
Gedichten  

 

Veel fijne herinneringen 
Veel fijne herinneringen  
Verzachten de smart 
Voorgoed uit ons midden 
Voor altijd in ons hart. 

  

Een lege plek 
Een lege plek 
Een groot gemis 
Een fijne herinnering 
Is wat er is. 

  

Samen 
Samen is 
een groot gemis 
als Samen 
er niet meer is. 

  

Het liefste bezit 
Woorden schieten tekort 
wanneer het liefste bezit 
herinnering wordt.... 

  

Altijd in onze gedachten 
Zo klein, zo mooi, zo lief, zo fijn... 
Zo zal hij/zij altijd in onze gedachten zijn. 

  

Herinnering 
Achter tranen van verdriet 
Schuilt de glimlach van herinnering. 

  



Afscheid nemen 
De moelijkste vorm van liefhebben 
is afscheid nemen van iemand waarvan je houdt. 

  

Waarom 
Waarom zijn er zoveel vragen 
waarom is er zoveel pijn 
Waarom zijn er zoveel dingen 
die niet te begrijpen zijn.. 

  

Verpakken in kostbare gedachten 
Afscheid nemen is met zachte handen 
wat voorbij is, samenvouwen 
en verpakken in kostbare gedachten 
ter herinnering aan hem/haar. 

  

Men zegt zo snel het is voorbij 
Men zegt zo snel het is voorbij,  
mijn lichaam dat is weggenomen.  
Maar niet wat ik deed  
en wat ik zei. 

  

De dood is een open veld 
‘k Heb voor de dood al meer dan eens 
een lief gedicht geschreven. 
Ik neem hem wel eens op m’n schoot 
hij hoort zo bij het leven. 
Ik weet hoe bang ik was als kind 
wat heb ik ‘m geknepen. 
Hij was m’n vijand, nu mijn vrind 
nu heb ik hem begrepen. 
Hij heeft mij zijn geheim verteld 
en zo ben ik m’n angst ontgroeid. 
Voor mij is hij een open veld 
waar hemelhoog het voorjaar bloeit. 
Toon Hermans 

  



Dank U, ik heb genoten 
Ik heb gehuild, gelachen en gevochten, 
ik lag in warme bermen en in gladde bochten. 
Ik hief het glas, het viel in duizend scherven. 
Ik wist de grijze hemel 
toch weer blauw te verven. 
Ben blijven pogen 
al verbranden al mijn schepen. 
Ik heb gebaald, gefaald 
en heb hem vaak geknepen. 
> Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten. 
Maar als ik ga dan zeg ik Dank U 
ik heb genoten. 
Toon Hermans 

  

Het leven duurt maar even 
Morgen is geen morgen meer 
als jij er niet meer bent. 
En als je de dood niet kent 
kun je eigenlijk niet leven. 
Want dood dat zul je altijd zijn 
en het leven duurt maar even. 
Freek de Jonge 

 


