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voorwoord 
 

De tranen die je krijgt bij het afscheid van een vader 

of moeder, een zoon of dochter, een vriend of vriendin. 

Mensen die je niet wilt laten gaan. Ze laten zich 

steeds opnieuw drogen door de herinnering die wij in 

het stille ervaren. 

 

Natuurlijk huil je. Om het gemis nu, maar mettertijd 

meer nog vloeien de tranen uit dankbare herinnering. 

 

Souvenirs zijn het, die zich als een film in ons hoofd en 

hart laten terugkijken. Zij voelen als een kus van hen 

die je in de eeuwige haven aan de overkant van tijd 

weet. 

 

De tranen die stromen als het verdriet eindeloos lijkt, 

drogen op je wangen als de herinnering ze wegveegt 

met een lach die op je lippen rusten blijft. 

 

De ver-dichtjes in deze bundel helpen de lezer 

vasthoudend los te laten. Zij voelen als een zomerbries 

in het gezicht.  Ze laten zich ervaren als een omarming 

van mensen die wij aan de overkant van de tijd 

vereeuwigd weten en brengen hen zo weer even terug.  

 

Capelle aan den IJssel, februari 2020 

Peter Paul J. Doodkorte. 
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afscheid 

 

 

het nemen van afscheid 

- van jou - 

doet ze herleven 

de herinneringen 

 

de momenten uren soms 

- veel en intens - 

van gesprek van leren 

- aan en van elkaar - 

van werk van plezier 

- met en voor elkaar - 

 

de herinnering 

díe herinnering 

geeft leven 

aan wie je bent 

de moeite waard 
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luister 
Wat anders verborgen blijft 

 

“hoor je me,” 

werd gevraagd 

en hij 

- verdwaasd - 

wat zeg je” 

 

“hoor je me nu” 

herhaalde zich de vraag 

en hij 

- verstoort - 

“natuurlijk” 

 

“waarom dan 

waarom dan zeg je niets” 

 

“wees stil nu 

ik lúister 

probeer te zíen 

te doorgronden 

wat ik hoor 

wat je zégt 

ten toon stelt 

 

dus 

práát niet zoveel 

ik luister 

en open zó 

wat anders verborgen blijft 

 

  



 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

bittere gelijkenis 
voor Volendam 

 

de komst van de verlosser 

visser van mensen 

zo pas feestelijk gevierd nog 

het jaar kersvers in de hand 

 

doorheen het dorp 

schilderachtig ijsseldijks gelegen 

wirwart de toekomst in de jonge jaren  

elkaar heil en zegen wensend 

 

de belofte van het nieuwe 

gevierd in het blokhut gefundeerde 

laat zich ontsteken 

in een schietende ster 

naar het hemeltje boven 

 

de blauwe onschuld 

het nog onberoerde 

het ongerepte groen 

het verduistert 

smorende rook vlammende hitte 

ze schroeien en verstikken het leven 

 

het rouw grijze verdwenen 

de rust dodelijk weergekeerd 

is er het niet-begrijpend weten 

de heer 

hij gééft en hij néémt 
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de vader is uitgevaren 

heeft zijn netten opgehaald 

en genomen 

laat kinderen mij komen 

 

wat rest is boetend leven, 

in gebrandmerkte toekomst 

met dodelijk verbrande herinnering 

aan de lente van het leven 

 

waarachtig 

ik wíl wel geloven – in hem 

- moet ook wel –  

maar het ongeloof heerst 

zeker 

ik wíl wel vertrouwen – op hem 

- kan ook niet anders –  

maar het wantrouwen groeit 

want – in hemelsnaam – wat is de zin 

van deze helse onzinnigheid 

 

een vallende ster bracht hem 

de blijde boodschap 

- hoopgevende droom –  

een rijzende ster liet hem na  

de slechte tijding 

- bittere realiteit 

uit as zijt gij herrezen 

tot as zult gij wederkeren 
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ik wíl wel geloven 

ik wíl wel vertrouwen 

maar déze vangst 

té vroeg – té veel 

- het quotum overschreden –  

déze vangst is er één te veel 

 

ik wíl wel 

geloven – vertrouwen 

maar nú 

nú even niet 
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méér dan ooit! 
 

 

al zwijgt nu jouw aardse stem 

vaker dan ooit spreek ik je 

 

al zijn nu jouw ogen gesloten 

met jouw blik beschouw ik de wereld 

 

al liggen nu jouw handen verstild 

steeds opnieuw reik jij ze mij aan 

 

al heb je jouw pen neergelegd 

- voorgoed – 

jouw mening telt eens te meer 

 

al wip je niet meer even bij me aan 

dag in dag uit loop ik met jou op 

 

al klopt jouw hart niet meer 

jouw hartstocht blijft mij bij 

 

al ben je niet meer hier en nu 

met jou aan de hemelse overkant 

ervaar ik jou en jouw aanwezigheid 

méér dan ooit 
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even weer bij jou 
 

 

mijn broer 

jonger dan ikzelf 

mijn broer 

op één  na  

de nummer laatst 

mijn broer 

jonger toch 

is overleden 

verongelukt en begraven 

 

een tijdje terug al, 

een jaar ruim toch 

maar gisteren gisteren nog 

ging ik weer 

weer laatste weg met hem 

 

in vogelvlucht gleed ik  

gleed het gleed zijn leven voorbij 

de rebelse ontdekkingszin 

waarmee wereldzeeen bevaren 

en contingenten ontdekt werden 

verruimde zijn blik en geest 

 

de innerlijke onrust 

het voortdurend zoeken 

wie ben ik en waarom 

de vlucht in de hallucinatie 

verslavende afhankelijkheid 

die hij pareerde 
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de weg terug 

terug van ver weggeweest  

zijn zegetocht uit de hel 

een feest was het 

 

het eiste zijn tol 

de rebellie het vluchten en strijden 

was het gelukzalig weten 

was het dodelijke vermoeienis 

 

overmand gleed hij van de weg 

weg uit zijn auto vloog hij 

de witte wereld in 

het ziekenhuis als laatste halte 

onverwacht niet gedacht 

kwam het wit oneindige 

 

en ik  

ik was bij hem - weer 

langs het water 

het levend water 

het water van zijn leven 

aan de kustlijn 

tussen zand en rots 

vond ik hem 

de ideale rustplaats 
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waar eb en vloed wisselen 

laat ik hem gaan 

in alle rust 

en ontwaak 

verbaasd 

 

dag broer 

dag kerel 

fijn 

fijn dat ik even weer 

even weer bij jou kon zijn 
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volledig, volledig en prachtig! 
 

