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Bijeenkomst 6 augustus 

 

KEUZE WILLEM VAN DE HOEK 
 
M. Vasalis (1909-1998)  
 
Herfst 

Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot, 
steeds zeldner denk ik dat mijn werklijk wezen 
zich tonen zal en durven te genezen 
van de steeds naderende duidelijker dood. 
Vandaag zag ik de hemel door het weemlend lover 
verbleken tot een doodlijk zuivere helderheid. 
Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd 
en er is haast geen tijd meer voor mij over. 
Er ruist een hoge ruime wind 
door de recht opgerezen bomen; 
aan het zwarte water is een hert gekomen, 
en door het oevergras schijnt laag de zon . . . 
Dit is het enig antwoord, dat ik vind, 
dat mij bevrijden zou, zo ik 't vertalen kon. 
 
Uit:  Parken en Woestijnen (1940) 
Uitg. Van Oorschot Amsterdam 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Anneke Brassinga (1948)  
 
Herinnering 
 
Ondergronds , in koele stilte 
-de tijd gevangen in het kelderraam- 
lag vol en rijp de appel,  
de allermooiste van het jaar.  
Een zon, donzige zoetheid 
van kleur en geur bewaard. 
Onuitputtelijk rond, om en om gedraaid 
in liefdes trotse handen,  
talmend 
tussen droom en genot.  
 
Goddelijke gouden appel 
zo lang gespaard 
dat zich verrukkelijk langzaam 
groei volbracht 
van eerste rimpel tot verdichting, 
krimpend, kleiner en kleiner  
de oogst van geluk, de vrucht 
ongezien opgegaan, licht 
in mijn hand dat over al en alles 
schaduw werpt.  
 
Uit: Wachtwoorden 
1987- 2003 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Anneke Brassinga (1948)  
 
Aan de zon 
 
Mooier dan de aanzienlijke maan en zijn geadeld licht, 
mooier dan het gesternte, de beroemde orden van de nacht,   
veel mooier dan het vurig optreden van een komeet 
en tot iets veruit mooiers geroepen dan elke andere ster, 
omdat jouw en mijn leven elke dag van haar afhangt – is de zon. 

 
Mooie zon, die opgaat, haar werk niet heeft vergeten 
en ten einde brengt, het mooist in de zomer, als een dag 
aan de kusten verdampt, en gespiegeld zonder kracht de zeilen 
glijden over je oog, tot je moe wordt, de afloop verkort. 
 
Zonder de zon neemt ook de kunst weer de sluier aan, 
jij verschijnt me niet meer, en de zee en het zand, 
geranseld door schaduw, vlieden onder mijn ooglid. 
 
Mooi licht dat ons warm houdt, bewaart, en wonderbaar zorgt 
dat ik weer zie en dat ik je weerzie! 
 
Niets mooiers onder de zon dan onder de zon te zijn … 
 
Niets mooiers dan de stok in het water te zien en de vogel boven 
die zijn vlucht overweegt, en beneden de vissen, hun school, 
 
gekleurd, gevormd, ter wereld gekomen met een zending van licht, 
en de omtrek te zien, het vierkant van een veld, de duizendhoek van mijn land, 
en de jurk die je aan hebt gedaan, en je jurk, klokkend en blauw! 
 
Mooi blauw, waarin de pauwen slenteren en buigen, 
blauw van de verten, van de geluksregionen met al het weer voor mijn gevoel, 
blauw toeval aan de horizon! En mijn verrukte ogen 
verwijden zich nog meer en schitteren, branden zich wond. 
 
Mooie zon, die van het stof wel de allergrootste bewondering toekomt, 
daarom zal ik niet vanwege de maan en de sterren en niet 
omdat de nacht met kometen pronkt en in mij zijn nar zoekt 
maar vanwege jou alleen en weldra zonder einde en zozeer als nooit om iets 
me beklagen om het onafwendbare verlies van mijn ogen. 

 
Uit: Verschiet 
UItg. De Bezige Bij 2001 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Nicolaas Beets (1814-1903) –  
 
De moerbeitoppen ruisten….. 

 
 
‘De moerbeitoppen ruisten;’ 
    God ging voorbij; 
Neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde, 
    En sprak tot mij; 
 
Sprak tot mij in de stille, 
    De stille nacht; 
Gedachten, die mij kwelden, 
Vervolgden en ontstelden, 
    Verdreef hij zacht. 
 
Hij liet zijn vrede dalen 
    Op ziel en zin; 
‘k Voelde in zijn vaderarmen 
Mij koestren en beschermen, 
    En sluimerde in. 
 
De morgen, die mij wekte 
    Begroette ik blij. 
Ik had zo zacht geslapen, 
En Gij, mijn Schild en Wapen, 
    Waart nog nabij. 
 
