
H. Andreus 
 
Onder de bomen 
 
In het trillende  
net van de zon twee of drie 
bloedige veren. 
 
Bomen 
 
Een boomtocht zo licht 
in de wind of de wortels 
verzetten geen stap. 
 
De koele wind en het zachte spreken der bomen 
en de losgebroken augustusmuziek der vogels 
en de rivier die blikkert een magnifiek magnesiumlicht 
en de zon die beurtelings charlie parker en bach heet 
 
 
strek je armen gebogen liefste 
ik wil gaan boogschieten met 
lange gonzende woorden 
 
 
ik heb een duizendmaal mooier vrijheidsbeeld gemaakt 
ik heb je borsten nog nooit zo hoog gezien 
kinderen kunnen glijbaan spelen langs je heupen 
ik wil boldriehoeksmeting leggen langs je enkels 
 
 
en ik kijk naar je door verrekijkers andersom 
je loopt zo langzaam naakt door de verten 
je bent een glasscherf zonlicht 
je bent een vogel tussen hoog gras 
je bent een kleine kobold met wuivende handen 
 
 
ik kijk naar je met mijn eigen ogen 
en ik leg je neer op het bed van mijn woorden 
 
 
wij zijn de ruiters te paard van de zon 
wij zijn de slaven der slavenhalers 
ik was van zeewater en van nachtwind 
ik ben met brandwonden overdekt 
 
 
wij leven in mistige huizen 
van stukken der sterren en van 
de keistenen der liefde 
en van de witte wijn van het lichaam 



 
wij zijn het reisverhaal 
van ons zwerven zonder landkaart 
wij schrijven dreigbrieven naar de avond 
en wij ontvoeren de nacht 
 
wij knielen voor onze monden wij bidden  ave mariaas 
der liefde 
 
wij smeken de ander in leven te zijn wij vragen de val- 
ken der valkenjacht 
 
wij zijn kerkklokken 
 
hoor je de stilte der zon liefste 
hoor je de stilte der zon  
hoor je de stilte der zon liefste 
hoor je de stilte der zon  
 
 
Boombeschrijving 
 
 
Bomen zijn werkelijk. 
Hun bladeren praten werkelijk 
met woorden veelzeggend en letterloos. 
 
 
Hun toppen zingen. 
Hun stammen zwijgen 
hoorbaar. 
 
 
Hun wortels houden 
van de aarde. 
 
 
Bij een boom 
staande moet ik wel 
ademen als een boom. 
 
 
Naar een boom 
ziende zie ik 
hemel en aarde in elkanders 
armen. 
 
 
Want een boom, 
een boom is een bruiloft. 
 
Bos 



 
Zacht knetterend 
als voetzoekers van kobolden 
gaan de bladeren af, 
waarin een dikke vogel 
zich baadt en zich schudt, zich schudt. 
 
 
En mij verbijstert het groen firmament; 
mij onthullen 
de dunne met boomtakken en varens 
getekende vleugels van een onvoorstelbaar 
grote groene slapende vleermuis. 
 
 
In zulk een waas gevangen 
wie zegt mij waar ik ben? 
Wanneer ik even niet oplet, pikt 
een krassende kraai naar mijn ogen. 
 
Tussen bomen 
 
 
groen water van bladeren aan bomen; 
iedere gedachte wordt een zeilvaart; 
de stormen buigen zich onder de boeg. 
 
Iedere gedachte steekt zich in de veren, 
legt zich te slapen in een merelschedel, 
te lui voor de vleugels die hij eindelijk heeft. 
 
Niets is nodig te zeggen: 
de heldere hemel misprijst de raspende 
medeklinkers van ook de mooiste monoloog. 
 
De bossen in of Good old Darwin 
 
Je kunt het zien 
met verlangzaamde blik: 
woedend hout, 
de gevechten om licht. 
 
 
Schuil onder het lover 
van een overwinnaar, 
dikke killer 
van zijn broeders, 
 
 
valt het toch moeilijk 
te geloven 
in die ruisende kalmte, 



groene wijsheid. 
 
Levensboom 
 
 
Ik heb geen wortels 
dan in het licht. 
 
 
Van mijn donkere jonge jaren 
de bezoeker incognito, 
parelgrijze vader, 
hij werd een doodgetrapte 
stem: Sjema Israël... 
 
En laf bemoederd ben ik 
door twintig gekruisigde eeuwen. 
 
