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Boom 
 
Ik heb mijn handen om jouw schors gelegd  
en zacht bevoeld, zoals een blinde tast.  
De diepe barsten in jouw bast betast,  
het braille dat op stam is ingelegd.  

Een oud verhaal dat hier geschreven staat,  
hiërogliefen uit een verre tijd,  
zo zorg'loos ooit de liefdesgod gewijd;  
van altijd zomer spreekt dit stil dictaat.  

Mijn vingertoppen raken haar gebied,  
gaan langs haar naam, het half verweerde hart.  
Ik maak me van je los, zo vreemd verward,  
zoveel nog hier, alleen wij samen niet.  

Atze van Wieren  
Bekroond met de Concept Poezieprijs 2000.  
Publieksprijs literair festival '100 jaar Sonsbeek'.  
Opgenomen in verzamelbundel 'Als je weggaat'  

 
 

 
De omgevallen Kastanjeboom, Zusterplein, Zeist  
 (foto Leonie Silkens, november 2020) 
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Bijeenkomst 3 januari 

KEUZE NEL VERSLUIS 

Harriët  Laurey (1924-2004)   

DE OESTER 

 

Haast dier en haast nog plant ben ik de oester. 
Naar mij reikt niet de kleinste kinderhand. 
Maar niemand weet wat ik van binnen koester 
en wat zich slapend door mijn donker plant. 

  

Van golf tot golf gevonden en verloren 
en aangespoeld, en weer verspeeld door ’t strand. -- 
Maar in mijn schelpen wordt de zee herboren 
en d’éne korrel goud van al het zand. 

  

Want al besta ik buiten elk verband, 
ademend zonder dat ik mij verroer, 
ik ben ontstoken in een teder pralen, 
straks breekt het zich uit overstelpte schalen.  
O, eindelijke morgen, open hand, 
waarin ik dan zal liggen, parelmoer. 

  

 Uit: Loreley 

Uitg. Holland, Amsterdam,1954 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

 

J. Bernlef (1937-2012) 

Schaatser 
 
Rimpeling bevroren tot 
aan de lente toe 
tot hobbels smelten en 
schaatsen slapen gaan 
 
Rimpeling midden op 
het verlaten meer gestold 
waar je een speld laat vallen 
en je stokkende adem nastaart 
 
Gefronste golfjes die je 
tot in je botten voelt 
tot in de kloppende polsen 
onder de wanten op je rug 
 
Dwars gericht op ribbels 
voetstoots verder 
als een halsstarrig schip 
een zwetend boegbeeld 
 
Je blik gefixeerd op sneeuw 
die de overkant blindeert 
hoor je beweging 
voel je stilstand 
 
Uit: Achter de rug, gedichten 1960-1990 
Querido, Amsterdam 1997 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

Groot verlof 

Ik ben zómaar met groot verlof geweest, 
anderhalf etmaal op een paar uur na; 
en tevens werd mij onverwacht verleend 
een helderheid van horen en van zien 
waaraan ook het geringste niet ontging, 
al was het maar een varentje in de voeg 
van een vervallen muur, - En tegelijk 
was ik volkomen uit de tijd getild: 
gisteren, morgen of vandaag – och kom! 
   Anderhalf etmaal ben ik omgegaan 
--mijzelf ontkomen, eindelijk mijzelf-- 
dolend en dromend in een kleine stad, 
waar àlles stem kreeg,  àlles open ging. 
Steeds wetend: zó kan het maar éénmaal zijn. 

Uit : Dolen en dromen (Amsterdam / Zutphen, 1980) 
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KEUZE URSULA DE JONG 

 

Fernando Pessoa • 23 december 1933 

 

• Het boek der rusteloosheid van de Portugese dichter-schrijver Fernando Pessoa (1888-

1935) is een fictief dagboek van de hulpboekhouder Bernardo Soares – een ‘heteronieme 

persoonlijkheid’, een soort alter ego van Pessoa – die zich gedetailleerd rekenschap geeft 

van de problematische aspecten van het bestaan. Het boek is vertaald door Harrie 

Lemmens. 

 

23 december 1933 

Al die ongelukkige voorvallen in ons leven waarin we belachelijk of verachtelijk of achterlijk 

waren, moeten we in het licht van onze innerlijke rust eigenlijk als reisongemakken 

beschouwen. In deze wereld, waarin wij vrijwillig of onvrijwillig heen en weer reizen tussen 

niets en niets of alles en alles, zijn wij slechts passagiers, die niet te veel gewicht moeten 

verlenen aan de storingen en onverkwikkelijkheden onderweg. Met die gedachte troost ik 

mij, ofwel omdat ik mij er gewoon mee troost, ofwel omdat ze iets bevat wat mij troost. 

Maar ook fictieve troost biedt soelaas als ik er niet te veel over nadenk. 

Er is trouwens zoveel wat soelaas biedt! De hoge blauwe hemel, helder en sereen, waar 

altijd een of ander klein wolkje drijft. De wind, die op het land de stijve takken van de bomen 

beweegt en in de stad het wasgoed op de vierde of vijfde verdieping laat wapperen. Warmte 

als het warm is, en kou als het koud is, en altijd diep in ons hart een herinnering, met haar 

heimwee of hoop, en een magische glimlach voor het raam van de wereld, datgene waarvan 

we willen dat het op de deur klopt van wat wij zijn, als bedelaars die Christus zijn. 

 

 

 

 

https://books.google.nl/books?id=zUXtCQAAQBAJ&pg=PT6&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa
https://4.bp.blogspot.com/-XLYb1sb0HXg/XAhVoB-h4QI/AAAAAAAAU50/E2XG_UOhBEUowOF01xVRZSei3PgMg-iKACLcBGAs/s1600/pessoa+5.jpg
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Jalal ad-Din Rumi (1207-1273) 

 

Het Gastenverblijf 
 
Dit menszijn is een gastenverblijf. 
Iedere ochtend een nieuwkomer. 
 
Een vreugde, een depressie, een laagheid, 
een flits van inzicht komt als een 
onverwachte bezoeker. 
 
Verwelkom en vermaak ze allen!  
Zelfs als zij een menigte verdriet zijn, 
die met geweld je huis ontdoen van al zijn 
meubelstukken,  
behandel dan toch iedere gast met respect. 
Misschien ontruimt hij je huis voor een 
nieuwe  verrukking. 
 
De sombere gedachte, de schaamte, de 
boosaardigheid, 
wacht ze lachend op bij de deur en nodig ze 
binnen. 
 
Wees dankbaar voor wie er dan ook komt, 
omdat elk is gestuurd 
als een gids van gene zijde. 
 
 
 

The Guest House 
 
This being human is a guest house. 
Every morning a new arrival. 
 
A joy, a depression, a meanness, 
some momentary awareness comes 
as an unexpected visitor. 
 
Welcome and entertain them all! 
Even if they are a crowd of sorrows, 
who violently sweep your house 
empty of its furniture, still, 
treat each guest honorably. 
He may be clearing you out 
for some new delight. 
 
The dark thought, the shame, the malice, 
meet them at the door laughing and invite 
them in. 
 
Be grateful for whoever comes, 
because each has been sent 
as a guide from beyond. 
 
Uit: Rumi The Book of Love 
 
translation by Coleman Barks 
HarperCollins Publ. Inc. NY, USA, Jan. 2003 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Leo Fretz (1936-2003) 

 
Ik kijk door ramen    
 
Ik kijk door ramen 
die beslagen zijn 
mijn ogen ademen en staren. 
 
In de grijze straten 
lopen mijn getelde jaren 
hun hoofden opzij 
groteske parade 
ter ere van mij   
 
Ik roep door de ruiten: 
'wacht op mij' 
en loop naar buiten 
maar ze zijn al voorbij. 
 
En wat ik was 
dat is nu verder 
dan ik ben. 
 