Uit: De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige 
gedichten. Samengesteld door Gerrit Komrij. 
Bert Bakker, Amsterdam 1996 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
J.C. Bloem (1887–1966)  
 
De Dapperstraat      
 
Natuur is voor tevredenen of legen. 
En dan: wat is natuur nog in dit land? 
Een stukje bos ter grootte van een krant, 
Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, 
De in kaden vastgeklonken waterkant, 
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 
Door zolderramen, langs de lucht bewegen. 
Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
Het leven houdt zijn wonderen verborgen 
Tot het ze opeens toont in hun hoge staat. 
Dat heb ik bij mijzelve overdacht, 
Verregend, op een miezerige morgen, 
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. 
 
uit Komrij, Nederlandse Poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw,  
Bert Bakker 2004 
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KEUZE NEL VERSLUIS 
 
Antjie Krog (1952)  
 
Dies irae  

7.  

de gezichten van woedende menigten onthutsen me  

de gezichten van hongerigen nemen mij een kruisverhoor af  

het gaat mijn begrip vooraf het eist gerechtigheid het ontwricht me  

de gezichten worden het voorportaal van mijn verwildering  

hoe  

hoe leef  

hoe leef ik  

hoe leef ik zo dat ik  

haatdragende mannen kan liefhebben hoe?  

feit is: ik heb hen niet  

lief – ik kan hun gezichten amper verdragen  

maar door hen niet lief te willen hebben  

is de vraag: hoe oprecht  

durf ik mijn liefde voor de aarde dan te noemen?  

hoe  

hoe leef  

hoe leef ik  

hoe leef ik alsof de wrede, de hongerigen, de woedenden  

reeds ikzelf ben dat hun gezichten de mijne zijn  

want de aarde ligt erbij als een donkere gebroken schaduw  



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2021 

 

PAGINA 9 

9 

omdat we geen synapsen maken naar elkaar  

hoe  

hoe leven  

hoe leven we volkomen kosmisch-helend?  

 
Gepubliceerd in Letter en Geest van dagblad Trouw 
0p 28 maart 2020 
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KEUZE BRUGT WARNAR 
 
Ilse van Ogtrop  
 
Vandaag 

Vandaag 
is jouw leven  
door mijn handen gegaan 
tastbare bewijzen van je bestaan 

wat eens jouw lichaam ontsloot 
herkenbaar, warm , zacht : 
nutteloos, dood 
maar wel gebleven 

het kan toch niet waar zijn 
dat wat jou omhulde 
bestendiger is dan 
jouw leven? 

                  stil 

                 zitten 

                  stil 

                  zijn 

                er zijn 

           alleen zijn 

    er alleen maar zijn 

         niets hoeven 

         alleen maar 

                  zijn 

               alleen 

                 zijn 

 Uit: Strooisels (2019) 
Schrijversgroep Wittem 
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Bijeenkomst 3 september 

 
KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Joost Zwagerman (1963-2015) -  
 
...Zag jij misschien dat ik naar jou...... 
 
 
...zag jij misschien dat ik naar jou, 
dat ik je zag en dat ik zag hoe jij 
naar mij te kijken zoals ik naar jou 
en dat ik hoe dat heet zo steels, 
zo en passant en ook zo zijdelings - 
dat ik je net zo lang bekeek tot ik 
naar je staarde en dat ik staren bleef. 
Ik zag je toen en ik wist in te zien 
dat in mijn leven zoveel is gezien 
zonder dat ik het ooit eerder zag: 
dat kijken zoveel liefs vermag. 
 
Uit: De ziekte van jij 
De Arbeiderspers Amsterdam (1988) 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Louise Glück (1943), laureaat van de Nobelprijs voor Literatuur 2020 -  
 
Avondrood 
 

Mijn grootste vreugde 

is het geluid van jouw stem 

als die me roept zelfs in wanhoop; mijn verdriet 

dat ik je niet kan antwoorden 

in een spraak die je als de mijne ervaart. 

 

Je hebt geen vertrouwen in je eigen taal. 

Dus hecht je gezag aan tekens 

die je niet nauwkeurig kunt lezen. 

 

En toch bereikt je stem me altijd. 

En ik antwoord aanhoudend, 

terwijl mijn woede luwt,  

naarmate de winter vergaat.  

Mijn tederheid 

zou je duidelijk moeten zijn 

in de koelte van de zomeravond 

en in de woorden die uitgroeien 

tot je eigen antwoord. 

Vertaling: Erik Menkveld. 
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“Sunset” by Louise Glück 

My great happiness 
is the sound your voice makes 
calling to me even in despair; my sorrow 
that I cannot answer you 
in speech you accept as mine. 

You have no faith in your own language. 
So you invest 
authority in signs 
you cannot read with any accuracy. 

And yet your voice reaches me always. 
And I answer constantly, 
my anger passing 
as winter passes. My tenderness 
should be apparent to you 
in the breeze of summer evening 
and in the words that become 
your own response. 

July 30, 2012 ~ Grammatolatry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clodandpebble.wordpress.com/2012/07/30/sunset-by-louise-gluck/
https://clodandpebble.wordpress.com/author/clodandpebble/
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
 
Het viooltje 

’n Viooltje op de weide stond 
Onmerkbaar, in zichzelf gekromd; 
Het was een lief viooltje.  
Daar kwam een jonge herderin 
Met lichte tred en blij van zin 
Erheen, erheen, 
De weide door, en zong. 

Ach! denkt ’t viooltje, was ik maar 
Al was het dan heel even maar, 
Van de natuur de mooiste, 
Totdat het lieve kind me plukt 
En aan haar boezem heeft gedrukt! 
Ach maar, ach maar 
Een klein kwartiertje lang! 

Ach! nogmaals ach! Het meisje dat 
Geen oog voor het viooltje had, 
Vertrapte ’t arm viooltje. 
Het zonk en stierf en lachte nog: 
En sterf ik nu, dan sterf ik toch 
Door haar, door haar, 
En aan haar voeten toch. 

