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lentevirus | 15 maart 2020 

 

terwijl vroeger dan hiervoor 

fris van groen en bloemen 

de nieuwe lente zich kondigt 

spint zich een nieuw virus 

wereldwijd een eigen web 

dat overal alles en iedereen 

verlamt in het doen en laten 

dat ons altijd vanzelf spreekt 

 

geen kruid is nog gewassen 

dat weerstand bieden kan 

aan wat onzichtbaar nestelt 

in de haarvaten van ons zijn 

dat zich ontwricht ziet worden 

over het land en door de lucht 

door de grenzen die wij sluiten 

naast ook deuren voor elkaar 

 

het weigeren van een hand 

ooit als schofferend gezien 

is ongeschreven wet geworden 

terwijl het geven van een zoen 

ons tot judaskus worden kan 

omdat elk contact met elkaar 

zo niet de dood brengen kan 

dan toch ons ziek maken mag 
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zo giert ons een gure wind 

door het leven van alle dag 

waarop wij genieten moesten 

van het kleurrijk samenspel 

dat sneeuwklokjes en viooltjes 

naast trompetterende krokussen 

door zingende vogels begeleidt 

ons heel gewoon leveren blijven

  



 

 12 

leven tegen dood | 16 maart 2020 
 

in een wereld vol en bol van paniek 

bestrijden ze met duizenden de dood 

met niet aflatende passie en aandacht 

schouder aan schouder werken zij 

om de zorg en ellende weg te nemen 

door zichzelf eraan bloot te stellen 

 

geen patiënt komt ooit alleen 

want het hartstochtelijk gewilde leven 

reist altijd met iedereen mee 

naast ook de gevreesde dood 

die ieder voor zich zegevieren wil 

door de ander dus te verslaan 

 

met dienstbaarheid als drijfveer 

staan zij dag en nacht klaar 

de broeders en de zusters 

naast doctoren en verpleegkundigen 

om het ziekelijk verderf te bestrijden 

dat de dood op hun schouders jukt 

 

onderwijl ook zoeken zij ter bestrijding 

naar een passend medicijn als antwoord 

om de infecties te weren en te bannen 

die van klein maar jong tot groot en oud 

de harten vullen met hoop en vrees 

op het volle leven of het definitieve einde
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hervinden | 17 maart 2020 
 

door de hele wereld 

waait een andere wind 

ooit sereen en zonnig 

is zij guur en koud nu 

ons angst boezemend 

voor het onzichtbare 

dat ieder bedreigen kan 

 

met in toenemend aantal 

straaltjes van zonneschijn 

van blijken van waardering 

door de zorg voor elkaar 

die wij welhaast vergeten 

gelukkig hervinden kunnen 

in het stof van ons hart
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recht uit het hart | 18 maart 2020 
 

met altijd ter bemoediging 

de zweem van een glimlach 

om de hoeken van haar mond 

staat zij dag en nacht klaar 

 

met soms de ogen klein 

van steeds vaker overgeslagen 

de slaap die rust moet geven 

blijft zij zorgzaam wakend 

 

in stilte huilt het lief hart 

de tranen die roodomrand 

haar ogen schaduw geven 

als de strijd verloren wordt 

kalmerend zijn de woorden 

die zij zacht maar heel beslist 

als een moederkloek hoedend 

spreekt tot zieken en naasten 

 

met haar altijd nijvere aandacht 

urenlang en altijd bij de hand 

voor wie nood aan adem heeft 

of gewoon een extra warme deken 

 

met een klopje op de schouder 

of zo nodig een begrijpend knikje 

staat zij eindeloze uren klaar 

voor ieder die dat nodig heeft 



 

 15 

 

 

 

altijd vriendelijk en beschermend 

troost zij met haar aanwezigheid 

recht uit het professionele hart 

tot angst en ziekte zijn verdwenen
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achter glas | 19 maart 2020 

 

voor het kamerraam gezeten 

aanschouw ik het voorbijgaan 

van de wereld om mij heen 

die ik als een film op televisie 

achter glas bekijken moet 

 

als zij niet lopend onderweg zijn 

wekken de mensen die passeren 

in of op hun ijzeren karos gezeten 

dat gewoon de wereld doordraait 

alsof aan haar toch niets mankeert 

 

 

mijn stemming en mijn gedachten 

bezigen zich intussen met de dingen 

die van alle mensen wereldwijd 

de harten en hoofden verontrusten 

om die en wat hen het liefste is 

 

in plaats van te leven achter glas 

zou ik bij hen en buiten willen zijn 

om hand in hand applaudisserend 

de overwinning samen daar te vieren 

op dat wat mensen dodelijk vervalt 
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samen alleen | 20 maart 2020 
 

terwijl ik hier zit 

zonder jou 

zit jij daar 

zonder mij 

zo reizen wij ieder voor zich 

door de achtbaan van deze tijd 

ondertussen speelt op de radio 

in vele landen tegelijkertijd 

voor iedereen die het horen wil 

ter bemoediging een oud lied 

dat ons helpt te navigeren 

door de dagen van isolement 

waarin wij op afstand slechts 

elkaar de handen reiken kunnen 

zacht of oorverdovend hard 

ieder op zijn eigen sterkte 

zingt of neuriet het bekende lied 

dat wij nooit alleen lopen zullen 

door welke storm dan ook 

dat wij nooit alleenstaand zijn 

zelfs niet in donkerst donker 

want als dit alles voorbij is 

zal een zoet en zilveren lied 

van leeuweriken en pure liefde 

ons als voorheen weer omarmen 

dus zit ik hier zonder jou 

zoals jij daar zit zonder mij 

maar reizen wij samen alleen
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het goede hamsteren | 21 maart 2020 
 

woekerend zamelt het volk 

heel gewone maar ook rare 

dingen die wij gewoon nog 

ons alle dagen kopen kunnen 

 

onderwijl vechten medici 

met alles wat zij hebben 

voor gezondheid en leven 

van mensen jong en oud 

 

aangedaan door het virus 

dat ons en onze economie 

het gewone doen en laten 

naast ook de adem neemt 

 

niet aflatend is hun inzet 

hoewel zij zelf het meest 

aan de gevaren blootstaan 

van het grimmig monster 

 

zo knokken zij voor behoud 

van leven en een toekomst 

waarin wij hamsteren mogen 

dat ons echt betekenis geeft 

houdt dus de kofferbak vrij 

voor het valies van vreugde 

dat zich weer volstromen 

laat 

als wij straks elkaar 

omhelzen 

 

gewoon de dagelijkse dingen 

die ons de herinnering rijgen 

van wat ons het duurste is 

er met en voor elkaar te zijn
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afstand | 22 maart 2020 
 

al belemmert ons de afstand 

de ruimte die wij laten moeten 

elkaar de wang of rug te strelen 

ver weg houden wij elkaar dichtbij 

omdat juist de afstand ons sterkt 

voor de toekomst die komen gaat 

 

nu klein voor ons de wereld wordt 

bouwen wij een brug naar elkaar 

met een boeket kleurrijk geurend 

van samen gemaakte herinneringen 

uit de tuin van liefde en vriendschap 

die ons ook nu loslatend vasthoudt 

 

afstand is als gisteren een omhelzing 

van in lentezon fladderende vlinders 

die ons vandaag als boodschap geeft 

dat de opperste vorm van pure liefde 

niet elkaar in de armen drukken is 

maar het op afstand houden van elkaar
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fataal verborgen | 23 maart 2020 
 

onzichtbaar als een sluipschutter 

worden de mensen benaderd 

om dan aangeraakt te worden 

gelijk kleintjes tikkertje spelen 

met een onverhoedse handdruk 

een zoen of een kus op de wang 

als het niet met een niesbui is 

 