Uit: ‘Dubbele Ramen’ , Waanders Uitgevers, Zwolle. 2003. 
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KEUZE RIEKI MULDER 

 

Ida Gerhardt ( 1905-1997) 

 
Het Gebed 

 

Drie maal per dag, naar vaste wetten, 

nemen zij de eigen plaatsen in, 

en gaan zich rond de tafel zetten; 

van haat eendrachtig: het gezin. 

 

De vader heeft het mes geslepen, 

de kinderen wachten, wit en stil. 

De moeder houdt haar bord omgrepen, 

alsof zij het vergruizelen wil. 

 

Een grauw: dan vouwen zij de handen, 

de disgenoten in het huis: 

van tafelrand tot tafelranden 

geschikt tot een onzichtbaar kruis. 

 

 

Uit: Verzamelde gedichten  

Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1985 
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Bijeenkomst 7 februari 

 
KEUZE LEONIE SILKENS 

 

M. Vasalis (1909-1998) 

  

Is het vandaag of gistren, vraagt mijn moeder, 

bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed. 

Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag 

en zegt: zijn we in Roden of Den Haag? 

Wat later: kindje ik word veel te oud. 

Ik troost haar, dierbare sneeuwwitte astronaut 

zo ver al van de aarde weggedreven, 

zo moedig uitgestapt en in de ruimte zwevend 

zonder bestek en her en der. 

Zij zoekt – het is een s.o.s. -- 

haar herkomst en haar zijn als kind 

en niemand niemand, die haar vindt 

zoals zij was. Haar franse les 

herhaalt zij van haar achtste jaar: 

‘bijou, chou, croup, trou, clou, pou, où, 

die eerste juffrouw, weet je wel 

die valse ouwe mademoiselle 

hoe heet ze nou. Ik ben zo moe.’ 

 

Had ik je maar als kind gekend, 

die nu mijn kind en moeder bent. 

  

Verzamelde gedichten, negende druk 2016 

Uitg. Van Oorschot, Amsterdam 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

F. Starik (1958-2018) 

Afscheid van een onbekende 
 
Er is een man gestorven en ik weet niet 
wie hij is. Wie hij was. Wat, waarom noch hoe. 
Er is een man gestorven en ik weet niet eens waaraan. 
Het doet er ook niet toe. Ik ken zijn leeftijd niet en niet zijn naam. 
 
Er is een man gestorven en ik weet niets van zijn dagen 
geen van de dagen aan dat schamele verscheiden voorafgegaan. 
Er is een man gestorven en hier is de datum van de dag niet 
dat hij stierf, dat men hem vond. Het doet er niet echt toe. 
 
Er is een man gestorven en ik weet niet eens wanneer precies, 
niet hoe, ik weet alleen maar wáár. Ik ken alleen het einde. 
Er is een man gestorven en dit is het adres van waar hij werd gevonden. 
 
in een huis dat niet het zijne was. Niet dat het iets zegt. 
Hij is al weg. Hij laat niets achter dan een DNA-profiel. Toch. 
Er is een mens gestorven met een leven, met een hart, een ziel. 
 
Uit: Dichter van dienst 
Uitg. Nw. Amsterdam 
ISBN: 9789046825983 | € 20,99 | Paperback, 320 blz. | 29-10-2019 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

Jules Deelder (1944-2019) 
 
Voor Ari 
 
Lieve Ari 
Wees niet bang 
De wereld is rond 
en dat istie al lang 
De mensen zijn goed 
De mensen zijn slecht 
Maar ze gaan allen 
dezelfde weg 
Hoe langer je leeft 
hoe korter het duurt 
Je komt uit het water 
en gaat door het vuur 
Daarom lieve Ari 
wees niet bang 
De wereld draait rond 
en dat doettie nog lang 
 
Renaissance: gedichten ‘44-‘94 
De Bezige Bij, Amsterdam, 1994 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Rutger Kopland (1934-2016) 

SCHAPEN 
 
     
Zo ging het altijd. ‘s Avonds kwamen ze 
aan het water, stonden ze daar langzaam 
te kijken naar de overkant van de rivier. 
 
Allemaal waren ze anders en toch, allemaal 
aan elkaar volkomen gelijk, en ik, ik was 
één van hen, maar we wisten beiden niet wie. 
 
Dan werd de rivier uiteindelijk zo glad 
en zo zwart, dat het was alsof niet alleen 
het water, maar ook de tijd zelf ophield. 
 
Ze dronken ervan, tot ze verdronken in 
hun eigen silhouetten, in het zwart van dat 
water, het zwart van de nacht in de diepte. 
 
En in de morgen stroomde dan weer heel licht 
en luchtig de rivier door de vallei, terwijl 
zij daar weer eenzelvig grazend de verte inliepen. 
 
Allemaal dezelfde, en tegelijk allemaal anders, 
en wie het was die het was, wij beiden wisten  
het niet, zo was het altijd, tot ook dat ophield. 
 
Uit: Zichtbaar en toch - Verzamelde gedichten 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

Wislawa Szymborska (1923-2012) 
 
Allegro ma non troppo 

 
Leven -- zeg ik -- je bent mooi, 
je had niet rijker kunnen zijn, 
niet mieriger of meer bemereld, 
niet kikkeriger of pittiger. 
 
Ik probeer het leven te bevallen, 
het te vleien, weten wat het wil. 
Altijd groet ik het als eerste, 
en trek daarbij een nederig gezicht. 
 
IK kom van links of kom van rechts, 
loop het altijd voor de voeten, 
in vervoering stijg ik op, 
in bewondering val ik neer. 
 
Wat bosrijk is die bes, 
wat brommerig die vlieg -- 
ik had het nooit geloofd, 
als ik niet zelf geboren was. 
 
Leven -- zeg ik -- ik weet niets 
waar ik jou mee vergelijken kan. 
Niemand maakt zo’n dennenappel, 
geen betere, geen slechtere. 
 
Ik prijs je gulheid en precisie, 
je zwier en vindingrijkheid, 
en verder nog en sterker nog, 
je toverkunst en toverkracht. 
 
Ik hoop dat ik je niet kwets, 
je woede of je drift ontketen, 
Meer dan honderdduizend jaar al 
doe ik mijn best voor jou en lach. 
 
Ik trek het leven aan een blaadje: 
Is het blijven staan? Ben ik gehoord? 
Heeft het eventjes, één keertje maar, 
vergeten waar het heen wil gaan? 

Uit: Einde en begin Gedichten 1957-1997 
Uit het Pools vertaald door Gerard Rasch 
Uitg. Meulenhoff Amsterdam vierde druk 2001 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

M. Vasalis (1909-1998) 

Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad, 
pulserend van een dunne witte pijn, 
vastgenageld aan de randen van het zijn. 
Ik sliep niet en was nog niet ontwaakt. 
Toen ging een vogel zingen, 
diep in de keel der ochtendstond, 
toen rukte het hart ondragelijk aan zijn grond 
en wilde zwellen, kleiner worden en gelukkig zijn, 
En ik werd helder wakker van de pijn. 
 
 
Uit: Vergezichten en Gezichten, 1954 
Uitg. Van Oorschot Amsterdam 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

J. Bernlef (1937-2012) (Vertaler) 

Een hele kunst 
 
De kunst van het verliezen valt te leren; 
veel dingen lijken zo vol vuur om 
weg te raken dat hun verlies ons niet hoeft te deren. 
 
Verlies iets iedere dag. Leer accepteren 
de verloren sleutelbos, het slecht bestede uur, 
De kunst van het verliezen valt te leren. 
 
Beoefen dan het verder, meer en steeds 
sneller kwijtraken van namen en van plaatsen, naar welk 
buurland je wilde reizen. Niets van dat alles zal je deren. 
 
Ik verloor moeder's horloge. Nog minder te beheren! 
Het laatste of het op een na laatste van drie geliefde huizen 
   staat te huur. 
De kunst van verliezen valt te leren. 
 
