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INITIATOR: LEONIE J.M. SILKENS 

De ASZ Poëzie Kring werd op 30 april 2019 opgericht en heeft als uitgangspunt: het vreugde 

ontlenen aan het samen lezen en voordragen van poëzie en proza. 

In principe komen we maandelijks bij elkaar op de eerste vrijdagmiddag van de maand in Het 

Binnenbos. Elke deelnemer stuurt van tevoren – per e-mail aan alle deelnemers - een 

keuzegedicht in. Hiermee wordt het risico vermeden dat twee deelnemers hetzelfde gedicht 

kiezen. Bovendien kunnen de deelnemers zich tijdig inlezen. Elk lid van de Kring leest/draagt 

het eigen ingebrachte gedicht voor (staand of zittend naar keuze). Hierna wordt het gedicht 

besproken. (Niet technisch.) De sessies worden kort onderbroken met opnames van 

bekende of onbekende dichters (bijv. Nacht van de Poëzie-fragmenten). 

Een gedicht dat bij absentie van een deelnemer niet aan de orde komt schuift op naar de 

volgende bijeenkomst. 

De door de Kringleden ingezonden gedichten worden per keer gebundeld en na de eerste 

vrijdag van de maand toegestuurd aan allen. Aan het einde van het kalenderjaar is er een 

complete bundel van de keuzegedichten als PDF beschikbaar. 

 
N.B.: wij zijn een Nederlandse Poëzie Kring en behandelen in eerste instantie 

Nederlandstalige gedichten. Buitenlandse gedichten – mits voorzien van een goede 

Nederlandse vertaling – worden eveneens behandeld.  
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Bijeenkomst 30 april 

KEUZE ELLEN LOOYEN  (samen met Rieki Mulder) 

A. Roland Holst (1888-1976) 

ZWERVERSLIEFDE 

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -- 

want, o de maatloze verlatenheden, 

die over onze moegezworven leden 

onder de sterren waaie’ in de oude wind. 

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet 

het trotse hoge woord van liefde spreken, 

want hoeveel harten moesten daarom breken 

onder de wind in hulpeloos verdriet. 

Wij zijn maar als blaren in de wind 

ritselend langs de zoom van oude wouden, 

en alles is onzeker, en hoe zouden 

wij weten wat alleen de wind weet, kind – 

En laten wij omdat wij eenzaam zijn 

nu onze hoofden bij elkander neigen, 

en wijl wij same’ in ’t oude waaien zwijgen 

binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. 

Veel liefde ging verloren in de wind, 

en wat de wind wil zullen we nooit weten; 

en daarom – voor we elkander weer vergeten -- 

laten we zacht zijn voor elkander, kind. 

  

Uit: Gerrit Komrij: De Nederlandse Poëzie van de 19de en 20ste eeuw 

Duizend en enige gedichten, 1983 
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KEUZE RIEKI MULDER 

Sjoerd Kuyper (1952-) 

MENSEN MET KOFFERS 

Mensen met koffers gaan over de wereld, 

van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 

Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug: 

van voedsel naar honger, van leven naar dood. 

 

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 

ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 

Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten, 

voor beul of tiran, of een andere God. 

 

De geur van het gras 

dat je grootvader maaide, 

het wuivende graan 

dat je vader eens zaaide. 

Het kleine verdriet 

dat je moeder steeds suste, 

haar haar dat zo kriebelde 

als ze je kuste. 

 

Dat alles was thuis, 

dat alles en meer. 

Dat alles en alles, 

dat alles nooit weer. 

 

Mensen met koffers gaan over de wereld. 

Altijd op de vlucht naar de volgende grens. 

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 

voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens. 

Uit: Alleen mijn verhalen nam ik mee. Leopold, 1998.  

Winnaar van de Jenny Smelik-IBBY-prijs 2016 (voor jeugdliteratuur). 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Hugh Lewin (1939-2019); Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist en schrijver  
                                                                    

Als ik vrijkom  
ga ik iemand vragen  
mij aan te raken 
heel voorzichtig graag 
en langzaam 
raak me aan 
ik wil weer leren 
hoe het leven voelt.                               - 
 

Ik ben zeven jaar 
door niemand aangeraakt 
zeven jaar lang 
zonder aanraking  
en ik weet nu 
wat “onaanraakbare”  
betekent. 

   

Uit een boekje van Amnesty International     
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Willem Wilmink (1936-2003) 

Het lied van de aanpassing 
 

Zeg, wat las ik in de krant? 
Nederland, ons Nederland 
is gastvrij voor alle rassen, 
als men zich maar aan wil passen. 
 
Mens en dier! Mens en dier! 
Houd je aan de regels hier. 
Ja, men hoort nu ook al klagen 
dat de vogels zich misdragen. 
 
Elke vogel zingt zijn lied 
en dat pikken we hier niet. 
Waarom dragen vogels veren, 
lang zo netjes niet als kleren? 
 
Mus en merel, kraai en haan, 
Pas je aan! Pas je aan! 
Zouden jullie nou die gekke 
vleugels niet eens uit gaan trekken? 
 
Haan, hou op met je gekraai. 
Pauw, het staat je niet zo fraai 
om je staart maar te vertonen 
aan de buren die hier wonen. 
 
Merel... krijgt een fluitverbod 
Mus... Moet plassen in een pot. 
Uil mag ‘s nachts niet wakker wezen. 
Roodborst moet de bijbel lezen. 
 
Heus, wij vinden vogels fijn, 
als ze maar gekortwiekt zijn. 
 
 

Uit: Verzamelde liedjes en gedichten (Prometheus, 2012) 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 

 

Judith Herzberg (1934) 

EEN KINDERSPIEGEL 
 

‘Als ik oud word neem ik blonde krullen 

ik neem geen spataders, geen onderkin, 

en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben 

dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond 

alleen wat kraaiepootjes om mijn ogen.  

Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik 

en niemand gaat ooit liegen tegen mij. 

Ik neem niet van die vieze vette 

grijze pieken en ik ga zeker ook niet 

stinken uit mijn mond.  

Ik neem een hond, drie poezen en een geit 

die binnen mag, dat is gezellig, 

de keutels kunnen mij niet schelen. 

De poezen mogen in mijn bed 

de hond gaat op het kleedje.  

Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen 

niet van die saaie sprieten en geen luis, of zoiets raars. 

Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is 

de hele dag en ook de hele nacht 

blijven wij alsmaar bij elkaar.’  

 

Uit: Strijklicht 1971, in: Doen en laten, Een keuze uit de gedichten, 13de druk, 2017 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 

Rutger Kopland (1934-2012) 

VERTREK VAN DE DOCHTERS  

Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien 
aan hun gezichten die langzaam veranderden 
van die van kinderen in die van vrienden 
van die van vroeger in die van nu. 

En gevoeld en geroken als ze me kusten, 
een huid en een haar die niet meer voor mij 
waren bedoeld, niet zoals vroeger, 
toen we de tijd nog hadden. 

Er was in ons huis een wereld van verlangen, 
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun 
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee 
zouden nemen, hun herinneringen. 

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie 
precies dat zelfde uitzicht, precies die 
zelfde wereld van twintig jaar her, 
toen ik hier kwam wonen. 

Uit: Dit uitzicht 
Van Oorschot, Amsterdam (1982) 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Fernando Pessoa (1888-1935); Portugese dichter 
(vertaling August Willemsen) 

Ik ben een hoeder van kudden.... 

 

Ik ben de hoeder van kudden. 

De kudde, dat zijn mijn gedachten 

En al mijn gedachten zijn gewaarwordingen. 

Ik denk met mijn ogen en met mijn oren 

En met mijn handen en mijn voeten 

En met mijn neus en met mijn mond. 

 

Een bloem denken is haar zien en haar ruiken 

En een vrucht eten is zijn betekenis proeven. 

 

Daarom, wanneer ik op een warme dag 

Mijn droef voel van er zoveel van genieten, 

En languit in het gras ga liggen, 

En mijn verhitte ogen sluit, 

Dan voel ik heel mijn lichaam liggen in de 

    werkelijkheid, 

Ik weet de waarheid en ik ben gelukkig. 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

 

M. Vasalis (1909-1998) 

AFSLUITDIJK 

 

De bus rijdt als een kamer door de nacht 
de weg is recht, de dijk is eindeloos, 
links ligt de zee, getemd maar rusteloos, 
wij kijken uit, een kleine maan schijnt zacht. 

