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Bijeenkomst 4 februari 

 

KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Remco Campert (1929-2022)  
 
Lamento 
 
Hier nu langs het lange diepe water 
Dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar 
Dat je altijd maar 
 
Hier nu langs het lange diepe water 
Waar achter oeverriet achter oeverriet de zon 
Dat ik dacht dat je altijd maar altijd 
 
Dat altijd maar je ogen je ogen en de lucht 
Altijd maar je ogen en de lucht 
Altijd maar rimpelend in het water rimpelend 
 
Dat altijd in levende stilte  
Dat ik altijd zou leven in levende stilte 
Dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar 
 
Langs het lange diepe water dat altijd maar je huid 
Dat altijd maar in de middag je huid 
Altijd maar in de zomer in de middag je huid 
 
Dat altijd maar je ogen zouden breken 
Dat altijd van geluk je ogen zouden breken 
Altijd maar in de roerloze middag 
 
Langs het lange diepe water dat ik dacht 
Dat ik dacht dat je altijd maar 
Dat ik dacht dat geluk altijd maar 
 
Dat altijd maar het licht roerloos in de middag 
Dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder 
Je okeren schouder altijd in het middaglicht 
 
Dat altijd maar je kreet hangend 
Altijd maar je vogelkreet hangend 
In de middag in de zomer in de lucht 
 
Dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar 
Altijd maar het rimpelende water de middag je huid 
Ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit 
 
Hier nu langs het lange diepe water dat nooit 
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Ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit  
Dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water  
 
Hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit  
Dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit 
Dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer 
 
 
Uit: Dichter 
Uitgeverij: De Bezige Bij, Amsterdam 1995 
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KEUZE BRUGT WARNAR 
 
Bennita Zwolerink –  
 
Schreeuw uit de diepte 
 
Laat me niet alleen, o mensen, 
maar houdt rekening met mijn wensen 
Gun mij ook een plaats in deze maatschappij 
Want ik hoor er toch ook bij. 
Ook ik heb behoefte om contact te leggen 
om het ook eens te zeggen 
hoe ik leef en hoe ik me voel. 
Begrijp je mens, wat ik bedoel? 
Ik heb behoefte aan mensen die me ondersteunen,  
mensen die me een schouder geven om tegen aan te leunen 
mensen die kunnen luisteren, 
bij wie ik mijn verdriet uit kan fluisteren. 
Misschien is er een mens op deze aarde, 
die mij zegt: ik heb ook waarde, 
die mijn leven zin kan geven, 
zodat ik niet zonder doel behoef te leven. 
  
NB: Dit is een zeer persoonlijke bijdrage van Brugt, waarvan hij de informatie zal 
uitdelen. 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
J.B. Charles (1910-1983) 
 
Uruquana 
 
Uruquanah bestaat niet meer.  
Op Goede Vrijdag achttienhonderdacht  
door kapitein Marais gezien  
te boek en op de kaart gebracht  
elk jaar sindsdien voor copra aangedaan  
bleek het een keer niet langer te bestaan. 
   
 Die zoveel noorderbreedte kruist  
en zoveel graden westerlengte  
die ziet nu niets dan de woestijnen van  
vriendelijk doodsgevaar: water, water -  
maar iemand die de zee goed kent  
en die scherp uitziet en het water keurt  
ziet nog een barnsteengele kleur. 
   
 Als je dus van de boeg neerziet op zee  
en ergens deze barnsteenkleur ziet schijnen,  
gedenk het leven dat daaronder ligt,  
zie hoe zij hier de eerste keer  
haar hoofd hief naar jouw hoofd  
toen jij zo trilde dat je moeite had  
te blijven staan en hoe zij later  
voor 't eerst met schroom een kleine hand  
legde op jouw heup, als je dit ziet  
in het duizendvoudig water water,  
bedenk dan dat dit alles is vergaan.  
Uruquanah bestaat niet meer. 
 
Uit: Gedichten, vier bundels van J.B. Charles 
De Bezige Bij Amsterdam, 1957 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Ida Kalmijn (1938) 
 
GENERATIES 
 
gisteren heb ik 
een blad geplukt 
vandaag heb ik 
een blad opgeraapt 
morgen neem ik 
een tak ter hand 
zal ik kijken 
naar een knop 
die misschien overmorgen 
als blad zal worden geplukt 
of in de toekomst 
zal worden opgeraapt 
 
al die tijd leven jij en ik 
eerst verrast dan verrukt 
overmorgen bewust 
van de dagen die gaan 
tot wij tenslotte wegwaaien 
als bladeren in de wind 
 
maar een knop 
groeit al weer uit: 
een nieuw kind! 
 
