
Eenzaamheid 
 

 
 
Ik heb jou gezien 
met een somber gezicht. 
Je had geen stralende blik, 
geen heldere stem, 
geen levenslust. 
Je voelde je eenzaam, 
héél alleen, verlaten. 
Je wachtte steeds op iemand 
die je niet kent 
of die er misschien niet meer is. 
Ik begreep je wel. 
‘k Wou je helpen, 
troosten, 
moed geven 
maar ‘k vond geen woorden. 
Je tranende ogen keken me aan, 
‘k wist dat je iemand nodig had. 
’t Was goed dat ik eens 
bij jou  
langsgekomen was. 
Je had reeds lang 
naar iemand uitgekeken. 
Ik luisterde naar je 
wenende hart, 
je stokkende stem 
en nam 
heel teder en zacht 
je hand. 
Mijn arm legde ik 
om je schouders, 
je kreeg een zoen. 
Deze gebaren zouden 
veel dieper reiken  
dan woorden. 
Je voelde je nu 
al meer begrepen. 
De leegte van de eenzaamheid 
maakte een beetje plaats  
voor de warmte 
van onze “unieke” vriendschap. 
 
 
 
 
 
 
 



 
In jou 
zag ik een surfer, 
die het heerlijke gevoel 
mag ervaren 
om op zijn surfplank te staan, 
die geniet  
van de deugddoende zonnestralen, 
die zich tevreden en machtig 
voelt op het grote waterkussen. 
Maar in jou 
zag ik ook diezelfde surfer, 
die zijn evenwicht  
moet kunnen houden 
en die de wind 
moet trotseren. 
Veel moed en doorzettingsvermogen 
is nodig  
om “verder” te gaan. 
Zeker in ’t begin 
is het vallen en opstaan, 
maar ook een goede surfer 
ervaart dit nog eens. 
Ik vertelde je  
deze gedachte. 
Je kon je er precies 
goed mee vereenzelvigen. 
Je begreep mijn woorden. 
Opeens voelde ik ook  
de warmte van jouw vriendschap 
“doorstromen”. 
We praatten nog een beetje 
met elkaar. 
De knapperige koekjes 
en de warme thee 
kikkerden je wat op. 
Stilaan voelde je je  
iets steviger op je surfplank 
en de zon begon 
een beetje 
warmte  
te geven. 
Je dankte me 
voor mijn “stille, nabije” 
aanwezigheid. 
Het tofste 
van dit bezoek 
was 
dat jouw levenslust 
weer  
begon op te wellen. 



De zon 
had zich nu weerspiegeld 
in het water 
waarin jij 
jezelf  
met je verleden, 
heden en toekomst 
teruggevonden had. 
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