Twee  schitterende steden verdwenen. En meer en 
grotere streken, twee rivieren, een geliefde schuur. 
Ik mis ze, maar het kan me niet meer deren. 
 
-Zelfs als ik jou verlies (je stem gekscherend, bezwerend 
is dat geliefd gebaar) zal dit geen leugen zijn. Op den duur 
valt de kunst van het verliezen best te leren 
al lijkt het (Schrijf op dan!) dat het ons wel degelijk kan 
     deren. 
 
Elizabeth Bishop 
 
Uit: De kunst van het verliezen Gedichten  
Querido Amsterdam Antwerpen 1980 

 

 

Elizabeth Bishop (Worcester (Massachusetts), 8 februari 1911 - Boston, 6 oktober 1979) was 
een Amerikaanse dichteres en schrijfster. In 1956 won ze de Pulitzerprijs voor poëzie. 
Zie volgende pagina voor het originele gedicht. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Worcester_(Massachusetts)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1911
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boston_(Massachusetts)
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_en_hedendaagse_Amerikaanse_po%C3%ABzie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulitzerprijs_voor_po%C3%ABzie
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Elizabeth Bishop (1911-1979) 

One Art 

The art of losing insn’t hard to master; 
so many things seem filled with the intent 
to be lost that their loss is no disaster. 

Lose something every day. Accept the fluster 
of lost door keys, the hour badly spent. 
The art of losing isn’t hard to master. 

Then practice losing farther, losing  faster: 
places, and names, and where it was you meant 
to travel. None of t hese will bring disaster. 

I  lost my mother’s watch. And look! my last, or 
next-to-last, of t hree last houses went. 
The art of losing isn’t hard to master. 

I lost two cities, loved ones. And, vaster, 
some realms I owned, a river, a continent. 
I miss them, but it wasn’t a disaster. 

--Even losing you (the joking voice, a gesture 
I love) I shan’t have lied. It’s evident 
the art of loosing ‘s not too hard to master 
though it may look like (Write it!) like disaster. 

 

Met dank aan Sarah KInebanian, die het origineel aanleverde. 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Nocturne 

Tomas Tranströmer (1931-2015) 
 
Ik rijd ’s nachts door een dorp, huizen treden tevoorschijn 
in het koplamplicht --- ze zijn wakker, ze willen drinken. 
Huizen, schuren, uithangborden, onbeheerde voertuigen – nu 
tooien ze zich met het Leven. – De mensen slapen: 

Sommigen kunnen vredig slapen, anderen vertonen gespannen trekken 
alsof zij intens liggen te trainen voor de eeuwigheid. 
Ze durven niet alles los te laten hoewel hun slaap zwaar is. 
Ze rusten als neergeslagen slagbomen wanneer het mysterie voorbijtrekt. 

Buiten het dorp voert de weg verder tussen de bomen van het bos. 
En de bomen de bomen zwijgen in wederzijdse eendracht. 
Ze hebben de theatrale kleur van een vuurgloed. 
Wat zijn hun bladeren duidelijk! Ze volgen mij tot aan huis. 

Ik ga liggen om te slapen, ik zie onbekende beelden 
en  tekens zichzelf neerkrabbelen achter mijn oogleden 
op de muur van het duister. Door de spleet tussen waken en dromen 
probeert een grote brief zich vergeefs naar binnen te dringen. 

Uit: De herinneringen zien mij 
De Bezige Bij, 2002 Vertaling: J. Bernlef 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Abel Herzberg (1893-1988) 

Want alles is fragment  

Al door het zeggen van het woord    

Deelt men, scheidt men en schendt  

Het alomvattende, dat men niet kent,  

Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,  

Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,  

Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.  

Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet. 

  

Een troost blijft:  

Er is in ieder woord een woord,  

Dat tot het onuitspreekbare behoort;  

Er is in ieder deel een deel  

Van het ondeelbare geheel,  

Gelijk in elke kus, hoe kort,  

Het hele leven meegegeven wordt. 

  

Uit: Drie Rode Rozen 
Querido Amsterdam – Antwerpen 1975 
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Bijeenkomst 6 maart 

KEUZE RIEKI MULDER 

Judith Herzberg (4-11-1934) 
 
Beroepskeuze 
 
En toen ze vroegen wat ze later wilde worden 
zei ze ‘ Graag invalide’ en zag zich al, 
benen onbeweeglijk in bruin - geruite plaid 
door toegewijde man en bleke zonen 
voortgeduwd, geen zegel zelf te plakken 
geen brief te schrijven, geen reis te maken. 
Dan zou ze eindelijk echt vrij zijn 
zo treurig kijken als ze wou, in winkels 
voor haar beurt gaan, bij optochten 
vooraan staan, geen mooie kleren aan 
en elke avond zachtjes snikkend 
zou ze zeggen heus niet om mij 
maar om die last voor jou. 
En beide zonen zouden altijd 
bij haar blijven, hun leven 
aan haar wijden en nooit 
zou haar iets overkomen, 
nooit, nooit zou ze slijten. 
 
Uit: ‘ Beemdgras’ 1968. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2020  

 

PAGINA 23 

23 

KEUZE ELLEN LOOYEN 

Elly de Waard (1940) 
 
Als ik niet aan je denk of raak 
Wens ik mij denkend met je te verstaan - 
Dat is volmaakt - 
 
Dat ik niet met je slaap maakt echter 
Dat ik denken moet je aan te raken - 
Waardoor ik waak - 
 
En aangezien ik je niet meer zag 
Moet ik zelfs volstaan met in gedachten je te spreken - 
En ik raak van slag - 
 
Wat de verbeelding niet vermag! 
Uit niets schept zij je naakt en dat je praat 
En dat je naast me bent. 
 
Dag en nacht neem je mijn gedachten in beslag - 
Dat ik je een moment 
Vergeten mag. 
 
Uit de bundel 
Als ik niet aan je denk of raak 
Uitgeverij De Harmonie Amsterdam 
Eerste druk maart 2002 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Menno Wigman (1966-2018) 

Glazenwasser ziet schilderijen 

Auto’s, gelach, geraas: alles slaat dood 
op zeven hoog. Ik hoor alleen mijn spons 

en het verkouden knarsen van het staal 
waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan 

of gis ik wat een meeuw te zeggen heeft. 
De  mensen: druk, wit, stemloos, achter glas. 

Op acht hoog kunst. Dat meisje daar, die lacht, 
wie heeft haar zo bespied dat ze immuun 

voor complimenten mijn gezicht in kijkt? 
En wanneer breekt die sperwer uit zijn lijst? 

Ik hang hier als een ijskoud schilderij 
waar niemand oog voor heeft, ik poets en zwoeg 

en maak het uitzicht vrij – schilder er maand 
na  maand onvervalste wolken bij. 

Kijk. Daar kruipt al zonlicht in mijn lijst. 

Uit: Verzamelde  gedichten 
2019 Prometheus Amsterdam 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Leo Vroman (1915-2014)  

Psalm I 

Systeem! Gij spitst geen oog of baard 
en draagt geen slepend kleed: 
hij die in U een man ontwaart 
misvormt U naar zijn eigen aard 
waar hij ook niets van weet. 
  
Systeem, ik noem U dus geen God, 
geen Heer of ander Woord 
waarvan men gave en gebod 
en wraak wacht en tot wiens genot 
men volkeren vermoordt. 
  
Systeem! Lijf dat op niets gelijkt , 
Aard van ons hier en nu , 
ik voel mij diep door U bereikt 
en als daardoor mijn tijd verstrijkt 
ben ik nog meer van U. 
 