 
Uit: Wel heb ik jou daar 
              - Over gevoelens van en tussen mensen - 
                Ida Kalmijn 
                Januari 1992, Huis ter Heide 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Jacqueline van der Waals (1868-1922) 
 
WOORDEN 
 
Ik wantrouw het woord, een mensch, dat praat, 
Het weet van alles het hoe en waarom; 
Daar is op aarde geen heiligdom, 
Waar niet het woord naar binnen gaat. 
 
En dit heet ‘huis’ en dat heet ‘hond’ 
En dit heet ‘God’ en dat ‘gebed’, 
En noemt men iets, dan weet men het, 
En nergens is meer heilige grond. 
 
Der menschen woord raakt alles aan. 
- En dan verstomt der dingen lied,- 
Hun tuin grenst vlak aan Gods gebied…. 
Ik waarschuw: blijf van verre staan, 
 
En nader niet met een naam, met een woord, 
De juiste term, de gave zin, 
Het doode lichaam ligt er in 
Der dingen, die men heeft vermoord. 
 
Uit: Iris (1918) 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Rutger Kopland (1934-2012) 

Geef mij maar de brede, trage rivieren, 

Geef mij maar de brede, trage rivieren, 
de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt, 
de drinkende wilgen, de zinloze dijken, 
een doodstille stad aan de oever. 
 
Geef mij maar de winter, het armoedige 
landschap, de akker zonder het teken van 
leven, de kracht van de krakende heide. 
 
Geef mij maar de kat als hij kijkt voor 
hij springt, om te vechten, te vluchten, 
te paren, te jagen, als hij kijkt. 
 
Geef mij maar een paard in galop, maar 
op zijn zij in het gras. Geef mij 
 
maar een vraag en geen antwoord. 
 
uit: 'Een lege plek om te blijven' 
Van Oorschot, 1977 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Gabriël Smit (1910-1981) 
 
Door de stilte heen 
 
Al dagenlang probeer ik door de stilte 
heen te luisteren, - de bloemen hier 
op tafel voor mij zijn zo open, willen 
spreken, maar ik kan ze nog niet 
verstaan, -nog te veel dag is binnen 
mij nagebleven, nog te veel zien 
van vervalste kleuren, botte dingen, 
ik heb nog geen eigen lichtverschiet. 
 
 
Zo stil worden dat uit zwijgen woorden 
bloeien van over de grens van leven 
heen, een enkele stem, een enkele vraag, 
en daarop dan niet angstig voor de  
aandacht van de bloemen antwoord geven, 
EEN eigen woord, - ik hoop dat ik het waag. 
 
Uit: Evenbeeld  1981 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Judith Herzberg (1934) 
 
ALLEEN IN EEN KLEIN HUIS 

 
Alleen in een klein huis kun je behoorlijk denken 
de muren zijn dichtbij genoeg 
weren de regen met gesneden voegen 
die regen moet je kunnen horen 
het dak lekt op bekende plekken 
daar heb je plastic neergelegd 
emmers gezet, als er een raam is 
zelfs een plant, alleen 
in een klein huis 
kan je behoorlijk denken. 

 
Uit: Zoals (1992) 
Gevonden in: DOEN EN LATEN, Judith Herzberg, een keuze uit de gedichten, 
Rainbow Essentials (1994) 
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KEUZE NEL VERSLUIS 
 
Maria de Groot (1944) 
 
MAANNACHT 
 
Aan de oostzijde van mijn huis verschenen 
dompelt zij straten en stift in een zacht  
licht. Zij schenkt een afglans van die pracht 
die met de zon ten onder is verdwenen. 
 
Donkere gedaanten waden op hun tenen 
door deze sproke. Ik ben in aandacht. 
Zij vaart voorbij op toppen van de nacht, 
de maan, nu aan mijn westelijk raam verschenen. 
 
Achter de esdoorntakken die verfijnd 
het netwerk vlechten waaraan te ontkomen 
zij zoekt, wordt het ijl zilverdraad getwijnd 
 
tot glinsterende, buitenaardse dromen 
maanschepelingen die haar gang betonen 
zij houden haar daar, mij hier overeind.  
 