Uit: Poezie verkoopt niet 
1998. Uitgave Atlas en Lannoo 
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KEUZE NEL VERSLUIS 
 
Adriaan Morriën (1912-2002)  
 
Verandering 
 
Er is niets anders dan deze bomen, 
zo groen, geduldig en gelukkig, 
dit gras, gemaaid en met zichzelf tevreden, 
waarop mijn stille voeten treden, 
en deze hoge lucht, met duizend ogen, 
die als een moeder naar mij kijkt, 
wier kind ik ben, op wie ik lijk, 
geborgen in haar verre zorgzaamheid. 
 
Er is niets anders – en gelukkig maar – 
dan dit in ogenblikken verdeelde 
en zelf ook ogenblikkelijke jaar, 
die stille stormvlaag van momenten 
waardoor ik in een glimlach of een zucht 
verander, met herinnering aan wie ik was 
voordat mijn voeten traden op het gras, 
voordat ik naar de bomen en de lucht 
het hoofd ophief en ik ze zag. 
 
 
uit: Moeders en zonen  
Uitg. De Bezige Bij (1962) 
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KEUZE URSULA DE JONG 

 

Miriam Van Hee (1952)  
 
Zomereinde aan de Leie 
 
dit is wat een schilder zou zien: 
de gebleekte graskant , kastanjes 
en linden, het warme maar heengaande 
licht van de avond en tegen de haag 
op de andere oever een loper, en zijn 
gedachten, hoe schilder je die 
en boven het water de meeuwen 
en tussen het licht- en het donkerder groen 
de plecht van een jacht, het schuiven 
der dingen, de richtingen 
 
het water zelf kun je hier waar wij zitten 
niet zien en ik vraag me nog af hoe je 
afstanden schildert, steeds lichter misschien 
tot je wit overhoudt, en hoe het verleden 
toen jij daar nog liep 
 
hoe schilder je dat je nooit weer 
daar zult lopen, tegenstribbelend 
aan je vaders hand  
 
uit: Buitenland, 2008  
De Bezige Bij 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
M. Nijhoff (1894-1953)  
 
Het kind en ik 
 
Ik zou een dag uit vissen, 
ik voelde mij moedeloos. 
Ik maakte tussen de lissen 
met de hand een wak in het kroos. 
 
Er steeg licht op van beneden 
uit de zwarte spiegelgrond. 
Ik zag een tuin onbetreden 
en een kind dat daar stond. 
 
Het stond aan zijn schrijftafel 
te schrijven op een lei. 
Het woord onder de griffel 
herkende ik, was van mij. 
 
Maar toen heeft het geschreven, 
zonder haast en zonder schroom, 
al wat ik van mijn leven 
nog ooit te schrijven droom. 
 
En telkens als ik even 
knikte dat ik het wist, 
liet hij het water beven 
en het werd uitgewist. 
 
Uit: Verzamelde gedichten. Prometheus, Amsterdam 1995 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
 
Jij, bij voorbaat al 

Jij, bij voorbaat al 
verloren geliefde, nooitverschenene, 
ik weet niet welke klanken jou bekoren. 
Ik tracht je niet meer, als je deinend komt, 
te herkennen. Al die grootse 
beelden in mij, die ver van huis ervaren verten, 
steden, torens en bruggen, de on- 
vermoede wending van de wegen  
en de pracht en praal van die door goden 
eertijds nog bevolkte streken: 
verhevigen in mij wat 
jij, ontkomende, betekent. 

Ach, die tuinen ben jij, 
ach, ik keek ernaar, zo vol 
verwachting. Een open venster 
in een villa —, en je trad me bijna 
mijmerend naderbij. Stegen trof ik aan, — 
je was er net doorheen gelopen, 
en soms waren de spiegels van de antiquairs 
nog duizelig van jou en toonden verontrust 
mijn al te plotselinge beeld. —Wie weet of niet 
dezelfde vogel door ons heen klonk, 
gisterenavond, elk alleen? 

Du im Voraus 
verlorne Geliebte, Nimmergekommene, 
nicht weiß ich, welche Töne dir lieb sind. 
Nicht mehr versuch ich, dich, wenn das Kommende wogt, 
zu erkennen. Alle die Großen 
Bilder in mir, im Fernen erfahrene Landschaft, 
Städte und Türme und Brücken und un- 
vermutete Wendung der Wege 
und das Gewaltige jener von Göttern 
einst durchwachsenen Länder: 
steigt zur Bedeutung in mir 
deiner, Entgehende, an. 

Ach, die Gärten bist du, 
ach, ich sah sie mit solcher 
Hoffnung. Ein offenes Fenster 
im Landhaus —, und du tratest beinahe 
mir nachdenklich heran. Gassen fand ich, — 
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du warst sie gerade gegangen, 
und die Spiegel manchmal der Läden der Händler 
waren noch schwindlich von dir und gaben erschrocken 
mein zu plötzliches Bild. — Wer weiß, ob derselbe 
Vogel nicht hinklang durch uns 
gestern, einzeln, im Abend? 