 

Voor mij jonge pas-geschoren nekken 
van twee matrozen, die bedwongen gapen 
en later, na een kort en lenig rekken, 
onschuldig op elkanders schouder slapen. 

 

Dan zie ik plots, als waar ‘t een droom, in ’t glas 
ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken, 
soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken 
de geest van deze bus; het gras 
snijdt dwars door de matrozen heen, 
Daar zie ik ook mezelf. Alleen 
mijn hoofd deint boven het watervlak, 
beweegt de mond als sprak 
het, een verbaasde zeemeermin, 
Er is geen einde en geen begin 
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, 
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. 

 

Uit: Verzamelde gedichten, negende druk 2016 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

 

Jalal ad-Din Rumi (1207-1273): Perzisch dichter 

Kijk mij aan en luister, 
Want juist daarom ben ik hier, 

Ik ben jouw maan 
En jouw maanlicht. 
Ik ben jouw bloementuin 
En het water dat je uitgiet. 

Ik ben helemaal hierheen gekomen. 
Zonder schoenen, zonder shawl, omdat ik naar jou verlangde. 
Ik wil dat je lacht, 
Wil al je zorgen van je afschudden, je liefhebben 
En voor je zorgen, 

O, zoete bitterheid! 
Ik zal je pijn verzachten en je helen, ik zal je rozen schenken 
Doornen hebben ook mij ooit gepijnigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 14 

14 

KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Jalal ad-Din Rumi (1207-1273): Perzisch dichter 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 

Een flits van inzicht komt 

Als een onverwachte gast 

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij 

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 

Die met geweld de hele huisraad kort en klein slaat. 

Behandel toch elke gast met eerbied. 

Misschien komt hij de boel ontruimen 

Om plaats te maken voor extase…. 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 

Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 

En vraag ze om erbij te komen zitten. 

Wees blij met iedereen die langskomt. 

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 

Om jou als raadgever te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 15 

15 

KEUZE LEONTINE CASPARIE 

 

A.Marja (1917-1964) 

IK ZAG MIJN VADER 

Ik zag mijn vader dood toen ik al dertig jaar 
geworden was, toch gaf het mij een harde schok: 
wij waren altijd goede vrienden van elkaar, 
maar toen hij daar zo lag en met zijn lippen trok 
 
alsof hij snauwen ging - iets wat hij haast nooit deed 
terwijl hij leefde - leek hij op een dode hond 
die, voor hij stierf, nog grimmig in het leven beet, 
vertwijfelend omdat hij daarna niets meer vond. 
 
Hij had iets onvoltooids, doordat men zijn gebit 
had weggenomen toen hij langzaam lag te stikken: 
meer embryo dan hond, zo lag mijn vader dood. 
 
Soms denk ik, als ik droom of vaag te staren zit, 
dat ik moet schrijven hoe zijn aanblik mij deed schrikken, 
maar dat gelukt maar half: ik geef mij niet graag bloot. 

Uit: Gerrit Komrij: De Nederlandse Poëzie van de 19de en 20ste eeuw 

in 1000 en enige gedichten (5de druk 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 16 

16 

KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Wyslawa Szymborska (1923-2012) 

Afscheid van het uitzicht 

Ik neem het de lente niet kwalijk 
dat ze weer is aangebroken. 
Ik reken het haar niet aan 
dat ze als elk jaar trouw 
haar plichten vervult. 

Ik begrijp dat mijn verdriet 
het groen niet tegenhoudt. 
Als een sprietje buigt, 
dan alleen in de wind. 

Het doet me geen pijn 
dat de elzen aan het water 
weer iets hebben om mee te ruisen. 

Ik neem voor kennisgeving aan 
dat het – alsof je nog leefde – 
bij de oever van een zeker meer 
nog even mooi is als het was. 

Ik koester geen wrok 
tegen het uitzicht om zijn uitzicht 
op de inham die in zonneschittering baadt. 

Ik kan me zelfs voorstellen 
dat op dit ogenblik 
een ander stel dan wij 
op de omgevallen berkenstam zit 

Ik respecteer hun recht 
om te fluisteren, te lachen 
en gelukkig te zwijgen. 

Ik ga er zelfs van uit 
dat de liefde hen verbindt 
en hij haar omhelst 
met een levende arm. 

Iets jong vogelachtigs 
ritselt in het riet. 
Ik wens hun oprecht toe 
dat ze het horen. 
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Ik eis geen verandering 
van de oestergolven 
die nu eens rap, dan weer lui 
nooit mij gehoorzamen. 

Ik verlang niets 
van het diepe water bij het bos 
dat nu eens smaragdgroen, 
dan weer saffierblauw, 
dan weer zwart is. 

Met een ding ga ik niet akkoord. 
Met mijn terugkeer daar. 
Van het voorrecht van de aanwezigheid 
doe ik afstand. 

Ik heb je net genoeg overleefd, 
en niet meer, 
om er van verre aan te denken. 

Uit: Einde en begin 1957-1997, vert. Gerard Rasch/Meulenhoff 

Wisława Szymborska (Bnin (Kórnik), 2 juli 1923 – Krakau, 1 februari 2012) was een Poolse 
dichteres. Ze won de Nobelprijs voor de Literatuur in 1996. Haar werk kenmerkt zich door 
een tedere kijk op alledaagse dingen. De gedichten van Szymborska worden vaak 
omschreven met termen als ‘speels’, ‘ironisch’ en ‘verrassend’. Voor haar bundel Dwukropek 
kreeg ze in 2006 de publieksversie van de Poolse Nike-literatuurprijs. 
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URSULA  DE JONG 

Willem Wilmink (1936-2003) 

ECHTPAAR IN DE TREIN 

Met de allerliefste in een trein 
kan aangenaam en leerzaam zijn. 
De prachtig vormgegeven stoel 
geeft allebei een blij gevoel. 
 
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar 
zit ik dus tegenover haar. 
De trein maakt zijn vertrouwd geluid 
en zij rijdt vóór-, ik achteruit. 
 
We zien dezelfde dingen wel, 
maar ik heel traag en zij heel snel. 
Zij kijkt tegen de toekomst aan, 
ik zie wat is voorbijgegaan. 
 
Zo is de huwelijkse staat: 
de vrouw ziet wat gebeuren gaat, 
terwijl de man die naast haar leeft 
slechts merkt wat zijn beslag al heeft. 
 
Van nieuw begin naar nieuw begin 
rijdt zij de wijde toekomst in, 
en ik rij het verleden uit. 
En beiden aan dezelfde ruit. 

 

Uit: Verzamelde liedjes en gedichten (Prometheus, 2012) 
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Bijeenkomst 7 juni 

KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 
 
TIJD 
 
Tijd - het is vreemd, het is vreemd mooi ook 
nooit te zullen weten wat het is 
 
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 
 
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 
naar iets in zichzelf, iets ziet daar 
wat het meekreeg 
 
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 
een verte voorbij onze ogen 
 
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 
dat ooit niemand meer zal weten 
dat we hebben geleefd 
 
te bedenken hoe nu we leven, hoe hier 
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd 
 
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 
buiten onze gedachten is geen tijd 
 
we stonden deze zomer op de rand van een dal 
om ons heen alleen wind 
 
Uit: Dichtersgesprekkken, Marjoleine de Vos (2005) 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Henriëtte Roland Holst (1869-1952) 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen. 

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 
dan kan de groote zaligheid beginnen 
die w’als onze harten aandachtig luistren 

in alle teederheden ruischen hooren 
als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van ’t leven der planeten 

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 

In: Verzonken grenzen, 1918 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 
 
M. Vasalis (1909-1998) 

Als daar muziek voor is, wil ik het horen: 
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn, 
en omgeploegd met lange, diepe voren 
en ongelovig. Die de wellust en de pijn 
nog kennen. Die bezaten en verloren. 
En àls er wijsheid is, die geen vermoeidheid is, 
en helderheid, die geen versterving is, 
wil ik die zien, wil ik die horen. 
En anders wil ik zot en troebel zijn. 