Uit: Lamp van melkglas 
Uitg. De Prom, l985, paperback 
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KEUZE GEKE SCHUITEMAN 
 
Marjoleine de Vos (1957) 
 
Ruimtevrees 
 
Achter weilanden weiden, daar weer achter 
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
groen het zonlicht en je oog in zwemt. 
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie "t vroege blad 
van vlier. Je keek te ver. 
Dat wat je zoekt is hier. 
 
Uit: Je keek te ver 
Van Oorschot 2020 
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Bijeenkomst 4 maart 

 

KEUZE URSULA DE JONG 
 
Gabriël Smit (1910-1981) 
 
Omdat wij zijn 
 
Op dit grote lege vel wit papier 
een enkele letter zijn , een vlugge 
kleine krulstreep, bijvoorbeeld  
een e, - en plotseling een onmetelijk 
veld  van ongeweten mogelijkheden, 
gegevens tussen hemel en hel, 
of soms eenvoudig niet meer 
dan alleen maar: en…., met een 
kleine , bedeesde leegte erachter 
of een tot uiterste verten 
voldragen slotwoord: ik ben 
 
Een enkele letter, alsof een even 
in de hoge nacht aangestipte ster 
naar alle kanten vonken schiet, 
een nieuwe Melkweg wordt geboren, 
een heelal van nooit geleefde 
woorden, een borst vol vonken 
of onverhoeds dichte, langzaam 
dalende sneeuw van zwevend 
ongeschonden licht, waarin 
alle dingen aandachtig tot zichzelf 
komen en zeggen: wij zijn. 
 
Een enkele letter, - overal verten 
ongekend, want ook hetzelfde  
is altijd anders, als mensen 
zijn , anders gesproken, verzwegen, 
gegild, gefluisterd, gespuwd, gekust, 
maar ongemerkt als de bladeren, 
aan een boom, niet te onderscheiden, 
schaduw van gevaar, maar vol 
even trillende , dichte oogleden 
over een ritselend binnenlicht, 
een geheimzinnige geborgenheid 
voor kleine vogels en voor alles 
wat voorzichtig zegt:  ik mag zijn. 
 
Een enkele letter: en niet weten 
door wie geschreven, maar wel 
weten hoe een grote hand 
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iets begonnen is dat een woord 
moet worden, dat geboren wordt 
naar een nog ongeweten, wijde 
verte van levend spreken waarin 
alles opengaat naar samen, 
waar het woord terzelfdertijd 
zijn enige, eigen antwoord krijgt: 
je bent,  omdat wij zijn. 
Uit: Evenbeeld (1981) 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Kees van Domselaar (1954) 
 
Penneproef 
 
Soms moet alles anders 
als een begin dat nooit is begonnen 
als een herinnering die nooit is bewaard 
als een pad dat nooit is bewandeld 
als regen die nooit is gevallen 
 
soms moet alles anders 
als een geheim dat nooit is verzwegen 
als een huis dat nooit is betreden 
als een belofte die nooit is vervuld 
als tijd die nooit is verstreken 
 
soms moet alles anders 
als een hart dat nooit is gebroken 
als een cirkel die nooit is gesloten 
als een verhaal dat nooit is verteld 
als liefde die nooit is bedreven 
 
soms moet alles anders 
als een gedicht, dat nooit werd geschreven. 
 
Uit: Een vrouw op het zuiden, gedichten 
Uitgeverij De Arbeiderspers - Amsterdam - Antwerpen 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Van Marieke Lucas Rijneveld (1991)     
 
ALLES ZO EENKOPPIG 
 
Wat als de taal zo universumgroot is, 
als niets concreet wordt, als je met weidse 
gebaren praat en eigenlijk maar weinig zegt, 
als alles zo bombastisch en om het even, 
 
je houdt van het liederlijke, van het poëtische, 
alles wat je verlaat is afgewogen. Er wordt je 
gevraagd om eens duidelijk te zijn, om met  
precisie te beschrijven wat er in je beweegt, 
 
nu niet over het wemelen der dingen spreken, 
niet over de luchtledigheid van de uren, niet over 
het niet meer aankunnen, wees eens zonneklaar. 
Je kunt de pen als stijlmiddel gebruiken, 
 
je kunt er boodschappenlijstjes en vergeet-me- 
niet-verantwoordelijkheden mee opschrijven, 
je kunt draken tekenen of lijnen trekken van hier 
naar daar, avondroutes uitstippelen, zie je: 
 