Uit: Psalmen en andere gedichten 
Singel Pockets, Druk 5, 1999 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
 
E. Du Perron (1899-1940) 
 
HET KIND DAT WIJ WAREN 
 
Wij leven ‘t heerlikst in ons vérst verleden: 
de rand van het domein van ons geheugen, 
de leugen van de kindertijd, de leugen 
van wat wij zouden doen en nimmer deden. 
 
Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden, 
van moeder’s nachtzoen en parfums in vleugen, 
zuiverste bron van weemoed en verheugen, 
verwondering en teerste vriendlikheden. 
 
Het is het liefst portret aan onze wanden, 
dit kind in diepe schoot of wijde handen, 
met reeds die donkre blik van vreemd wantrouwen. 
 
‘t Eenzame, kleine kind, zelf langverdwenen, 
dat wij zo fel en reedloos soms bewenen, 
tussen de dode heren en mevrouwen. 
 
Uit: Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse 
literatuur. Bert Bakker, Amsterdam, twintigste druk 2000. 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Ivo de Wijs (Cabaratier, oud-leraar Nederlands, tekst-en liedjesschrijver en radiomaker) 

Verdwalen 
 

Ik wil verdwalen in het jaar 
Voorbij de kou van januari 
Voorbij de bloesempracht van mei 
Tot het warmste jaargetij 
Verzeilen tussen noord en Zuid 
Het zonlicht voelen op mijn huid 
en haar 
Ik wil verdwalen in het jaar. 

 

Ik wil verdwalen in het jaar 
Als met een gloednieuwe geliefde 
Beginnen aan een avontuur 
Door water lopen en door vuur 
Gelukkig zijn op mijn manier 
En banjeren van daar naar hier 
naar daar 
Ik wil verdwalen in het jaar. 

 

Laat me verdwalen in het jaar 
En in de onbeschreven wereld 
Om zonder zorg en zonder plicht 
Te zwalken tussen nacht en licht 
Kom leg je hand in die van mij 
Ik weet de weg niet, net als jij 
Maar in de doolhof zijn we bij 
elkaar 
Dus kom nou maar 
We gaan verdwalen in het jaar. 

 

Gedicht uit  ‘Vroege Vogels’ radioverzen (1994) 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Gerrit Achterberg (1905-1962) 
 
De dichter is een koe 
 
Gras... en voorbij het grazen 
lig ik bij mijn vier poten 
mijn ogen te verbazen, 
omdat ik nu weer evengrote 
monden vol eet zonder te lopen, 
terwijl ik straks nog liep te eten, 
ik ben zeker weer vergeten 
wat voor een dier ik ben – de sloten 
kaatsen mijn beeld wanneer ik drink, 
dan kijk ik naar mijn kop en denk: 
hoe komt die koe ondersteboven? 
Het hek waartegen ik mij schuur 
wordt oud en glad en vettig op den duur. 
Voor kikkers en voor kinderen ben ik schuw 
en zij voor mij: mijn tong is hen te ruw, 
alleen de boer melkt mij zo zalig, 
dat ik niet eenmaal denk: wat is hij toch inhalig. 
's Nachts, in de mist, droom ik gans onbewust 
dat ik een kalfje ben, dat bij de moeder rust. 

Uit: Eiland der ziel 

Opgenomen in Verzamelde gedichten 

Querido Amsterdam 1963 
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Bijeenkomst 3 juli 

KEUZE RIEKI MULDER 

Jan Arends ( 1925-1974) 

Ik sta 
op straat. 
 
Ik heb geen eten. 
 
Ik heb geen onderdak. 
 
Ik zie een bedelaar. 
 
Ik schaam mij 
omdat ik 
geen kwartje heb 

Uit: Jan Arends, 1990, Verzameld werk, Amsterdam: De Bezige Bij 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

Huub Oosterhuis (1933) 
 
MORGEN. 
 
NU IK WEET DAT HET ELKE DAG 
AVOND WORDT,VROEGER OF LATER, 
EN NACHT, HEB IK BESLOTEN DE DAG 
 
TE PRIJZEN VOOR HET AVOND WORDT. 
LIEF TE HEBBEN WIE OF WAT IK LIEFHEB, 
WATER OP TE GRAVEN, BOMEN 
 
TE PLANTEN-SINDS IK WEET 
DAT ER MORGEN WEER EEN DAG IS 
EN GEEN ENKELE NACHT NOG 
 
EEUWIG DUURDE, HEB IK BESLOTEN 
VERLANGEND UIT TE ZIEN NAAR 
MORGEN, ALS MISSCHIEN MIJN 
 
KINDEREN KOMEN ETEN EN ZINGEN 
EN HET WERD AVOND EN EEN NACHT 
DIE EEUWIG DUURDE, MIJN KINDEREN 
 
KWAMEN NIET, ZIJ ZONGEN NIET MEER, 
KWAMEN NOOIT MEER, IK HAD 
GEEN KINDEREN, NOOIT GEHAD 
 
EN HET WERD MORGEN, EN ZE KWAMEN 
IN DE AVOND, EN WE ATEN 
EN ZONGEN, TOT DIEP IN DE NACHT. 
 
 

Uit "nooit meer niet". 
De Prom - 2e druk, 2002. 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Babs Gons (1972) 

EEN VROUW BIJ DE KAPPER 
 
Een vrouw bij de kapper 
denkt dat ik een dertiger ben. 
Ze zet haar bril op. 
Ja, zegt ze, je lijkt me niet ouder dan 35. 
Zie je het niet, vraag ik, 
mijn jarenlange ervaring, 
Het stof van mijn trots 
opgeslagen in de plooien van mijn huid, 
de fermheid van mijn voetstappen, 
van de miljoenen kilometers die ik heb afgelegd, 
de door schade en schande 
verkregen levenswijsheid 
in mijn blik? 
De kracht in mijn vingers 
van de vele dingen die ik moeilijk kon loslaten, 
de spieren in mijn rug 
van het tillen van kind en leven, 
de bolling van mijn buik 
van het dragen van lief en leed, 
mijn tong gescherpt door de tijd? 
Zie je mijn leef tijd 
niet weerspiegeld? 
Beledig me niet, vrouw, 
maar hardop zeg ik : dank je wel voor het compliment. 
 
 
Uit: Hoe kan het toch? Eigen beheer, Amsterdam 2017 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Leo Vroman (1915-2014) 

Voor wie dit leest 

Gedrukte letters laat ik U hier kijken, 
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, 
mijn hete hand uit dit papier niet steken; 
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken. 

O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen. 
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid; 
verzacht het vreemde door de druk verstenen 
van het geschreven woord, of spreek het uit. 

Menige verzen heb ik al geschreven, 
ben menigen een vreemdeling gebleven 
en wien ik griefde weet ik niets te geven: 
liefde is het enige. 

Liefde is het meestal ook geweest 
die mij met potlood in de hand bewoog 
tot ik mij slapende voorover boog 
over de woorden die Gij wakkerleest. 

Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn 
en door de letters heen van dit gedicht 
kijken in Uw lezende gezicht 
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn. 

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken, 
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven; 
en laat Uw blik hun innigste niet raken 
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven. 

Lees dit dan als een lang verwachte brief, 
en wees gerust, en vrees niet de gedachte 
dat U door deze woorden werd gekust; 
ik heb je zo lief. 

Uit: 126 gedichten 
Em. Querido’s Uitgeverij N.V., derde druk 1966 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Anton Korteweg Psalm 139(?) 

Kijk ons   

We liepen samen een grande randonnée. 

Tussen de zonnebloemen en het koren 

Verhief zich op een heuvel Vezelay. 

Mijn hoofd vertoonde prompt een soort grimas  

dat voor je niets te raden overliet. 

Je dacht hij denkt weer eens this too must pass. 

Sukkel, zei je, wees liever blij met wat bestaat, 

voor 't zelfde geld was alles woest en leeg. 

Een kleinigheid dat al dat moois vergaat. 

Niet dat het daarvan overging, maar inderdaad 

zo kon je 't zien. 't Was lief bedoeld. We werden oud. 

