
gerard van den bo omen

Miljarden malen
klopte mijn hart

Gedichten



De gedichten in deze bundel zijn geschreven in de oude Japanse 

versvorm haiku. Dit is een niet-rijmend, in één ademtocht uit 

te spreken, zintuigelijk gedicht van drie regels, meestal van 

respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen, maar korter mag 

ook. De haiku is oorspronkelijk een meditatief natuurgedicht, 

maar kan ook menselijke ervaringen weergeven. Steeds meer 

dichters buiten Japan gebruiken de haiku-vorm.

Drie portretfoto’s sieren de gedichten. Ze zijn van ‘zomaar’ 

enkele generatiegenoten van de auteur en staan voor alle mensen 

wier hart miljarden malen klopte. Achterin is een foto van de 

auteur zelf te vinden.





Wie hee" mij bedacht?



9

Aangaande de duur

van mijn leven blijf ik tot

het laatst ongewis.

Op die kleine bol

 in een eindeloos heelal

loop ik nog wat rond.

Mantelzorger ben

ik 24/7

voor mijn oude zelf.

De dag begin ik

met wat spieroefeningen;

de beentjes omhoog.
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Gerardus heet ik 

naar mijn grootvader 

en een heilig Italiaans broederke,

maar mijn naam is 

voorchristelijk Germaans 

en betekent eigenlijk: 

‘hard met de ger’ (dapper met de speer).

Nog nooit in mijn leven 

heb ik een speer gehanteerd, 

maar zo verbind ik in mijn naam 

een heidens en rooms verleden 

voor altijd.

Uit: Gerard van den Boomen, 

Voor altijd  |  Dabar-Luyten 2017
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Andere dichtbundels 
van Gerard van den Boomen 

|  Dabar-Luyten 1998 

|  Dabar-Luyten 2002 

met Mélanie Cuypers  |  Dabar-Luyten 2003 

|  Dabar-Luyten 2005 

|  Dabar-Luyten 2008 

 
|  Skandalon 2011 

 
|  Skandalon 2013 

|  Dabar-Luyten 2015 

 
|  Skandalon 2015 

 
|  Skandalon  2017 

|  Dabar-Luyten 2017



Reacties 

De weergave van het Hebreeuws is zo sterk dat de gedachte 

bij mij opkwam: zijn de originelen wellicht in haikuvorm 

geschreven? Een aanwinst voor de vertaalde bijbelliteratuur.

lex van Ligten, auteur van de prekenbundel  

Het merendeel van zijn poëzie kan zo getwitterd 

of in steen gehouwen.

 in Laetare

Een verrukkelijk boekje vol troost en avontuur! 

 in 

Fris van taal en uiterst leesbaar! 

Ik zie de haiku- en tankavorm als goud en wierook uit het  

Verre Oosten, en Jezus’ dienaar Gerard van den Boomen hee" 

de gaven aangepakt en aangewend voor de hertaling van bijbelse 

geschri"en. Oude kunst roept om nieuwe kunst, schoonheid 

vraagt om schoonheid en Van den Boomen leent het oor aan 

deze roep.

, vertaler van de 
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