je schrijft scheef als het over jezelf gaat. 
Dof het niet zo op, zet het niet op een voetstuk, 
wees eens grijpbaar, durf eens om hulp en niet 
alles zo eenkoppig, je weet dat je je achter taal kunt 
 
verschuilen, jij verstopt je, je zinnen zijn een 
ingeklapt wasrek, alles dondert naar beneden, en de 
zwaarte, je grijpt steeds naar je hoofd. Zoveel conversaties, 
zoveel wat ongezegd blijft, laten we hier beginnen: 
 
je zegt je naam en fluistert in één woord hoe je je 
voelt. Niet dat je dat meteen goed doet, vergelijk het  
met een maanlanding, hoe je dan bij terugkomst moet 
vertellen wat je gezien hebt en hoe mooi en eenzaam ook. 
 
uit: Komijnsplitsers (2022) 

Marieke Lucas Rijneveld in De Taalstaat van 22 januari 2022: 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/193d10f1-f943-4083-a909-
4a5e68f7e4ff/2022-01-22-marieke-lucas-rijneveld-over-zijn-bundel-komijnsplitsers 

 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 19 

19 

KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Marieke Lucas Rijneveld (1991) 

Vrij van beren  

Ik ben bijna in alles heldhaftig geweest: 
in met de kont tegen de geboortekrib 
en waar ik thuiskom, wil ik Lucas heten. 
In het dagelijks brood opnieuw tot mij te 
nemen – vanuit een graatmager landschap 
leerde ik niet bang te zijn voor een 
vetter seizoen. Of in het afschudden 
van de wolfsmeneer en nooit weer een 
prooi acteren, zijn streken uit mij te leven. 
In de dood, door hem een verkeerd reisadvies 
te geven en niet angstig zijn voor stille 
polderwegen. Maar ook in kleine 
dingen, zoals het opdoeken van mijn 
berenverzameling; ik spaarde ze vooral 
in het schemerdonker, of als ik iets 
niet dacht te kunnen, zoals een lampje 
verwisselen, een band plakken, 
mijzelf lijmen na een onhebbelijk oordeel. 
Waar ik nooit heldhaftig in ben geweest: 
het verdragen van al dat geraas en getier, 
van men die het altijd beter weet, 
die de boy uit je willen halen en je 
ongevraagd naar hun schepping willen 
vormen, je wanstaltig noemen. 
Nee, niets is moeilijker dan de mens 
die de ander het menszijn niet gunt, 
die het blad voor de mond plaatst, 
terwijl iedereen als ontwerp ter 
wereld komt en een eindversie 
nooit definitief, nooit compleet is.  

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld kondigde vorige week aan dat hij voortaan 
graag met hij/hem aangesproken wil worden. Speciaal voor de Volkskrant schreef 
Rijneveld hierover dit gedicht. Gepubliceerd op 14 januari 2022 in de Boekenbijlage. 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
J. Eijkelboom (1926-2008) 
 
GELUID 
 
     1 
 
     Betekenissen 
     zijn voor woorden te talrijk 
     maar gaan zelf onder 
     in zeeën van geluid. 
 
     De componist haalt er zijn klanken uit 
     maar luistert naar veel meer. 
     Endlich Fortissimo riep Mahler 
     naast de Niagara. 
 
     (maar wie heeft dat verstaan? 
     Hij die het opschreef 
     zodat het voortleeft: 
     het vastgelegde woord 
     en het gesproken woord 
     zijn niet geheel overbodig- 
     dat zult u mij nooit horen zeggen) 
 
     2 
 
     John Cage stond in een echoloze cel 
     en hoorde twee geluiden. 
 
     Het hoge was zijn zenuwstelsel, 
     het lage was zijn bloedsomloop. 
 
     Er is geluid zolang je leeft, 
     er zal geluid zijn na je dood. 
 
     Voor de muziek, schreef Cage in Silence 
     Is er nog alle hoop. 
 