'k pakte je hand. We waren uitgepraat. 

uit 'Met flinke pas', Meulenhoff 

 

Wij samen 

 

“Ik zie het al, this too must weer eens pass, 

niets sterft er niet”, zei je, “alles vergaat.” 

Er grijnsde op mijn hoofd een soort grimas 

dat voor je niets te raden over laat. 

“Sukkel”, zei je, “we zijn er toch om wat bestaat 

te prijzen? Daar word je gelukkig van. 

Voor 't zelfde geld was er ook niets geweest. 

Alles is goed. Nou ja, zo goed als 't kan.” 

 

We liepen samen een grande randonnée. 

Tussen de zonnebloemen en het koren 

Verhief zich stralend op een heuvel Vezelay. 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Jean Pierre Rawie 
 
MOMENT 
 
Soms hoor ik onverwacht weer achter 
gewone woorden die je uit 
een zoveel zuiverder en zachter, 
adembenemender geluid, 
 
Dat ik opnieuw naar je moet kijken 
of ik je nooit tevoren zag. 
Laat al die jaren maar verstrijken; 
zolang ik dit bewaren mag 
 
Kan jou en mij de tijd niet deren: 
weer voor het eerst met je alleen 
hoor ik de harmonie der sferen 
door alle alledaagsheid heen. 
 
Uit: Onmogelijk Geluk 
1992 Uitgeverij Bert Bakker 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Bertus Aafjes 

MUURBLOEM 
  
Er zijn vele wegen, 
maar de juiste weg 
is de weg ertegen; 
Niet de weg eronder, 
dat is onderkruiperij; 
Niet de weg erover, 
dat is pluimstrijkerij, 
maar de weg ertegen, 
tegen alle wegen in 
en dat is van wijsheid 
nog maar het begin. 
  
  
Uitg. AAM STOLS, Rijswijk 
Het gevecht  met de Muze, 1940 
Helikon, tijdschrift voor poëzie 
Jaargang 10, nr. 2 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

De gestorvene 

Gij zijt gelijk een korrel in de grond 
en bezig om in oogsten op te staan. 
De stille tekenen zijn mij niet ontgaan. 

Niets is onmogelijk. Harsverzegeld stond 
in Chefrens pyramide een kruik met graan, 
en een die na millennia het vond  

zaaide ervan. 't Werd avond, het werd dag 
over de Nijlstrook. - Tot hij de ochtend zag 
dat zich de kiemplant uit de korrel wond. 

Title: De Japanse Visser + 3 andere gedichten. 
Publisher: Daamen, Den Haag 
Publication Date: 1966 
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Bijeenkomst 7 augustus 

KEUZE LEONIE SILKENS 

Remco Campert (1929) 

Licht 

We wilden licht meer licht 
we kapten de boom die in zijn eigen reiken 
ons verlangen in de weg stond 

de boom kreunde kermde kraakte 
zijn laatste vezel scheurde 

en met een razend suizen van zijn blaadjes 
sleurde hij zijn leven neer 
de wind die hem bespeelde 
week geschrokken uit 
 
eindelijk hadden we licht in de kamer 
in dat licht keken we elkaar aan 

en zagen klaar 
ons onherstelbare gezicht 

Uit: Nieuwe herinneringen 

De Bezige Bij, Amsterdam, 2007 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Joost van den Vondel (1587–1679) 

Het Toonneel des Aerdrycks  

De Wereld is wel schoon, en waerdigh om t'aenschouwen, 

Maer 't reizen heeft wat in. De kosten vallen swaer. 

Men magh den Oceaen niet al te veel betrouwen. 

De Bergen rijzen steil. De bosschen zien te naer. 

De stroomen gapen wijd, om over heen te stappen. 

De mijlen rekken staegh. De landen strecken veer. 

De Rijcken, tegens een gedeelt door vijantschappen, 

Die staen in ’t harrenas, en trecken het geweer. 

De bittre kou verkleumt, de hitte braet de leden. 

De lucht die hangt vol damps, of moord met snelle pest. 

Men vind ongastvry volck, en onbewoonde steden, 

Woestijnen, daer ’t gediert des nachts verlaet zijn nest, 

En brult en huilt, om roof en aes van vee of menschen. 

Het zand beswaert den gang, de ganger hijgt en roockt, 

Op ’t ongebaende pad, dan is ’t vergeefs te wenschen 

Na den verlaten haerd, daer moeder eten koockt. 

O reisgezinde geest, ghy kunt die moeite sparen, 

En zien op dit Toonneel de Wereld groot en ruim, 

Beschreven en gemaelt in kleen begrip van blaren. 

Zoo draeit de schrandre kunst den Aerdkloot op haer duim. 

Voorwoord 'Toonneel des Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas', Joan Blaeu, 1660 – 1663   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2020  

 

PAGINA 39 

39 

Het Toneel van de wereld       

Deze versie is niet bedoeld als vertaling of gedicht, alleen als hulpmiddel bij het lezen van het 

origineel.  Sarah Kinebanian. 

 

De wereld is wel mooi, en het waard om te zien, 

Maar reizen kost moeite. De kosten vallen zwaar. 

Je moet niet te veel vertrouwen hebben in de Oceaan. 

De bergen zijn steil. De bossen komen op je af. 

De stromen zijn breed, moeilijk om over te steken. 

De mijlen rekken zich uit. De landen strekken ver. 

De staten, tegen elkaar vijandig apart gedeeld, 

Hebben harnassen aangetrokken en wapens opgepakt. 

Bittere kou bevriest je ledematen, of de hitte verbrandt ze. 

De lucht hangt vol dampen, of doodt met snelle pest. 

Je komt ongastvrije volken tegen, en onbewoonde steden, 

Woestijnen waar de roofdieren 's nachts uit hun holen komen 

En brullen en huilen, ze jagen op vlees en aas van dier of mens. 

De reiziger loopt moeilijk in het zand, hij hijgt en zweet, 

Op ongebaande paden heeft het geen zin om te verlangen 

Naar de haard die je achter je liet, waar moeder eten kookt. 

O mens die van reizen houdt, je kunt jezelf de moeite sparen, 

Je kunt de wereld groot en wijd bekijken op dit Toneel, 

Beschreven en geschilderd in een beperkt aantal bladzijden. 

Zo laat de schrandere kunst de wereld tollen op haar duim. 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

MENNO WIGMAN (1966-2018) 
 
Medelijden met de lezer 
 
Een boek?  Van kaft tot kaft?  Ik mis de kracht. 
Zelfs een gedicht mat nu al af. Ik denk 
dat ik me aan gedichten overat, 
zit maar te staren naar mijn boekenkast 
en lijd al maanden aan een reader’s block, 
 
zo hevig dat ik haast van letters kots. 
 
En dit gedicht dat geen gedicht wil zijn, 
dat op zijn rug ligt en geen daglicht krijgt, 
in godsnaam, wat moet ik ermee? Geef toch toe 
dat je steeds stroever woorden aan elkaar reeg, 
toen moe werd van je delicate geest, 
 
toen medelijden met de lezer kreeg. 
 
Dinsdag. De stad begluurt de stad. Niets doen. 
Niets willen doen. Dood van een jongensdroom. 
Eerzucht. Begeerte. Alles doorgebrand. 
Iets met verdwaasde hoogmoed, dunne roem 
en een goddelijk trauma dat ik niet noem. 
 
Uit: Menno Wigman Verzamelde Gedichten 
Samengesteld door Neeltje Maria Min en Rob Schouten 
Prometheus, Amsterdam 2019 
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KEUZE BRUGT WARNAR 

M. Vasalis (1909-1998) 

 

DE IDIOOT IN HET BAD 

Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen,  

haast dravend en vaak hakend in de mat, 

lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, 

gaat elke week de idioot naar ’t bad. 

