
Gedichten  

 
 
 
 
 
 
  

De missie van destijds is geslaagd. 

We hebben geen honger meer. Voor 

weinig geld laden we onze 

boodschappenkarren vol, maar 

stiekem betalen we een andere prijs. 

We voelen geen verbinding meer 

met het landschap dat ons omringt.  

...  

We tuurden over het land. Aan de 

onderlip van de vogelkenner 

bungelde een halfzware Van Nelle. 

We zagen kieviten, we zagen een 

haas die op hoge stijve poten een 

buizerd uitdaagde die waarschijnlijk 

vlak bij een van haar jongen was 

geland. We ontdekten van alles en ik 

was verrukt. 

Ik keek niet naar Planet Earth op 

televisie, ik keek naar het platteland 

met iemand die telkens ‘machtich 

moai’ verzuchtte. We zaten eerste 

rang in een Nederlands agrarisch 

cultuurlandschap dat trilde van het 

leven.  

Jantien de Boer (2017) in het boek 

Landschapspijn 

 

De geur van bomen na de regen 

De eerste lente zonnestralen 

De zee met al z’n wilde golven 

Het eb dat het vloed komt halen 

De vogels en hun eigen lied 

Vliegen vrij mee met de wind 

Oude planten sterk en groot 

Groeien naast hun bloemenkind 

Het oneindige heelal 

Met alle sterren en planeten 

De natuur vol prachtige verhalen 

Meer dan wij ooit zullen weten. 

 

Amber Bladergroen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik grijp het gras en ruk aan de schokkende aarde 

en leg tegen het lichaam van de boom mijn oren 

en hoor hoe het leven fluisterend door het woud trekt.  

Bladeren neem ik in de mond en ik proef hun zachtheid 

en laat de vlucht van het dier in mijn oog verdwijnen. 

Ver van de mensen ben ik de gelijke van eeuwige goden,  

levend in zeldzame streken en een met de liefde 

die bloemen en planten doet groeien en ruist langs mijn 

lippen. 

 

Leo Herberghs 

Lieve moeder natuur, 

Ik geef het je te doen 

De wereld draaiende houden 

Met een bevolking richting de biljoen 

Je probeert de rotzooi op te ruimen 

En wast de lakens knisper fris 

Zonder dat je verwacht 

Dat iemand daar dankbaar voor is 

Onze moeder sterk en krachtig 

Vol met pracht en praal 

De beste die we ons kunnen wensen 

Zorgt voor ons allemaal 

 

Amber Bladergroen 