Uit: Vergezichten en gezichten (1954) 
Verzamelde Gedichten, Uitg. Van Oorschot (2016) 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Hester Knibbe (1946-) 

DE RIVIER  

Het lage vul ik met voorbijgaan 
op en ik sleep door stad en land 
verleden mee dat in mijn diepte 

moet bezinken. Of ik nu dunner word of 
zwel, ik slijp en slijt de binnenkanten 
van mijn vel: mijn bedding ben ik 

niet en wel. Voor links 
en rechts heb ik geen oog, loom 
drijvend op mijn onderstroom, de armen 
zijwaarts soms gestrekt waardoor ik  
 
nog meer grond betrek, verdrink ik 
in mijn eigen ik. Niet dat ik 
In mijzelf verstik, het hoge 
vind ik daar en ook het slik. 

 

Uit: Oogsteen: een keuze uit de gedichten 1982-2016 
Arbeiderspers, 2016 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 

ONDER DE APPELBOOM 

Ik kwam thuis, het was  
een uur of acht en zeldzaam  
zacht voor de tijd van het jaar,  
de tuinbank stond klaar  
onder de appelboom 

ik ging zitten en ik zat  
te kijken hoe de buurman  
in zijn tuin nog aan het spitten  
was, de nacht kwam uit de aarde  
een blauwer wordend licht hing  
in de appelboom  

toen werd het langzaam weer te mooi  
om waar te zijn, de dingen  
van de dag verdwenen voor de geur  
van hooi, er lag weer speelgoed  
in het gras en verweg in het huis  
lachten de kinderen in het bad  
tot waar ik zat, tot  
onder de appelboom  

en later hoorde ik de vleugels  
van ganzen in de hemel  
hoorde ik hoe stil en leeg  
het aan het worden was  

gelukkig kwam er iemand naast mij  
zitten, om precies te zijn jij  
was het die naast mij kwam  
onder de appelboom, zeldzaam  
zacht en dichtbij  
voor onze leeftijd.  

Uit: Geluk is gevaarlijk.  ('Onder het vee', 1966) 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

HERFSTDAG  

Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer. 
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers 
en laat de wind over de velden komen. 

Gebied de vruchten vol te zijn, 
verleen hun nog twee zuidelijke dagen, 
stuw ze naar de voldragenheid en jaag 
de laatste zoetheid in de zware wijn. 

Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer, 
wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, 
zal waken, lezen, lange brieven schrijven 
en rusteloos de lanen op en neer 
gaan als de wind de blaren voort zal drijven. 

Uitg. Van Oorschot 1997-8 
(vert. Peter Verstegen) 

 

HERBSTTAG (1902) 

 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren laß die Winde los. 

 

 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süße in den schweren Wein. 

 

 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

1999, Uitgeverij Davidsfonds/Literair, Leuven 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

DE PANTER 

In de Jardin des Plantes in Parijs 

Zijn blik is van het langsgaan van de stangen 
zo moe geworden dat hij niets meer ziet. 
Wel duizend stangen houden hem gevangen 
en meer dan duizend stangen is er niet. 

De zachtheid van zijn lenig sterke pas 
die steeds de allerkleinste kring beschrijft, 
is als een dans van kracht rondom zijn as 
waarin een machtig willen is verstijfd. 

Niet vaak meer trekt het scherm van zijn pupillen 
geluidloos op --. Dan gaat een beeld erdoor 
naar binnen, glijdt door het van spanning stille  
lijf naar zijn hart – en gaat teloor. 

Uit: Nieuwe gedichten, een bloemlezing 
Rainbow Essentials, Uitg. G.A. van Oorschot, Amsterdam 2016 
Vert. Peter Verstegen 1997 

Der Panther  
 
Im Jardin des Plantes, Paris  
 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.  
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  
und hinter tausend Stäben keine Welt.  
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  
in der betäubt ein großer Wille steht.  
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,  
geht durch der Glieder angespannter Stille -  
und hört im Herzen auf zu sein.  
 
 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 26 

26 

Bijeenkomst 5 juli 

KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

Fernando Pessoa (1888-1935) 

Soms heb ik gelukkige gedachten. 
Gedachten, plotseling gelukkig, in gedachten 
En in de woorden waar ze zich vanzelf in losmaken..... 
 
Na het schrijven, lees ik..... 
Waarom heb ik dit geschreven? 
Waar heb ik dit vandaan gehaald? 
Van waar is dit tot mij gekomen? Dat is beter dan ikzelf.... 
Zouden wij op deze wereld niets dan pennen zijn met inkt 
Waarmee iemand waarachtig schrijft wat wij hier krassen?... 
 
(Fernando Pessoa schreef dit gedicht onder het heteroniem van Alvaro de Campos) 
 
Uit: 3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten  
      samengesteld door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ( 2005) 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 
 

Ida Gerhardt (1905-1997) 
 

ZOMERAVOND 
  

Langzaam over het land 

in de avond de trompet 

van de andere boerderij. 

Het praten op de bank 

sterft uit, de witte roos 

laat stille bladeren vallen. 

Het kind, te bed gebracht, 

slaapt niet, achter het hart 

der luiken luistert het. 

 

Uit: Verzamelde gedichten, Atheneum, Polak &  Van Gennep, 
Amsterdam 1985 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

Uit: Brieven aan een jonge dichter (Uitg. Balans, 14e druk, nov. 2014) 

Jean Paul Rawie noemt dit boekje in zijn voorwoord “de beste en meest beknopte inleiding 
tot de levensbeschouwing, de gedachtewereld en het werk van Rilke.” 

p. 29 

….Als u zich houdt aan de natuur, aan de eenvoud in de natuur, aan het kleine dat vrijwel 
niemand ziet en dat zo plotseling het grote en onmetelijke kan worden; wanneer u die liefde 
voor het geringe bezit en heel  bescheiden, als een ondergeschikte, het vertrouwen probeert 
te winnen van datgene wat pover lijkt, dan zal alles eenvoudiger, meer een eenheid en op de 
een of andere manier aanvaardbaarder voor u worden – misschien niet voor uw verstand, 
dat vol verbazing achterblijft, maar wel voor uw diepste bewustzijn, wakker-zijn en weten. U 
bent zo jong, in het leven nog zo onervaren, dat ik u, mijn beste, zo goed ik kan zou willen 
vragen geduld te hebben met alles wat in uw hart nog niet tot een oplossing is gekomen en 
te proberen de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken 
die in een volkomen onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u 
niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom 
alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag 
in een ver verschiet het antwoord binnen. Misschien immers bezit u de gave om iets uit te 
beelden, in een vorm te gieten, als een bijzonder gelukkige en zuivere wijze van leven; 
ontwikkel die gave – maar aanvaard wat komt in groot vertrouwen, en komt het alleen 
voort uit uw wil, uit een of ander innerlijk leed, neem het dan voor uw verantwoording en 
haat niets. 

p. 56 

…Hoe zouden wij die oude mythen kunnen vergeten die aan de wieg van alle volkeren staan 
– de mythen over draken die op het allerlaatste ogenblik in een prinses veranderen; 
misschien zijn alle draken uit ons leven wel prinsessen die er alleen maar op wachten om 
ons mooi en moedig te zien. Misschien is al het verschrikkelijke  in diepste wezen wel het 
hulpeloze dat ons om hulp vraagt. 

[ Wellicht zijn alle draken in ons leven 
uiteindelijk prinsessen die er in angst en beven 
slechts naar haken 
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken. 
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft 
in diepste wezen wel niets anders dan iets 
dat onze liefde nodig heeft. ] 

Wie sollten wir jener alten Mythen vergessen können, die am Anfange aller Völker stehen, 
der Mythen von den Drachen, die sich im äußersten Augenblick in Prinzessinnen 
verwandeln; vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen, die nur darauf 
warten, uns einmal schön und mutig zu sehen. Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten 
Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will. 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 

DE STEM VAN EEN CELLO 

 
Waaraan het geluid van een cello doet denken 
 
de cellist Widlund vertelde me dat er 
in dit instrument iets huist - een stem 
een al heel oude stem waarnaar je zoekt 
als je speelt en die je herkent 
als je haar vindt 
 
misschien is het dat waarom ik moet denken 
aan de oudste geluiden die ik ken, zoals 
neuriën, zingen, kreunen, huilen 
 
en ook aan de kleuren van een woud in de herfst 
alsof je het heimwee hoort van de cello 
naar zijn plek van herkomst 
 
 
'Wat water achterliet' werd samengesteld op verzoek van Poetry International 
t.g.v. Gedichtendag 2004 en bevat nog niet eerder gebundelde gedichten. 
Uitg. G.A. van Oorschot 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Willem van Toorn (1935-) 
  

DE RIVIER 5 
  

Eenzaam ben je altijd aan het water 

van een rivier, omdat het je achterlaat 

met je gedachten aan de dood. En later 

als het weerkomt nog altijd water 

  

is maar ander water, terwijl jij dezelfde 

blijft daar op de kant, waar het veer 

is opgeheven en de schepen, meer 

dan vroeger en blinder en sneller, 

als treinen in hun eigen richting razen. 

