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Toon Hermans 
1. ’n Beetje 

 
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje, 
en alle beetjes die je stierf 
‘t is vreemd maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 
je zegt ik ben wat moe 
maar op een keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe. 

 
 

2. Nu ‘t rouwmoer rondom jou is verstomd, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er een diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten, 
en telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was, en ook niet wat je zei. 

 Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
 we zullen samen door het stille landschap gaan. 
 Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
 raak je mijn hart nog duidelijker aan. 
 
 

3. Heer, 
wij geloven dat U de Heer bent 
van leven en dood. 
Die gedachte geeft ons hoop. 
Maar als we iemand 
die ons dierbaar is, verliezen 
hebben we geen antwoord. 
Laat ons, Heer, 
ons leven 
in Uw handen leggen 
en leer ons telkens weer 
‘Uw wil geschiede’ zeggen. 
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4. Heer, 
laat mij opzien 
naar het kruis, 
en als ik niet meer verder kan 
mijn gebed 
als verse bloemen 
neerleggen 
aan Uw gekruisigde voeten. 
 
Wees de bron 
waaruit ik put 
als de rivier 
van mijn leven 
is opgedroogd. 

 
 

5. Je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 
die, als het erop aan komt, 
voor je bidt of voor je vecht 
pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen 
‘k heb een vriend. 

 
 

6. De dood, 
dat is geen kist, geen speech, geen graf 
geen vonnis en geen straf. 
De dood zijn engelen die 
met zachte hand 
mij dragen naar een ver een lieflijk land. 
En jou en mij 
breekt hij niet ui elkaar, 
dat nooit. 
Mijn schat, ‘k zal dichter bij je zijn 
dan ooit. 
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7. Vriend 
 
Hij had opeens iets wijs de laatste tijd, 
alsof hij wist wat er met ‘leven’ wordt bedoeld, 
alsof hij ergens in zijn maandenlange strijd 
iets van de eeuwigheid al duidelijk had gevoeld; 
je kon het zien, dat hij het niet meer haalde, 
en dat hij aan de grote reis begon. 
 
Toen ik die laatste maal de trap afdaalde 
was ’t of ik achterbleef… op een perron. 

 
 

8. Dacht je dat al het grootse leven 
dat hier op aarde heeft geleefd, 
ineens totaal is afgeschreven, 
ineens geen enkel nut meer heeft? 
 
Dat alle liefde die zij gaven, 
hun wijsheid of hun droefenis, 
onder de aarde ligt begraven 
en dat daar niets van over is? 
 
Ze leven verder en ze slapen 
niet één moment, geen enkele stond, 
Hij heeft de mensen niet geschapen 
om op te bergen in de grond. 

 
 

9. Waar je ook bent 
ik zou ’t niet weten. 
Niet in tijd of afstand te meten. 
Ik heb je bij mij, diep in mij. 
Je bent voor altijd zo dichtbij. 
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10. Droom 
 
Ik droom dat er wat groen zou zijn 
waar ik mij kan leggen 
waar ik luist’rend naar de zomerwind 
iets van diepe stilte vind 
waar ‘k niets meer hoef te zeggen 
 
Ik ben de woorden moe 
de uitgekiende zinnen 
Ik zou zo graag opnieuw 
zonder één woord beginnen 
 
een stilte… zo intiem 
daar in het jonge groen 
mijn laatste pantomime 
’n glimlach en ’n zoen 

 
 

11. Al het levende is zinnig 
hoe onbegrepen ’t ook mag zijn, 
of het blij is, droef of innig 
of het onrust is of pijn. 
 
Zinnig is ons hopen, vrezen, 
de kleinste bloem in ’t lage gras, 
daarom zou het onzin wezen 
als de dood onzinnig was. 
 
 

12. Mijn liefste wens, 
opnieuw geloven in de mens, 
niet altijd wijzen op zijn falen 
maar duizend malen weer herhalen 
dat hij een deel is van Gods plan, 
daar wordt de wereld mooier van. 
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13. Een nieuw begin 
 
Die laatste uren voor het einde, 
dan wordt die grote wereld klein. 
Is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn. 
 