 

volledig 

volledig en prachtig 

zó was mijn leven 

 

compleet 

compleet en rijk 

met alles ja alles erop en eraan! 

 

alle aspecten 

de goede en de slechte 

de betere en de mindere 

de liefde en het verdriet 

de gezonde en de zieke 

het mijne en het dijne 

het geven en het nemen 

het doen en het laten 

alles 

álles erop en eraan 

zó was mijn leven 

 

daarom overtuigd 

ik dank je wel 

voor jouw bezoekjes 

voor jouw attenties 

voor jouw hulp 

voor jouw liefde 

voor jouw troost 

voor de momenten 

samen 
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goed en slecht 

voor het respect 

tot op de laatste dag 

ik dank je wel 

 

ik was kind 

en werd het weer 

wéér een kind van god 
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reusachtig klein duimpje 
 

 

er was eens 

een reusachtig klein duimpje  

rick 

een hartendievend charmeur 

de prins van lucinda 

zíjn prinses 

 

reusachtig klein duimpje 

een avonturier 

momfer mollend spelend 

op ‘zijn’ grond 

ondeugend glimlachend 

en sámen 

met aad de aap 

zijn avonturen knutselend 

 

reusachtig klein duimpje lééfde 

écht 

indrukwekkend vertellend 

honderduit 

vervend en zingend 

het hoogste lied 

als wilde hij zeggen 

in zijn taal 

het leven  

moet je feesten 

het léven 

het is een gekregen cadeau 
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reusachtig klein duimpje 

dikkertje dap in je schoot 

zijn pijn en angst wegkroelend 

vechtend als wist hij 

ik moet gaan 

jou onuitwisbaar belonend 

met kusjes in je nek 

 

dag reusachtig klein duimpje 

onzichtbaar  

maar zó aanwezig  

loop je nu met ons op 

zeven mijls laarsend lopend 

voor – achter – boven – in ons 

 

dag reusachtige rick 

koene ridder 

je bent je weg gegaan 

en thuisgekomen 

 

welkom in ons hart 

dappere ridder 

ons hart is jouw thuis 

voorgoed 
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de staartjesprinses 
 

 

er was eens... 

blondgelokt en goedgemutst 

pinkeltje groot nog maar 

een staartjesprinses  

lucinda geheten 

jonkvrouw van het licht 

 

ze schilderde lach 

waar ze ook kwam 

een likje hier een likje daar 

en stralen maar 

 

haar huisje spiegelde 

glitter en glimmer 

wat zij ondeugend pretoogde 

de staartjesprinses 

 

waar zíj was 

van adriaan tot zonnehof 

onuitwisbaar stickerde zij 

te léven is een wonder 

 

hoe drukker hoe gekker 

hoe gekker hoe mooier 

de staartjesprinses 

ze genoot én liet genieten 
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een kroeltje hier 

een knuffeltje daar 

en altijd dansen maar 

zij stráálde het 

ík dans omdat ik wil vliegen 

 

dansend spoorde zij de kruimels  

kruimels die híj strooide 

híj haar koene ridder 

 

ze zocht en vond hem 

haar reusachtig klein duimpje 

onzichtbaar maar altijd aanwezig 

voor háár zijn oogappel 

de staartjesprinses 

 

de staartjesprinses 

jonkvrouw van het licht 

is haar weg gegaan 

en thuisgekomen 

thuis bij haar koene ridder 

haar reusachtige rick 

 

dag staartjesprinses 

om jou voorgoed te houden  

moesten wij jou laten gaan 

welkom in ons geheugen 
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de intimiteit van dankbare herinnering 

waarin jij met ons meeloopt 

arm in arm met jouw koene ridder - 

voor – achter – boven – in ons 

voor altijd 
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duurzaam betekenisvol 
 

 

leven en laten leven 

lachen en huilen 

verdrietig tevreden 

om zorg en blijdschap 

 

om en met elkaar 

door de jaren heen 

groeide onze vriendschap 

duurzaam en betekenisvol 

 

wat hebben we geleefd 

en laten leven 

wat hebben we gelachen 

en gehuild 

wat waren we blij 

of verdrietig samen  

boos ook soms 

 

wat waren we tevreden 

met onze zorg 

om en met elkaar 

door de jaren heen 

groeide onze vriendschap 

duurzaam en betekenisvol 
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het leven zonde ons toe 

in goede en slechte dagen 

een dag niet gelachen 

soms door donkere wolken heen 

was een dag niet geleefd 

 

de vriendschap 

als gewilde keten 

om en met elkaar 

bond ons samen 

onzichtbaar maar onverbrekelijk  

 

nú nu ik afscheid neem 

van jouw aardse aanwezigheid 

met pijn om het scheiden 

nu ik verder speel  

waar jij moet passen 

wéét ik 

jíj was en jij bent  

jij blijft mijn hartsvriendin 

 

méér – meer dan ooit tevoren 

voel ik jouw aanwezigheid 

om en in me 

om en met elkaar 

door de jaren heen 

groeide onze vriendschap  

duurzaam en betekenisvol 

voor het verder gaan 

niet zónder maar mét jou 
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veerbaas 