  

Maar dat zou ik immers voor je weglaten 

uit deze prent. Is mijn klein schip al daar? 

Laten wij dan één keer met elkaar 

de heren zijn van dit lange papier, 

ingrijpen in die boosaardige grap 

van het water. Kijk naar de rivier. 

  

Nu staat hij stil. Bewegingloos. En hier 

stroomt het met jou en mij weg, stralend 

en bloeiend zeewaarts, ons landschap. 

  

Uit: De aardse republiek  
Querido, Amsterdam (1988) 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 
 

Elicura Chihuailaf (1952), Cunco, Chili 

De sleutel die niemand verloren heeft 
 
Poëzie dient nergens toe, zeggen ze 
en in het bos liefkozen de bomen elkaar 
met hun blauwe wortels, hun takken doen de lucht 
trillen en groeten met vogels het Zuiderkruis 
Poëzie is het diepe gefluister van hen die vermoord zijn 
Het geruis van bladeren in de herfst, het verdriet 
om de jongen die zijn taal nog kent 
maar zijn ziel verloren heeft 
Poëzie, poëzie, is een gebaar, het landschap 
Jouw ogen en mijn ogen meisje, oren hart 
Dezelfde muziek. En meer zeg ik niet, want 
Niemand zal de sleutel vinden die niemand verloren heeft 
En poëzie is het gezang van mijn voorvaderen 
De winterdag die vlamt en uitdooft 
Deze zo persoonlijke melancholie 
 
 

Uit: Poëzie is een gebaar 
Vierentwintig-en-één gedichten uit Latijns Amerika. 

Uitgegeven t.g.v. jaarwisseling 1994-1995 door Novib Poetry Int., Rotterdam. 

Vert. Francine Mendelaar. 

 

 

Elicura Chihuailaf Nahuelpán is een Mapuche Chileense dichter en auteur wiens werken 
zowel in Mapudungun als in het Spaans zijn geschreven en ook in vele andere talen zijn 
vertaald. Hij vertaalde ook de werken van andere dichters, zoals Pablo Neruda, naar 
Mapudungun. 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Frederik van Eeden (1860-1932) 
 

DE WATERLELIE 

 

Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zo blank is en zo stil haar kroon 
uitplooit in ’t licht. 

 

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 

 

Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenst niet meer… 

 

 
In: Enkele verzen, 1898 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 

Rutger Kopland (1934-2012) 
 

DE ROEIER 

 

Vanavond trok de mist over de wei 
alsof de aarde zich opende en 
het grondwater buiten zijn oevers trad 

 

paarden en koeien raakten vlot en 
als in een moeras uit de oertijd 
dreven tenslotte alleen nog koppen 
en ruggen voorbij 

 

van het geboomte aan de overkant 
maakte zich iets los waarvan ik dacht 
dat het een roeier was die overstak voor mij. 

 

 

Uit: Geluk is gevaarlijk 

RAINBOW Essentials, 3e dr., 2004 
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Bijeenkomst 2 augustus 

 

KEUZE ELLEN LOOYEN 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

DE GESTORVENE 

Zeven maal om de aarde te gaan, 

als het zou moeten op handen en voeten; 

zeven maal, om die éne te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde te gaan. 

 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

kon uit de dood ik die éne doen keren. 

Zeven maal over de zeeën te gaan-- 

zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 

 

Verzamelde gedichten, Atheneum-Polak &  Van Gennep 

Amsterdam, 1985 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

M. Vasalis (1909-1998) 

CET AGE EST SANS PITIÉ 
 
Links naast ons -midscheeps- woonde de ex-kapitein 
ter zee, weduwnaar, purper van het drinken. 
Hij had een dochtertje, dat opzienbarend lelijk was, 
zo opgestopt, verkeerd begroeid en kruislings scheel, 
dat iedereen wel graag met haar zou willen spelen 
alleen al om dichtbij iets zo uitzonderlijks te zijn. 
Haar vader maakte dat onmooglijk, want hij bood ons geld 
voor als ze mee mocht doen; zo dachten wij 
dat het een soort van werkje was - en wilden niet. 
Ze glimlachte zo trots en raadselachtig bovendien 
dat het gevaarlijk leek - wij zagen niets van het verlangen 
in ’t uren lang met krabben-armpjes uit het venster hangen. 
Maar moeder wel - ze bleef vaak even staan, zei wat 
en vroeg wat, nauwelijks te verstaan, en op een dag 
vertelde zij: ze vroeg of ze me moeder noemen mag. 
Je hebt toch zeker nee gezegd!  Waarom? zei zij 
ik zei natuurlijk: graag. Ze was heel blij. 

 

Uit: De oude kustlijn (2002) 
Verzamelde Gedichten, Uitg. Van  Oorschot, 2015 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 
 
Neeltje Maria Min 
 

ER ZIJN VOOR MIJ VANDAAG MAAR TWEE GELUIDEN: 

Het luide slaan van wind en regen buiten 

en vaders zachte zingen en fluiten. 

hij ligt in bed onder het lage venster 

en slaat de dekens terug want het is lente. 

ik kijk naar hem en groet hem, hij herkent me. 

heel even onderbreekt hij ‘t zingend staren  

en knikt terug en laat voorzichtig varen  

zijn vingers langs zijn voorhoofd door zijn haren.  

hij richt zich op en laat zijn ogen landen  

op iets dat er niet is en ik zie van de  

zacht stamelende man slechts de gespannen handen. 

  

Uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten, Den Haag 1966. 
Opgenomen in: De Nederlandse Poëzie van de 19e en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, 
Uitg. Bert Bakker, Amsterdam, 1983 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Fernando Pessoa (1888-1935) 
 

Het mysterie der dingen, waar is dat...... 
 
Het mysterie der dingen, waar is dat? 
Waar is het dat het zich niet laat zien 
Althans om ons te tonen dat het mysterie is? 
Wat weet de rivier daarvan en wat weet de boom? 
En ik, die niet meer ben dan zij, wat weet ik daarvan? 
Telkens als ik naar de dingen kijk en denk aan wat de mensen ervan denken, 
Lach ik zoals een beek koel klatert op een steen. 
 
Want de enige verborgen zin der dingen 
Is dat ze geen enkele verborgen zin hebben. 
Het is vreemder dan alles wat vreemd is, 
Vreemder dan de dromen van alle dichters 
En de gedachten van alle filosofen, 
Dat de dingen echt zijn wat ze lijken te zijn 
En dat er niets te begrijpen valt. 
 
Ja, dit hebben mijn zintuigen geheel alleen geleerd: 
De dingen hebben geen betekenis: ze bestaan. 
De dingen zijn de enige verborgen zin der dingen. 
 
Uit: Fernando Pessoa, Gedichten, vertaling August Willemsen, eerste druk  
1978 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 

J.B. Charles (1910-1983) 

Waarheen Daarheen (1954) 

Ga liever die brief niet schrijven, 

met de scherpe pen van gelijk 

op geschept papier van zo is het, 

want morgen zul je hem langzaam 

in repen scheuren want het brandmerk 

in de rug, van gelijk, is ondragelijk. 

Ga nu liever slapen maar morgen, 

snel morgenvroeg op de vleugels 

van het ongelijk naar haar toe: 

zij zal je niet zonder glimlach verstoten. 

En leid dan het wolkje wit aan de lijn 

als een verre ballon boven 't hoofd; 

ik raad je een platte strohoed te dragen, 

een streepbroek de pijpen hoog omgeslagen, 

om met blote tenen het gras door te gaan. 

Waarheen daarheen. Ga nu maar slapen. 