Wat wij zo indrukwekkend vonden 
verliest zijn glans, verliest zijn zin. 
Maar achter de gesloten ogen glanst 
een gigantisch groot begin. 
 
 

14. Einde 
 
Zij was allang zichzelf niet meer 
zij kon het niet meer aan 
we hoopten, zittend rond haar bed 
dat zij maar dood zou gaan 
 
en na haar laatste zucht was het 
of zij zichzelf hervond 
alsof zij op de drempel 
van een ander leven stond 
 
‘k ben even blijven kijken 
ben even blijven staan 
en voelde iets van wonder 
door de stille kamer gaan. 
 
 

15. Er moet toch een plek zijn van ’n ander allooi, 
ver weg van de haat en het kleine geklooi. 
Geen roddels, geen pijn en geen ach en geen wee, 
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. 
 
Er moet toch een plek zijn, ’n land of ’n rijk, 
waar iedereen happy is, ied’reen gelijk. 
Er moet toch zo’n plek zijn, of dacht je van nee, 
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. 
 
En als je daarboven opnieuw bent ontwaakt, 
en je denkt, wat heb ik me te sappel gemaakt, 
dan begrijp je de sores, die je had hier benée, 
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. 
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16. Leven 
 
Leven is geen zaak van jaren 
van ‘wat je viert’ of ‘wat je lijdt’ 
ergens is het nog iets ànders 
dan alleen een zaak van tijd. 
 
Leven is geen zaak van jaren 
leven heeft een diepere zin 
je kunt het voelen ‘aan het einde’ 
en ook een beetje ‘bij ’t begin’. 
 
 

17. Te zijn, bij wie er niet meer zijn, 
heel diep in je gedachten 
en niet met woorden lang en luid, 
kan af en toe de pijn verzachten 
er gaat een wonderlijke rust van uit. 
 
 

18. Dit is de dag vandaag 
en verder is er geen 
ik leefde de dagen 
stuk voor stuk 
en proefde ze één voor één. 
 
Zoals het brood dat in de oven 
lekker vers gebakken wordt 
zo wilde ik nu in nu geloven 
het leven was zo kort. 
 
’t Decor is klaar, de verf nog nat 
het gras is jong en groen 
de aarde geurt naar leven 
maar zonder mij moet je ’t nu doen. 
 
En nu, na deze aardse tijd 
dan is er snel noch traag 
dan is ’t in alle eeuwigheid 
‘vandaag’. 
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19. Liedje 
 
’n dag zonder jou 
is een tuin zonder bloemen 
een dag zonder jou 
kan je geen dag meer noemen 
een dag zonder jou 
is een dag zonder licht 
en dààrom is zo’n dag 
geen gezicht 
 
het huis is leeg en koud 
als ik je stem niet hoor 
de tafels, de stoelen en het bed 
het stelt geen moer meer voor 
een boom zonder takken 
’n hemel zonder blauw 
m’n lief – dat is een dag 
zonder jou 
 
 

20. Als verdriet je bedrukt 
als alles je mislukt 
en de moed naar de knoppen is bij je 
dan hoort Hij je. 
 
 

21. Mama is het woord 
waar het leven mee begint. 
Mama is het woord 
dat hoort bij ieder kind. 
Een woord om zacht te zeggen 
niet om luid te schreeuwen. 
Het hoeft niets uit te leggen 
en gaat door alle eeuwen. 
Mama is het woord 
waar de mensheid mee begint. 
Mama is een ander woord voor liefde. 
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22. Ik heb me wel eens afgevraagd: 
ben ik hier zomaar 
tot aan een bepaalde dag, 
tot aan een bepaald uur 
en houdt dan plotseling alles op? 
Dan heb ik weleens gedacht, 
jawel, een uitzichtloze gedachte. 
Als ik mijn ogen sluit, 
houdt dan alles op? 
Waren die handvol jaren 
de bedoeling van mijn hele bestaan? 
Als je er even diep over denkt, 
voel je ineens 
dat er méér is: 
dat de God van hemel en aarde 
met zijn kostbaarste 
en meest geliefde schepsel 
andere bedoelingen heeft, 
dan alleen luttele jaren leven op een aarde 
waar vrijwel altijd 
onvrede en tegenstrijdigheid heerst. 
 