Uit: A Joy Forever De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur, p. 102-103 
Verzameld en ingeleid door 
Menno Wigman en Rob Schouten 
Prometheus Amsterdam 2009 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2021 

 

PAGINA 20 

20 

KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Konstantinos Kavafis  (1863 – 1933)  
 
In afwachting van de Barbaren        
 
vertaald uit het Grieks door Hans Warren en Mario Molegraaf 
 
 – Waar wachten wij op, bijeengekomen op de agora? 
Op de barbaren die vandaag komen. 
– Waarom wordt in de Senaat niets gedaan? 
Zitten de Senatoren daar zonder wetten te maken? 
 
Omdat de barbaren vandaag zullen komen. 
Waarom zouden de Senatoren dan nog wetgeven? 
Dat zullen de barbaren doen wanneer ze zijn gekomen. 
 
– Waarom is onze keizer zo vroeg opgestaan 
en zit hij bij de grootste poort van de stad  
plechtig op zijn troon,  de kroon op 't hoofd? 
 
Omdat de barbaren vandaag zullen komen. 
De keizer wacht om hun aanvoerder te ontvangen. 
Houdt zelfs een oorkonde klaar 
die hij hem geven wil. Daarop schreef hij 
veel titels, erenamen voor hem neer. 
 
– Waarom verschenen onze twee consuls vandaag 
en de praetoren in hun rode, geborduurde toga's; 
waarom dragen ze armbanden met al die amethisten 
en ringen met prachtige, vonkende smaragden; 
waarom torsen ze vandaag kostbare staven 
met zilver en goud fraai geciseleerd? 
 
Omdat de barbaren vandaag zullen komen 
en zulke dingen verblinden de barbaren. 
 
– Waarom komen niet als altijd de waardige retoren 
om redevoeringen te houden, om het hunne te zeggen? 
 
Omdat de barbaren vandaag zullen komen, 
hun mishaagt woordomhaal, welsprekendheid. 
 
– Waarom begint er nu opeens die onrust 
en die verwarring? (Wat werden de gezichten ernstig.) 
Waarom lopen snel straten en pleinen leeg,  
en keert ieder naar huis, verzonken in gedachten? 
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Omdat de nacht viel en de barbaren niet kwamen. 
Enkele lieden, net binnen uit de grensstreek, 
zeiden dat er geen barbaren meer zijn. 
 
Wat moet er nu van ons worden, zonder barbaren. 
Die mensen waren tenminste een oplossing. 
 
Uit: Verzamelde Gedichten 
K.P. Kavafis, 2004 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Rutger Kopland (1934-2012)  
 
Terug naar de boerderij 
 

Toen ik begon te denken dacht ik 
aan ons liggend in een weiland en 
ik had weer dat onzinnige verlangen 
naar de stilstaande tijd 

een koe loeide maar waarom dacht ik 
ze loeit alsof ze weet dat ze leeft 
om te worden weggevoerd 

een hond blafte toen de avond begon  
te vallen maar waarom dacht ik hij blaft 
alsof hij weet dat we niet terugkomen 

waarom gebeurt alles en dacht ik 
alles gebeurt maar één keer en de eerste 
keer is altijd de laatste 

niet omdat er antwoorden zijn lag ik 
naast je te vragen maar omdat wij daar lagen 
en ik niet terug wilde naar de boerderij. 
 

 

Geschreven voor het boek ‘Eerst de hoeve dan het hart’, een jubileumuitgave van de 
Stichting Historisch Boerderijonderzoek.  
Voor het eerst gepubliceerd in: ‘Over het verlangen naar een sigaret’ 
2001 

Overgenomen uit: ‘Verzamelde gedichten’ 
Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam  
Negende druk, april 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2021 

 

PAGINA 23 

23 

Bijeenkomst 1 oktober 

 

KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Joost Zwagerman (1963-2015)  
  
Voor alles 
 
Voor te veel mensen in een lift of streekbus 
of gewoon een kamer. Voor de krans van 
melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. 
Voor je eigen brein, een stuk of wat insecten, 
vrouwen, hun stemmingen en stemmen, voor 
kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. 
Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. 
Voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels 
en in kazuifels men met hel en nauwe poorten dreigde. 
Voor zonnige geluiden en het levende bij die geluiden. 
Voor mails en sms’en, voor enveloppen op mijn tafel. 
Voor dromen en demonen, voor uitsluiting en 
vrijwel alle onbekenden. Voor woorden in zinnen. 
Voor volwassenen die te hard lachen. Die lachen. 
Voor de elementen. Voor volk en vaderland. 
Voor grote drommen, de deurbel en voor straf. 
Voor gepatenteerde gekken en sommige familieleden. 
Natuurlijk ook voor ziektes waarover je op school iets leerde. 
Voor school, en alles wat erna moest komen. 
Voor de ontdekking dat die ziektes ook in dingen huizen 
en dat dingen vaak mensen in vermomming zijn. 
Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. 
Voor de benauwenis van aangeboren schaamte. 
Voor de waarheid of liever: de dynamiek van harde feiten. 
Voor de toekomst en verleden en het stuiterende 
hier en nu. Voor saters, hufters, brede schouders 
en voor types die met messen spelen. 
Voor dieren, hoewel niet de meeste. Voor 
personen die snoevend zeggen vrij te zijn 
van alle vrees. Voor gedachten, andermans of eigen. 
Voor tekens. Sporen. Hoogte. Diepte. 
Voor alles wat aan taal ontsnapt 
en voor vermoedens van om het even. 
Voor God, toch nog. Voor mijn hartslag, 
en nog net niet voor figuren 
die spontaan aan goede doelen geven. 
Voor, een fractie later, die figuren. 
Voor alles altijd bang geweest, 
niet vrijblijvend maar met recht en reden. 
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Voor zowel de grote greep 
als de laatste resten, rafelranden. 
Voor de kleinste deeltjes, neutronen, elektronen, 
ook de quark, alles groter dan het wijkend Zelf. 
Voor sferen, suizingen en de zekerheid 
ook thuis in een oogwenk alles kwijt te zijn. 
Voor gebouwen zonder ramen, voor 
doodgaan en voor alle doden, in films of van nabij. 
Voor doodzijn misschien iets minder. 
Voor deze constatering. Voor constateren. 
Voor kinderen die vragen stellen, maar 
meer nog voor die vragen. 
Voor schijnbewegingen, herhalingen 
en de grandeur van allerhande eeuwigheden. 
Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem 
en zuiver in de leer tot in het merg bang geweest 
op het stupide en futiele af, 
met oogkleppen en hondentrouw. 
Voor alles altijd bang geweest, 
ook in tijden waar je alles 
Op de vingers van een hand. 
Voor alles altijd bang geweest, 
maar niet voor jou, 
nee, niet voor jou. 
 
