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Tussen liefde en verdriet 

Wordt de zon geboren 

 
 

Dank aan de mensen op mijn pad, elk met hun eigen verhaal.  
Met jullie is het leven mooier. 
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Mijmeringen vooraf 
 
Mijmeringen bij het leven. Een bundel vol gedichten. Taal die 
ontstond in het leven van alledag. In gewone momenten, in mooie 
momenten en in lastige momenten. Taal bij momenten in mijn 
eigen leven en bij verhalen van anderen. 
 
Mijmeringen als ode aan het leven. Woorden in dichtvorm die een 
glimp doorlaten van de onzegbare wereld, die in ons allemaal 
leeft. Een wereld die zich afspeelt tussen uitersten, die 
tegelijkertijd dichtbij elkaar liggen. Een wereld tussen liefde en 
verdriet, waarbij verdriet de keerzijde is van de liefde. We hebben 
geen verdriet om dat waar we niet van houden. 
 
Een wens voor een leven vol mijmeringen. Inspiratie. Geluk. Dat we 
ons gedragen voelen en elkaar durven dragen. Herkenning en 
erkenning. Ontspanning. Dankbaarheid. Een glimlach. 
Ontmoetingen met mensen, elk met hun eigen verhaal, die ons pad 
mooier maken.  
 
Mercedes Sosa verwoordde het kernachtig met het zingen van 
Gracias à la vida (dank aan het leven): 
 
‘Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het heeft me de lach en de traan gegeven. 
Zo onderscheid ik geluk van verdriet, 
de twee elementen die mijn lied vormen, 
en jullie lied, dat eenzelfde lied is, 
en het lied van allen, dat mijn eigen lied is. 
Dank aan het leven.’ 

 
Anke Heij  
Augustus 2022 
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Gedichten tussen 
liefde en verdriet 
Mijmeringen bij het leven 
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Regenboog 
 
Ik bind mijn dromen aan een vlieger 
Gooi mijn verlangens naar omhoog 
Met mijn voeten in de aarde 
Maken ze een regenboog 
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Onzegbaar 
 
In een woord, zie ik een spiegel 
Ik kijk erin. En speel ermee 
Ik laat woorden rondwaaien 
Door de ruimte in mijn hoofd 
Ik voel de temperatuur 
Proef de klank 
Luister naar de echo 
Zoek de essentie 
En vind niet-weten 
Ik probeer een glimp te verwoorden 
Van wat onzegbaar is 
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Mooie dag 
 
Wat een mooie dag   Zolang mijn adem 
Om te ontspannen   En mijn voetstap gaan 
Te werken    Mijn hart en hoofd  
Te bewegen    Samen onderweg zijn 
Te ontdekken    Is dit een dag vol geluk 
Op avontuur te zijn 
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Sprankels 
 
De stroom volgen 
Nutteloos en zonder doel 
Mogen zijn 
 
Contact met binnenin 
Mijn kern 
Die in sprankels 
Naar buiten spuit 
Als een gouden fontein 
 
Die mij verlicht 
En de wereld om mij heen 
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Ont-moeten 
 
Hoe meer ik 
Mezelf toesta 
Dat wie ik ben 
Goed genoeg is 
Hoe meer ik jou  
Ontmoet 
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Afscheid 
 
Soms zijn er geen woorden 
Om te zeggen wat je voelt 
Hoe beschrijf je 
De diepte van verdriet 
Van missen 
Van vreugde  
Van de mooiste herinneringen 
Aan samen 
 
Misschien verandert liefde niet 
Past alleen de vorm zich aan 
Leeft je geliefde verder 
In herinnering en 
Woont ze* in je hart 
 
Ik wens je licht  
Ik wens je kracht 
Dat je je gedragen voelt 
In alles wat is 
 
 
 
 
*Je kunt ‘ze’ ook vervangen door ‘hij’ 
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Jarig 
 