De damp, die van het warme water slaat 

maakt hem geruster: witte stoom … 

En bij elk kledingstuk, dat van hem afgaat, 

bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. 

De zuster laat hem in het water glijden, 

hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst, 

hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst 

en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. 

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden, 

zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen, 

zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorden 

komen als berkenstammen door het groen opdoemen. 

Hij is in dit groen water nog als ongeboren, 

hij weet nog niet, dat sommige vruchten nimmer rijpen 

hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren 

en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. 

En elke keer, dat hij uit ’t bad gehaald wordt, 

en stevig met een handdoek drooggewreven  

en in zijn stijve, harde kleren wordt gesjord 

stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. 

En elke week wordt hij opnieuw geboren 

en wreed gescheiden van het  veilig water leven, 

en elke week is hem het lot beschoren 

opnieuw een bange idioot te zijn gebleven. 

In: Parken en woestijnen, 1940 

Verzamelde gedichten, Uitg. Van Oorschot, Amsterdam, 2016 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 

Jacqueline van der Waals (1868-1922) 

 

Het zonnespectrum 

Ik hield een prisma in de hand 
En wierp een schijnsel op de wand, 
Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit, 
Uit zijne aard geen kleur bezit, 
Zo velerhande kleuren droeg, 
Dat ik mijzelve, peinzend, vroeg, 
Hoe toch dit klaar, doorschijnend glas, 
Dat zelf volkomen kleurloos was, 
Al deze kleuren scheppen kon 
En halen uit het licht der zon. 
 
Het licht, dat door dit prisma viel, 
Werd mij het beeld van mijne ziel, 
Die eveneens een prisma vond, 
Waardoor zij hare stralen vond, 
Een glas, waarmee ik heb gespeeld, 
En dat haar wezen dùs verdeeld 
En dùs gekleurd heeft en getint, 
Dat zij maar nauw zichzelf hervindt 
In 't spel van deze regenboog, 
Die zo veelkleurig is voor 't oog. 
 
Edoch, omdat het klare glas 
Der kunst volkomen kleurloos was, 
Vermoed ik, dat haar eigen aard 
Dit kleurenspectrum heeft gebaard, 
Dat steeds in 't klaar en nuchter wit 
Van mijne ziel verborgen zit. 

Uit de bundel: Iris (1918) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Jacqueline+van+der+Waals
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Maria de Groot (1937) 

De Tent 

Het klapperend tentzeil van het licht, 
met zonnekoorden wordt het toegebonden 
hoog in de nok. In plooien neergezonden 
hecht het zijn randen aan de aarde dicht. 

 
Terzijde staan de zetels opgericht 
voor de gevleugelden, dat zij hervonden 
hun hoge hymnen. Hoor uit duizend monden: 
hier is het licht uit licht en licht uit licht. 

 
Bewoond de tent voor wolken en door wind, 
schouwspel dat wij zien en genieten konden 
zonder de schittering die ons verblindt. 
 
Maar in de plooival onder gouden vanen, 
incognito die weerloos zich bezint 
hoe ons een weg tot in dat licht te banen. 

 
Uit: Lamp van melkglas 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

Willem Wilmink (1936-2003) 
 
ALLEEN 
 
Al sinds mijn kindertijd ben ik 
anders dan anderen, is mijn blik 
anders gericht. Ik ging nooit af 
op wat anderen vreugde gaf. 
Mij kon iets anders treurig maken 
of ‘t hart tot vreugde doen ontwaken 
dan hen, die leefden om me heen. 
In wat ik liefhad was ik alleen, 
Toen, in die prille morgenstond 
van een leven dat me heeft verwond, 
putte ik diep uit goed en kwaad 
‘t mysterie dat me nooit verlaat: 
uit de vloeden, de fontein, 
uit de klif en het ravijn, 
uit de zon, me zo vertrouwd 
in zijn najaarskleur van goud, 
uit de bliksem in de lucht, 
langs mij scherend in zijn vlucht, 
uit de donder en de storm 
en het wolkje vreemd van vorm, 
in een hemel, verder blauw 
dat een duivel worden zou. 

Uit: Verzamelde liedjes en gedichten 
2012 Prometheus Amsterdam 
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Bijeenkomst 4 september 

KEUZE ELLEN LOOYEN 

Simon Vinkenoog (1928-2009) 

ODE AAN HET BOEK 
 
Het boek dat alles zegt, 
het boek dat alle zwijgen weet te overschrijden. 
Het boek zonder begin of einde, 
het met je meelezende boek. 
Het boek waarvan je de eerste lezer bent, 
het boek dat antwoord geeft 
op alle ooit gestelde vragen. 
Het boek over de hinderlagen 
van de liefde en de arglist 
in elke argeloze voorbijganger. 
Het boek dat dromen laat uitkomen, 
in de weer met geslachtsnamen en aliassen. 
Het boek van de achtergronden, 
in de coulissen, tussen de actualiteiten. 
In het boek komen zij thuis: 
de verhalenvertellers en tovenaars, 
de kruimeldieven en de flapuiten, 
de postmodernen en eeuwig klassieken, 
de bergbeklimmers en Godzoekers, 
hobbyisten en verzamelaars. 
Het boek slaat open op je eigen verhaal, 
Sla het niet dicht - het is nog niet uit. 
Het woord is de woning van taal en gevoel, 
samenhangen en betekenissen. 
Wikkend en wegend integriteit bewaken, 
het hart laten spreken, de zon doen schijnen. 
Weten, willen, wagen, zwijgen - 
in het Boek zal alle kennis beklijven. 

Gepubliceerd in het tijdschrift voor lezers BOEK 
nummer 1, jaargang 1, oktober/november 2004 
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KEUZE URSULA DE JONG 

  
Herman Hesse (1877-1962) 
  
Fasen 
  
Zoals ooit elke bloesem welkt en jeugd ooit zwicht voor ouderdom, 
bloeit elke wijsheid, elke levensfase, tevens elke deugd bijtijds, 
maar niet voor eeuwig en altijd. 
Wanneer het leven roept, 
moet ieder hart bereid zijn tot vaarwel en nieuw begin, 
om zich met dapperheid en zonder smart in andere, 
nieuwe bindingen te geven. 
In elk begin schuilt een betovering die ons beschermt 
en die ons helpt te leven. 
 
Van plek naar plek zullen we lopen, welgezind, 
aan niemand blijven hangen als aan een vaderland; 
geen wereldgeest die ons verengen mag of bindt, 
hij zal ons tree voor tree verheffen; want, 
amper zijn we aan een levenskring gewend en ingeburgerd, 
of verslapping is een feit; 
Slechts wie kan weggaan en tot reizen is bereid 
ontkomt aan de verlamming die de sleur ons brengt. 
Misschien stuurt ook ons stervensuur ons ooit, heel jong nog, 
nieuwe oorden tegemoet; 
de oproep die het leven aan ons doet, sterft nooit.... 
Kom, hart, neem afscheid en, genees maar goed! 
 
 
Vertaling: Koen Stassijns; uit: Hermann Hesse 
 
 
Ook vertaald als ‘Stadia’ door Evert van Leerdam. 
De kunst van het ouder worden, 2010 
Aspekt B.V., Uitgeverij 
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Stufen (Hermann Hesse) 
  
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
  
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten. 
An keinem wie an einer Heimat hangen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. 
Er wil luns Stuf’um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden... 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde 
  
Uit: Vom Wert des Alters, 2007 
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KEUZE WILLEMIJN  MELCHIOR 

Tomas Tranströmer (1931-2015) 

Allegro 
  
Ik speel Haydn na een zwarte dag 
en voel een simpele warmte in mijn handen. 
  
De toetsen zijn willig. Milde hamers slaan. 
De klank is groen, levendig en kalm. 
  
De klank zegt dat de vrijheid bestaat 
en dat iemand de keizer geen belasting betaalt. 
  