 
september 2014 
 
Hieronder drie verschillende gezongen versies: 
DWDD, 8 september 2017; 
Burgerweeshuis Deventer, 19 januari 2018; 
Cd Mens, maart 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/382900
https://www.youtube.com/watch?v=dtdFL6bjrg8
https://www.youtube.com/watch?v=hpmFLvZjTuw
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Ed. Hoornik (1910-1970)  
 
Afscheid - Illusie 

 
 
Afscheid 
 
Lang blijft zij aan het hek staan wuiven. 
Dan voelt zij, hoe, met vochte snoet, 
de herder aan haar rok komt snuiven. 
 
Nadagen blinken in de ruiten; 
de wingerd aan de muur verbloedt; 
de witte tuinbank staat nog buiten. 
 
 
.. 
 
 
Illusie 
 
Niet om er afscheid te nemen, 
of om mij op reis te begeven, 
ben ik het station ingegaan, 
maar om tussen mensen te staan 
die voor een bestemming leven, 
om ergens heen te gaan. 
 
Uit: Achter glas (1938-1939) 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Hans Bouma (1941)  
 
Tekens van leven 
 

Jezelf niet ontlopen, 
jezelf niet verliezen, 
 
telkens weer 
je pas inhouden, 
jezelf onder ogen zien, 
 
vraagtekens plaatsen. 
wie ben ik, 
waar ga ik naartoe? 
 
vraagtekens, 
tekens van leven, 
 
jezelf niet ontlopen, 
zoekend en roepend 
 
dwalen door het landschap 
van je ziel, 
 
je bent er mens voor. 
 
                         

Uit:  Ons Poëtisch Nederland 
        bekende Nederlanders kiezen hun dichters 
 
Redactie: Ernst van Altena / Jan Veldhuizen 
 
Origineel uit: Je bent jong, 1986, J.H. Kok 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Judith Herzberg (1934)  
  
ZORGEN WERKEN 
 

Zorgen werken als een sterke zijwind  
het wordt steeds moeilijker ‘gewoon’ 
gewoon rechtop staan, gewoon oversteken. 
 
Ze werken ook zoals de trek in zee 
één zwemt, de ander zit daar 
op een handdoek op het strand.  
Het is niet ver, maar onder golven 
sleurt iets zijdelings die ene mee.  
 
Uit : Zoals  
1992 
Uitgever De Harmonie, Amsterdam   
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KEUZE BRUGT WARNAR 
 
Rutger Kopland (1934-2012)  
 
JONGE SLA 

Alles kan ik verdragen, 
het verdorren van bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen, kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in. 
 
Maar jonge sla in september, 
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee. 

 ... uit: Alles op de fiets (1970) ... 
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KEUZE URSULA DE JONG 

 
J.C . van Schagen (1891-1985)  
 
Ziektetroost 
 
Als ik nu doodga 
zal de grote zee mij nemen 
en ik zal zijn in de eindeloze golven 
ik zal zijn in de branding aan verre stranden en in de witte  
feesten  van de maannacht 
in het kolken van het water in het paalhoofd 
altijd hetzelfde - altijd 
 
Als ik nu doodga, 
zal de grote wind mij nemen 
en ik zal zijn in zijn eeuwig zwerven 
ik zal zijn in de drift der wolken en in de diepe ontroeringen van de herfst 
in het sprookje , dat waarschuwt aan uw oor, 
des nachts, 
op een eenzame weg 
altijd hetzelfde -altijd 
 
Als ik nu doodga, 
 zal de grote aarde mij nemen 
en ik zal zijn in haar warme adem 
ik zal zijn in het gras langs de stille wegen 
en in de nevel 
‘s avonds over de landen  
in de verre schreeuw van een hoog 
trekkende vogel, een  
septembermiddag 
altijd hetzelfde - altijd 

 
Uit: Narrenwijsheid en ander onkruid 
Meulenhoff Pockets 80, 1961 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Marc Tritsmans (1959)  
 