 

 

dood is hij 

mijn vader 

naar aardse begrippen 

 

aan de overkant is hij 

ergens ongrijpbaar  

en toch altijd heel dichtbij 

 

dus pendel ik met regelmaat 

naar de overkant 

heen en weer 

voor even steun 

goede raad 

advies  

een gesprek – van man tot man 

 

dood is hij 

mijn vader 

en toch altijd heel dichtbij 
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doorleven 
voor wijmer glastra 

 

aan zijn tekentafel zetelend 

schetst en schept hij 

in grove lijnen 

zíjn plan  

 

het hart kloppend 

op de juiste plaats 

dáár 

mompelt hij 

het stratenplan 

de aders van de wijk 

zij moeten organisch zijn  

zó vanzelfsprekend 

 

wonen hoog en laag 

híer zó 

zijn geest bevlogen 

stuurt zijn hand 

een plechtige zuil hier 

een stedelijke jungle daar 

 

in heldere ontwerpen  

worden ze ingepast 

subtiel 

met tuinmuren pergola’s en heggen 

zelfs installatiekastjes  

voor gas, water en elektra 

het water predikt hij zichzelf 

moet je zíen en ervaren 
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ingetogen of wijds gesticulerend  

bedachtzaam nieuwsgierig of uitdagend 

zijn ogen fonkelend priemend soms  

of twinkelend pretogend 

zó trekt hij zijn sporen 

signeert hij zijn voortleven 

de schepping  

waarin duizenden  

wonend ontmoetend en opgroeiend 

zullen doorleven 

tot in lengte van jaren 
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en jaren nog hierna… 
voor anton van delft († 25 juli 2005)  

 

“rood-wit is onze glorie 

rood-wit zit ons in ’t bloed 

bij neerlaag of victorie 

in voor- of tegenspoed 

rood-wit gaat nooit verloren 

 

en jaren nog hierna…” 

zal ik jou dát horen brommen 

hóór ik jou met een enkel woord 

de raakste dingen zeggen 

en jaren nog hierna…” 

zie ik jou met een klein gebaar 

gewoon en toch bijzonder 

de ander vragen 

"begrijp je wat ik bedoel?” 

 

“en jaren nog hierna…” 

zal ik ze wéér horen: 

jouw bulderende lach 

de sterke verhalen 

“en jaren nog hierna… 

zingen hoe ’t ook ga 

bij wat ook moog’ gebeuren” 

jóuw levensles 

gewoon tevreden zijn 

met wie je bent wat je hebt 

er zijn met raad en daad 

voor iedereen 

dát – dat gaat nóóit verloren 
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licht dat niet meer duistert 
afscheidsgroet aan ge, levensgezelin van leen van reeuwijk, 23 

oktober 2005 

 

leen en lenie 

gé en job 

de zomers waren 

zoals zomers horen te zijn 

zonstralend mooi 

met zo nu en dan  

een malse regenbui 

 

te snel te vroeg 

kondigt zich met afscheid 

van job van lenie 

een gure winter 

als ongedacht en onverwacht 

gelijk het prachtig herfstblad 

kleurig en geschakeerd 

een overweldigende nazomer zich meldt 

 

overtuigd door dankbare herinnering 

aan hem én haar 

aan de overkant gezeten 

is er het weten 

het is goed 

 

en zo bloeit nieuwe liefde op 

van gé voor leen 

van leen voor gé 

voor én met elkaar! 
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waren de zomers mooi 

de herfst 

anders ja 

anders 

maar zó samen, niet minder 

 

te snel te vroeg 

wéér 

kondigt zich met gé’s afscheid 

alsnog de winter 

 

guur en koud búiten 

maar binnen bínnenin 

is er een land van louter licht 

binnenin gloeit zich  

de ervaren liefde tot licht 

licht 

dat geen dag meer duistert 
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het huis ‘vriendschap’ 
afscheidsgroet aan eline voormolen, 28 mei 2007 

 

het huis dat je omarmt 

het huis dat je verwarmt 

je moet het verlaten – weet je 

verder dan te kijken is 

ga jij verhuizen 

 

als je je ogen sluit 

en uitvliegt 

naar de overkant van tijd 

weet dan 

het huis dat jij bouwde 

‘vriendschap’ geheten 

staat in eeuwigheid 

 

‘vriendschap’ 

hartverwarmend 

hartversterkend 

zonder te zien 

brengt zij mensen 

jou en de jouen 

voor eeuwig in het hart 

tot de dag van weerzien 

ooit 

aan de overkant van tijd 
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natuurmonument 
afscheidsgroet voor wim jaarsveld, december 2007 

 

als seizoenen veranderen  

van winterzilver wit naar lentemint 

het jaarsveld verschiet van kleur 

van zomers goud onder hemels blauw  

in de schakering van de herfstbont regenboog 

steeds weer 

jaargetij na jaargetij 

kleurt zich er dwars doorheen 

als vivaldi’s eerste tonen 

vier jaargetijden lang 

zijn gekwinkeleer 

het gesprek  

ontwapend gemeend 

 

als seizoenen veranderen 

en we bij tijd en wijle  

de hovenier die het jaarsveld laten harken 

de tuin van ons hart laten wieden 

hij zijn sporen trekt 

met zinderend vrolijke trillers 

tranen als dauwdruppels doet ontstaan 

met zijn bulderende lach 

als jagende wolken lege plekken vult 

en zo het leven spektakelt 

het jaar rond 

genieten wij de langdurige siesta 

van het capels natuurmonument 

wim 

  



 

 43 
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wat geen einde kent is de herinnering 
voor wilhelmus josephus van jaarsveld † 21 december 2007 