 

de samenleving raakt ontredderd 

door gezaaide verbijstering en angst 

waar het monster niemand ontziend 

onder de leden van de mensen kruipt 

die zich de adem benomen voelen 

wanneer de dood het leven verstikt 

dat zich door ons zo graag vieren laat 
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bode van herstel | 24 maart 2020 
 

waar ik kijk naar de kisten 

die veel te vaak en zo frequent 

door steegjes en straten gaan 

verduistert ons een grote wolk 

alle dagen zoals de nachten zijn 

die wij het liefst verjagen willen 

met het zaad van vierend leven 

 

waar de ruimte van de afstand 

zich met zwarte sluiers behangt 

voor processies van een afscheid 

zouden wij liefst met miljoenen 

fakkels en vreugdevuren ontsteken 

om zo de stilte van eenzaamheid 

met aandacht passend te verlichten 

 

waar de klaagzang van het verlies 

in droevige stemmen krachtig oprijst 

kruipen tussen grijze tegels en stenen 

in een frisgroene lentejas gestoken 

de narcissen hun knoppen openend 

die luider dan de stilte mij vertellen 

dat het leven de dood herstellen zal 
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verlangen | 25 maart 2020 
 

waar zijn de dagen 

dat ik als vrije vogel 

op de rug van de wind 

gedoopt in regen 

sneeuw of zonnestralen 

met de stroom mee 

of soms er tegenin 

overal vliegen kon 

 

met vastgebonden voeten 

de vleugels geknipt 

achter tralies van glas 

zing ik nu gekooid 

het lied van verlangen 

dat snel een einde komt 

aan de horror van angst 

die ons het leven verlamt
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pokerspel | 26 maart 2020 
 

eerst nietsvermoedend nog 

van het dodelijk verderf 

dat magere hein strooide 

hoopte ik wakker wordend 

de nachtmerrie te verlaten 

waarin als overrijp de appels 

uit de boom van leven vielen 

 

als een koude ochtenddouche 

was ontnuchterend het 

nieuws 

dat er geen ontsnappen was 

aan de haard van het inferno 

dat met afgrijselijke explosies 

de adem aan mensen beneemt 

tot zij het leven laten 

moeten 

 

als ik nu huis en haard 

verlaat 

doorweekt mij het 

angstzweet 

geplaagd door besef en weten 

met vingerhoeden vol van 

azijn 

omdat het blind pokeren blijft 

in deze wereldwijde pandemie 

om de prijs van gelukkig leven 
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echte waarde | 27 maart 2020 
 

er is angst 

er is isolatie 

er is hamstergedrag 

er is ziekte 

ja dood is er zelfs 

er is zelfs dood 

 

maar 

 

we horen de vogels weer 

zien elkaar op afstand 

beter nu dan dichtbij 

de lente kondigt zich 

zoals alle jaren weer 

onder kleurrijke hemel 

die van donkergrijs 

naar hemelblauw tint 

mensen zingen voor elkaar 

klappen en applaudisseren 

langs de kant van de weg 

of staand op een balkon 

openen de ramen weer 

voor een groet of gesprek 

die de afstand overbrugt 

 

we verlangen meer dan ooit 

naar het geluid van de 

straat 

dat anders gauw al druk is 

we doen dingen voor elkaar 

die eerder onmogelijk leken 

nu ons de wereld vertraagt 

in het kijken en luisteren 

naar de mensen om ons heen 

in het onzekere perspectief 

van nieuwe orde en realiteit 

die ons zonneklaar maakt 

wat van echte waarde is 

de gezondheid en het leven 

die niet vanzelfsprekend zijn
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magnoliasnel | 29 maart 2020 
 

onder helderblauwe hemel 

bloeit de magnolia weer 

als bode van te vroege lente 

in een land vol van verwarring 

biedt zij troostend schoonheid 

als haar bloesem zich ontvouwt 

die niet veel later dan alweer 

op het ritme van de wind vlagend 

met somber makende somberheid 

naar de aarde neerwaarts dwarrelt 

waar voeten haar vertrappen zullen 

zoals zoveel van de mooie dingen 

op deze wonderbaarlijke aarde 

die wij liever toch bij ons houden 

ons sneller nu ontnomen lijken 

als de ons betoverende parfum 

die fris en transparant de magnolia 

met een bloemige twist ons schenkt 

om vlammend harten te veroveren 

waar zij liefdevol littekenen kerft 

met de herinnering aan het geluk 

dat als de bloemen van de magnolia 

wij steeds te kort genieten kunnen 
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Corona | 30 maart 2020 
 

ik pakte mijn pen en papier 

verlangend iets te schrijven 

over de niets ontziende griep 

die niet als elk jaar gewoon 

van een zoveelste virus komt 

dat niemand interesseren kan 

maar ons tot hamsteren drijft 

van het toiletpapier tot pasta 

tot overal leeg de schappen zijn 

 

streng worden wij toegesproken 

door de regering van het land 

ons dagelijks en secuur te houden 

aan de opgelegde voorwaarden 

die ons de omgang met elkaar 

tot het minimum doen beperken 

om zo de ziekenhuizen te ontzien 

die een infarct voorkomen willen 

van het systeem dat ons ontzorgd 

 

een verbod op handen schudden 

naast ook het anderen omhelzen 

houdt ons op afstand van de ander 

zoals de kinderen ook van school 

terwijl sport alleen beoefend mag 

in de beslotenheid van het privé 

om zo halt te roepen aan het virus 

dat met haar dodelijk giftig stof 

het leven en de economie verlamt 
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verpleegster | 31 maart 2020 

 

het was eerlijk spel 

dat klein en kind 

ik zo graag peelde 

tot later ik ontdekte 

dat meer dan droom 

het mijn roeping was 

 

als anderen al sliepen 

tot in laatste uurtjes 

studeerde ik het vak 

in mijn hoofd en hart 

omdat ik zorgen wilde 

voor de mens die lijdt 

 

de tragedies die ik zie 

zijn van klein tot groot 

als er iemand wegglipt 

stemt het mij verdrietig 

de glimlach van een baby 

vrolijkt mij dan weer op 

 

de strijd met magere hein 

alsook kritieke momenten 

blijven in mijn gedachten 

omdat ik niet aanvaard 

dat de prijs voor leven 

wordt betaald met dood 

 

wat mij staande houdt 

is de trots die ik ervaar 

aan knuffels uit respect 

die mij stilletjes bedanken 

voor de aandachtige zorg 

die ik geven kan en mag 
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wacht even | 1 april 2020 
 

als je weg wilt rennen 

wacht dan even 

als je denkt alles kwijt te zijn 

dat er niets meer over is 

wacht dan even 

als je jezelf kwijtraakt 

of al jouw dromen 

wacht dan even 

 

als je het gevoel hebt 

dat je alles achterlaat 

wacht dan even 

als je het gevoel hebt 

dat de zon niet opkomt 

wacht dan even 

als je iemand nodig hebt 

om je tranen te vegen 

die je zegt of voelen laat 

dat het goedkomen zal 

wacht dan even 

 

iemand komt je helpen 

de barrières te doorbreken 

die jou en mij zijn gebouwd 

iemand zal de tranen stoppen 

om de mooiste glimlach 

weer elkaar te laten zien 

wacht dus even 

wacht even nog 

hou vol 

want er komen echt 

betere tijden weer 
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hou vol | 2 april 2020 
 