Onder reeën        
 
ik kwam dichterbij en praatte en zij 
keken en bleven waar ze waren: amper 
vijf meter nog tussen ons in en daar hing 
plots een oud tot leven verwekt vertrouwen 
tastbaar en breekbaar zoals die fractie 
van een seconde waarop een jongleur twintig 
kegels tegelijk de lucht in houdt: zo ging ik 
hen rakelings voorbij en zag nog net hoe 
hun nekken zich alweer bogen, hun oren 
gingen liggen en ze rustig verder aten 
en zo graag had ik daar samen met hen 
aan dat malse jonge groen staan knabbelen 
maar ik durfde het hoofd niet meer te draaien 
het hoofd waarin nu zacht zoemde het geluk 
hier toch even een van hen te zijn geweest 
 
uit: Aanrakingen,  
Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2015 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Willem Wilmink (1936-2003)  
 
God woont  in de Fokke Simonszstraat 
 
Ik hoorde het van een zeereerwaarde 
en hoogbejaarde dominee: 
de Here wou met onze aarde 
niet één dag langer meer in zee. 
 
Al zouden wij Hem overstelpen 
met eredienst en dankgebed, 
het zou geen ene moer meer helpen: 
er werd een  punt achter gezet. 
 
Maar zie: daar was diezelfde morgen 
zo’n rotjoch in de grote stad 
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 
dat-ie op straat gevonden had. 
 
‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je? 
Ja, kijk me maar es effe an, 
Godsallejesis, beest, wat tril je, 
Leg nou toch effe rustig man.’ 
 
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen, 
want Hij kreeg schik in het geval. 
Hij spaarde dus de kleine jongen, 
de zieke duif en het heelal. 
 
Uit: Willem Wilmink: Verzamelde liedjes en gedichten 
2012 Prometheus Amsterdam 
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KEUZE NEL VERSLUIS 
 
Leo Vroman (1915-2014)  
 
Biologica 
 
Ik was altijd al omgeven 
 
door al die schattige vormen 
van het aardse leven. 
Neem nou die regenwormen. 
Als kind al, hoe mij zo’n regen- 
worm dringend moest doorboren 
tussen mijn vingertjes door 
terug naar de natte grond, 
daar kon ik gewoon niet tegen. 
Drukte ik niet vaak met mijn meest 
innige liefde mijn mond 
zoetsappig op zo’n beest ? 
Hoe dieren elkaar vinden ! 
Eerst even snuffelen, 
dan elkaar knuffelen 
en dan verslinden. 
Heerlijk te worden omgeven 
door al dat leven.  
                                             
Uit: Daar Querido, 2011 
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Bijeenkomst 5 november 
  

KEUZE SARAH KINEBANIAN 

J.C. Bloem (1887-1926) 
 
November 
 
Het regent en het is november: 
Weer keert het najaar en belaagt 
Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 
Zijn heimelijke pijnen draagt. 
 
En in de kamer, waar gelaten 
Het dagelijks leven wordt verricht, 
Schijnt uit de troosteloze straten 
Een ongekleurd namiddaglicht. 
 
De jaren gaan zoals zij gingen, 
Er is allengs geen onderscheid 
Meer tussen dove erinneringen 
En wat geleefd wordt en verbeid. 
 
Verloren zijn de prille wegen 
Om te ontkomen aan den tijd: 
Altijd november, altijd regen, 
Altijd dit lege hart, altijd. 
 

Uit: Media Vita, 1931 
Joh. Enschede en Zonen, Haarlem 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Joost Zwagerman (1963-2015) 

 

Contact 

Iemand belt mij telkens op, zegt niets, 
vaag hoor ik een verre ademtocht, 
het kan de mijne zijn, maar ook die 
van de ander, die hardnekkig zwijgt. 
Ik leg weer op. Ben nu een man 
die vreemde telefoontjes krijgt. 

De display toont een nummer 
met de code van een land dat ik niet ken. 
Ik toets terstond, een voicemail klinkt. 
‘Hallo met God, Ik ben er niet. 
Laat naam noch boodschap achter, 
Ik bel nooit terug. Leef rustig verder, 
wacht desnoods tot piep, maar zwijg.’ 

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. 
Weer hoor ik niets, hooguit die vage adem. 
Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. 

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan 
wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. 
Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. 

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets 
het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me 
voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. 

Uit: Wakend over God  

Hollands Diep, Amsterdam 2016 
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KEUZE VAN LEONTINE CASPARIE 
 
Elly Stolwijk (1957) 
 
Ik sluip door de taal 
 
Ik sluip door de taal als door een oud huis. 
Duw mijn voorhoofd tegen het behang tot geuren vrijkomen. 
Ik herinner me hoe smal mijn schouders waren. 
 
Lakens te lang op het bed en nooit lang genoeg. 
 
Wek het kind niet, maak haar levend. 
Ik ruik aan oortjes, kindermond. 
Betast zacht de fontanel, voel het licht, de eenvoudige verbinding. 
 
De gang, ik verdwijn in de zilveren nevel 
van stof en spiegels. 
 
Een asla die niet open wil gaan. 
 
Ik wacht tot het kind wakker wordt van de  
wind die een tak 
door het raam jaagt en losse dekentjes 
maakt, lakentjes. 
 
Uitgesloten. 
 
