
In de herfst zijn alle dingen stil 
 
In de herfst zijn alle dingen stil 
als oude mensen die elkaar 
reeds lang beminnen. 
 
De rivier, gewijde stoet van stilte 
schrijdt de landen binnen. 
 
Elk ding gaat zich bezinnen. 
 
Herman De Coninck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDICHTEN EN GEBEDEN BIJ DE HERFST 
 
 

De herfst als seizoen 
 
De herfst in ons leven 
 
De herfst met een poëtische toets 

 
 



Nu de herfst 
 
Nu de herfst reeds in mijn leven binnensluipt 
en de nevel woont op mijn veld 
nu de avond zich vroeger spreidt in de boomgaard 
en de nacht zich al verdiept boven mijn dak. 
Leer mij eerbied voor de stilte 
geef mij achting voor de duisternis 
neem mijn schuwheid weg voor de eenzaamheid. 
 
Want alles wat gebeurt 
de gang van de seizoenen, de reis voor de dagen 
het krimpen van het jaar 
in alles ligt het geheim van de weg 
de weg die ik ga door de jaren 
de gang die mij voortijdig voert tot de dood 
het geheim van het licht in de dingen 
de adem van vriendschappelijke gesprekken in de nacht.  
Doe mij open komen voor diepte, dieper dan mezelf. 
Leer mij horen en zien met de ziel 
nader mij in het holst van de nacht 
geef mij vleugels in het licht. 
 
Vrij naar Catharina Visser 
 
 
Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten 
 
Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten. 
Van tasten, niet van grijpen. Van eerst met mijn duim 
het waas wegvagen van een purperen pruim 
en van voelen en van dàn pas eten. 
 
Herfst is rustig doende, niet als zomer doende was, 
met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten 
en met uitbreiden en met weer iets anders stichten. 
Herfst vertraagt een ogenblik de pas. 
 
Een krekel zit nog vol te houden in het gras. 
en op de grintweg snort een laatste bij. 



Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij. 
 
Maar de geest is vrij. 
Om te berekenen en te weerleggen en te ijken. 
En om te rangschikken en te bevragen,  
te beschouwen en te kijken. 
 
Herman De Coninck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazomer 
 
Zes blaren vielen hier 
in een kleine weide lieflijk. 
De aarde is jarig, de wind zoek. 
 
In de rookblauwe oktoberlucht 
hoor je het gefluit van hanen, 
tuinhekjes en losse tanden. 
 
Zes blaren tuimelden neer. 
met prijzen vereerd, in functies 
gekozen, op posten benoemd. 
 
 
Frank Koenegracht 
 
 
 
 
 
 



Bomen 
 
Bomen in de herfst 
Ze gaan wat dieper 
In hun wortels wonen. 
 
Ze rukken aan hun standplaats 
In het bos, net geliefden 
Die geen afscheid kunnen nemen 
En nooit loskomen van elkaar. 
 
Want bomen in de herfst 
Ze ruziën met de wind 
En dragen hun hart 
En hun ringen vanbinnen. 
 
Hierom ook 
Is bewegen een vorm van stilstaan 
Is opnieuw beginnen, beminnen. 
 
 
Roger M.J. De Neef. 
 



De bramenpluk 
 
kies een warme dag begin september 
met zinderende populieren, met licht 
dat door een gaas van stof valt, 
met alle ramen open 
 
’s middags, als de buurman rust houdt 
in de schaduw van de notelaar 
en zijn blik over het dal laat dwalen 
als keek hij naar een film: daar vlogen 
vogels, verder dan wij kunnen zien 
maar ze verdwijnen niet 
 
ga dan en pluk de rijpste bessen, 
die glanzend zwart zijn, zwaar 
en lobbig, die zich gewillig geven 
laat de tegendraadse hangen, 
hun tijd komt later 
 
en laat, wat onbereikbaar lijkt 
zo blijven, want alles heeft een prijs: 
je kunt je huis verwonden 
aan de doornen, je kunt een adder 
wekken uit de slaap, je kunt 
je mandje laten vallen 
 
neem dus je tijd, kom op je stappen 
vaak terug, zing voor de wespen 
liederen, stel hen gerust 
en als je denkt dat je kunt blijven, 
keer terug naar waar de tijd 
voorbijgaat en het licht van kleur 
verandert, waar de koelkast aanslaat 
waar iemand gaten in de muren boort 
waar nog vannacht de wind opsteekt, 
de herfst begint, waar iemand op je wacht 
 
 
Miriam Van hee 



Mozart moet je in september spelen 

 
Mozart moet je in september spelen 
in het voorgevoel van herfst en winter. 
Het is nog warm en zonnig in de tuin 
nog vol van bloemen die insecten lokken, 
maar de nachten zijn allang gaan lengen 
En het eerste blad begint te kleuren, 
al staat de kamperfoelie (tweede bloei) 
nog bedwelmend in de haag te geuren. 
 
