaal zelfstandig 
ondernemend en inventief 
en niet van plan om op te geven  
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Mag ik jou een lichtje brengen 

 

 

als het weer veilig is verklaard 

 

of wij ons veilig weten 

 

mag ik je dan een lichtje brengen 

 

een eenvoudig kaarsje 

 

als teken van hoop 

 

 

 

mag ik jou een lichtje brengen 

 

of heb je dat liever niet 

 

omdat je beducht bent 

 

beducht voor schaduw 

 

waar je 

 

teveel van kent 

 

 

 

mag ik jou een lichtje brengen 

 

en proberen 

 

naast je te staan 

 

zodat schaduw van mij 

 

jou niet hindert 

 

 

 

 

 



mag ik jou een lichtje brengen 

 

en wij samen zo kunnen zien 

 

dat er meer is dan schaduw 

 

 

 

weer twinkelend licht in jouw ogen 

 

                                                             ‘Christiaan Anders’, december 2020. 
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