als je denkt de donkerste kant 

van het leven te hebben gezien 

die inktzwart zijn schaduw werpt 

op heel jouw hebben en jouw zijn 

 

hou vol 

want er komen betere tijden 

 

als vrolijk de muziek speelt 

maar je hart niet dansen wil 

als je ogen niet meer oplichten 

omdat zij slechts onheil zien 

 

hou vol 

want iemand zal jouw ogen openen 

 

als het leven lijkt weggenomen 

omdat het vuur langzaam uitbrandt 

als je het wachten opgeven wilt 

omdat hoop jouw deur voorbijgaat 

 

hou vol 

want de blauwe plekken verdwijnen 

 

als je niet de antwoorden vindt 

omdat je puzzelt zonder afbeelding 

als ademen jou zo pijnlijk wordt 

dat je liever het einde komen ziet 
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hou vol 

want jij bent het leven waard 

 

als je hart te verzwakken lijkt 

als een mooie bloem die verwelkt 

als de zon niet meer lijkt te schijnen 

en het gras zich geel laat verdorren 

 

hou vol 

omdat het beste nog komen gaat 

als jij de ogen weer openen kunt 

omdat de blauwe plekken weg zijn 

en jij het bestaan verder leven wilt 

omdat er om jou heen mensen zijn 

die jou voortdurend nog liefhebben 

om wie en wat jij hen betekent 
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hoop | 3 april 2020 
 

de toevlucht hoop 

is als een veertje 

dat zit in de ziel 

zonder woorden 

is het een deuntje 

dat nooit stopt 

ook al stormt het 

beeft de aarde 

onder onze voeten 

het houvast weg 

het stopt ons niet 

al is het donker 

zwarter dan zwart 

in vreemde tijden 

die ons koud zijn 

door het gemis 

dat juist zo innig is 

dat het grip welt 

uit elke kruimel 

van gegeven geluk 
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luchtige liefde | 4 april 2020 
 

bits en bars is het lot 

dat ons ter bescherming 

vraagt elkaar te isoleren 

van het doodgewoonste 

in het alledaags verkeer 

dat meer dan gedacht 

ons zo lief en bijzonder is 

 

de ruimte tussen ons 

die nu de liefde vraagt 

zal er niet eeuwig zijn 

luister dus naar je hart 

opdat je hoort en ziet 

hoe je elkaar op afstand 

heel dichtbij kunt halen 

 

voel de kus glimlachen 

die het gezicht warmt 

als muziek in de oren 

de armen in omhelzing 

als een stem die fluistert 

veeg je tranen maar weg 

want ik ben jouw thuis 

 

ervaar de sprankeling 

van de regen van kusjes 

met handenvol gegooid 

die de ogen dansen laten 

als walsen zij met liefde 

de kloof van het gemis 

tot luchtbrug naar elkaar 
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licht in het donker | 5 april 2020 
 

als stille aanwezigheid nodig is 

zijn zij er kalm beslist en zorgend 

in de strijd om behoud van leven 

zien zij stil begrijpend op ons toe 

om hier het verschil te maken 

opdat niet het onverklaarbare 

ons de adem en het leven neemt 

 

met scherpe geest en snelle voet 

redden zij wat er te redden valt 

met liefdevol een zachte aanraking 

of woorden die ons gerust stellen 

omdat zij slechts de passie hebben 

zonder oordeel ieder te omarmen 

die hulp en ondersteuning vraagt 

 

alles en iedereen staat ons klaar 

van de huisarts tot de apotheker 

de ambulancebroeder tot receptionist 

van de schoonmaker tot de intensivist 

de verpleegkundigen en de artsen 

de laboranten en de onderzoekers 

zij zijn ons het licht in donkere tijd 
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ode aan het toiletpapier | 6 april 2020 
 

terwijl ik in het kleinste kamertje 

deels ontbloot de troon bestijg 

spoken in geest en gedachten 

over het leven de vele vragen 

waar ik mij over bezinnen moet 

de grote net als de kleine dingen 

die ons in het leven zorgen baren 

 

wat bijvoorbeeld is de allerbeste 

de mooiste uitvinding ooit gedaan 

was dat de gloeilamp als lichtbron 

of eerder toch de mobiele telefoon 

was het de heerlijke cafeïnekoffie 

dan wel de auto die elektrisch rijdt 

wat toch is het allergrootst geschenk 

 

mijn plicht gedaan is het tijd te gaan 

als fantastisch het besef plots is 

het summum van de ontdekkingen 

liefst driedubbel gelaagd en zacht 

is wis en waarachtig het toiletpapier 

dat wij als eerste hamsteren moeten 

in barre tijden van crisis en ongemak 
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Verlangen | 7 april 2020 
 

alsjeblieft als ik vragen mag 

behang mij niet met slingers 

geef me liever geen applaus 

bespaar me de erkenning 

met een excuus voor het falen 

prijs en bewierook mij niet 

als deze ziekte verslagen is 

 

ik wil gewoon als het over is 

iedereen weer omarmen kunnen 

hen ruiken voelen en proeven 

eindelijk weer bij familie zijn 

de kinderen ook en hun kroost 

die mij met het licht van leven 

vleugelen doen van het geluk 
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privacy | 8 april 2020 
 

een privéleven en privésfeer 

is naast recht een voorrecht 

dat wij verwachten mogen 

maar ook respecteren moeten 

van en voor de medemens 

maar waar ligt de grens 

 

wie en wat mag eraan 

knagen 

wanneer ook en waarom dan 

mogen wij de mantel nemen 

van wat wij doen en laten 

omdat het aan ons eigen is 

maar waar ligt de grens 

 

moet het zonder 

voorwaarden 

altijd en overal gegeven zijn 

mag het eigene geschonden 

als het tegelijk ook anderen 

het eigene blootleggen kan 

waar ligt dan de grens 

 

in tijden van oorlog en ziekte 

van levensbedreigende 

rampen 

moet het dan niet wijken 

mogen 

als wat wij privaat mogen 

doen 

anderen schaden kan of zal 

waar ligt dan de grens 

 

wat is ons het eigen waard 

als het alles vernietigend is 

in de wereld om ons heen 

wie zou het hebben willen 

als er geen mens meer blijft 

die het nog respecteren kan 

  



 

 37 

Nachtdienst | 9 april 2020 
 

liggend op de afdeling 

voor al die lieve mensen 

die als bij heldere hemel 

het virus ongezien trof 

zag ik jou stil daar liggen 

 

vluchtig kennis gemaakt 

vroeg ik jou hoe het ging 

waarop jij graag vertelde 

van hoe mooi het leven 

lief als jouw kinderen was 

 

uitgebreid verhaalde jij 

over jouw dierbare vrouw 

die jij niet lang hiervoor 

zelf de weg al zag gaan 

naar de overkant van tijd 

 

niet even stond je stil 

bij jouw ziekte of welzijn 

uit alles wat jij vertelde 

bleek het mooie leven 

jou klaar en voltooid 

 

bang voor het afscheid 

het los- en achterlaten 

vertelde mij de hoop 

die jouw ogen blikten 

was jij stellig zeker niet 

 

eerder keek jij reikhalzend 

naar niet meer hoeven zijn 

zocht jij de deur of trap 

naar de eeuwige opgang 

die nog niemand bouwde 

 

met op het nachtkastje 

als altijd naast je staand 

jouw vrouw op een foto 

wacht je op het moment 

de laatste adem snakkend 

 