 
 
     Uit : De vier jaargetijden 
              -Een keuze uit poëzie over klassieke muziek 
               samengesteld door Emanuel  Overbeeke 
               Kwadraat-Utrecht 1991 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

 
Anne Vegter (1958) 
 
Het geheim van de boekverkoper 

Je verkoopt boeken maar eigenlijk geef je liefde door 
je geeft adviezen maar eigenlijk wijs je op vergezichten 
je noemt een auteur maar eigenlijk raad je een verlangen 
je wacht op een vraag maar eigenlijk stel je vragen 
 
Je verkoopt boeken maar eigenlijk verplaats je taal 
je wijst op de kasten maar eigenlijk zijn het horizonnen 
je zegt omzet maar eigenlijk fluister je kapitaalbandje 
je noemt een titel maar eigenlijk deel je vleugels uit 
 
Je verkoopt boeken maar eigenlijk vertel je verhalen 
je wordt getipt maar eigenlijk ben je een lezers lezer 
je citeert mooi is de menselijke rede, en onoverwinnelijk; 
je bent een eiland maar eigenlijk verkoop je lifelines. 
  
Uit: Wat helpt is een wonder, Querido, Amsterdam, 2017 
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KEUZE NEL VERSLUIS 
 
Jacqueline E. van der Waals (1868-1923) 
 
Maart 
 
't Is pas Maart, de winterweiden 
Dragen nog een waasje wit 
En de zwarte akkers beiden 
't Zaad nog naakt en omgespit. 
  
Maar de musschen in de boomen 
Piepen al met luid misbaar 
En de fijne katjes komen 
Reeds aan wilg en hazelaar. 
  
't Is al Maart, de dagen lengen 
En de zon begint alvast, 
Op de wei wat kleur te brengen 
Met een lichte schilderkwast. 
  
Nog een maand en allerwegen 
Kiemt het veld en kleurt de wei; 
Nog een maand of twee gezwegen, 
Dan is 't bloeimaand, dan is 't Mei! 
  
Uit: Laatste Verzen 
De Waelburgh Blaricum, 1923 
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AFSCHEIDSKEUZE GEKE SCHUITEMAN 
 
Willem Wilmink (1936-2003) 
 
Achterlangs 
 
De meeste treinen rijden achterlangs het leven. 
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan. 
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. 
Je ziet de keukendeur een eindje open staan. 
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, 
zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. 
Zodra de schemer was gedaald,  
was je niet langer meer verdwaald. 
 
En je ontmoette daar niet eens verdwaasde blikken. 
Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed. 
Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken, 
want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet. 
Je zou zomaar aan hun tafel kunnen schikken 
en alle dagen waren plotseling weer goed. 
 
Zodra de schemer was gedaald,  
was je niet langer meer verdwaald. 
Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, 
want grenadine zou je smaken als cognac. 
Je zag het haardvuur achter micaruitjes blinken, 
er kwam een merel zitten zingen op het dak. 
En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen, 
kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. 
Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen, 
je deed het boek van alle droefenissen dicht. 
Maar ach, de trein is doorgegaan  
en kilometers daar vandaan. 
Uit: Verzamelde liedjes en gedichten 
2012 Prometheus Amsterdam 
De Taalstaat over de Willem Wilmink gedundrukt: ’t Kon Minder 
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/03fc473d-bd0b-4234-8284-
0bac3b967de1/2022-02-26-de-taalschat-t-kon-minder-willem-wilmink-gedundrukt 
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Bijeenkomst 1 april 

 
KEUZE ELLEN LOOYEN 
Judith Herzberg (1934) 
 
Hoe 
 
‘Als ik een man was 
zou ik wel weten hoe 
mij lief te hebben. 
 
Ik zou mijn plotselinge 
droefheden een bedding 
geven, mijn natte haar 
naar achteren strijken, 
 
mijn boodschappenlijstjes 
zou ik aanbidden en proberen 
te doorgronden. 
 
Ik zou mijn lege flessen 
naar de glasbak dragen 
en zeggen ‘onze’. 
 
Ik zou mij aaien en 
met mijn oor op mijn buik 
willen horen tot waar 
mijn hart harder bonsde. 
 
Ik zou chocola voor mij kopen 
en niet helemaal opeten 
maar ook een stukje voor mij 
bewaren. 
 
Ik zou naar vroeger 
vragen en de naam van 
de hond van mijn eerste 
man’s tweede vrouw zelfs onthouden. 
 
Ik zou mij loslaten zodra 
ik los wou en ik zou 
mij vertrouwen waar 
ik ook heen wou. 
 
Ik zou mij afhalen als ik terugkwam 
en dan blij zijn. 
 
Ik zou zelf (als ik die man was) 
niet vaak weg zijn, maar 
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trouw tot in de dood (na 
honderd jaar) en 
 
van al mijn onderkinnen 
de een nog mooier 
dan de ander vinden 
en heerlijk hoe ik rook.’ 
 