Ik steek mijn handen diep in mijn haydnzakken 
en doe als iemand die de wereld in alle rust aanschouwt. 
  
Ik hijs de haydnvlag – dat betekent: 
‘Wij geven ons niet over. Maar willen vrede.’ 
  
De muziek is een glazen huis op de helling 
waar stenen rondvliegen, stenen rollen. 
  
En de stenen rollen er dwars doorheen 
maar iedere ruit blijft heel. 

  
Uit: ‘Het wilde plein. Gedichten 1948-1990’. De Bezige Bij 
Vertaling uit het Zweeds : J. Bernlef (1937-2012) 
  

 
Allegro 
Jag spelar Haydn efter en svart dag 
och känner en enkel värme i händerna. 

Tangenterna vill. Milda hammare slår. 
Klangen är grön, livlig och stilla. 

Klangen säger att friheten finns 
och att någon inte ger kejsaren skatt. 

Jag kör ner händerna i mina haydnfickor 
och härmar en som ser lugnt på världen. 

Jag hissar haydnflaggan – det betyder: 
”Vi ger oss inte. Men vill fred.” 

Musiken är ett glashus på sluttningen 
där stenarna flyger, stenarna rullar. 

Och stenarna rullar tvärs igenom 
men varje ruta förblir hel. 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 

ENKELE ANDERE OVERWEGINGEN 

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom 
wat wij vinden niet is 
wat wij zoeken? 

Laten we de tijd laten gaan 
waarheen hij wil, 

en zie dan hoe weiden hun vee vinden, 
wouden hun wild, luchten hun vogels, 
uitzichten onze ogen 

en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt. 

Zo andersom is alles, misschien. 
Ik zal dit uitleggen. 

Uit: Geluk is gevaarlijk 
Een keuze uit de gedichten 
Rainbow Essentials, derde druk april 2004 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

Hélène Swarth (1859-1941) 

DE PERZIK 
 
Breed spreidt de boom, met donzig ooft beladen, 
Zijn knoestige armen over ‘t lichtgroen latwerk 
Dat, sterke steun, den zoeten last helpt torschen. 
En bij den boom, met blikken vol begeerte, 
Staan knaap en meisje, meer dan half verleid reeds. 
Bekoorlijk bloost de rijpe ronde perzik. 
Op zusjes schouder legt de knaap zijn handje 
En stamelt smeekend- ‘Toe!  pluk gauw!  ik durf niet!’ 
En moedig heft, vuurrood van ‘t koene waagstuk, 
- Als Vader kwam! - het blonde zondaresje 
Den blanken arm naar ‘t purpren paradijsooft, 
Plukt snel de vrucht en splijt die vlug doormidden 
En deelt haar buit, al fluisterend: - ‘Laffe jongen!’ 
Met bangen broêr, die achter Eva wegschuilt. 
 

Uit: Beelden en stemmen  (1887) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëzie Kring– Keuzegedichten 2020  

 

PAGINA 51 

51 

KEUZE BRUGT WARNAR 
 
Jozef Czechowiecz (1903-1939) 
 
Muziek van de Goudstraat 
 
De lucht verandert, zelfs de avond wordt stil 
De wind fluistert nog steeds tot zij slaapt 
De lucht is violet gekleurd 
De wind – dan geen wind meer – een geheimzinnige glimlach 
 
Buiten de Dominicanerstraat  klinkt een koor 
Meisjes bidden tot Maria 
Vanuit Archidiakonkastraat klinkt  
De aria van een eenzame viool 
 
De muzikale stilte van de huizen gecombineerd 
Met de lijn van de regenboog 
De stille noten vallen  
Als meisjeskrullen voor de ingang van de kerk 
 
Een stem vergroot de stilte  
en een bronzen vuist slaat de stilte kapot 
Een stem vergroot de stilte  
De avondklok  
Krachtig als metalen druppels 
Begint te spelen onder het kruis van de kerk 
 
Een --  en twee – en drie ------- 

Overgenomen uit Lublin. Gelderland, B. Warnar 

Jozef Czechowiecz behoorde tot de avant-garde van Polen in die tijd. Gestorven in 1939 en 

heeft gelukkig voor hem de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Hij leefde in Lublin, een 

stad in het Oosten van Polen en boven Krakau. In de jaren na de “ Wende” van 1989 heb ik 

onderwijsprojecten georganiseerd in opdracht van de provincie Gelderland en een daarvan 

was een lesboekje schrijven over Lublin en dat werd via de provincie Gelderland verspreid 

onder de scholen in Gelderland, die in hun lessen dan aandacht aan Polen /Lublin konden 

besteden. In zo’n boekje zat een hoofdstukje over alle vakken die daar  werden gegeven 

maar dan rond het thema Lublin. Dus ook Literatuur en poëzie. Samen met de tekenaar, 

die  illustraties bij de hoofdstukken in het boek verzorgde, hebben we dit gedicht vertaald. 

Nou spreken wij beiden geen Pools en dus waren er nog twee mensen bij t.w. de Polen 

Biernat en Jola, een dame. Ze vertaalden het gedicht in het Engels, wij probeerden daar 

Nederlands van te maken en zeiden dan hardop de vertaling en dan zeiden zij: nee, dat is 

niet goed. Het ritme moet anders of er moet  meer muzikaliteit in die zin. Dus opnieuw 

proberen en nog weer andere woorden verzinnen. Het was heel leuk om te doen. De 

tekenaar heeft er een illustratie bij gemaakt. 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Anton Korteweg (1944) 

De laatste jaren van Rudi    
 
We kwamen in zijn kabouterhuis 
aan de ronde keukentafel 
regelmatig tot goede gezwijgen. 
 
Dat de dingen de dingen zijn 
de wereld de wereld, 
er niets is om naar terug te keren, 
nergens iets achter ligt – 
zwijgstof volop, altijd. 
 
Alleen als ik dringend iets kwijt moest, 
verbrak ik even het zwijgen: 
dat het gesneeuwd had, bijvoorbeeld, 
als het die nacht gesneeuwd had. 
'Die slag is voor jou,' zei hij dan. 
 
Vervolgens werd er weer gezwegen. 
Over problemen dit keer 
die er wel en die er niet zijn, 
en dat die dezelfde zijn. 
 
Zo goed als Rudi kon zwijgen, 
zo zweeg er op aarde nooit een. 
 
Uit Nooit eens lekker nergens, Meulenhoff  2019 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Maria de Groot (1937) 
 
De Engel                  
 
Mensen weten het niet als zij ademen 
dat ik treed 
op de thermiek van hun woorden, 
 
klimmen kan op hun zin, 
 
dat ik mijn bindingen slaak 
aan de aarde en dans 
als zij zuchten. 
 
Soms voelt een aandachtige mij 
voorbijgaan, een luchtstroom verraadt mij. 
 
Soms is er iemand die bidt, 
wij doorkruisen samen de ruimte. 
 
Maar meestal weten de mensen het niet 
dat ik neerstort in luchtval, 
vloeibaar als water word 
en zij mij kunnen betreden. 
 
Uit: Toledo, 1995 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

Jean Pierre Rawie (1951) 
 
KALENDER 
 
Allengs gelatener naarmate 
je door de tijd wordt ingehaald, 
hecht je steeds minder aan de data 
waardoor je leven is bepaald. 
 
Het ene jaar is als het ander, 
en in een tijdloos ritueel 
plaats je de kaarsen in de stander 
en hebt aan elk verleden deel. 
 
Je blik is van de grote dingen 
en van de wereld afgewend, 
omdat je in het meest geringe 
het alomvattende herkent. 
 
De jaren volgen op elkander, 
je voelt hoe zonder onderscheid 
een eeuwigdurende kalender 
aeonen aan aeonen rijt. 