 

 38 

 

 

engelen zo weet je zeker 

zullen jou daarheen dragen 

waar mensen alleen komen 

om onvergankelijk te rusten 

wanneer de reis ten einde is 

 

gisteren elkaar nog vreemd 

zitten wij nu alleen en samen 

elkaar bij de hand houdend 

tot oneindig tikkend lijkend 

ten slotte de tijd jou passeert 

   



 

 39 

stille tranen van passie | 10 april 2020 
 

een eeuwenoud verhaal 

in moderne jas gezongen 

boodschapt ons hoop 

want door alle tijden heen 

is dat wat ons verontrust 

ons altijd samenbrengend 

 

het simpele van het weten 

dat de angst gedeeld mag 

zoals de hoop en de liefde 

dat weten en voelen mogen 

deed mij traantjes pinken 

van ontroerend dat geluk 

   



 

 40 

liefde in verzet | 11 april 2020 

 

veranderd in een oogwenk 

is de hele wereld om ons heen 

 

alles wat ons lief en dierbaar 

is 

weigeren wij stellig het bijzijn 

 

we leven op afstand van 

elkaar 

om zo de belager te 

overtreffen 

 

de ons heimelijk verholen 

vijand 

ontziet niets- en niemand 

meer 

 

de mensen die ons ertoe doen 

raken wij dag na dag nog 

kwijt 

 

door het gebrek aan een 

medicijn 

sterven zij ademloos in onze 

handen 

 

iedereen die voor een ander 

leeft 

blikt de horror in en uit de 

ogen 

 

zo pantsert zich het eigen 

instinct 

de behoefte tot het elkaar 

omhelzen 

 

tot de bizarre oorlog is 

gewonnen 

beschermen wij elkaar zo 

samen 



 

 41 

geduld | 12 april 2020 
 

geduld 

geduld 

geduld 

 

het loont ons 

geduldig te zijn 

elk moment nu 

elke dag weer 

 

geduld 

geduld 

geduld 

 

het duurt even nog 

vrienden en vriendinnen 

dat wij hoeden moeten 

in de afstand tot elkaar 

 

geduld 

geduld 

geduld 

 

als het tij gekeerd is 

zal er nieuwe tijd zijn 

voor en met elkaar 

het leven vol te vieren 

 

geduld 

geduld 

geduld 

  



 

 42 

sociale afstand | 13 april 2020 
 

als het dekbed voor een mooie zomer 

door de lente weer wordt klaargelegd 

waaien als windmolens de gedachten 

van ergernis via berusting naar hoop 

mij door het hoofd en het gemoed 

 

waar het nieuwe leven vrolijk dartelt 

als de pasgeboren lammetjes in de wei 

braken immers gestadig ons de media 

de berichten die ons bang benauwen 

van de levens die ons afgenomen zijn 

 

voor de juwelen die de zorg kronen 

die verbeten daartegen de strijd voeren 

met alles wat zij hebben en vermogen 

moeten wij door ramen elkaar spreken 

opdat de deuren gesloten kunnen blijven 

 

in stormende eenzaamheid zont ons de lente 

zo stengels van hoop die naar het licht reiken 

opdat wij kunnen uitzien naar de betere tijd 

waarin de regenboog van het kleurrijk leven 

de wereld weer liefdevol omarmen kan 

  



 

 43 

gouden gids | 14 april 2020 
 

in het tijdperk dat afstand vraagt 

kan toorn snelle vuren stoken 

met de boosheid van mensen 

die met ellenbogen schreeuwend 

de veiligheid van anderen roven 

het vertrouwen grof misbruikend 

dat niet het recht van de sterkste 

op de zwakkeren voorrang heeft 

is beslist de betere gouden gids 

de koninklijke kalmte en overgave 

als leidraad voor het doen en laten 

 

in het tijdperk dat afstand vraagt 

zijn deuren als rotsen van lood 

die van wijken niet weten willen 

voelt even wandelen of fietsen 

lopende een heldere lentedag 

als onderhandelen met de afspraak 

omdat angstig de blik van mensen 

als stokslagen ons geselt en gijzelt 

is beslist de betere gouden gids 

de echte liefde voor het leven 

als loods bij het omgaan met elkaar 

  



 

 44 

elkaar aanwezig zijn | 15 april 2020 
 

de harmonieuze ideeën over samenzijn 

wat is ons daarvan vandaag nog over 

nu ik teruggeworpen ben op mijzelf 

mis ik harder toch het terloops contact 

naast het ravotten met de kleinkinderen 

de maaltijd samen met het hele gezin 

de grappen grollen en irritaties ook 

op afstand werken gaat prima hoor 

maar de persoonlijke verbinding mis ik 

zoals het schouderklopje dat ik krijg 

of welgemeend aan jou ook geven mag 

de gesprekjes over wat ons bezighoudt 

aan hobby vakantie of de zorgen ook 

voor wie mij lief zijn of mij betekenen 

 

de afstand weet ik wel te overbruggen 

met mailen appen of bellen met beeld 

al is het dichtbij het voelt toch ver weg 

ik leef dus gisteren liever dan vandaag 

zodat wij de afstand vergeten kunnen 

om te zingen te vechten of te huilen 

over wat het leven ons brengen kan 

om samen ook te bidden en te werken 

voor en met de anderen om ons heen 

zelfs al is het in eeuwigheid maar even 

ik wil jouw ogen en glimlach weer zien 

jouw stem horen en je stemming voelen 

de wereld weer mooi en leefbaar maken 

door gewoon elkaar aanwezig te zijn



 

 45 

warm verdriet | 16 april 2020 

 

in vage ochtendmist dool ik rond 

op de altijd stille akker van de dood 

een buitenplaats vol marmersteen 

met daarin toegenegen gegrafeerd 

de namen van vele beminde mensen 

die naar de eeuwigheid verhuisden 

 

de koud en kille sluier van het gemis 

verdunt het zoute verdriet met tranen 

met de herinneringen aan de belofte 

dat wij het leven graag vieren moeten 

om het daarna nooit vergeten te kunnen 

zodat zij ons in gedachten zullen blijven 

 

als langzaam de zon de nevel zegeviert 

verdwaald dan de rouw schoorvoetend 

door dansende bladeren waaiend geleid 

naar de erehaag van de blijde heugenis 

die ons na vandaag altijd begeleiden zal 

met de schouders verwarmende handen 

   



 

 46 

gierig virus | 17 april 2020 
 

onzichtbaar reist 

sneller dan razendsnel 

wat ieder infecteren kan 

tot ademloos de longen 

ons het leven laten laten 

 

grommend wild spugend 

met wilde de holle ogen 

vreet met ontblote tanden 

het beest zich in ons leven 

dat het gierig van ons neemt 

 

het gekroonde virus slaat 

de wereld in en om het hart 

met angstige achterdocht 

voor dicht en direct contact 

dat ons op afstand houdt 

 

zoekend naar een antwoord 

vraagt iedereen zich af 

hoe en wat moet ik doen 

om niet alleen te vechten 

maar ook te winnen mogen 

  



 

 47 

jij blijft | 18 april 2020

 

natuurlijk blijf ik jou 

altijd bij mij dragen 

nu de tijd van leven 

voor jou ten einde is 

 

afscheid neem ik 

van het lieve lijf 

dat ik minnen mocht 

maar de geest blijft 

 

waar vogels fluiten 

in bomen en struiken 

hoor ik in elke toon 

 