 

als seizoenen veranderen 

en wij bij tijd en wijle  

de hovenier het jaarsveld laten harken 

de tuin van ons hart doen wieden 

vult hij lege plekken 

met zijn bulderende lach 

trekt hij zijn sporen  

met zijn zinderend vrolijke trillers 

die tranen als dauwdruppels doen ontstaan 

 

al verschiet het jaarsveld van kleur 

van winterzilver wit naar lentemint 

via zomers goud onder hemels blauw  

naar herfstbonte regenboog  

doorlopend 

jaargetij na jaargetij 

kleurt zich er dwars doorheen 

als vivaldi’s eerste tonen 

vier jaargetijden lang 

zijn gekwinkeleer 

druk gesticulerend 

ontwapend gemeend 

zijn passionele interesse  

in mens en natuur  
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zoals wenen het prater kent 

waar de bomen weer bloeien 

kennen wij wilhelmus van jaarsveld 

klinkt het stolz en welgemeend 

in zijn hof bloeit zij altijd  

neemt in goddelijkheid toe 

wat hij beschermen wil 

het toonbeeld van de levensloop 

moeder natuur 

die zich steeds ververst 

zoals de luisterrijk magnifieke herinnering  

die geen einde kent 
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nu jij bent 
voor jan a. Verlaan – † 2 mei 2008 

 

nu jij bent  

waar de wegen eindeloos zijn 

de omgeving van alledag verdwijnt 

en plaats maakt voor een oneindige horizon 

resteren de schitterende vergezichten 

verbonden aan de herinnering 

die jij uitgestrekt lei aan onze voeten 

 

nu jij bent  

waar de wereld aan je voorbij vaart 

ervaren wij de waarde van de door jou afgelegde weg 

af en toe onderbroken door passerend gemis 

maar als wij de hals rekken,  

ontwaren wij in de onpeilbare diepte van onze ogen  

de beelden die jij ons liet  

horen wij onhoorbaar de fluistering in onze oren  

ik ben er – ga voort  

met de beelden van herinnering 

als inspiratiebron  

 

nu jij bent  

waar de horizon schittert en lonkt 

wordt het oneindige avontuur van jouw leven 

antwoord op de vraag 

die lijn, ginds in de verte, wat is dat? 

het is de onmetelijke lijn van blijvende herinnering 
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nu jij bent  

aan de overkant van de einder 

is er de tijdloze dankbaarheid 

voor het kunstwerk dat jij ons liet 

de ferme handdruk op de schouder 

bij het verder gaan 
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lieve moeder 
 

 

meer dan ooit ben jij aanwezig 

juist nu – nu jij er in persoon niet meer bent 

nu is er het weten 

nog voor ik was 

keek jij uit naar mij 

en toen ik was 

beschutte jij mij 

met hart en ziel 

 

meer dan ooit ben jij aanwezig 

juist nu – nu jij er in persoon niet meer bent 

nu is er het weten 

de eerste stapjes 

– met vallen en opstaan – 

de eerste woordjes 

jij leerde ze mij 

 

meer dan ooit ben jij aanwezig 

juist nu – nu jij er in persoon niet meer bent 

nu is er het weten 

van het loslaten – ooit 

en toch – in lief en leed – 

er altijd zijn 

 

meer dan ooit ben jij aanwezig 

juist nu, nu jij er in persoon niet meer bent 

nu is er het weten 

het geloof in mij – in mensen 

jij gaf het mij 
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lieve moeder 

ik dank je daarvoor 

ik draag en deel het verder 

meer dan ooit 
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sailing home 
voor (o)pa en maatje Jan Ooms, 20 maart 1953 – 1 juni 2013 

 

zo kort geleden nog 

maatje, schipper en reder 

was alles hier nog perfect 

lonkte een nieuwe lente 

na een gure winter 

tot het leven jou midscheeps raakte 

 

toen je – voor het gevoel gisteren pas 

vervolgens achter krabbend anker lag  

bravourde  je nog  

beter een anker kwijt dan een heel schip  

tot het aftakelen begon  

sneller dan gedacht verwacht en gehoopt 

 

voorvoelend  dat je bakzeil moest halen 

werd het kompas verdraaid 

nam jij het helmhout 

om het onvermijdelijk laatste bestek 

zelf te maken 

 

met orkaansnelheid 

kreeg de wind jouw zeil vlot  

moest je – voorgoed – het anker lichten 

afknokken en uitvaren 

zelf het roer houdend 

richting verlichte eeuwigheid 

 

waar jij gaat 

blijven wij aan wal 

met het gemixte van de achterblijvers 

trots en blijde herinnering   

weemoed en inmens verdriet  
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golven af en aan  

landend in grote dankbaarheid  

voor dat wat jij ons laat  

het bolster op de kade  

voor de in liefde gecreëerde zilvervloot  

 

in kabbelende stroom en deinende kalmte  

bleef jij die jij was en bent 

een schippersjongen  

hard en schonkig   

met fluwelen binnenkant 

 

alles had een reden 

wij hebben jou  

zoals jij ons hebt 

bij het vervolgen van de weg 

op eigen kompas 

met vaste koers 

 

starend naar de einder 

houden wij aan de horizon 

waar wij jou vermoeden 

in havens aan de overkant 

altijd het stipje en het sterretje 

 

vaar wel schipper 

bij het verder gaan 

laven en koesteren wij ons 

in het ruim van ons hart 

aan de herinnering aan jouw bonkig zijn 

vinden wij bij tegenslag, hagel of storm  

onze baai van biskaje 
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en proosten wij 

bij zon en vrolijkheid 

op ‘onze ouwe’ 