Mozart moet je in september spelen 
(het klinkt naar lente, maar het is al herfst): 
uitbundigheid, het voorspel van de vorst. 
Geen maand is zo vol schoonheid als september, 
maar het is glorie die zijn eind verwacht: 
uit morgennevel wordt nog zon geboren, 
maar wat er binnenkort staat te gebeuren 
kun je ’s avonds in de wind al horen. 
 
Theo Van Baaren 
 

 

 

Ode aan de kastanje 

Oktober. Dagen zijn mistgrijs gekleed  
en wilde kastanjes vallen maar raak.  
Hun boom een kerel, zijn dos vol  
groene stekelbollen. Als dobbelstenen  
rollen ze weg, hun hoop gericht op boomhoog. 
 
Onweerstaanbare pralines,  
rap door kleine handen opgeraapt,  
binnen als schat verloren gelegd –  
dood in minder dan een winter. 



Herfsttijd kreupelt weken door.  
De zon bindt in, het loof gloeit na 
totdat het oud en bruin wordt afgelegd, 
de boom bloot naar zijn wortels keert 
om zo kou te weerstaan.                                                                                            
Alsof het niets is, schept de kastanjeboom  
na wintertijd als eerste nieuw blad. Lentekanjer –  

Inge Boulonois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naar binnen 
 
Het is afgelopen 
het is september 
de dag geen weiland, maar 
ommuurde tuin 
de afspraken verdringen 
het wit in de agenda 
sociaal en onderstreept 
de plicht 
 
het is afgelopen 
het is geheim nu, wat 
de buren zeggen 
spinnen weven 
de deuren dicht 
paars is het zomerblauw 
in bramen 
de zon is ingeblikt 
en men koopt kaartjes 
om voor te klappen, schmink 
en het theaterlicht 
 
het is afgelopen 
het is september 
het blotevoetenbeest 
is klaar met zingen 
naar binnen 
naar binnen 
 
Chawwa Wijnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De tijd zit krap in zijn heden 
 
Het is laat zoals ieder jaar, 
de tijd zit krap in zijn heden, 
 
vandaag is steeds weer geweest 
 
steek dus het licht aan dat de toekomst nog uitspaart, 
spreek het brood aan dat nog niet doof is, 
maak de taal waar achter zijn tekens, 
 
spel het vlees,  
stil de tijd,  
leef nog even – 
 
Gerrit Kouwenaar  
 
Zoals jij  
 
Zoals jij, 
hou ik van de liefde, van het leven, van de zoete 
tover der dingen, van het hemelse 
landschap der schone dagen. 
  
Ook mijn bloed stroomt 
en ik lach met ogen 
die ook het opwellen van tranen kennen. 
  
Ik geloof dat de wereld mooi is, 
dat poëzie als brood is, van iedereen. 
  
En dat mijn aderen niet in mij eindigen 
maar in het unanieme bloed 
van hen die vechten voor het leven, 
voor de liefde, voor de dingen, 
het landschap en het brood 
de poëzie van iedereen. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
vrij naar Roque Dalton (El Salvador) 



Stem ons weer af 
 
Gij, bron van stilte en heelheid, 
stem ons weer af 
op onze diepste bestemming. 
Bestemd tot verstilling en verwondering, zijn we! 
Bestemd tot ontvankelijkheid en dankbaarheid, zijn we! 
 
Stem ons weer af 
op onze diepste missie. 
Een missie van verbondenheid van allen voor allen. 
Een missie van zorg voor insluiting van kleinen en zwakkeren. 
 
Stem ons weer af 
op het ritme van het evenwicht. 
werkjaar en vakanties, 
weekdagen en zondag, 
dag en nacht, 
bloeitijd en rusttijd. 
 
Tem ons prestatiezicht, 
zet een rem op onze zelf-drang. 
Maak ons weer open  
voor de onverwachte ontmoeting, 
voor gastvrijheid, 
voor ontroering, 
voor de medemens getroffen door onrecht,  
voor mensen verwond door lijden en verlies.  
 
Gij, bron van stilte en heelheid, 
stuur ons nu en dan de natuur in 
om te genezen van ons activisme, 
om de zien hoe alles met alles verbonden is, 
om te zien dat de mens maar een kleine plek heeft in het geheel. 
 
Zal dan de samenleving niet weer een droom op aarde worden? 
Zullen we dan niet ons geluk hervinden? 
 
jpv 
 



Herfst 
 
Nu het kouder wordt 
en het licht verzwakt, 
bidden wij 
dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin wij elkaar herkennen. 
 
Nu de avonden langer worden, 
bidden wij 
dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen, 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
 
Nu het jaar naar de winter keert, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
en dat wij afscheid leren nemen. 
 
God, 
tussen licht en donker 
verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 
en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht, 
Jezus, onze Heer. 
 
Frans Cromphout  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