 

jouw passie vlammen 

 

als langs mijn wang 

een vlinder fladdert 

is dat mij een groet 

van mij de allerliefste 

 

waar in berm en tuin 

bloemen zacht geuren 

zal dat als een boeket 

mij jou herinneren doen 

 

elke straal van de zon 

 

 

is de glimlach van liefde 

die als een warme deken 

mij eindeloos spreien zal 

 

als tegen ramen rondom 

de wind de regen slaat 

hoor ik in elke druppel 

van jou de wijze woorden 

 

als ik naar de zee kijk 

zal zij mij de haven zijn 

waarin ik aanmeren kan 

om thuis te zijn bij jou  
 



 

 48 

schreeuw de volharding | 19 april 2020 

 

ik weet het 

allesomvattend is het 

maar weet je 

het gaat voorbij 

als wij volhouden 

om niet te vergeten 

dat wij er zijn 

om elkaar te steunen 

 

ik kijk ernaar uit 

weer vrij te zijn 

in het gaan en staan 

de ontdekking koesterend 

 

van werkelijke waarde 

die wij vergeten leken 

omdat zij niet vanzelf 

voor zichzelf spreekt 

 

ik vertrouw morgen 

als ik vandaag overleef 

door assertief te zijn 

als te nabij jij mij komt 

ook al huilt mijn hart 

 

dat antwoord zoekend 

liefst en vasthoudend 

 

ook jou omhelzen wil 

 

ik schreeuw stil 

dat het mooi ook is 

voor en met elkaar 

dit te kunnen doen 

zodat hoop niet wordt 

het laatste hoofdstuk 

van wat geschiedenis is 

maar ons toekomst geeft  

 

  



 

 49 

pluk de dag | 20 april 2020 
 

nu thuis te moeten zijn 

is de onbegrepen kunst 

van wie zwerven moet 

om in de vitale menigte 

zich telkens vol te lopen 

aan het losbandig leven 

 

de volle vrijheid geniet hij 

eenzaam maar niet alleen 

in het stil luisterend kijken 

naar de immer bonte stoet 

die de vele maskers draagt 

van mensen in maskerade 

 

alles wat hen bezigt ziet hij 

van de liefde die bevredigt 

tot verdriet van afscheid 

met naast angst voor later 

het pure blij van kinderen 

die daarvan dromen willen 

in de ervaring van het weten 

dat wat vandaag hen geeft 

morgen zomaar anders is 

koestert hij het voorrecht 

van het nemen van de dag 

die hij telkens plukken mag  

 

  



 

 50 

het nieuwe gewoon | 21 april 2020 
 
dat wij van morgen 

kunnen blijven zingen  

om toekomst te geven 

aan het nieuwe leven 

 

door wat wij nu doen 

gedragen door elkaar  

bronnen wij de vindtocht  

naar het nieuwe gewoon 

in ruil voor het ontwijken 

in de omgang met elkaar 

kunnen wij samen mijden 

wat ons nu vermijden doet 

zo rijm en ritme vindend 

op de anderhalve meter 

zullen wij de ruimte vinden 

elkaar opnieuw te treffen 

  



 

 51 

beter weten | 22 april 2020 
 

op de loer liggend 

met giftige harpoenen 

als druipende tanden 

die ons bijten moeten 

luistert lachend virus  

de stuurlui aan de wal 

die altijd ongeduldig  

het beter weten claimen 

voor opgehokt de mensen 

die toch beloond moeten  

voor het geoefend geduld 

als meeuwen schreeuwend 

vertroebelen zij drammend 

de dreunende boodschap 

die met wijsheid gesproken 

ons om volhouden vraagt 

opdat op de loer liggend 

met giftige harpoenen 

als druipende tanden 

die ons bijten moeten 

het virus naast het lachen 

vooral het leven vergaat 

voordat wij dat verliezen 

in de zandloper van tijd

  



 

 52 

fladderen | 23 april 2020 
 
blauw keer ik terug naar jou 

schalt de radio op twee 

de muziek waarop wij dansen 

terwijl de wereld buiten  

zich langzaam opmaakt  

voor een nieuwe start 

als wij onze deuren openen  

om de warmte te proeven 

van het elkaar ontmoeten 

dat ontsnapt aan het virus 

de zo gehoopte toegift is 

 

met opgeheven vuisten  

zwaaiend naar het monster 

omarmen wij elkaar denkbeeldig 

gewaarschuwd als wij zijn 

voor het onzichtbaar venijn  

dat daar flikkerend opvlamt 

waar lippen zich kussen laten 

of handen worden geschud 

dus fladderen wij als vlinders 

ongrijpbaar voor het ondier  

op anderhalve meter om elkaar 

 



 

 53 

zandkastelen | 24 april 20

na iedere donkere nacht  

komt een lichte dag 

maar de onrust blijft 

zoals ook nieuwsgierigheid 

naar het gewenste einde 

terwijl de zorgen doorgaan 

om nieuwe besmettingen 

 

de strijd tegen het virus 

is als zandkastelen bouwen  

terwijl magere hein beukt 

als zware storm op strand  

die met getijden stromend 

steeds weer de gaten slaat 

die jij net nog hebt gedicht 

 

benauwd voor het leven 

dat in jouw handen rust 

is het op veilige afstand 

met een bloedend hart  

blijven zoeken en proberen 

tot weer de dag duistert 

naar een nieuwe lange nacht 

 

 



 

 54 

kostbaar verlies | 25 april 2020 
 
toen wij voor het eerst hoorden  

over de vernietigende kracht 

van het onzichtbare virus 

was het duidelijk te laat al 

om het de rug toe te keren 

 

tot het ons de vrijheid benam 

alle wegen te gaan en te staan  

namen wij er slechts kennis van 

als een voetnoot bij het nieuws  

dat ons niet verontrusten kon 

 

allesbepalend is het geworden 

voor wat wij nu doen en laten 

omdat wij nog altijd niet weten 

hoe wij dat uitzetten moeten 

wat het bij ons aangaan doet 

 

stom van verbijstering geslagen  

stilt ons nu het ervaren weten 

op de nota van winst of verlies 

is elke waarde ons waardeloos  

die wat ons kostbaar is doodt 

  



 

 55 

stervende zwanen | 26 april 2020 
 

helderblauw en wit gevleugeld  

als vogels met een lange hals 

staan zij in poldergrond genageld 

met de vleugels lamgeslagen stil 

zwijgend de boodschap te getuigen 

van een op apegapen liggend land 

 

kortwiekt geketend waggelen zij 

in het moeras van winst en verlies 

dat hen langzaam verzwelgen zal  

 

als niet diepe zakken en rijk gevuld 

van het zwart gepekte verenkleed 

de zware last lenigen of nemen willen 

 

zal de geforceerde vlucht naar huis 

de zwanenkolonie levensreddend zijn 

of is zij dodelijk bedrogen aangedaan 

door een onzichtbaar reizend virus 

dat zich deze vogelvlucht boeken liet 

om de adem van mensen te benemen 

 

  



 

 56 

gebroken geluk | 27 april 2020 

 
alleen op zijn kamer zittend 

waar hij zo graag samen was 

met de liefde van zijn leven 

staart hij wat buiten passeert  

de tijd met denken dodend  

aan wat tussen hen gebeurde 

tot zij op een dag vertelde  

dat zij hem verlaten moest 

 

na een avond vol van drank  

zei zij alleen te willen zijn 

nu haar hart gebroken was 

door zijn dronken bekentenis 

dat hij ooit in een wilde nacht 

 