 

Willem Hendrik Nagel was een Nederlands rechtsgeleerde en criminoloog, maar werd vooral 
bekend als schrijver. Zijn pseudoniem J.B. Charles was oorspronkelijk een schuilnaam in het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft op zijn werk ook een sterk stempel 
gedrukt. Zie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Nagel_(schrijver) 

 

Van het kleine koude front. Laatste herdruk 2001. 
Een van de lijfspreuken van de auteur is: "Ik wil de wereld niet verbeteren. Ik waarschuw 
alleen, dat de mensen zich niet moeten laten bedonderen en zichzelf niet moeten 
bedonderen. Ik vind mijn reactie een menselijke reactie. Ik geloof dat hier enorm 
gezwendeld en bedonderd wordt. De mensen zullen dat blijven doen, maar ik kan het niet 
nalaten dat te zeggen." 

 

Charles heeft veel gedichten geschreven en gepubliceerd en wordt erkend als een ‘uiterst 
persoonlijk’ dichter, dat wil zeggen dat hij noch traditioneel, noch experimenteel was in zijn 
poëzie. Zie A. Marja, Poëzieproeven (Den Haag 1963) 117. 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

INDIEN (Johannes Marinus de Vries de Waal, 1892-1982)  
 
Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen, 
    Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan; 
Indien, waar ànd'ren aan u twijf'len, gij u zèlven kunt vertrouwen, 
    Maar tòch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan; 
Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden, 
    En, als een lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert; 
Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden, 
    En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert; 
 
 
Indien ge dromen kunt - nochtans u niet door dromen laat regeren; 
    Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén; 
Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren, 
    En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen; 
Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken, 
    Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot; 
Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken, 
    Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot: 
 
 
Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen, 
    Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar méér gewin, 
En 't is mislukt... en àl uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen: 
    Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin; 
Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen 
    Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor, 
Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen, 
    Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór! 
 
Indien ge met de menigte, maar óók met Vorsten kunt verkeren, 
    Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat; 
Indien wélmenend vriend, noch fèl-verbitterd vijand, u kan deren; 
    Indien een ieder voor u mee-telt, maar ge niemand overschat; 
Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen, 
    Maar elke vliedende seconde naarstig arbeidt aan uw plan, 
Dàn ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open, 
    En - wat oneindig méér betekent - dan, m'n zoon, zijt ge een man! 

 Translation by Johannes Marinus de Vries de Waal, Dutch journalist, printed by 
Drukkerij Van Amerongen, Amersfoort, published 1942 by "De Nieuwe Gedachte", Laren  
N.H., in 20.000 copies, with two drawings by Dobie (pseudonym of J.F. Doeve). Reprinted to 
encourage Wederopbouw, the reconstruction efforts after the war. 
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IF (Rudyard Kipling, 1865-1936)  

If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you; 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or, being lied about, don't deal in lies, 
Or, being hated, don't give way to hating, 
And yet don't look too good, nor talk too wise; 
 
If you can dream – and not make dreams your master; 

If you can think – and not make thoughts your aim; 
If you can meet with triumph and disaster 
And treat those two imposters just the same; 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to broken, 
And stoop and build 'em up with wornout tools; 

 

 
 
 
 

If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: "Hold on"; 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with kings – nor lose the common touch; 
If neither foes nor loving friends can hurt you; 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run – 
Yours is the Earth and everything that's in it, 
And – which is more – you'll be a Man my son! 

Uit: A Choice of Kipling's Verse (1943) 

Kipling ontving in 1907 als eerste Brit de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn gedicht 'If—' (1910) 
werd in 1995 door de Engelsen verkozen tot hun favoriete Engelse gedicht. Het is een advies 
van een vader aan zijn jonge zoon.  
John Kipling (17 August 1897 – 27 September 1915) was the only son of British 
author Rudyard Kipling. In World War I, his father used his influence to get him an army 
commission, despite his having been decisively rejected for poor eyesight. His death at 
the Battle of Loos caused his father immense guilt and a loss of his earlier patriotic spirit. Zie: 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kipling 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/If%E2%80%94
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Loos
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kipling
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

ENGELLIED  

Ik hield mijn engel lang bij mij 
en hij verkommerde in mijn armen, 
Ik streefde hem in mijn groei voorbij 
en opeens was ik het erbarmen, 
hij slechts een sidderend geschrei. 

Toen heb ik hem zijn hemel gegeven, 
mij liet hij de aarde, hij ontsteeg eraan. 
Hij leerde te zweven, ik leerde te leven 
en wij hebben langzaam elkander verstaan. 

Uit: Rilke’s schatkamer, 
Verzen vertaald door dr.A.Mankes-Zernike. 
Uitg. De Tijdstroom 

 

ENGELLIEDER 

Ich liesz meinen Engel lange nicht los, 
und er verarmte mir in den Armen 
und wurde klein, und ich wurde grosz: 
und auf einmal war ich das Erbarmen, 
und er eine zitternde Bitte bloss. 

Da hab ich ihm seine Himmel gegeben, 
und er liesz mir das Nahe, daraus er entschwand; 
er lernte das Schweben, ich lernte das Leben, 
und wir haben langsam einander erkannt …. 

Uit: Die Gedichte 
Insel Verlag 1992 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

Hans Andreus (1926-1977) 

VOOR EEN DAG VAN MORGEN  

Wanneer ik morgen doodga, 
vertel dan aan de bomen  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan de wind,  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt,  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan een kind  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad  
hoe lief ik je had. 

Maar zeg het aan geen mens,  
ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat 
alleen maar een man  
alleen maar een vrouw  
dat een mens een mens zo liefhad  
als ik jou. 

 
Uit: Al ben ik een reiziger, Uitgeverij Holland (1959) 
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Bijeenkomst 6 september 

KEUZE RIEKI MULDER 

Neeltje Maria Min (1944) 

Mijn moeder is mijn naam vergeten, 
mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
hoe moet ik mij geborgen weten? 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

Uit: De Gedichten, Amsterdam, 1989 
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KEUZE RIEKI MULDER 

Ibn Arabi (Sevilla 1165- Damascus 1240) was een vooraanstaande schrijver en soefi-

mysticus in de Arabische wereld. Hij was wars van religieuze voorschriften, die voor hem 

slechts tijdelijke aardse zaken waren. 

 

Ik zou willen dat ik wist of zij wisten 

wiens hart ze hadden uitgenomen. 

Of dat mijn hart wist  

welke route langs hoge richels ze volgen. 

Stel je je hen veilig voor 

of stel je je hen verloren voor? 

De heren der liefde zijn in liefde 

gestrikt, overrompeld. 

 

Het gedicht staat in het boekje: Stilte. 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

 

Gerrit Achterberg (1905-1962) 

JACHTOPZIENER 

Ik kwam vandaag de jachtopziener tegen 
en vroeg hem naar de stand van het roodwild. 
Hij draaide er om heen en trok verlegen 
met een schoenpunt raadsels in het grint. 

Ik was hem sinds zijn aanstelling genegen 
en hij mij wederkerig goedgezind. 
Waarom werd ik opeens geheel ontsteld 
of hij reeds maanden iets had doodgezwegen? 

Er is er altijd één meer dan ik tel 
zei hij bezorgd en keek me in de ogen. 
Waanzin en waarheid lagen in de zijne 
voortdurend voor elkander te verschijnen. 
De bomen stonden naar ons toegebogen. 
Toen klonk ginds op het huis de etensbel. 

Uit: Spel van de wilde jacht, 1955 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Herman De Coninck (1944-1997) 

FOTO 

 

Weemoed is een foto van voor twintig jaar. 

Familie, nog samen, nog gezond. 

Is toen. Met een lijst  van nu errond. 

Het nu houdt het verleden bij elkaar. 

En omgekeerd. Want nu is maar even. 

Is opschrikken en vragen: 

waar waren we gebleven? 

Bij jou. In Die Dagen. 

Alles is ver. En de liefste dingen nog verder. 

Maar door het verleden wordt het bij elkaar 

Gehouden, als schapen door een herder. 

