
Men kan geen ijzer 

 

Mensen kan men met handen breken 

en ook heel goed zonder handen 

één woord 

en ze breken. 

 

Men kan mensen ook vergeten 

Zonder één enkel woord aan ze te verspillen 

 

of ze missen, 

tussen duizend dingen – 

één van hen. 

 

Toon Tellegen 
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Velen houden van Toon Tellegen, als dichter en schrijver van romans en 

toneelstukken, voor kinderen en volwassenen.   Als arts staat hij heel dichtbij de 

mensen, wordt hij met veel gevoeligheden en kwalen van zijn patiënten 

geconfronteerd. Dichterbij komen doet hij zeker ook met zijn poëzie, nooit veraf 

door het gebruik van moeilijke woorden of ondoorzichtige beeldspraak. We 

hebben eerder de indruk dat hij zijn lezers over de verzen heen begeleidt. Met 

‘Men kan geen ijzer’ start hij zijn gedicht met een half spreekwoord. Het is alsof 

hij duidelijk wil maken dat er meer achter zijn woordspelingen zit. ‘Men kan 

ijzer niet met de handen breken’ betekent dat we het onmogelijke niet waar 

kunnen maken. En meteen komt de verduidelijking: een kleine stap van ‘men’ 

naar ‘mensen’… Tellegen wil veralgemenen zonder in detail te treden, maar 

toch drukt hij ons op het hart dat een hard omgaan met mensen niet zonder 

gevolg blijft. Hoe snel drukken we een stempel op iemand, kwetsen we ‘zonder 

handen’ maar met woorden als we iemand ‘onder handen’ willen nemen? 

Zonder ‘hardhandig’ op te treden kan men door iemand links te laten liggen 

ervoor zorgen dat die persoon in de anonimiteit, in de vergetelheid geraakt en 

uiteindelijk breekt. ‘Zonder één enkel woord aan ze te verspillen’, door iemand 

te negeren verzeilt hij in de eenzaamheid. Geen weerwoord nodig, want alles 

gebeurde woordeloos! Toch eindigt het gedicht op een vrij positieve manier, 

hartversterkend, door te verwijzen naar een gemis – ‘tussen duizend dingen’ – 

van ‘één van hen’, van iemand die door liefde met jou verbonden is, over de 

dood heen. Of hoe het anders kan…! (HVdS) 