 

23. Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet, hij redt het niet. 
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor zijn einde 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen zijn leven, 
maar ook zijn lijden overnam. 
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24. Tuin 
 
de bomen 
komen uit de grond 
en uit hun stam 
de twijgen 
 
en ied’reen vindt het 
heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
 
we zien ze vallen 
naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
 
zo heeft de aarde 
ons geleerd 
dat al wat sterft 
zal bloeien 
 
 

25. Ik heb zojuist gehuild 
totdat de bui bedaarde 
toen kwam een diepe zucht 
ik vatte nieuwe moed 
 
zo schreit de hemel ook 
zijn regens op de aarde 
en al die hemeltranen 
doen ook de aarde goed 
 
Ik zeg het onomwonden: 
ik heb het nooit gevonden 
het lijkt alleen maar zo. 
 
 

26. Toen ik op deze aarde kwam, 
heeft iemand mij gebracht. 
Ik heb de weg niet zelf gevonden 
door die donk’re nacht. 
 
En als ik straks weer weg zal gaan 
naar de eeuwig groene dalen, 
dan zal mij vast en zeker 
weer iemand komen halen. 
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27. Dank u 
 
Ik heb gehuild, gelachen en gevochten. 
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten. 
Ik hief het glas, het viel kapot in duizend scherven. 
Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven. 
Ben blijven pogen, al verbrandden al mijn schepen. 
Ik heb gebaald, gefaald en heb ‘m vaak geknepen. 
Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten. 
Maar als ik ga, dan zeg ik: 
“Dank u, ik heb genoten”. 
 
 

28. Heer, 
er valt geen blad van een boom 
buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven 
en in de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugden, 
van mijn beproevingen 
en van mijn tranen. 
Laat die gedachte 
mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen 
en maakt het nieuw. 
 
 

29.  De dag 
 
Wij vullen de dagen van ons leven in 
door allerlei dingen te doen. 
Dat is best, maar wij moeten wel uitkijken 
dat we daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. 
De dag is een geschenk. 
Eerst komt het geschenk, en dan pas 
zie je wat je ermee kunt doen. 
 
 

30. Waarom? 
 
Daarom hebben wij 
die handen 
en die armen 
om, als het koud wordt 
rond je hart 
elkaar te verwarmen. 
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31. Ga nooit heen zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Wie het noodlot zal ontmoeten 
kan het morgen niet meer doen. 
Ga nooit heen zonder te praten 
dat doet soms een hart zo’n pijn. 
Wat je ’s morgens hebt verlaten 
kan er ’s avonds niet meer zijn. 
 
 

32. We leven met de kleine dingen 
Kleine vreugde en kleine pijn 
We leven met herinneringen 
Die groter lijken dan ze zijn. 
 
 

33. Wees gerust 
wees gerust 
je weet het van tevoren 
blijheid wordt 
uit droefenis geboren 
en uit het zand 
ontspringt de held’re bron 
in elke regendruppel 
zit ’n vonkje zon. 
 
 

34. Einde 
 
Wij doen zo deftig met de dood 
dat doen we al zo lang 
om hem te zien zoals hij is 
daarvoor zijn we te bang. 
 
Wij zitten, platvloers gezegd 
’n leven lang te knijpen 
pas als je héél dicht bij ‘m bent 
begin je ’t te begrijpen. 
 
Dan krijg je iets van: dàt lucht op… 
in plaats van iets van straf 
en bij je laatste harteklop 
valt alles van je af. 
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35. Liefde 
 
Het was alsof we afscheid namen 
maar liefde is oneindig groot 
we bleven en we blijven samen 
liefde is sterker dan de dood. 
 