Uit de bundel ‘Doen en laten’. 
1994 Judith Herzberg en  
Uitgeverij Maarten Muntinga in samenwerking met 
Uitgeverij De Harmonie en Uitgeverij G.A. van Oorschot 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
A light exists in Spring... 
 
Er is een licht in 't voorjaar 
dat in geen andre tijd 
op die manier te zien is. 
Als maart maar net verschijnt 
 
staat er op stille heuvels 
een kleur heel apart, 
voor wetenschap te moeilijk, 
te voelen slechts met 't hart. 
 
Hij wacht daar op het grasveld, 
hij toont de verste boom 
tegen de verste helling; 
ik hoor bijna zijn toon. 
 
Dan, als de einder opstapt, 
de middag afscheid neemt, 
zo zonder iets te zeggen, 
laat hij ons weer alleen. 
 
Wij voelen hoe verlies 
tot ongenoegen groeit, 
alsof een sacrament 
door handel werd verknoeid. 
 
Vertaling naar Emily Dickinson 
 
 Uit de bundel "Wat blijft komt nooit terug" 
J.Eijkelboom ©1979  
(Eigen en andermans gedichten) 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 

Rutger Kopland (1934-2012) 

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

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

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

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

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

Uit: 'Onder het vee', 1966 
 
 
 
 
 
 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 28 

28 

KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
M. Vasalis (1909-1998) 
 
FANFARE-CORPS    

 
De lucht scheen blinkend door de blaren, 
bleek en volmaakt als glas geslepen. 
Met vaste manlijke gebaren 
werden de horens aangegrepen, 
en luidkeels, zonder enig schromen 
spoot de muziek tussen de bomen; 
heldhaftig, trots. Een onverbloemde 
voor elk verstaanbare muziek, 
die aan het ademloos publiek 
ieder gevoel met name noemde. 
 
En even plots werd dit geklater 
gedempt, twee koopren kelen weenden... 
– over het donkergroene water 
gleden twee smalle witte eenden 
geluidloos als een droombeeld voort –  
De horens, smekend en gesmoord 
schenen hen dringend iets te vragen, 
hen volgend met haast menslijk klagen. 
 
Een warm en onverwacht verdriet, 
eerbied voor de gewoonste dingen, 
neiging om hardop mee te zingen, 
en dan te huilen om dit lied, 
ontstond in mijn verwend gemoed. 
Ik voelde me bedroefd en goed. 
 
 
uit Komrij Nederlandse Poëzie in 2000 en enige gedichten, Bert Bakker, Amsterdam 
2004 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Warsan Shire (1988) 
 
THUIS 
 
niemand verlaat zijn thuis behalve 
als thuis de bek van een haai is 
je rent alleen naar de grens 
als je de hele stad ziet rennen 
 
je buren die nog harder rennen dan jij 
hun bloederige adem in hun keel 
 
de jongen die bij jou op school zat 
die je sterren voor ogen kuste achter de oude tinfabriek 
draagt een geweer groter dan zijn lichaam 
 
thuis verlaat je alleen 
als je thuis niet kunt blijven. 
 
niemand verlaat zijn thuis behalve 
als thuis je brandend op de hielen zit 
je bloed kokend in je buik 
je had het nog nooit overwogen 
tot het zwaard zijn gloeiende paraaf 
van dreiging zette in je nek 
en zelfs toen droeg je het volkslied 
buiten adem binnensmonds 
 
alleen het verscheuren van je paspoort 
op een vliegveldtoilet 
snikkend bij elke snipper 
wees erop dat je hier niet meer  
terug zou komen. 
 
LEES 
Uit 50 gedichten van Ahmed Aboutaleb 2019 
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KEUZE VAN LEONTINE CASPARIE 
 
Marieke Lucas Rijneveld (1991) 
 
EEN KRIJGSZUCHTIGE TIJD 
 
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve  
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat 
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid 
 
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersbaas of een  
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet. 
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot. 
 
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als  
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek, 
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik. 
 
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare 
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder. 
 