 

het vaarwel schallend 

nog uit de lijken geslagen 

blijft het overtuigende weten 

wij krijgen de mast weer op 

door met dankbare hand  

dat wat ons jou herinnert  

aan te nemen 

het strenge rechtvaardige 

het welgemeende hoekige 

de mantelende liefde 

en de trots  

op dat wat jij bent en jou is 

 

in die wetenschap 

zeggen wij - met vol gemoed 

behouden vaart schipper 

heb op jouw eeuwige tocht 

de wind in de zeilen 

en weet – ergens - ooit 

in behouden haven 

ligt een hereniging in het verschiet 
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vier de herinnering 
 

 

als afscheid van een beminde 

grijze wolken donkert 

verdrink dan niet 

in tranen van verlies 

 

als mistig saluerend 

een liefde heengaat  

koester dan het souvenir 

het bladermatras van herinnering 

die kleurrijk als een regenboog 

viert wat je leefde  

samen 
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een met de ander 
voor wilhelmus johannes maria belterman – † 19 December 2013 

 

toen de lente als de bijtjes de bloemen  

onze loten met liefde bevruchtte 

kondigde zich de zomer  

die ons uit de velden van het samen zijn 

de hoop en het vertrouwen 

de liefde en het geluk 

haar ultieme vruchten schonk 

en zo het concert van ons leven klavierde 

 

toen de zomer haar einde annonceerde 

gaf zij een prachtige herfst toe 

waarin de begeestering voor elkaar 

een nieuwe toekomst kreeg 

en zich in kinds kinderen doorgeven liet 

 

toen de tijd de bonte herfstpracht wegstormde  

haar tocht door de seizoenen maatvast 

voortschrijdend 

de winter - zonder uitzicht op retour 

jou in mistvlagen verdwalen deed 

slechts in herinnering de woorden vinden deed 

omdat het denken aan morgen was ontnomen  

verkwikten mij de souvenirs die jij strooide  

door te zijn die je was en bent 

van in 't prilste begin tot heden 

 

nu van lente  tot winter 

de eeuwigheid jou heeft toegevoegd 

de seizoenen voor jou geen einde meer kennen  

zijn het de dromen van jou liefkozende handen 

die mij in de weide van het leven minden en vleiden 

zijn het de dankbare tranen voor het erfgoed 
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de zorg – om – voor – en met elkaar  

die als ware het een klaterende waterval  

door de zonnigste regenboog bemoedigt 

mij stralend doet omzien en vooruitblikken 

zonder voorbij te gaan aan wie we waren en zijn 

jij voor mij en ik voor jou 
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mijn vader – mijn tuinpad 
voor de heer Kooyenga – juni 2014 

 

ik moest je laten gaan 

naar de overkant van de tijd 

de eeuwig groene weiden 

mijn vader – mijn dierbare vriend 

 

jouw ogen vertelden hun verhaal 

toonden de berusting van vanzelfsprekendheid 

het was goed – en mooi geweest 

met haar en ons 

met de liefde en het leven 

 

en ja – ik weet 

een beetje zoon in de dagen van de tijd 

streeft zijn vader voorbij 

maar ik zal je missen 

al voel ieder uur van de dag 

jouw adem in mijn nek 

en jouw warmte 

in en om mij heen 

 

je was mijn vriend – mijn leermeester 

deed jouw uiterste best 

mij te leren – elk moment van de dag 

het leven in te richten 

zó – dat het vol betekenis is 

 

nooit vergeet ik die grote man 

die naast mij liep 

mij leerde te kijken – met jouw ogen 

die zich druk en zorgen maakte 

om mij en mijn wereld 
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we begrepen elkaar 

soms ook helemaal niet 

gooiden onze konten in de krib 

en vlogen om het een of ander 

elkaar de haren in 

 

en nu – nu ik terugdenk 

aan de dagen van toen 

lang al of pas geleden nog 

ervaar ik weer de vanzelfsprekendheid 

jouw kommernis die mij maken wat ik ben 

 

nu jij in het ondermaans bent weggevaren 

ervaar ik stil in mij 

geen donkere rouw maar trots 

trots – op jou 

en de eigen mening die jij mij gaf 

 

bedankt pa 

voor het tuinpad waarlangs jij mij leidde 

samen met mijn moeder 

 

ik maak van hoe het was 

een ansichtkaart met hoge bomen 

die in moeilijke dagen mijn wind vangen 

bewaar hem in mijn hart 

dat ziet hoe rijk het leven is 

 

langs dat tuinpad 

waar jouw zijn in de toppen kroont 

ga ik verder – de herinnering koesterend 

boetseer ik voort 

aan het mij geboden tafereel 
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diep blij en dankbaar 

voor de ritselende weelde 

waarmee jij mij vervulde 

doet haar oaselijke pracht mij zwijgen 

en in die stilte fluister ik 

– schreeuwend – 

dag pa – bedankt 
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laat toekomst leven 
voor de dag van nationale rouw 23 juli 2014 

 

wanneer met het leven 

in voortdurende strijd en oorlog 

de wereld woekert 

landen zon aanschouwd 

twee zilveren vogels 

uit strak blauw gestreken hemel 

hun schoot gevuld 

met trieste dood 

 

wanneer de kakafonie van leven 

door taptoe gestild 

ons sereen zwijgen doet 

bellen vlaggen halfstok 

roepen zij ons tot eerbied 

voor wie in steilte ontvielen 

aan partners en familie 

aan vrienden en vriendinnen 

 

wanneer de buiken zich openen 

schaart rouw zich in gelid  

stoeten zich de ontslapenen 

majestueus geëscorteerd 

met militaire schuifelpas en groet 

in eindeloos lint  

van wanhoop en herinnering 

 

wanneer geluidloos schreeuwend 

tranen en ongeloof 

de harten en hoofden doorsnijden 

wakkert diep binnenin 

de heilwens voor het verschiet 

het licht in elkanders ogen 
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dat ons durven dromen doet 

en toekomst leven laat 
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achter glas - zelfs geen kus… 
als afscheid niet meer mogelijk is 