Dat zij terugkeert is uitgesloten. 
 
 
uit: De laatste framboos (2021) 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) 

 

Nevels 

 

De herfst neigt naar Corot. Tussen de bomen 

waarvan het bladgoud losraakt, hangt een grijze 

opschik van droefenis als oude kant. 

 

De nevels uit de stille vijvers komen 

aan nymphen hun genegenheid bewijzen 

tussen het riet in aan de oeverrand. 

 

Waar is de helderheid van vroeger heen 

het streng geluk van hemelen vol licht 

een lente lang? De regen van de tijd 

 

schuift het aanvankelijke vergezicht 

des levens als een kamerscherm ineen, 

en troost ons met een avond innigheid 

 

 

Uit: De vier jaargetijden 

Rainbow Essentials 2011 
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KEUZE NEL VERSLUIS 

Martinus Nijhoff (1894-1953) 
 
De wolken 
 
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag 
Lang-uit met moeder in de warme hei, 
De wolken schoven boven ons voorbij 
En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag. 
 
En ik riep: Scandinavië, en: eenden 
Daar gaat een dame, schapen met een herder, - 
De wond’ren werden woord en dreven verder,  
maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende. 
 
Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek, 
Ofschoon de hemel vol van wolken hing, 
Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding, 
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. 
 
Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide 
En wijst me wat hij in de wolken ziet, 
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet 
de verre wolken waarom moeder schreide. 
 
 
Uit: Verzamelde gedichten 
Bert Bakker/Daanen n.v. Den Haag 1963 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Dichter:  John Henry Mackay (1864-1933) 

Componist:  Richard Georg Strauss (1864-1949) 

Morgen  (Nederlandse vertaling resp. Duits origineel). 

 

En morgen zal de zon weer schijnen 

En op het pad, dat ik zal gaan 

Zal zijn ons, gelukkigen, weer samenbrengen 

Te midden van deze zonlicht ademende aarde 

 

Langzaam en in stilte dalen wij af  

Richting het brede strand met z’n blauwe golven 

In stilte zullen wij de ander in de ogen zien 

En de woordeloze stilte van het geluk daalt op ons neer  

 

 

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 

und auf dem Wege, den ich gehen werde, 

wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen 

inmitten dieser sonnenatmenden Erde… 

 

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 

werden wir still und langsam niedersteigen, 

stumm werden wir uns in die Augen schauen, 

und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen… 
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Bijeenkomst 3 december 

 

KEUZE GEKE SCHUITEMAN 

K.P. Kavafis (1863-1933) 

 

Antonius door zijn god verlaten 

  

Wanneer, om middernacht, je plotseling 

een onzichtbare stoet voorbij hoort trekken 

met stemmen en betoverende muziek- 

treur dan niet nutteloos om je fortuin 

die van je wijkt. je daden die mislukken, 

je plannen voor het leven die allemaal illusies bleken. 

Je moet, als was je lang voorbereid en moedig, 

vaarwel zeggen aan het Alexandrië dat jou verlaat. 

Bedrieg vooral jezelf niet, zeg niet dat 

het een droom was, dat je gehoor je misleidde: 

laat zo’n vergeefse hoop niet tot je toe. 

Je moet, als was je lang voorbereid en moedig, 

zoals jou, die zo’n stad vergund was, past, 

beheerst naar het venster toe gaan 

en luisteren, met ontroering, maar niet met 

lafhartig klagen en jammeren, in een laatst genieten, 

naar de geluiden, naar de betoverende instrumenten 

van de geheime stoet die voorbijtrekt, 

en vaarwel zeggen aan het Alexandrië dat je verliest. 

 

Uit: K.P. Kavafis Verzamelde gedichten 

Prometheus Amsterdam 2018 

Vert.: Hans Warren en Mario Molengraaf 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Tom van Deel (1945-2019) 

Een steen  

Een steen in de beek verveelt zich niet,  

water glijdt langs en groet vluchtig,  

hij blijft in beweging van denken, omspoeld  

door suggesties, geduldig geslepen. Daar  

ligt hij, vast in de bocht, schijnt de zon  

een vrolijk tafereel: een steen die zich  

niet verveelt, die ziet hoe het toegaat,  

verandert, verdwijnt en aldoor bestaat.  

Uit: Een steen in de beek verveelt zich niet. Een keuze uit de gedichten 
Querido’s Uitgeverij BV  
Amsterdam/Antwerpen 2020 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Jean Pierre Rawie (1951) 

Opdracht 

 

Het lijkt maar weinig wat ik zag 

op deze najaarsnamiddag. 

Ik liep wat doelloos door de stad 

omdat ik niets om handen had, 

 

en heb in het plantsoen gezien 

een meisje van een jaar of tien 

dat bladeren tezamen bond 

die zij onder de bomen vond. 

 

Misschien dat het een opdracht was,  

een herfststukje voor in de klas, 

maar zij droeg alles voor zich heen 

als Birman Wood naar Dunsinane. 

 

Het was alsof, terwijl ik keek,  

de tijd weer omgekeerd verstreek, 

en of ik, zonder spijt of schuld, 

een kinderhart is zo gevuld, 

 

daar zelf iets aan het zoeken was 

waar ik, een leven later pas , 

van weet dat het onmisbaar is 

nu ik het mis. 