 

36. Wonder 
 
Waar zal ik zoeken 
Naar het wonder in de dingen 
Naar de geheimen 
Van Zijn eindeloos plan 
Als ik van alle teksten 
Die de vogels zingen 
Niet eens één enkele 
Lettergreep begrijpen kan? 
 
 

37. Ik heb gezocht, gevonden en verloren 
en weer opnieuw gezicht totdat ik het weer vond. 
Een mens wordt zoveel meer dan ééns geboren 
en voor wie zoekt is op ’n dag de cirkel rond. 
 
 

38. Alles is heimwee 
Wolken en water 
Alles is heimwee 
Naar vroeger – naar later 
Vroeger is over 
Later – een ster 
Gisteren is oud 
En morgen nog ver. 
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39. Vraag 
 
Vandaag is het geluk je deel 
en morgen vallen klappen 
oh er gebeurt zoveel, zoveel 
waar wij geen barst van snappen. 
 
Soms voel ik me als een ouwe krant 
het lukt niet, voor geen meter 
soms is de hemel op mijn hand 
en gaat het stukken beter. 
 
 

40. Leven 
 
Niet je hele, lange leven 
met je voetjes op de grond. 
Beetje dromen, beetje zweven 
lijkt me ook niet ongezond. 
 
 

41. Oneliners 
 
De hemel geeft, wie vangt die heeft! 
 
Er is een tijd van komen en gaan 
maar m’n tijd van gaan is nu gekomen. 
 
Te leven is een gunst, 
te weten hoe, een kunst. 
 
Het hoeft geen groot boeket te zijn 
één bloem is evenveel. 
 
Liefde is op weg zijn naar: 
jezelf te vinden in elkaar. 
 
 

42. Het mooiste dat het leven biedt 
Zijn af en toe de dromen, 
Dat alles nog beginnen moet 
En ’t beste nog moet komen. 
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43. Als ik dood ben 
niet die theatrale rouw. 
Neem wat Franse kaas 
wat stokbrood en wat wijn. 
Ik wil ook niet 
in een vaasje op de schouw. 
Ik wil gewoon 
een stukje kerkhof zijn. 
 
 

44. Verder van de wereld weg 
Elke dag een beetje 
Dichter naar de hemel toe 
Elke dag een treetje. 
 
 

45. Heer, 
toen ik in het diepe dal zat 
en geen spatje meer zag 
van het licht aan de top, 
heb ik U aangeroepen 
en het werd lichter. 
Het licht kwam in het dal, 
en langs het licht 
klauterde ik weer omhoog, 
moeizaam, 
maar eenmaal aan de top 
zag ik het licht in volle glorie. 
Het leed was geleden 
en dankbaar 
heb ik Uw licht omhelsd. 
Nu weet ik het zeker: 
U bent het stralende licht 
aan de top van de berg, 
maar ook 
de schittering van het vonkje in het dal. 
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46. Ik wil alleen zijn met de zee, 
ik wil alleen zijn met het strand, 
ik wil mijn ziel wat laten varen, 
niet mijn lijf en mijn verstand. 
 
Ik wil gewoon een beetje dromen 
rond de dingen die ik voel 
en de zee, ik weet het zeker, 
dat ze weet wat ik bedoel. 
 
Ik wil alleen zijn met de golven, 
‘k wil alleen zijn met de lucht, 
ik wil luisteren naar mijn adem, 
ik wil luisteren naar mijn zucht. 
 
Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen, 
daarna zal ik verder gaan 
en de zee, ik weet het zeker, 
zal mijn zwijgen wel verstaan. 
 
 

47. Ik zal je troosten, als je komt met je verhaal, 
totdat je ’t leven weer een beetje aardig vindt. 
Ik speel mijn rol, als stond ik voor een volle zaal, 
maar als je weg bent, zal ik huilen als een kind. 
 
 

48. Het is niet te zeggen in een vers of in een woord, 
’t is niet te zeggen in een psalm of in een lied, 
je voelt gewoon op zekere dag dat Hij je hoort, 
je merkt opeens dat Hij je ziet. 
 