 

Uit: Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had 

Gekozen en ingeleid door Kristien Hemmerechts 

Uitg. De Arbeiderspers. Amsterdam. Antwerpen 2009 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Willem Glaudemans (1954) 

ADAMS ZONDE 

lopen benoemend door dit landschap: 

dit boom, dit steen, dit pad, 

dit zand, dit berg, dit vergezicht 

automatisch, ritmisch ritueel 

taalfilm die steeds wordt afgedraaid 

in plaats van zien 

vanuit taalstilte is er geen afstand 

tussen ding en mij, vallen wij 

in één oogopslag samen 

de ruimte in ons zindert witte stilte 

daar schrikt iets zo van 

dat het meteen de muzak start 

het constante onbewuste commentaar 

dat ons de illusie van een beheersbare 

kenbare wereld biedt 

waar wij niet in wonen 

 

Uit: Veelkleurig Wit (2010) 

Tattwa - Uitgeverij van Bizondere Boeken 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

HET WEERZIEN 
 
Immer gevaarlijk blijft het schilderij. 
Rivierlandschap van Salomon Ruysdael. 
Rivierlandschap met veer en overhaal. 
De zomer is voorbij. Octoberlicht. 
Statig vaart onder wolken, tegen tij, 
het grootzeil op, ik denk komend van Dordt, 
een machtige tjalk. Licht wordt er uitgestort 
in gouden banen, maar de atmosfeer 
draagt al verandering. Er komt onweer. 
Van overzee, in tweespalt levenslang, 
aanzie ik Holland, in dit groots gericht 
van licht en donker. -Voor zijn nedergang. 
 
uit: Ida Gerhardt  - Zeven maal om de aarde te gaan 
Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij 
Uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010 

 

(Dit gedicht werd vermoedelijk geschreven in 1966/1967.) 
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Bijeenkomst 4 oktober 

KEUZE LINEKE VASTBINDER 

M. Vasalis (1909-1998) 

HET  EZELTJE  
 

In de korte, blauwe schemering 

deed ik een kleine wandeling. 

De grond was rood, gebarsten-droog. 

De lucht was dun en vreeslijk hoog, 

en blauwe distels stijf en grillig 

ritselden driftig en onwillig. 

Stil grazend naast een grijze rots 

zag ik opeens op hoge benen 

een jonge ezel; zijn oren schenen 

doorzichtig, zijn gelaat was trots. 

Zijn lange, ambren ogen blonken  

als water, ernstig en bezonken 

en onpartijdig was zijn blik. 

En na een korte, felle schrik 

verstarde ik in verwondering. 

Of kan het eerbied zijn geweest 

voor dit schoon, ongeschonden beest, 

waarmee ik langzaam verder ging? 

Een pijnlijke herinnering: 

zo ben ik vroeger ook geweest. 

Die gaafheid en zachtzinnigheid, 

onzware ernst en droomrigheid, 

o kon ik dat nog ééns herwinnen, 

kon ik nog ééns opnieuw beginnen. 

  

Uit: Parken en Woestijnen 1940 
       Verzamelde gedichten, 9de druk, 2016 
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KEUZE RIEKIE MULDER 

 

Czeslaw Milosz (1911-2004) (Nobelprijs 1980) 

Zo’n gelukkige dag. 

De mist was vroeg gezakt, ik werkte in de tuin. 

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie. 

Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben. 

Ik kende niemand die het benijden waard was. 

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten. 

Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben. 

Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn. 

Toen ik mij oprichtte, zag ik de blauwe zee en de zeilen. 

Uit: Dichters voor Amnesty International (2005) 

Samenstelling:  Daan Bronkhorst  
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

 

Ingmar Heytze (1970-) 

VOOR DE LIEFSTE ONBEKENDE 

 

Wie van ons twee heeft de ander bedacht? 

        Paul Eluard 

 

Wat ben ik blij dat ik je nog niet ken. 

Ik dank de sterren en de maan 

dat iedereen die komt en gaat 

de diepste sporen achterlaat, behalve jij, 

dat jij mijn deuren, dicht of open, 

steeds voorbijgelopen bent. 

 

Het is maar goed dat je me niet herkent. 

Kussen onder straatlantaarns 

en samen dwalen door de regen, 

Weer verliefd zijn, weer verliezen, 

bijna sterven van verdriet - 

dat hoeft nu allemaal nog niet. 

 

Ik ben nog niet aan ons gehecht. 

Ik kijk bepaald niet naar je uit. 

Neem de tijd, als je dat wilt. 

Wacht een maand, een jaar, 

de eeuwigheid en een seconde meer - 

maar kom, voor ik mijn ogen sluit. 

 

 

Uit: Het ging over rozen 

Uitgeverij Podium, 2002 

Amsterdam 

 

Zie e-mail 5 oktober van Sarah Kinebanian over het citaat in dit keuzegedicht: “Ik heb heel lang 

en ingewikkeld moeten zoeken maar hier is die - het gedicht van Paul Eluard (Au défaut du silence)  waaruit 
Ingmar Hetze citeert - zie tweede regel (Qui de nous deux inventa l'autre ?). Als ik het goed begrijp kwam het 
voor in een boek dat hij eerst anoniem publiceerde. 

Dit gedicht lijkt m.i. niet op dat van Ingmar Heytze!  Behalve dat het over een geliefde gaat - in zijn geval nog niet 
gevonden, en bij Eluard verloren (?). Ook de toon is heel anders. 
Ik stuur het toch op voor informatie! 
Beste groeten, Sarah” 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

Psyche 

Ik las de Phaedo met mijn vijfde klas 
en in de tekst kwam het woord ψυχή voor: 
ik legde, aan ’t nog kinderlijk gehoor, 
uit waarom ψυχή ‘ziel’ én ‘vlinder’ was. 
 
Terwijl ik nóg eens de passage las 
was er ineens een ritseling, en een spoor 
van glanzen kwam, van ’t raam, de ruimte door. 
Er zat een grote vlinder voor ’t glas. 

Het was een dagpauwoog. En ieder zag 
de purperen gloed, die op zijn vleugels lag; 
de ogen, waar het aetherblauw in brandt. 

Ten laatste – hij zat rustig op de hand – 
bracht hem een jongen weg. Onaangerand, 
zei hij, was hij ontweken naar het blauw 

Verzamelde gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 
Amsterdam 1985 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

M. Vasalis (1909-1998) 

VRIEND 

Vriend, metgezel, die meer en minder is 

dan vader, moeder, minnaar, kind 

hetzelfde als ik, maar anders 

onafhankelijk en toegewijd 

ouder, jonger, van dezelfde tijd. 

Trooster, die getroost kan worden 

baken en verhanger van de borden 

broeder, maar van andre moeder, zonder rivaliteit 

met wie ik samenloop en die mij begeleidt. 

Hij gunt mij om te leven en als ik dood 

zou willen, geeft hij mij gelijk. 

Soms is het, dat ik om hem alleen 

verdragen blijf, wat zonder hem ondraaglijk scheen. 

Zonder een enkele verplichting 

loop ik en loop ik altijd in zijn richting. 

De oude kustlijn, 2002 

Uit: Verzamelde gedichten, 2006 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Martinus Nijhoff (1894-1953) 

De Grot  

 

Ik weet niet welke richting uit te gaan. 

Het pad waarlangs wij kwamen stortte dicht, 

en nergens voor ons zien wij eenig licht 

wijzend een weg uit deze grot vandaan. 

 

Elkaars naam roepend, houden wij verband. 

Water, dat neerdruipt van boven ons hoofd, 

heeft onze laatste toortsen uitgedoofd. 

De hand tast voorwaarts langs de klamme wand. 

 

Het eene uur na 't andere gaat om. 

En menig onzer denkt aan blauwe lucht, 

doortinteld van blij vogelengerucht 

en 't nooit genoeg aanschouwde licht der zon. 

 

De Blauwe Schuit, 1943 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Hendrik Marsman (1899-1940)  
Zinkend schip 

De avond daalt; 
een zinkend schip. 
de kiel slaat op 
een blinde klip. 
 
- o, hartstocht 
van dit stil vergaan, 
in koele nacht, 
In koele maan. 
 
‘en gij, die eens 
dit leven prees 
met sterke stem 
en harde keel, 
 
is dan het glanzen 
van uw woord 
bestorven en 
voorgoed teloor?’ 
 
- ik heb geleerd 
dat in den dood 
de ziel zal stijgen 
levensgroot 
 
of dalen 
in het schimmenrijk 
en falen 
onherroepelijk 
 
en dat al wat 
der wereld is 
een waan is, 
een bekommernis 
 
na deze woorden 
wordt het stil, 
alsof de nacht 
omvamen wil 
 
een zinkend schip, 
een koele maan - 
twee stemmen, stijgend uit de klip: 
- o, red ons, wij vergaan! 