Maar ik ben m'n eigen 
levensboom: de bladeren 
 
raken de aarde en ik 
wortel in het licht. 
 
Eekhoorn (in potlood) 
 
Een fijnbehaarde golf, 
die bidden kan en roven. 
 
Glanzende keukenlift van de boom. 
 
Door het hoge gras  
een lage trillende vacht 
of een golf die pauze houdt, 
 
terwijl de vermaarde staart 
zijn dikke vraag weliswaar 
 
krom doch andersom stelt. 
 
H. Andreus 
 
Ik weet haast niets meer 
Van alles wat ik eens heb willen zeggen. 
Ik wil haast niets meer zeggen. 
Alleen iets van het licht. 
 
Wat kan een hamer  
Die spijkers in het licht slaat? 
 
De val  
Uit het lichaam 



En de angst 
Omdat het licht 
Het niet houdt. 
 
Het lachen van het licht 
En van de eindeloze echoos 
Van het lachen van het licht. 
 
Het lachen van het licht 
Omdat het alles 
Kan zien. 
 
In de holten 
Van het licht 
Past het allemaal 
Wel: 
Steen, 
Boom,  
Dier, 
Mens. 
Alleen 
Slaat nu al 
Dodelijk licht daardoorheen. 
 
Alle woorden 
Om het licht heen 
Zijn er te zacht voor, 
Bloembladen 
Om een zon heen 
Die ook onze harde dood sterft 
Aan licht dat niet beweegt. 
 
Ik grens  
aan twee kanten 
aan het licht: 
ik word verwekt 
en ik ga dood: 
een spiegel 
kijkt in een spiegel 
 
Zoveel  
bogen  
van licht, 
maar ook zoveel  
luiders 
van klokken. 
 
Hans Andreus 
 
Tekens van reizen 
 
Door de regens die met zachte lachende vingers hun 



kralengordijn dichtdoen voor de open deur van de hemel. 
Zie, daar komen wij gelopen: 
een reiziger en een reizigster 
met wat bagage van brood en verder niets dan 
zonnen van ogen de aarde verwarmend, 
waarop wij gaan. 
 
En wat dan des nachts? melkwitte manen? 
moeheid achter gesloten oogleden? ja, 
melkwitte manen wanneer in de stallen 
of schuren of op de harde trotse rotsgrond 
wij eindelijk gaan slapen. verhuizen naar de droom. 
waar weer een vuur brandt van het vreemde in ons lichaam, 
een drukdromend vuur onder de manen van onze ogen 
en waar wij veel schaduwen zien. 
 
Of zelfs ook overdag. Want er is een hels geloof, 
dat alles waar maakt: de dieren van de wildernis 
en de dieren van de leegte, bewegende kadavers, 
en de terreur van de fabeldieren 
-horens, muilen, schubben en het koude 
gespuwde vuur en de klauwen in ons vlees -: 
de monsters die wij dag en nacht uit ons ademen, 
9mdat onze adem stokkend gaat. 
 
Zo reizen wij, toch ieder zijns weegs, 
jij hierheen, ik daarheen, ook al breken onze vingers 
in een vasthouden aan ons houvast, ook al schampt ons lichaam 
het andere lichaam. Wij reizen alleen. 
Dat is niets bijzonders, dat is doodgewoon, 
zolang wij niet stilstaan en de golfslag van een licht 
niet over ons breekt, licht dat in gestalten 
als achter ons liep -maar durfde jij omzien? 
 
Blijven dus de regens en blijft hun zacht lachen 
in een spottend verhaal dat wij zelf nog bedenken 
met onze laatste kracht en onze laatste hoop. 
Blijft de herinnering aan reis en reis en stilstaan, 
eeuwen en eeuwen geleden: de sprong van het stilstaan: 
en aan regen die vuur wordt, een ster die stopt 
aan een kruispunt van de hemel. En er blijft liefde: 
een man in het hart, een vrouw onder de huid. 
 
En liefde verandert niet dan in naam. Wij zijn het zelf, 
achter de leugens, de lieflijke of bittere, 
van hemel en regens en aarde 
 
en reizen en sterven. 
Want reis ik, dan sterfik. Maar waar zijn ie handen? 
Ik geef je mijn handen. Kun je ze geloven? 
De laatste kracht en de laatste hoop 
zullen vergaan en zo zien wij elkander. 



 
 
Hans Andreus, uit: Verzamelde Gedichten 
 