 

49.  Tijd 
 
Of wij jaren 
in getallen tellen, 
je kunt wat komen moet 
vertragen noch versnellen. 
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50. Als een vale grijze sprei 
viel de schaduw over mij 
ik heb gehuild 
maar vatte toch weer moed 
de dagen waren leeg en grauw 
ik wist wel dat het komen zou 
het gaat niet zo, dat je ineens 
de geest zult geven 
bij elk verdriet verlies je 
kleine beetjes leven 
en komt van lieverlee 
een leegte in de lijven 
met net te weinig fut 
om langer hier te blijven 
en alle pijn en alle tranen 
die je schreit 
ze zijn een duit 
in ’t zakje van de eeuwigheid. 
 
 

51. Ik hou van jou, ik hou van jou 
een dag, een jaar, een eeuw. 
Ik weet dat liefde lente is 
maar ook een beetje sneeuw. 
 
 

52. ‘k Heb voor de door al meer dan eens 
een lief gedicht geschreven 
ik neem hem wel eens op mijn 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. 
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53. Van boeken blijft je een bepaalde passage 
het meest bij. 
Met mensen is dat ook zo. 
De hele mens onthoud je niet, 
maar wel een paar flitsen, 
een stem, een lach, een oogopslag, een gebaar 
en soms een paar woorden… 
 
 

54. Al zijn ze nog zo droef 
de dingen die gebeuren, 
er komen nieuwe kleuren, 
er komt een nieuwe dag. 
 
Maar jij, onze liefste jij, 
jij hebt ons van jouw leven 
het mooiste stuk gegeven 
want jij, onze liefste schat, 
jij gaf ons zoveel dingen 
het sterke en het broze, 
de glimlach in je ogen 
het blije en je dromen 
de hoge regenbogen… 
Jij hebt ons leren zingen: 
ik heb het leven lief. 
 
 

55. In haar (zijn) ogen 
stond het allemaal geschreven: 
het stralende blije 
en het hulpeloos geschrei. 
Het waren de achteruitkijkspiegels 
van haar leven, 
dat schommelde tussen soms droevig zijn 
en meestal blij. 
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56. En toen het nieuwe licht kwam 
kwam het nieuwe licht in mij en 
toen het nieuwe groen kwam 
kwam het nieuwe groen in mij 
en toen de nieuwe zon kwam en lachte 
lachte de nieuwe zon in mij. 
Zo heeft het moeten zijn 
het donker, de pijn, het verdriet, de eenzaamheid, 
het lag achter me toen het nieuwe licht kwam. 
Je kunt het niet oproepen of aansteken, 
het komt wanneer het komt. Laat het zo. 
Laat het over je heen komen, 
alles komt uit Zijn hand. 
 
 

57. wie was het die de zon verzon 
toen de allereerste dag begon 
die sterren aanstak voor de nacht 
het eerste vonkje sneeuw bedacht 
wie blies de wind zijn adem in 
gaf mens en dier hun wezen 
wie schreef de teksten, welke pen 
voor merels en voor mezen 
 
je voelt als iemand huilt of lacht 
of als de regens zingen 
dat zich één grote, lieve kracht 
verbergt in alle dingen 
 
 

58. Het is een kunst om in het grijs van deze dag 
het blauw van morgen te zien. 
Om te voelen dat verdriet geen volslagen leegte is, 
maar dat grijs en blauw en leeg en vol 
samenspelen. 
Je raakt er nooit op uitgestudeerd. 
Hoeft ook niet. 
Maar je moet er wel mee bezig blijven. 
Anders blijft het grijs langer grijs dan nodig is. 
Niet aan sleutelen, maar zorg wel 
dat je altijd ’n tubetje blauw bij je hebt. 
Hemelsblauw graag! 
Als we de kleurenharmonie die er heerst in de natuur 
in onszelf zouden kunnen oproepen 
zouden wij een vorm val volmaaktheid benaderen. 
 
 