Uit: Verzamelde gedichten, Atheneum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2002 
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Bijeenkomst 1 november 

 

KEUZE NEL VERSLUIS 

M. Vasalis (1909-1998) 

KLEIN. ’s AVONDS 

  

In het hart van de storm zit ik stil. 

Door grote veren bruist de wind, 

wild, fris, maar ik zit warm en klein. 

Door natte haren kijkt een engel binnen, 

de wind strijkt al de grijze veren op zijn rug 

terug 

en hij zucht ongeduldig aan het raam. 

Zijn lange grijze ogen speuren rond. 

Maar ik zit stil, 

ik wil niet. 

Dan leunt hij met zijn volle hand 

Nog even dringend aan de ruit, 

die buigt, en schudt zijn haren uit 

en bruisend vliegt hij weg van hier, 

ver -  waar ik hem niet volgen kan. 

Ik wou niet. 

Waarom huil ik dan ? 

  

Uit: Vergezichten en Gezichten, 1954 
Verzamelde gedichten, Uitg. Van Oorschot Amsterdam 2015 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Anneke Brassinga (1948-) 

 De Rivier en het knuffeldier 

De rivier houdt van je 

De rivier houdt eindeloos veel van je. 

De rivier zal alles van je slikken, 

een en al blinde liefde zal ze zijn. 

De rivier houdt van jou zoveel  

als van ieder ander. In haar armen 

mag je liggen, schoon zal zij 

je likken tot het bot.  

Van wie ze houdt, het laat haar koud. 

Maar wat je altijd meedroeg, al die tijd, 

het knuffeldier zo zacht zo dwingend 

met zijn domme trouwe knoopjes 

die oog hebben voor niets dan voor jou, 

het hopeloos met hart en ziel verslingerd 

wollig wezen dat van jou is, bij geen ander 

ooit nog die versleten warmte vindt –  

hem moet je achterlaten en verraden 

als je de lonkende rivier ingaat. 

 Uit: Timiditeiten (2003) 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Herman Gorter (1864-1927) 

Bij den dood van Anna Witsen (1889) 

 

In de zwarte nacht is een mensch aangetreden, 

de zwarte nachtwolken vlogen, 

de zwarte loofstammen bogen, 

de wind ging zwaar in zwarte rouwkleeden. 

’t Gezicht was zo bleek in ’t zwarte haar, 

de handen wrongen, de mond borg misbaar, 

de nek was zwart, 

een hel was ’t hart 

van daar kwam het zwarte en worgde haar. 

Met de wind, met de boomen en met al de wolken 

is ze gekomen, 

het waren rondom haar groote volken 

van zwarte nachtdroomen. 

Bij een groot zwart water aan zijn zoom 

heeft ze heel lang stil gestaan, 

de lang geleden geboren boom 

heeft het toen geraân – 

en de wind en de wolken hebben stil gestaan, 

ze hadden het niet gedacht, 

anders waren ze niet gegaan 

en hadden haar niet hierheen gebracht, 

en alle zijn ze blijven staan, 

de wind en de boomeblaan 

en het wolkevolk 

en de zwarte golven in de kolk, 

en de vaders en de voorouders 

stonden omhoog 

in stille wolken met hun schouders 

tot de voeten in zwarte toog, 

en de kinderen die ze had willen baren 

kwamen rondom 

tegen de boomen staan, ze waren 

klein en stom, 
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en één ding dat ze in haar leven 

altijd had gehad, 

kwam nu heel hoog boven haar zweven 

lichtend mat, 

een groote vogel, een groote bloem, 

een klinkende klok, haar groote roem, 

haar stem waarmee ze was geboren 

hing nu omhoog en liet zich hooren. 

En al die kinderen en die ouden 

hadden het niet gedacht 

en ook niet de stem die boven de wouden 

nog zong in den nacht— 

die was altijd in ’t  leven geweest 

haar eenig lam, 

die blaatte nu nog als een eenzaam beest 

of ze bij hem kwam, 

die was het eenige vuur geweest 

voor hare handen, 

daar kwam ze ’s avonds erg bevreesd 

uit de menschenlanden, 

die was het droomen en lavende slaap 

voor haar in ’t leven geweest, 

die stond nu boven, een eenzaam schaap, 

een blatend beest. 

Maar toch ze ging en ze sleurde mee 

in een sleep 

kindren en klanken, in zwarte zee 

ging alles scheep, 

en ’t dreef nog even, het water zwart 

vonkte van diamant, 

in die groote schipbreuk brak ook het hart, 

alles zonk, het laatst de hand. 

Uit: Verzen 1890 

Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2004 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Hendrik Marsman (1899-1940) 

N.a.v. de dood van de dichter 
Herman Gorter 

Hij was van vuur. 
een golf, een vlam, 
een stromend stuk natuur, 
blinkend als water in den zomerdag. 
nooit, sinds ik hem zag, 
zag ik nog een man 
wiens wezen zoo bezielend overkwam 
tot in zijn blik, zijn praten en zijn gang. 
een rechte beuk, ook toen zijn einde kwam. 
de bliksem sloeg 
en van de bergen dreunde het naar zee, 
met echo’s naar de sterren en de sneeuw 
en door de bloemen drong het in den grond: 
– ‘hij, die voor jaren in ons midden stond 
en afscheid nam om in de taal 
der mensen, juichend en kermend, 
niets dan het verhaal 
te zingen van het geluk, 
hij keert terug, 
hij is al doorgedrongen 
in aarde’s moederschoot 
en blinkend in zijn oorsprong 
opgenomen, en door zijn dood 
gezuiverd van de pijn 
dichter te zijn 
in een verschroeiden tijd. 
hij, die vol hartstocht 
langs de aarde dwaalde, 
de schoonheid zocht en zong 
onder de blauwe tenten van den zomer 
en bij het gouden vuur des winters, 
hij kwam terug, 
hij is weer element onder de elementen 
een golf, een vlam, een stromend stuk natuur.’ 

Uit: Verzamelde gedichten 

Atheneum—Polak & Van Gennep, 22ste druk, 2002 
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KEUZE LEONTINE CASPARI 

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) 

 

WONINGLOZE 

 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, 

Nooit vond ik ergens anders onderdak; 

Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, 

Een tent werd door den stormwind meegenomen. 

 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 

Zolang ik weet dat ik in wildernis, 

In steppen, stad en woud dat onderkomen 

Kan vinden, deert mij geen bekommernis. 

 

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen 

Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt 

En tevergeefs om zachte woorden smeekt, 

Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde 

Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de 

Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt. 

 

 

Uit: Domweg gelukkig in de Dapperstraat 

Gedichten bijeengebracht door C.J. Aarts en M.C. van Etten 
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KEUZE RIEKI MULDER 
 

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) 
 
HET EINDE 
 
Vroeger toen’ k woonde diep in het land, 
Vrat mij onstilbaar wee; 
Zooals een gier de lever, want 
Ik wist: geen streek geeft mij bestand, 
En ‘ k zocht het ver op zee. 
 
Maar nu ik ver gevaren heb 
En lag op den oceaan alleen, 
Waar zelfs Da Cunha en Sint- Heleen 
Niet boren door de klimmen heen, 
Voel ik het trekken als een eb 
 
Naar ‘ t verre, vaste, bruine land.... 
Nu weet ik: nergens vind ik vree, 
Op aarde niet en niet op zee, 
Pas aan die laatste smalle ree 
Van hout in zand. 
 
 
Uit: De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige 
gedichten (Ilja Leonard Pfeijffer) ( november 2016). 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

Jean Pierre Rawie (1951-) 
 
October 
 
In dit gebenedijde jaargetijde 
is alles elk jaar weer als nooit voorheen; 
wat nu begint en wat al lang verdween 
valt niet meer van elkaar te onderscheiden. 
 
Met allen die ik liefhad om mij heen 
zie ik mij door voorbije lanen schrijden. 
Ik voel de jaren omgekeerd verglijden 
en schop de natte bladeren uiteen. 
 
Ik kon als kind mijn ogen niet geloven, 
zo was ik al voor elk geluk beducht, 
 
maar wat het leven meenam in zijn vlucht, 
dit mocht het mij nog altijd niet ontroven: 
 
de bomen in october, en daarboven 
de zwermen in de eindeloze lucht. 