 

het enige waar ik niet zonder kan 

mijn bloed – mijn lief 

spreekt mij – smeekt mij 

doorheen gepantserd vensterglas 

sla je armen om me heen 

 

het enige wat ik wil  

het kan niet – mag niet  

 

het enige dat ik hebben wil  

verliefd op het leven 

bevind zich onbereikbaar dichtbij 

aan de andere kant 

kijkt uit diepe ogen 

door ondoordringbaar glas 

 

onze huilende gezichten 

schreeuwen wanhoop en verdriet 

terwijl onze hoofden en harten  

vol  waanzin fluisteren  

‘liefste’ 

 

het enige dat wij mogen 

wat kan en wat moet  

zijn handen tegen glas 

dat koud voelt en kil 
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als het spandoek van de dood 

uit witte muren 

zich sluiert om het perkament van leven 

om de wens van ons verbond 

jou hier – jou naast me 

kussen en liefdevol krullen  

de adem te ontnemen 

 

waar wij eeuwig willen krijten 

keer op keer en dag na dag 

van onze hechte hartstocht  

rest zelf geen kus 

als laatste groet 

 

adieu dan m’n liefste 

tabé – 't ga je goed 

 

zo elkaar verliezen  

het voelt als ontrouw en verraad 

omdat ik jou – mijn muze en mijn min  

als verloren achter liet 
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het goede blijft 
jan van meeteren, 23 september 1937 – 18 juli 2015 

 

weet je 

alles – alles heeft zijn tijd 

niets gebeurt zomaar  

alles kent zijn tijd 

 

elke winter – koud en nat 

teelt op het hout van toen 

een frisgroen zwangere lente 

die lammerend de zomer kondigt  

waaruit de herfst het goede oogst 

 

weet je 

alles – alles heeft zijn tijd 

gisteren – vandaag – morgen 

behalve het goede  

het goede blijft 

in doorgegeven leven  

waarin jij bent en blijft 

 

in herinneringen geurend 

ben en blijf jij 

waar wij zijn 

in het licht van de zon 

blijf jij de boom in het bos 

die verkwikkend terughaalt 

wat voorbij schaduwt 

 

weet je 

alles – alles heeft zijn tijd 

oneindig echter is de toekomst 

met wat jij ons laat 

een glimlach als een lamp  
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aan het venster op morgen 

waar doorheen jouw motto 

de klokken blijven luiden 

 

alles heeft zijn tijd 

het goede echter – het goede blijft 
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als de dag komt 
 

 

als de dag komt dat mijn benen breken 

omdat de weg van leven langer is dan ik lopen kan 

laat dan het loslaten jou niet weerhouden 

de weg naar de einder verder te gaan 

 

als de dag komt dat mijn longen leegzuigen 

omdat de weg van leven een langere adem vraagt 

laat dan het verlies jou niet beletten  

want de vaart der volkeren kent geen einde 

 

als de dag komt dat mijn ogen sluiten 

omdat de weg van leven mij naar de sterren voert 

laat dan het duister jou niet tegen houden 

want de opstand van de hoop overwint altijd 

 

als de dag komt dat mijn stemt zwijgt 

omdat de strop van de dood de woorden verstikt 

laat dan de stilte jou niet verstoren 

maar luister naar de echo van de overkant  

 

als de dag komt dat ik niet meer zijn kan 

waar en bij wie ik wezen wilde 

laat dan het zout in de tranen  

proeven als zoete herinnering 

die gaandeweg mij levend houdt 
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herinnering die toekomst laant 
voor krijn jacob van dongen, † 30 oktober 2015 

 

in de lente van de jaren 

kruisen zich de laantjes van leven 

waarin bij het verder gaan 

zich geurend de liefde strooit 

die om – voor en met elkaar 

de armen spreiden tot zomereik  

op de takken waarvan 

van heinde en ver 

zwanger de wolken  

zwevend en dartelend 

de schatten enten 

die het leven kleuren doen 

 

rond het bloeiend hof 

lacht zich het leven aan 

dankzij de kunde van heling 

die het beterend werk 

voor het aardrijk van mensen  

kroont tot bevel van leven  

waarin alles verrukt 

van laag in de velden  

tot hoog in de bergen 

onderwijl tot ver in de zomer 

het leven van een kleurrijke herfst  

de schatten verlokkend belooft 

 

als zilver blinkend  

zich de bladeren kleuren  

verandert het lot van dwaling 

de loop van de stroom 

nestelt zich menselijk verval  

in het einder van de regenboog 
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waaronder levens elkaar genieten 

slecht zij sluipend en slopend 

de zinderende verwachting 

van het ruisend avondrood 

waarin klaterend het lief en het zoet  

van de verwantschap stroomt 

 

nu het leed van de strijd 

ons tot afscheid maant 

herleeft zich in hart en hoofd 

heerlijk en groots 

dat wat samen werd gebracht 

tot vindtocht van geluk 

wordt schuil en schaduw gevonden 

waar het laantje verder gaat 

laant de herinnering ons toekomst  

in de dankbare tranen 

die ons vrolijk lachen laten 

tot ooit ons de tijd weer samenbrengt 
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het is goed – zo 
voor luise marie kampedellis – van delft, 11 september 2016 

 

nu de dag is gekomen 

zijn er natuurlijk tranen 

om het verlies  

van samen leven vieren 

verdrietig en boos ben ik 

om de verloren strijd 

voor en met elkaar 

 

en toch 

door alles heen 

overheerst dankbaarheid 

voor het doorgegeven leven 

dat jij door de jaren heen 

tot een eigen toekomst  

met drift en passie knutselde 

 

dus als jij ons huilen ziet 

zijn het de druppels van geluk 

dat jij als fortuin achterlaat 

een schat op onze schouder 

die voelt als jouw hand  

die helpt en bemoedigt 

bij het verder gaan 
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wij voelen, ruiken en proeven 

als in dagen van hoogtij 

jou en wat jij ons laat 

gelijk jouw stralende ogen 

ons dwingend zeggen  

teder stil te staan 

bij dat wat het is 

 

goed – zo 
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eeuwig leven 
voor Allerzielen, 2 november 2016 