'Jarig' heet het 
De dag dat ik geboren werd 
Herdenken en vieren 
Elk jaar weer 
 
Gek eigenlijk, als ik bedenk 
Elke dag, elke adem  
Is een feestje 
 
Mensen 
Ze houden van gewoontes 
Van rituelen 
Vandaag: eet een gebakje 
Drink wat lekkers 
Om te vieren 
Te herdenken 
Lief te hebben en te leven 
Het moment te markeren 
 
Een nieuw jaar 
Om grijzer en wijzer 
Voluit te leven 
Met alles tussen liefde en verdriet 
Gewoon te zijn 
Op avontuur 
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Ertoe doen 
 
Wie ben ik? 
Om een verschil te maken 
In alle eenvoud ben ik 
Klein en gewoon 
Zoals miljoenen anderen 
 
Misschien zit grootsheid 
In kleine dingen 
Het alledaagse 
Dat telkens weer bijzonder blijkt 
 
De ander zien 
Mezelf zien 
In woord en daad 
Er zijn en ertoe doen 
 
Of simpelweg doen 
Wat me sprankelend blij maakt 
Een sprankel die de oplicht 
In de wereld om me heen 
 
Met oprechte aandacht 
Aanwezig zijn 
Bij wat ik doe 
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Trots 
 
Soms komt er een moment 
Waarin je beseft:  
Op mijn ontdekkingsreis 
Is uit vele kleine stapjes  
Een grote stap geboren 
 
Dat je ongemerkt verder bent gekomen 
Dan je ooit vooraf dacht 
 
Dat je stilstaat en omkijkt 
In al je vezels voelt:  
Wauw, ik ben trots 
Ik mag trots zijn 
Op mij 
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Woorden 
 
Woorden 
Stromen 
Op papier staan ze 
 
Voor wat was 
Wat is 
Misschien wat komt 
 
Ze laten een glimp door 
Van een onzegbare wereld erachter 
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Niet-weten 
 
Ik zweef 
Tussen niet-weten 
En willen weten 
Ergens tussen hoofd en hart 
 
Probeer de echo te vangen 
Van een fluistering 
Alsof het een vlieg is 
Telkens net mis 
 
Zoek de stilte 
Vind er verlangen naar meer 
Vind er pijn 
Die van bang te verliezen 
 
En toch...  
In het niet-weten 
Waar alle verhalen zwijgen  
Lonkt de ruimte en wijdsheid 
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Gedichten bij ‘levend 
verlies’ 
Mijmeringen bij leven met een chronische 

ziekte of beperking 
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Levend verlies 
 
‘Levend verlies’ gaat over levenslange rouw, die je 
kunt ervaren als je of je naaste te maken krijgt met  
chronische ziekte of beperking. Het gaat over verdriet 
dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht. 
 
Levend verlies gaat over het verlies van dromen. Van 
mogelijkheden. Van gezondheid. Van de mogelijkheid je verlangens 
te leven. Van… Als je meer wilt lezen over rouw en levend verlies, 
zijn boeken van Manu Keirse een aanrader. 
 
Vaak wordt er niet over gesproken. Maar het went niet altijd, de 
dagelijkse gevolgen van een ziekte of beperking bij jezelf of de 
ander. Dan gaat het over verdriet anders leren vasthouden, wat 
helpt om hand in hand met het verlies ruimte te vinden voor moois 
en (weer) te kunnen genieten. En misschien zelfs een -na een heel 
proces van vallen en opstaan- te kunnen zeggen dat het leven 
mooier is geworden met ziekte of beperking. Dat wat je meemaakte 
je sterker heeft gemaakt.  
 
De gedichten ontstonden in leven met mijn eigen verworven fysieke 
beperking en in vele gesprekken met anderen over hun leven met 
verlies, bij zichzelf of hun geliefde(n).  
 
Wil je hier meer weten? Begin 2022 nam ik een ondertitelde 
videopodcast op, waarvan je de link op bladzijde 90 kunt vinden.  
  