 

Uit: "Onmogelijk geluk" (1992) 
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KEUZE LINEKE  VASTBINDER 
 

Hélène Swarth (1859-1941) 
 

Herfsttuin 

De rozen bloeien en de lucht is loom- 
‘k Doe de ogen toe en droom een zomerdroom. 

Ik weet, ik weet, ‘t is ver in ’t najaar al: 
Rondom mij regent rosse bladerval.  

’t Is al oktober, maar als juli zoel 
En de eenge waarheid is wat ik gevoel. 

Plots gromt de donder, flitst de bliksem, velt 
De trotse boom die eenzaam droomde op ’t veld. 

De hagel klettert fel, de stormwind loeit 
En geselt wreed wat vol vertrouwen bloeit. 

Nu vrede alom. De lucht is blank en stil- 
Mijn arme tuin is leeg en zwart en kil. 

Nu weet ik wel: de zomer is voorbij. 
Van ál zijn rozen bleef er géen voor mij. 

 Uit: “De mooiste gedichten van Hélène Swarth”. 

Hélène Swarth (1859-1941) schreef gevoelige gedichten. Vooral over de natuur waar zij 
troost zocht. Vaak is de stemming weemoedig. En vaak ook spreekt er een innig 
Godsvertrouwen uit haar verzen. Willem Kloos noemde haar: “Het zingende hart van onze 
letterkunst”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 65 

65 

Bijeenkomst 6 december 

 

KEUZE SARAH KINEBANIAN 

P.N. van Eyck (1889-1954) 

De tuinman en de dood 

 

Een Perzisch Edelman:  

 

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 

Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!  

 

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.  

 

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, 

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.  

 

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -  

 

Vanmiddag - lang reeds was hij heengespoed - 

Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.  

 

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 

'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'  

 

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't, 

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,  

 

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 

Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'  

 

 

Uit: Gerrit Komrij: De Nederlandse Poëzie van de 19de en 20ste eeuw 

in 1000 en enige gedichten (5de druk 1983) 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

Herman Gorter (1864-1927) 

 

Zie je ik hou van je 

 

Zie je ik hou van je 

ik vin je zo lief en zo licht - 

je ogen zijn zo vol licht 

ik hou van je, ik hou van je. 

 

En je neus en je mond en je haar 

en je ogen en je hals waar 

je kraagje zit en je oor 

met je haar er voor. 

 

Zie je ik wou zo graag zijn 

jou, maar het kan niet zijn, 

het licht is om je, je bent 

nu toch wat je eenmaal bent. 

 

O ja, ik hou van je, 

ik hou zo vrees’lijk van je, 

ik wou het helemaal zeggen - 

maar ik kan het toch niet zeggen. 

 

Uit: Verzen 1890 

Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2004 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

Ingmar Heytze (1970-) 

Parodie op Zie je ik hou van je 
 
Hoor eens ik haat je 
 
Hoor eens ik haat je, 
ik schreef dat je lief was en licht - 
en nog wat onzin over je gezicht 
maar nu haat ik je, god wat haat ik je. 
 
Die neus, dat hoofd, die paardenbek, 
die ogen en die gierennek 
dat kraagje en dat bloemkooloor 
met al je slierten haar er voor. 
 
Hoor eens ik wou graag zijn 
jou, maar het kon niet zijn, 
het licht is uit, ik zie je alsnog 
zoals je werkelijk bent. 
 
O ja, ik haat je, 
ik haat je zo vreselijk, 
ik wou het helemaal niet zeggen - 
maar ik moest het even kwijt. 
 
Uit: Alle goeds, 2001 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

 

Willem Wilmink (1936-2003) 

  

THE LAST ROSE OF SUMMER  

 

Als de laatste van de zomer 

bloeit die roos daar heel alleen. 

Ieder schepsel dat ze liefhad, 

ging verbleken en verdween. 

  

Geen vriendin, geen verwanten, 

zelfs geen muurbloem is nabij 

om haar blozen te weerkaatsen 

of te zuchten, zij aan zij. 

  

Jij hoeft hier niet langer eenzaam 

te verkwijnen op je steel: 

waar je lievelingen slapen, 

valt ook jou de slaap ten deel. 

  

Zachtjes strooi ik dus je bladeren 

naar waar ’t leven zoveel bood 

bij je vele kameraden, 

die nu geurloos zijn en dood. 

  

Dan zal ik wel spoedig volgen, 

nu de vriendschap zo verkwijnt, 

uit de lichtkrans van de liefde 

elke edelsteen verdwijnt. 

  

Als de trouwe harten dorren, 

als verwelkt, wat heeft bekoord, 

ach, wie zou nog willen wonen 

in dit godverlaten oord? 

  
UIT: Het beloofde land 
Willem Wilmink & Ton Schulten 
Uitg. Lannoo nv, Tiel 2002 
Verzamelde liedjes en gedichten:  
2012 Prometheus  Amsterdam 
 

Thomas Moore (1779-1852) 

  

'T IS THE LAST ROSE OF SUMMER 

      

'T IS the last rose of summer, 

Left blooming alone; 

All her lovely companions 

Are faded and gone; 

      

No flower of her kindred, 

No rose-bud is nigh, 

To reflect back her blushes, 

Or give sigh for sigh. 

      

I'll not leave thee, thou lone one ! 

To pine on the stem ; 

Since the lovely are sleeping, 

Go sleep thou with them. 

      

Thus kindly I scatter 

Thy leaves o'er the bed, 

Where thy mates of the garden 

Lie scentless and dead. 

      

So soon may I follow, 

When friendships decay, 

And from Love's shining circle 

The gems drop away. 

     

When true hearts lie wither'd, 

And fond ones are flown, 

Oh ! who would inhabit 

This bleak world alone ? 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

 

Anna Enquist (19 juli 1945) 

 

FOTO 
 
 
Geef het maar toe. Wat je schrijft 
heeft geen zin. Gevoelig gezwatel 
een meisje dat zingt. Hou toch op, 
 
stomp jezelf in je rug. Wees oprecht 
tegen lezers. Liever dan dikke woorden 
een kille inspectie. Kijk, deze foto: 
 
leeg strand bij avond. Jonge vrouw, 
achterkant. Haar hemd heeft de kleur 
van de zee. Zand op haar schouders, 
 
zout haar in een knot op haar kruin, 
bleek licht rond haar lichaam. Stil. 
Ze heeft nog een week. 
 
Uit: Literatuurmuseum.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2019  

 

PAGINA 70 

70 

KEUZE URSULA DE JONG 

 
Hans Warren 
 
Vroeger 
 
Vroeger met de zuidenwind 
Ontving ik soms een boodschap 
geur uit je straat, stof van je drempel. 
 
Of met de noordenwind 
gaf ik een vogel mee 
die een woord voor woord geleerde lofzang floot. 
 
Er waren veel wegen en schepen 
en de aarde draaide gewillig. 
hier jij, daar ik. 
 
Toen je pas verloren was 
bleven  er veel denksystemen 
en berekeningen om in te nemen 
als slaapmiddel. 
 
Later het gevecht met de taal. 
Bezweren je leeft en ik heb je nog lief, 
want ik zeg het. 
 
Weer later kwam je alleen 
in de windstilte van de slaap 
soms naast me liggen. 
 
Nu de wind van alle kanten komt 
ontvang ik  vaak een boodschap 
geur uit je straat, stof van je drempel. 

 
Uit: Een roos van Jericho 
Verzamelde gedichten 
2002 Uitg. Bert Bakker Amsterdam 
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KEUZE LINEKE VASTBINDER 

 

Jacqueline E. van der Waals (1868-1922) 

WINTERSTILTE 

De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar de sneeuw nog in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld, 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
’t Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 

De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend toverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootse, stille wonder. 

  

Uit “Nieuwe verzen” 
C.F.Callenbach, Nijkerk 1909. 
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KEUZE RIEKI MULDER 

 

Ida Gerhardt 

 

Onvervreemdbaar 
 
Dit wordt ons niet ontnomen: lezen, 
en ademloos het blad omslaan, 
ver van de dagelijksheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen. 
 
Zij waren het van kind af aan. 
 
Hen wenkt een wereld waar de groten, 
de tijdelozen, voortbestaan. 
Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
de enigen die ons nooit verstoten. 
 
In: Het Sterreschip, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