 

 

haar vergetend had verraden 

door nevelig en vol van lust 

in andermans armen te vallen 

 

nu huilen hun gebroken harten 

hopeloos alleen ieder voor zich 

in de anderhalve meter wereld 

terwijl er juist nu behoefte is 

aan een arm om de schouder 

die hen steun geeft en afleiding 

bij het weer vinden van geluk 

dat daar in duizend stukjes ligt 

  



 

 57 

koningsdag 2020 | 28 april 2020

 

de vlaggen en oranje wimpels wapperen  

van de eerste dageraad tot het avondrood  

voor de koning natuurlijk en voor elkaar 

waarna de klokken de verbinding luiden  

als een brug tussen vreugde en verdriet 

 

niet veel later jubelt een koninklijk orkest 

door openstaande deuren of vanaf balkons 

de nationale aubade met muzikanten thuis 

als door het volk en vaderland gefeliciteerd 

de koning ons vraagt samen thuis te blijven 

 

 

 

 

vervolgens rijgen in traditie zich de rijen  

bij de echte bakkers in stad en ommelanden 

waar de tompoezen geel en oranje gekleurd 

om genuttigd of gulzig verorberd te worden 

de toonbanken over en de winkels uitvliegen 

 

na de vrijmarkt met digitale kleedjeskramen 

stromen in oplevende gezelligheid de mensen 

de straten pleinen en parken afgeladen vol 

waar de politie met opgeheven vingers  

het vervangend besef van afstand herstelt 

 

 

 



 

 58 

  

 

terwijl de rekkelijken zich de ruimte pakken  

blijven zoals gevraagd wel de preciezen thuis 

waar kinderen naast grote en kleine artiesten  

hen de welverdiende knuffels komen brengen   

die zij hen in een lied of dans hebben verpakt    

 

met het glas bitterzoet oranje dan gevuld 

toost de vorst nationaal de dag ten einde 

met voor elke onderdaan een woord van dank  

zonder in het bijzonder de mensen te vergeten 

die de wereld doordraaien in deze bizarre tijd 

 



 

 59 

wensendag | 29 april 2020 
 
op de dag dat ik alles wensen mag 

wens ik alle mensen groot en klein 

eindeloos vol vreugde mooie dagen 

die vol geluk en echte vrijheid zijn 

 

dat wij elkaar aankijken kunnen 

met een lach in plaats van verwijt 

over niet passend genomen afstand 

die ons bang maakt en vrezen doet 

 

dagen vol van wederkerig de liefde 

die even kleurrijk als lentebloemen 

harten en hoofden vult met gejuich 

als op wegen ons de paden kruisen 

 

dat doodgewoonste alledaagse dingen 

ons weer door de dagen zingen doen 

zoals de kinderen die wij eens waren 

elke dag zich blij verwonderen lieten 

 

ik wens dat wat wij verlangend dromen 

ons het denken aanzetten zal tot doen 

dat dingen die wij veranderen willen 

bij wat wij zelf doen beginnen mogen 

  



 

 60 

beklemming | 30 april 2020

 

de wereld daarbuiten vertellen ze 

is gevaarlijk giftig en besmettelijk  

dus blijf ik veilig binnen schuilen 

waar mij de muren zo benauwen  

dat iets de angst verleiden moet 

voor buiten het onzichtbare boze 

dat mij alle dagen verlangen doet 

naar het ieder bevrijdend bericht 

dat er niet meer doden weer zijn 

doch verdere hoop op de genezing  

die elkaar weer in de armen drijft 

want zolang het stil daarover is 

beklemmen mij muren steeds hoger 

tussen mijn binnen en jullie buite



 

 61 

het tij van het gemoed | 1 mei 2020 

 

proberend de momenten te vergeten  

waarop wij dichtbij het einde zien  

moedigen wij onszelf met elkaar aan 

het gaat voorbij en we gaan verder 

 

opdat wij later niet ontdekken moeten 

dat wij deze tijd alleen maar overleven 

kijken wij naar het anders doen en laten 

als kansen aan voor een nieuw normaal 

 

 

 

 

 

het lot van eindeloos voelend isolement 

dat huilen vaak nader brengt dan lachen  

doet ons af en toe het geloof wankelen  

dat het morgen wel weer beter gaat 

 

ons een antwoord zoekend op het waarom 

van naar de overkant veel te vroege reizen 

geven wij de wind snikkend onze tranen mee  

waarin de herinneringen in regenboog stralen 

 

liggend op het strand van onstuimig leven 

stroomt ons het gemoed als zee de getijden  

in golven van verleiding angst en berusting  

tegen de ankers van hoop en verwachting 

  



 

 62 

arbeidslust | 1 mei 2020 

 

zij die vandaag nog  

arbeid mogen verzetten 

vrezen de dagen hierna 

waarin lange rijen staan 

met daarin wachtenden   

de ene voor de andere 

de voet stil verschuivend 

die de stoet van mensen  

welke eerder hier al waren 

 

liever struikelen laten wil 

omdat het besef knarst  

dat onzichtbaar nevelend 

een hen verdoken virus  

de machine stil stokt 

die de banen maakt 

waarop beter wetend 

zij nu ijdel zinnen moeten 

  



 

 63 

samenzwering | 2 mei 2020 

 

ijdel eigenwijs openbaart hij 

de blond gekuifde president 

van de verzamelde staten 

als in de meest slechte film 

het niet bestaande bewijs  

dat het virus wat ons dreigt 

geen natuurlijke afwijking is  

maar met opzet ons gemaakt 

door vreemde mogendheden 

die macht veroveren willen 

door onzichtbaar op de radar 

wereldwijd verderf te zaaien 

 

uit alles wat hij zegt en doet 

spreekt de verontwaardiging  

als een kind dat klagend dreint 

van de booswicht over de tiran 

die dwazer en vijandelijker is  

meer nog dan zijn spiegelbeeld  

waarin groter de narcist groeit 

die zich het monopolie claimt 

de waarheid na te mogen laten  

opdat hij de wereld regeren kan 

met zwaar bedrieglijke leugens  

die hij anderen zo graag verwijt 

  



 

 64 

dubbelhartig | 3 mei 2020 
 

het masker van de angst  

dat het virus ons boezemt 

willen wij nu gaan sluieren 

met voor de neus en mond 

een bedekkend lapje stof 

dat nog niet zo lang geleden 

reden was voor het ontslag 

van een eigenwijze jongen 

die bij dirk van den broek 

slechts de schappen vulde  

 

 

 

het masker van de angst 

dat corona ons bezorgt 

willen wij nu gaan verhullen 

door de snufferd te bedekken 

met een schijn veilig lapje 

dat nog niet zo lang geleden 

wettelijk ook verboden werd 

voor dames uit den vreemde 

door bang volk in opstand 

dat nu er juist om schreeuwt 

  



 