 

ik hou van mijn leven 

het is machtig 

het is mooi 

het is wat ik ben 

 

ik hou van mijn leven 

met alle fouten en zorgen 

waarin gelijk een regenboog 

geluk zich spiegelen laat 

 

ik hou van mijn leven 

het is geweldig 

het is magisch 

het is wat ik ben  

 

ik hou van mijn leven 

dat ik delen mag 

van jong tot oud 

met de mensen om mij heen 

 

ik hou van mijn leven 

het is geweldig 

het is magisch 

het is wat ik ben  

 

ik hou van mijn leven 

met en voor mensen 

die ik vieren mag 

in mijn hart en hoofd 
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ik hou van mijn leven 

in het hier en nu 

met dankbare herinnering 

aan wie eeuwig zijn 
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de overstap 
voor jan chris roosenberg, † 25 november 2016  

 

leven zo zeg jij ons 

moet je durven dromen 

zonder het nu te vergeten 

want voor je het weet 

is dat voorbij 

 

het is moed hebben 

lef om te geven ook 

wie je bent en wat je hebt 

de sprong ook durven wagen 

naar het onbekende 

 

de overgang 

naar de overkant 

leer jij ons 

kent geen juist moment 

is geen afscheid ook 

 

een overstap is het 

naar de oneindige reis  

van jou horen en zien 

naar jou kijken en luisteren 

van het hoofd naar het hart 

 

het is een startpunt slechts 

waar jou het pad van leven 

ons zichtveld voorbij  

voorbij de einder voert 

naar eeuwig blijven  
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ons de vezels koesterend 

als mooiste helft van geluk 

huis jij als wie je bent 

vanaf nu tot altijd 

in de ziel van ons zijn 

 

waar soms wolken ons treuren 

zul jij daar ons spiegelen 

dat mindere dagen er zijn 

om met blozende zon 

de betere mooier te maken 

 

vanaf de overkant krui jij zo 

met de koffers van dat weten 

ons stil luidruchtig de rugzak vol 

want jij laat niets en niemand achter 

omdat eeuwig nu jij met ons meereist 
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groots 
voor joop van der schilden, † 30 november 2016 

 

groots 

als jochie van tien 

dat van west naar oost 

door oorlogsnachten fietst 

op wielen zonder banden 

om de honger van de winter 

thuis te verdrijven 

 

groots 

als utrechts  jongeling  

die in het spel van voetbal 

waar strijd wordt gestreden 

bij elinkwijk in hoogtijjaren 

als een leeuw 

het doel verdedigt 

 

groots 

als liefhebbende echtgenoot 

die noest werkt en strijdt 

voor de rots in zijn branding 

zijn hartenlief mien 

die hij op handen draagt 

omdat zij hem schraagt 

 

groots 

als fantastische vader  

van in liefde geënt kroost 

dat hij vertrouwen geeft 

in zichzelf en het leven 

dat je vieren mag 

in en met elkaar 
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groots 

als nestor van de stam 

die ook de groene loten 

in wie hij voortleeft 

de twijgen en de takken 

ravottend en stoeiend 

huis en thuis geeft 

 

groots 

als schathemelse vriend  

die jonge en oude maten koestert 

meer nog dan zichzelf 

die het leven viert  

niet door te nemen 

maar door te delen 

 

groots 

als mens van mensen 

een monument van leven 

dat blijvend voortleeft  

in veroverde harten  

van wie hem groots dragen  

omdat hij eeuwig is 
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dag ma! 
 

 

eeuwige rust geniet je nu 

daar - aan de overkant 

welverdiend 

- zeker - 

maar liever toch hadden wij jou hier 

éven nog 

om jou te horen - jou te voelen 

om dág te zeggen 

 

o, dit moment 

wij wisten dat het komen zou 

- ooit - 

naarmate de jaren verstreken 

- van samenzijn - 

zekerder ook 

en toch 

nóg is het te vroeg 

dit afscheid 

altijd 

 

nú koesteren wij 

- eens te meer - 

de jaren sámen 

jouw zorgen om ons 

en later 

onze zorgen om jou 

de goede en slechte momenten 

ónze momenten 
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dat alles nu dragen wij 

- in ons rugzakje - 

met ons mee 

wij blijven er uit putten 

- graag - 

nú ter troost 

later in blijde herinnering 

 

dag ma! 

spraken wij je in het verleden 

- te vaak - 

even tussen de bedrijven door 

- aan de telefoon - bij de koffie - 

nu ben je altijd 

bij en om ons heen 

spreken wij jou stééds 

in goede en in slechte tijden 

 

dag ma! 

wij zien je wéér 

ooit - dáár 

aan de overkant 
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vaarwel en tot ziens 
voor irene ursula gajadhar, † 24 maart 2016 

 

vaarwel en tot ziens 

net als ooit 

wees welkom 

blijft eeuwig verbonden 

aan wat leven 

mensen zijn doet 

  

onwerkelijk daarom is 

nu jij als bij windvlaag 

in onbewaakt ogenblik 

stilletjes bent vertrokken  

naar de overkant 

van tijd en zijn 

 

een welgemeend gedag 

een woord van waardering 

voor de momenten samen 

kan eerst daarom nu 

een jaar na dato 

aan jou gezegd 

 

talrijk waren ze niet 

de contacten als buren 

met altijd een vrolijke lach 

maar als ze er waren 

ook jaren nog daarna 

hartelijk en welgemeend 
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daarnaar omkijkend 

zeert ons jouw verscheiden 

dat jou en jouw loten 

net als die graag jou zagen 

kanker woekerend ontneemt 

wat eigenlijk leven moet 

 

wat jij ons laat 

het vanzelfsprekend zijn 

voor iedereen een moeder 

dragen wij dankbaar 

tot eens het weerzien 

welkom met ons mee 
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geloof hoop en liefde 
voor Sylvana Gajadhar – Lesterhuis, †21 februari 2017 