 
Uit: Onmogelijk geluk (Bert Bakker, 2001) 
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Bijeenkomst 2 oktober 

KEUZE LEONIE SILKENS 

SCHIAVONE SIMSON (1997) 

Voor als je stuk bent 

Soms moet je stukgaan zodat je weet 

waar je van gemaakt bent. 

Zie moeilijke tijden als een kans 

om in jezelf te kijken. 

Zie wat erin zit als je opengaat. 

Voor elke wond is een pleister. 

Leer wie je bent. 

Ga verder. Verander. Groei. Ga stuk. 

En alles weer opnieuw. 

Dan is dit de cirkel 

waarvan je zeker weet 

dat-ie rond is. 

Als alles wat recht was 

scheef wordt 

weet dat een cirkel geen 

voor-, achter-, zijkant 

begin of eind heeft. 

Uit: Schiavone: Voor als je stuk bent 

Pepper Books (2020) 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Ed. Hoornik (1910-1970) 
 
Op school stonden ze...... 
 
Op school stonden ze op het bord geschreven, 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de ene werkelijkheid, de andre schijn. 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden opgelicht. 
 
Uit: Verzamelde gedichten 
Meulenhoff, Amsterdam 1972 
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KEUZE WILLEMIJN  MELCHIOR 

Remco Campert (1929) 
 
Wind 
 
De wind waait uit alle hoeken 
wolken verduwen elkaar 
 
ik ren achter mijn voeten aan 
raak achter haal in 
 
slechts een ding staat vast 
je lieve gezicht 
 
dat mij kwam aangewaaid 
toen ik het niet meer wist 
 
wind verspreidt mijn woorden 
drijft ze dan weer bij elkaar 
 
het gedicht is de geheimtaal 
die ik schrijf 
 
mijn leven lang 
te ontcijferen poog 
 
het gedicht is 
 
 
Uit: Open ogen 
2018 De Bezige Bij, Amsterdam 
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KEUZE BRUGT WARNAR 

Paul van Ostaijen (1896-1928) 

Melopee 

 
Voor Gastons Burssens 

 
Onder de maan schuift de lange rivier 

Over de lange rivier schuift moede de maan 

Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee 

 
Langs het hoogriet 

Langs de laagwei 

Schuift de kano naar zee 

Schuift met de schuivende maan de kano naar zee 

Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man 

Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee 

 

Uit: Verzameld Werk, poëzie 2 (1928) 
Uitgever: De Sikkel 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Remco Campert  (1929) 
 
Niet te geloven 
 
Niet te geloven 
dat ik knaap nog 
een vers schreef over de 
zilverwitheid van een berkenstam 
 
en om mij heen 
grootste dronkenschap 
van de bevrijding: 
het water was whisky geworden. 
 
Alles zoop en naaide,  
heel Europa was een groot matras 
en de hemel het plafond 
van een derderangshotel. 
 
En ik bedeesde jongeling 
moest nodig 
de reine berk bezingen 
en zijn bescheiden bladerpracht. 
 
Uit:  “Geliefde Gedichten” gekozen door Wim Zaal, De Arbeiders Pers 1972. 
Voor het eerst verschenen in 1962 in “Dit gebeurde overal”. 
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KEUZE  GEKE SCHUITEMAN 

Hans Andreus (1926-1977) 
 
LIGGEN IN DE ZON. 
 
IK HOOR HET LICHT HET ZONLICHT PIZZICATO 
DE WARMTE SPREEKT WEER TEGEN MIJN GEZICHT 
IK LIG WEER DAT GAAT ZOMAAR NIET DAT GAAT ZO 
IK LIG WEER MONOMAAN WEER MONODWAAS VAN LICHT. 
 
IK LIG LANGUIT LIG IN MIJN HUID TE ZINGEN 
LICHT ZACHT TE ZINGEN ANTWOORD OP HET LICHT  
LIG DWAAS ZO DWAAS NIET BUITEN MENSEN DINGEN 
TE ZINGEN VAN HET LICHT DAT OM EN OP MIJ LIGT. 
 
IK LIG HIER DUIDELIJK ZEER ZUIDELIJK LIG ZONDER 
TE WETEN HOE OF WAT IK LIG ALLEEN MAAR STIL 
IK WEET ALLEEN HET LICHT VAN WONDER BOVEN WONDER 
IK WEET ALLEEN MAAR ALLES WAT IK WETEN WIL. 

Uit: Domweg gelukkig in  de Dapperstraat. 
Uitgeverij Prometheus en Bert Bakker. 
1994 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

Kwade Dagen 

Ga niet naar anderen als dàt leed u slaat 
dat een mens kromt, of als een wig hem splijt; 
ga niet naar anderen: raak uw kracht niet kwijt, 
die harde kern waarmee ge het bestaat. 
En houd Uw huis in stand, gelijk altijd. 

Ga niet naar anderen: hun blik verraadt 
weigering te beseffen wat er is. 
Straks woedt hùn onrust om in uw gemis. 
Mijd hun bedisselen, hun ergernis 
dat ge u blijkbaar nièt gezeggen laat.  

Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd, -- 
een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt, 
maar u verdraagt met uw beschreid gelaat. 
Die, zèlf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt, 
en merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat. 

Uit: Verzamelde gedichten 
Athenaum-Polak & Van Gennep 
Amsterdam 1985 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Sinéad Morrissey (1972) 

GENETICA 
 
In mijn vingers zit mijn vader, mijn moeder in mijn palmen. 
Ik houd ze omhoog en kijk er met plezier naar – 
ik weet dat mijn ouders mij maakten met mijn handen. 
 
Misschien zijn ze verstoten naar gescheiden landen 
op een ander halfrond, met andere geliefden, 
toch ontmoeten ze elkaar tussen mijn vingers en palmen. 
 
Al zijn er van hun samenzijn alleen maar vrienden over 
die graven naar hun beeld, bij een rivier, 
ik heb tenminste weet van hun huwelijk door mijn handen. 
 
Ik vorm een kapel waar de kerktoren staat. 
En als ik die dan omkeer 
huist mijn vader in mijn vingers, mijn moeder in mijn palmen 
 
ootmoedig voor een priester die psalmen reciteert. 
Mijn lichaam is hun huwelijksregister. 
Ik doe hun bruiloft over met mijn handen. 
 
Laat me met je meegaan, laat de huid haar boeien slaken 
tot spiegelingen in lichamen van de toekomst. 
Ik zal mijn vingers geven als jij je palmen nalaat. 
Je weet dat onze ouders ons met onze handen maken. 
 
© 2005, Sinead Morrissey 
Uit: The State of the Prisons 
Uitgever: Carcanet, Manchester, 2005 
ISBN: 1 85754 775 6 
  
 © Vertaling: Maarten Elzinga 
Voor het eerst gepubliceerd op Poetry International, 2016 

Uit: Lees, door Ahmed Aboutaleb 
Uitg.  Douane, 2019 
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Genetics 
 
My father’s in my fingers, but my mother’s in my palms. 
I lift them up and look at them with pleasure – 
I know my parents made me by my hands. 
 
They may have been repelled to separate lands, 
to separate hemispheres, may sleep with other lovers, 
but in me they touch where fingers link to palms. 
 
With nothing left of their togetherness but friends 
who quarry for their image by a river, 
at least I know their marriage by my hands. 
 
I shape a chapel where a steeple stands. 
And when I turn it over, 
my father’s by my fingers, my mother’s by my palms 
 
demure before a priest reciting psalms. 
My body is their marriage register. 
I re-enact their wedding with my hands. 
 
So take me with you, take up the skin’s demands 
for mirroring in bodies of the future. 
I’ll bequeath my fingers, if you bequeath your palms. 
We know our parents make us by our hands.  
 
© 2005, Sinead Morrissey 
Uit: The State of the Prisons 
Uitgever: Carcanet, Manchester, 2005 
ISBN: 1 85754 775 6 
  
  

 