 65 

ongeduld | 4 mei 2020

 

terwijl kletskoppen op een 

als kapiteins op de kade 

elkaar de loef afstekend 

het nieuwe normaal hekelen 

omdat het toch niet gewoon 

maar tijdelijk abnormaal is 

betwijfelen de weifelaars 

die toch al hun loopje nemen 

mopperend fanatiek klagend 

als kleine kinderen die dreinen 

het nut en de echte noodzaak 

van nog langer opgehokt zijn 

omdat zij niet wachten kunnen 

verbreekt nu de verleiding hen 

 

de angst voor dodelijk verderf 

die hun glimlach pauzeren laat 

tot een nu kwaadaardig masker 

dat hen driftig trappelen doet 

op de deurmat van het geduld 

dat schoon de huizen al poetste 

toen de puzzels waren gelegd 

op tafels overgoten door de zon 

in nooit mooier geharkte tuinen 

waarin de lente als zomer voelt 

en alleen nachten vriendelijk zijn 

als zij een morgen dromen laten 

waarop alles weer is als voorheen 
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samen staan | 5 mei 2020 
 

op een bijna lege dam 

in de stilste stilte ooit 

zichzelf niet sparend 

spiegelt ons de koning 

 

meer vernietigend nog  

die wie de haat zaait 

is het hulpeloos zwijgen 

van hen die wegkijken 

 

 

 

 

 

 

 

de willekeur van waanzin 

kunnen wij niet wissen 

met verborgen verdriet 

in voorbij kijkende woorden  

 

juist als eens gestolen  

vrijheid dat ons vraagt 

is tegen de stroom in 

daar verzet fel geboden 

 

zing vecht huil bid lach  

werk en bewonder de vrijheid 

in nakomend de belofte  

dat wij altijd samen staan 
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doodgewoon geluk | 6 mei 2020 
 

voorzichtig gelukkig gestemd 

denk ik vandaag aan een ijsje 

dat op een hoorntje wit gekegeld  

zich van de zijkanten likken laat 

 

ik verheug mij op de dagjesreizen 

naar de kinderen en hun kroost 

of de vrienden en vriendinnen  

die wij vrij weer maken zullen 

 

ik droom heel voorzichtig ook 

van een camping in het najaar 

waar op het terras de zomer 

nog een heerlijk briesje waait 

ik probeer mij voor te stellen 

weer voldaan thuis te komen 

na een lange dag van werken 

op het nu te vertrouwde nest 

 

ik verblijd mij al met de knuffels 

die ik weer geven mag en ontvang  

aan het grut dat groot en klein 

te lang op afstand blijven moest 

 

ik verheugd mij op de knipbeurt 

van de kapper die met zijn schaar 

mijn veel te lang gelokte haren 

weer fris en kort opscheren mag 
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voorzichtig gelukkig gestemd 

droom ik vol verwachting vandaag  

wat bijzonder het doodgewone is 

wat een mens gelukkig maken kan 
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lied van hoop | 7 mei 2020 
 

van daken wil ik de belofte horen laten 

dat de deuren weer langzaam opengaan 

die het dodelijk gevaar van de pandemie 

ons de wereld tot een postzegel maakte 

 

 

 

 

 

 

het is tijd een lied van hoop te zingen 

te midden van de historische dreiging  

als bewijs dat licht de tunnel eindigt 

die ons al zo lang van elkaar berooft 

 

omarmd door de liefde van de mensen  

die langverwacht verlangen vervullen  

nu de ketende dreiging op breken staat 

in dageraad de wereld wakker zingen  
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gezond fit | 8 mei 2020 
 

gezondheid komt niet van burgers 

die het lichaam dat ons draagt 

met snel gegrild eten volstoppen  

tot vol en vet de vaten domineren 

wat wij kunnen en laten moeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezondheid vraagt om investering 

in fitness dus naast ook vers eten  

in dat wat beschermt en versterkt 

dat het leven krachtig vieren laat 

met iedereen waar wij van houden 

 

gezondheid vraagt om echte actie 

dat wij hard en eerlijk spelen moeten 

door ons het kruit van de versterking 

niet als gevaar te ontzeggen laten 

want juist wie niks doet die valt om 
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gemaskeerd | 9 mei 2020 

 

nu langzaam de deuren weer 

naar de wereld ons opengaan 

dekmantelen wij ons aanzien 

met een schijn van veiligheid 

tot gezichten zonder mond 

met daarin ogen van paniek 

die bang de afstand blikken 

waaraan wij nu gehouden zijn 

 

nu langzaam de deuren weer 

naar de wereld ons opengaan 

is er als onzichtbaar korstje 

het eelt van gebleven angst  

die door onze aderen stroomt 

om het verlangen te stelpen 

naar die knuffel of omhelzing 

dat de zinnen al zo lang jeukt 

 

nu langzaam de deuren weer 

naar de wereld ons opengaan 

schuurt behoefte met weten  

mijn muur van kwetsbaarheid 

die zich verbloemend maskert 

met kleurige luchthartigheid 

zodat het buiten niet verraadt 

wat binnenin mij zo huilen laat 
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klein knuffeltje | 10 mei 202 
 

de kleinste telg aan de deur 

kijkt zijn moeder achterom 

afstand afstand roept hij 

houd je handen schoon 

 

boaz is in quarantaine 

zoals alle mensen dat zijn 

om besmetting te voorkomen 

met het zo gevaarlijke virus 

 

met vragende ogen kijkt hij 

op deze aparte moederdag 

naar zijn oma en opa omhoog 

die hij zo graag knuffelen wil 

 

een klein knuffeltje zegt hij 

dat mag toch nu wel 

dat blijf ik laag en jullie hoog 

en daarna wassen wij de handen  

 

de armpjes geslagen om benen 

van eerst oma en dan opa  

strelen die zijn kleine koppie 

waarna de beloofde wasbeurt 

de handen weer onschuldig maakt 
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discipline | 11 mei 2020 
 

vrijheid leert de ervaring  

vraagt een grote discipline 

van ieder die haar begeert 

is zij het sterkste wapen 

 

discipline is een oefening 

in de kunst van onthouden 

wat de zin verlangen doet 

naar vluchtige zaligheid  

 

discipline is een gevecht 

van verstand en behoefte 

tussen geduld en ongeduld 

van het weten en het doen 

 

evenals dwaling frustreert  

ontsiert aarzeling discipline 

zoals een geringe dwaasheid 

haar lomp belachelijk maakt 

 

wie ongedisciplineerd handelt  

met onmiddellijk genot nu 

slijpt magere hein een zeis  

die ons alles verslinden za

l 
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kiertje | 12 mei 2014 
 

door het voorbeeldige gedrag 

van heel het vaderlandse volk 

versoepelt ons nu de regering 

de strenge regels van onthouding 

 

het binnen opgehokt leven  

spoort zich naar buiten 

de wegen zijn weer voller 

en de drukte groter ook 

 

nu zij de postzegelstraten 

even weer verlaten mogen 

zijn zij vrolijk en opgewekt 

als kinderen in een speeltuin 

 

toch schuilt nog het monster 

dat de oorzaak was van alles 

in de ongeziene mistige deken 

die een hoestbui spreiden kan 

 

blijf dus liever nog bescheiden 

nu juist het voorzichtige begin 

ons met een onvoorzichtig einde 

weer alle deuren dichtslaan kan 
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het mysterie leven | 13 mei 2020 
 

vader van vier kinderen 

met geen geschiedenis 

van ziekzijn of problemen 

in topconditie was hij 

zo fit als een hoentje  

geen vuiltje aan de lucht 

tot corona hem dan trof 

die de tijd stil deed staan 

 

wat begon met keelpijn 

wat spierpijn en koorts 

eindigt in het ziekenhuis 

waar in pakken gemaskerd 

tegen het slechtste lot 

uit de loterij van het zijn 

artsen onophoudelijk knokken  

voor het behoud van leven 

 

een muur aan apparaten  

kan de angst niet breken 

voor het onvoorspelbare  

dat zo het leven verrast 

dat wij nooit weten zullen 

wat er te gebeuren staat 

dus leef met volle teugen 

voor het mysterie over is 
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twijfelzaad | 14 mei 2020 