 

Uit: Geleende tijd 

Uitg. Bert Bakker, 1999 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Ida Gerhardt (1905-1997) 
 
De vlinder 
 
De vlinder kwam van perk tot perk gevlogen, 
tot rustend hij de wieken opensloeg, 
daar lag op ’t blauw, in schemerende bogen, 
de sterrenhemel, die hij pralend droeg. 
 
Op gronden van azuur stond uitgeschreven 
der sterren stand in fijne stippeling,- 
en rond die diepten was een zoom gedreven 
van zwart, waarin de blik besterven ging. 
 
Ik sprak, over dit hemelveld gebogen: 
‘doet gij mij zó de diepste zin verstaan?’ 
Een stem: ‘verstond gij reeds uw eigen ogen 
waarin dit alles mag gespiegeld staan?’ 
 
 
Uit: Verzamelde gedichten 
Athenaeum-Polak &  Van Gennep 
Amsterdam 1985 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

S. Vestdijk (1898-1971) 

ZELFKANT 

Ik houd het meest van de  halfland’lijkheid: 

Van vage weidewinden die met lijnen 

Vol wasgoed spelen; van fabrieksterreinen 

Waar tussen arm’lijk gras de lorrie rijdt, 

Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen. 

Want ‘k weet, er is daar waar men ’t leven slijt 

En toch niet leeft, zwervend meer eenzaamheid 

Te vinden dan in bergen of ravijnen. 

De walm van stoomtram en van blekerij 

Of van ovens waar men schelpen brandt 

Is meer dan thijmgeur aanstichter van dromen. 

En ’t zwarte kalf in ’t weitje aan de rand 

Wordt een onverhoopt  gedicht bevrijd 

En in één beeld met sintels opgenomen. 

Uit: Geliefde Gedichten 

Samensteller Wim Zwaan 

De Arbeiderspers, 1972 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
(Info over deze dichter zie volgende pagina) 

 

Im Abendrot 

 

Wir sind durch Not und Freude 
gegangen Hand in Hand; 
vom Wandern ruhen wir 
nun überm stillen Land. 
 
Rings sich die Täler neigen, 
es dunkelt schon die Luft. 
Zwei Lerchen nur noch steigen 
nachträumend in den Duft. 

Tritt her und laß sie schwirren, 
bald ist es Schlafenszeit. 
Daß wir uns nicht verirren 
in dieser Einsamkeit. 

O weiter, stiller Friede! 
So tief im Abendrot. 
Wie sind wir wandermüde– 
Ist dies etwa der Tod? 

In 't avondrood 

Wij zijn door vreugd' en lijden 
gegaan, hand in hand: 
van het zwerven rusten wij nu beiden 
zien uit over het stille land. 
 
Zie rondom ons de dalen neigen, 
de lucht met duisternis gevuld. 
Twee leeuweriken slechts nog stijgen, 
in droom en waas gehuld. 
 
Kom hier en laat ze dralen, 
straks is het slapenstijd. 
Laat ons hier niet verdwalen 
in deze eenzaamheid. 
 
O weidse, stille vrede! 
Zo diep in het avondrood, 
door het zwerven zijn wij moegestreden  
- is dit een toe zijn aan de dood? 
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Joseph von Eichendorff  (1788 – 1857) 

 Geboren in Pruisen, in katholiek en adellijk gezin 

 Studeerde in Halle en Heidelberg 

 Kwam via Berlijn terecht in Wenen waar hij in overheidsdienst was. 

 Werd ook schrijver / dichter  

 Eerste roman was aanval op Napoleon (1815) 

 Werkte van 1816 tot 1844 als ambtenaar voor Pruisen 

 Werd vooral bekend om zijn beeldende taal in gedichten, vooral over de natuur 

 Zijn dichten en schrijven was ten diepste religieus (katholiek) geïnspireerd, met een 

sterke hang naar de Romantiek  

 Veel van zijn gedichten zijn op muziek gezet, o.a. door Schumann  en Straus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
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KEUZE NEL VERSLUIS 

 

Pierre Kemp (1886-1967) 

HET LICHT IS ROND  

Het licht is rond en rolt naar alle kanten 

de bergen op en af, de dalen door  

de wezens in en uit en langs de planten   

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. 

  

Waarheen ? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga  

omdat mijn handen en mijn voeten  

mijn ogen en mijn hart zo moeten  

en ik het licht nu eenmaal zo versta. 

    

Pierre Kemp was een veelzijdig kunstenaar (schilderkunst en muziek) 

 Bundel: Transitieven en immobielen, 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2021 

 

PAGINA 47 

47 

KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 

Gerrit Achterberg (1905-1962) 
 
Nachtvlucht 
 
Er zijn vannacht vogels overgegaan 
waar 'k niet van wist dat hun geluid bestond: 
op zilveren bosfluiten een goudmond, 
bellen van arrensleeën bij de maan. 
 
Zeker en doelbewust snelden ze aan 
werd heel het huis plotseling ondergrond. 
Een ogenblik was zonder levenswond 
over zijn ganse lengte van mijn bestaan. 
 
Waar zullen ze nu zijn? De dag breekt aan 
met vroege straten in een grijze stad. 
Nieuw van gevoel ben ik achtergelaten. 
 
Je moest er eigenlijk niet over praten, 
maar 'k vraag mezelve af bij het opstaan 
hoe lang het duren zal dat ik het had. 
 
Uit: Verzamelde gedichten 
Querido, 1985 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