 

in jonge jaren 

onbezorgd groeiend 

van kleiner naar groot 

met zin in het leven 

dat dan nog toch 

zich toelachen laat 

 

later – als liefde passeert 

ent zich uit passie 

van en voor elkaar 

het wonder van leven 

dat in en aan jou 

tot toekomst ontgroeit 

 

waar zo het leven zomert 

moet de zon schijnen 

maar bliksemt heldere hemel 

de boze boodschap 

dat niet vanzelfsprekend 

meer het leven zal zijn 

 

op leven en dood 

strijden dan de jaren 

met vreugde en verdriet 

met nu en dan de hoop 

dat langer de adempauzes 

dan kortstondig zullen zijn 
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nu uitgestreden 

wensen wij jou het thuis 

aan de oevers van de overkant 

bij door jou geliefden 

die eerder al 

daar hun eeuwigheid vonden 

 

in die wens 

vinden wij schuil 

net als door de jaren heen 

bij jouw houvast 

de paraplu van hoop 

van geloof ook en liefde 

die bij het verder gaan 

ons jou herinneren zal 
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voltooid leven 
 

 

neem mij mee 

kleine engel 

in het doen en laten 

hier ben ik voltooid  

 

mijn vleugels zijn sterk 

genoeg om te vliegen 

van het tijdelijke nu 

naar eeuwig zijn  

 

hier ben ik  

mijn koffers gepakt 

dankbaar en tevreden 

klaar in het nu 

 

neem mij mee maar 

naar de overkant 

waar ik plaatsneem 

in eeuwige herinnering 

 

neem mij engel 

op je vleugels mee 

naar het altijd durende 

waar ik ben die ik was 
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verantwoording 
 

 

afscheid 

• mijmering bij een afscheid 

luister - wat anders verborgen blijft! 

• t.g.v. opening tentoonstelling van de kunstloby, 25 augustus 

2001/capelle aan den ijssel. 

bittere gelijkenis - voor volendam 

• t.g.v. de cafébrand in volendam, nieuwjaarsnacht 2000/2001, 

1 januari 2001. 

méér dan ooit! 

• n.a.v. het overlijden van angelique doodkorte, 2001. 

even weer bij jou 

• een droom, over en met gerbrand, mijn broer, najaar 2001 

volledig, volledig en prachtig! 

• bij het overlijden van johanna elisabeth hendrina heshusius 

reusachtig klein duimpje 

• bij het overlijden van rick – broertje van lucinda - 

de staartjesprinses 

• bij het overlijden van lucinda – zusje van rick -november 2002 

duurzaam betekenisvol 

• mijmering bij een afscheid 

veerbaas 

• denkend aan pa! 

doorleven 

• bij het afscheid van wiemer glasstra, capelle aan den ijssel, † 

6 oktober 2004 

en jaren nog hierna… 

• bij het afscheid van anton van delft († 25 juli 2005)  

licht dat niet meer duistert 

• afscheidsgroet aan gé, levensgezellin van leen van reeuwijk, 

23 oktober 2005 

het huis ‘vriendschap’ 

• afscheidsgroet aan eline voormolen, 28 mei 2007 
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natuurmonument 

• afscheidsgroet voor wim jaarsveld, december 2007 

wat geen einde kent is de herinnering 

• voor wilhelmus josephus van jaarsveld, † 21 december 2007 

nu jij bent 

• voor jan a. Verlaan, † 2 mei 2008 

lieve moeder 

• mijmering 

sailing home 

• voor (o)pa en maatje Jan Ooms, 20 maart 1953 – 1 juni 

2013 

vier de herinnering 

• overweging 

een met de ander 

• voor wilhelmus johannes maria belterman – † 19 December 

2013 

mijn vader – mijn tuinpad 

• voor de heer Kooyenga – juni 2014 

laat toekomst leven 

• voor de dag van nationale rouw 23 juli 2014 

achter glas - zelfs geen kus… 

• voor hen die geen afscheid kunnen of mogen nemen 

het goede blijft 

• jan van meeteren, 23 september 1937 – 18 juli 2015 

als de dag komt 

• overweging, juni 2015 

herinnering die toekomst laant 

• in herinnering aan krijn jacob van dongen, geboren te broek 

onder akkerwoude en op 30 oktober 2015 overleden in capelle 

aan den ijssel 

het is goed – zo 

• voor luise marie kampedellis – van delft, 11 september 2016 
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eeuwig leven 

• voor Allerzielen, 2 november 2016 

de overstap 

• voor jan chris roosenberg | geboren op 1 januari 1940 en op 

25 november 2016 overgestapt van het nu naar het 

eeuwige 

groots 

• geschreven voor joop van der schilden, zijn vrouw en (klein-

)kinderen bij gelegenheid van de overgang van het tijdelijke 

naar het eeuwige | geboren op 15 december 1931 en 

overleden op 30 november 2016 

vaarwel en tot ziens 

• voor irene ursula gajadhar | 31 december 1931 -  †24 maart 

2016 

geloof hoop en liefde 

• geschreven ter herinnering aan sylvana gajadhar – lesterhuis 

| 8 september 1962 – 21 februari 2017 

dag ma! 

• bewerking van dag pa, december 2017 

voltooid leven 

• overweging naar aanleiding van een overlijden 
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Peter Paul J. Doodkorte 

 

 

 

 

 

het stille ervaren 
- ver-dichtjes bij de dood 
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