 

de morgenzon begeleidend 

zingen de vroege vogels 

mij de dag mooi wakker 

 

stil geniet ik het concert 

tot dan de wekker ontwaakt 

met het nieuws van de dag 

 

krachtig gesproken grafieken  

door verklaringen overstroomd 

verduisteren mij de levenslust 

 

de moed zakkend in schoenen 

die ik nog aantrekken moet 

sluipt in angst weer omhoog 

 

het bevrijdende lied van hoop  

dat wij gisteren nog zongen 

dreigt snel schoon te sterven 

 

onvermijdelijk de adembenemend 

zal het monster eenieder zijn 

die geen afstand houden kan 

 

zo biest de uitvreter het geluk 

dat wij innig omgaand met elkaar 

volgaarne en welig tieren laten 
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wereld op zijn kop | 15 mei 2020 
 

de wereld van vandaag 

is zichzelf niet meer 

de ooit verfoeide boerka 

is ons eigen masker nu 

ten strengste verboden 

is het contact met elkaar 

 

corona zet alles op zijn kop 

met constante dreiging  

ontwricht het de dagen  

met abrupte onzekerheid  

waarin de oogst van angst 

ons tot eenzaamheid wrijft 

 

angst voor het onbekende 

regeert het doen en laten 

de warm gemeende hand 

is nu het grootste gevaar  

dat springlevende levens  

weggrist met plotse dood 

 

wat gisteren normaal was 

is vandaag buitengewoon 

houvast blijkt drijfzand 

dat de hoop ondermijnt 

van de bakens van liefde 

die kwetsbaren steunen 

 

de wereld van vandaag 

wordt zichzelf niet meer 

als dit normaal abnormale 

ons nieuwe gewoon wordt  

hamstert straks eigenbelang 

naastenliefde stiekem leeg 
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schijngeluk | 16 mei 2020 
 

wandelend in gedachten 

of was het misschien 

in gedachten wandelend 

wat het ook zijn mocht 

vandaag lijkt zo gewoon 

een dag zoals normaal 

 

in de schaduw van de zon 

op zijn vertrouwde plek 

speurt de reiger kikkers 

voor het ontbijt of diner 

als op weg naar ergens 

de mensen hem passeren 

 

in het glinsterende licht 

van het water in de sloot 

weerspiegelen de wolken 

op deze fraaie lentedag 

alsof er geen vuiltje is 

dat ons verontrusten kan 

 

uit het groene lentelover 

klapwiekt plots een houtduif 

die het waterhoen opschrikt 

dat watertrappelend vlucht 

terwijl vogels vrolijk zingen  

van eindeloos lijkend geluk 

 

alleen de flarden van gesprek  

van wandelaars en fietsers 

boodschappen zo nu en dan 

de ongemakkelijke waarheid 

van het virus dat bepaalt 

wat wij beter laten kunnen 
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eigen wijsheid | 17 mei 2020 
 

wie zeer begaafd is 

blijkt juist nu zwakker 

omdat hij die weet 

evenwicht zelf bepaald 

goochelend met regels 

die beter of niet passen 

 

afstand kent hij niet 

nog respect voor afspraak 

als anderen wegblijven 

ontzegt hij zich niet 

de vreugde van de zee 

waar die het strand kust 

 

in het winkelend publiek 

geeft en neemt hij ruimte 

als het hem passen wil 

grommend en grauwend  

ogen gevend aan domheid 

die dat niet snappen wil 

 

zijn sterkste zwakte verlicht 

draait hij de wind eigenzinnig 

in een richting die hem past 

omdat hem vanzelfsprekend is 

dat anderen de schuld treft 

als voor hem spijt te laat is 
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de eerste zwaluw | 18 mei 2020 
 

op de route van versoepeling 

ontbreken nut en noodzaak 

langer nog streng te blijven 

 

zonnig zoals de dagen nu zijn 

kondigt zich verdere verruiming 

als kleine stap in grote sprong 

 

beperkt wel maar open toch  

mogen de horeca en theaters 

de bioscopen ook en musea 

 

waar de scholen nu heropenen 

zoeken naarstig zich ouders  

motivatie voor het puberbrein  

 

als de eerste zwaluw in de zomer 

neemt dit ons niet de schaduw  

van wat kwam of weer komen kan  

  

nog ontbreekt ons het antwoord  

op het zoveel verwoestend virus 

dat al talrijk geliefde levens nam 

 

de strijd is pas dan gestreden 

als het vaccin kan worden gelegd   

in te snel gevulde kinderhanden 
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aangedaan | 19 mei 2020 
 

de bakkers bakken zelf bruin 

slagers keuren het eigen vlees 

kippenfokkers worden geplukt 

obers verdrinken hun verdriet 

loodgieters verstoppen zich 

en de elektricien is geschokt 

 

machinisten het spoor bijster 

zien pedicures de nagels bijten  

koeriers sjouwen zich breuken 

brouwers tappen zich dronken 

koopmannen kramen met onzin 

en drukkers persen alles uit 

 

wijnboeren schenken puur azijn 

zelfstandigen worden afhankelijk  

bloemisten verwelken zienderogen  

boeren zitten op zwart zaad 

naaisters knopen eindjes aan elkaar 

en geen mens weet zich nog raad 

 

ouders slaan zich er wel doorheen 

kinderen en ouderen zijn de pineut 

de meteorologen zijn depressief 

de arbeiders zien werkeloos toe 

rijken worden de nieuwe armen 

en geestelijken geloven het wel 
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door het tweestrijd zaaiend virus 

voelt iedereen zich alles genomen 

dus schreeuwen zij moor en brand 

als magere varkens levend gevild 

de daken hoog van toren blazend  

dat het ergste getroffen toch wel  

niet de ander maar toch zijzelf zijn 
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pakjesavond | 20 mei 2020 
 

het volk aan de buis gekluisterd 

klopt de harten vol verwachting 

zou het goede nieuws dan komen 

dat zo werd gehoopt en verwacht 

 

het eerste pakje is een vermaning 

dat alleen iets meer samen kan 

als iedereen de orde houden kan 

die het virus onder controle houdt 

 

het gaat goed spreekt sint rutte 

maar moet beter pietert de jonge 

ons blijft waakzaamheid geboden  

anders dweilt de kraan weer open  

stap voor stap komt er ruimte 

kunnen we bepaald wat versoepelen 

zoals scholen weer helemaal open 

mits thuis de ouders blijven werken 

 

gesloten blijven nog de feestcafés 

zoals ook de sportschool en sauna  

restaurant op afstand en beperkt  

kunnen net als de terrassen open 

 

complimenten zijn er voor de jeugd  

die gevraagd wordt mee te denken 

tot samenleven op anderhalvemeter 

met slimme antwoorden en suggesties 
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blij en verdrietige kijken gezichten 

de uitgepakte sint en piet dan na 

omdat naast bevredigde belangen 

velen hun verlangens zien resteren 
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leef nu | 21 mei 2020 
 

dit is het moment  

om leven te vertragen 

het mooie te genieten  

dat zo lukraak over is 

 

vier het kostbaar voorrecht  

anderen geliefd te wezen 

deel vrijgevig het bestaan  

dat rijker maakt dan geld 

 

de verdubbeling van vreugde 

is wat jij met anderen deelt 

door hartstochtelijk gelukkig 

het leven nu lief te hebben 
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in ongewone stilte 
           ver-dichtjes in dagen van coronapandemie 
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