Eén van de reacties:   
‘Mijn maatschappelijk werkster gaf me vorige maand de link naar 
“levend verlies” dat gaf me veel inzichten. Jouw verhaal geeft het 
voor mij “handen en voeten” daar ben ik heel blij mee.’ 
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Spiegel 
 
Iets dierbaars verloren 
Een veranderd lichaam  
Verworven beperking 
Dat wat was  
Is niet meer 
 
Blijvende rouw  
Door levend verlies 
Elke dag 
Bijna elk moment  
Ervaren  
Het is anders dan voorheen 
 
Ik wil helen 
Ik heb plezier  
Ik lach 
Vol goede moed  
Zet ik weer een stap 
En nog één  
 
Maar telkens weer 
Het butst 
Het confronteert  
Het schuurt 
De wond weer open 
 
In de spiegel 
Zie ik mijn verdriet 
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Over Anke 
 
Nadat ze in haar leven iets heel belangrijks kwijtraakte -een deel 
van haar gehoor en daarmee ook plotseling afscheid moest nemen 
van haar werk en haar passie- ontdekte Anke Heij (1979) dat 
woorden ontstonden in het leven van alledag. Wat ze niet kon 
zeggen, kreeg wel woorden op papier. Eerst hield ze die woorden 
voor zichzelf. Toen ze haar gedichten deelde kwamen er zoveel 
mooie en ontroerende reacties, dat ze de gedichten bundelde. Zo 
ontstond dit boekje, in de hoop dat ze anderen iets brengen. 
 
Anke is veel buiten in de natuur. Voor haar een plek waar beelden 
en woorden ontstaan en waar ze tot rust komt. Ze houdt van 
avontuur en trekt er graag op uit, alleen en met anderen, om te 
wandelen, kanoën of te fietsen.  
 
In haar leven en werk zijn verbinding en communicatie centrale 
thema’s. Vanuit haar bedrijf Kunst van het mogelijke – training en 
advies bij gehoorverlies helpt ze mensen met de vragen hoe leven 
en werken met gehoorverlies beter, makkelijker en creatiever kan. 
Meedenken met de vraag: ‘hoe kan het wel?’ Dat doet ze als trainer, 
coach, spreker en als docent Nederlands met Gebaren. 

 
Anke woont samen met haar lief in het 
mooie Twente. 
 
Meer weten over Anke?  
www.kunstvanhetmogelijke.nl/over-mij   

 
Cadeautje verpakt in prikkeldraad: Greet 
Vonk in gesprek met Anke Heij. Deze 
ondertitelde videopodcast is te vinden op 
YouTube, https://youtu.be/3GIQjPETaqM 
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Enkele reacties op gedichten 
 
‘Je gedichten raken de (mijn) ziel.’ 

‘Wat kun jij het leven verwoorden zeg.’ 

‘Jouw gedicht verwoordt precies waar ik vandaag mee zit, dit was 
wat ik nu nodig heb. Dank je wel.‘ 

‘Ik las je gedicht en nu weet ik wat ik kan zeggen. Ik heb eindelijk 
woorden.’ 

‘Door dit te lezen en kort te overwegen is mijn dag al waardevol 
begonnen      !’ 

‘Mooi verwoord en zo herkenbaar. De toekomst is mooi, maar niet 
altijd zoals wij hadden bedacht.’ 

‘Wat prachtig verwoord Anke … dank je      ’ 

‘Wat mooi zeg; jouw woorden raken mij diep. Mooi is de weg naar 
nieuwe mogelijkheden die hij mag gaan met mijn moederhart aan 
zijn zijde. Want onze verbinding is voor altijd… onvoorwaardelijk!’ 
(bij het gedicht Moederhart)  

Reactie op dit boekje 

‘Je laat zoveel zien van jezelf. Je bewegen, je verlangen, je pijn en 
verdriet. Het is alsof ik bij je naar binnen mag kijken, mee- en in 
mag leven in je worden, zijn en richting, je verwondering, je liefde 
voor leven, je durven veranderen. 

Ik mag je leren kennen en herkennen in je gedichten. Dankjewel.  

Het is ook of je mij uitnodigt meer van mezelf in woorden te laten 
zien. Van mijn verwarring, verdriet en onmacht, van mijn liefde voor 
leven ook. Met jou durf ik dat ineens te delen…’ 