 
Uit de Volkskrant 
3 maart 2022 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Rob van Essen (1963), Gelegenheidsgedicht 
 
WAT LEUK DAT JULLIE EVEN KOMEN KIJKEN 
 
hier komt de zithoek en daar langs die muur 
hadden we de boekenkast gedacht want ja 
wij hebben nog boeken haha hier de eethoek 
en daar komt oorlog en die hele achterwand 
wordt een schuifpui dan kunnen we bij mooi weer 
zo het terras op 
de gang ja dat is een heel verhaal die hadden 
de vorige bewoners bij de kamer getrokken maar wij 
hebben dat weer ongedaan gemaakt een gang 
vonden we toch wel handig daar komen kasten 
bijvoorbeeld en oorlog en daar de kapstok 
wil je boven nog zien nou die trap laten we 
voorlopig zo het heeft wel wat zoals het is 
daar komt oorlog daar slapen de kinderen en daar  
in de grootste kamer slapen wij 
je kan nog hoger hoor op zolder is nog plaats 
voor een hobbykamer maar hobbykamer 
klinkt zo duf dus noemen we het een werkruimte 
en daarnaast de waskamer en oorlog 
kijk hier het uitzicht op de tuin majestueus zeg je 
nou dat is wat overdreven maar kijk hoe breed en diep 
wat kan je daar niet allemaal mee doen 
daar links misschien een moestuin 
daarnaast komt oorlog en daarachter 
is dan ruimte voor een zwembad 
maar we weten nog niet zeker 
of dat doorgaat 
 
Gepubliceerd in “Oppepper” van Senver 
13 maart 2022 
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KEUZE RIA BEUKERS 
 
Marjoleine de Vos (1957) 
 
Al-afwezige 

 
Dat u er altijd was en zult zijn, 
die eeuwen 
der eeuwen waarin wij als gras  
en broodkruimels  
roepen maar geen antwoord,  
smeken maar stilte  
geen taal misschien een teken  
voor wie wil 
Tegen u is praten gemompel  
van gekken  
steeds luider in leegte die u  
bent of niet. 
Ik kom eraan in mijn huurauto  
en ik zeg:  
je wereld is prachtig, de vlaktes  
van de Kaap  
de platte bergen aan de  
horizon, ‘s avonds  
gloeien de steden van het oude  
Europa  
‘s morgens rijst Naxos blozend  
uit zee 
men zingt over vroeger, je  
dalen weerklinken  
maar waar ben jij? Wat ik zie is  
je kleed  
geborduurd met vogels, golven,  
kantwerk  
van kale bomen-als dat je  
kleed is. Je weet  
hoe wij leven, kent onze sauzen,  
bruggen, musea  
we dansen heel prachtig,  
beschieten elkaar  
en sterven aan ziektes, we  
huilen om doden 
vanwaar zal onze hulp komen  
niet uit die bergen  
van je die zwijgen, niet van jou  
die maar afwacht. 
We zingen u half tevoorschijn,  
we schreeuwen  
om ontferming beloven ons  
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wonderen en soms  
buigen we ons neder en zeggen:  
niet zoals wij.  
U bent maar vorm, een wijze  
van zeggen, hoopvol  
wil ik bedanken vervloeken  
beklagen. 
Mocht u mij horen ik ben hier  
op aarde  
tot in de eeuwen der eeuwen  
ben ik hier. 
 
Uit: Zeehond graag 
Uitg. Van Oorschot, 2000 
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Bijeenkomst  6 mei 

 
KEUZE BRUGT WARNAR 
 

HEBBAN OLLA VOGALA 

Quid expectamus nunc  abent omnes voluecres nides inceptos nidos ego et tu hebbban olla 

vogala nestas hagunnan hinasa hic enda thu wat unbidan we nu. 

Anoniem eerste kwart 12e eeuw  

(liefdesgedicht ) 

 

EGIDIUS, WAER BISTU BLEVEN 

(rondeel) 

Egidius waer bestu bleven? 
Mi lacnt na di gheselle mijn. 

Du coors die doot, du liets mi tlleven. 

Dat was ghselscap goet ende fijn, 
Het sceen teen moeste ghsstorven sijn 
Nu bestu in den troon verheven 
Claerre dan der zonnen scijn, 
Alle vruecht es di ghegheven 
 
Egidius waer bestu bleven? 
Mi lanct na di gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
Nu bidt vor mi ic moet  noch sneven 
Ende in de werelt liden pijn 
Verware mijn stede di beneven: 
Ic moet noch zinghen een liedekijn. 
Nochtan moet emmer ghestorven sijn . 
 
Egidius waer bestu bleven? 
Mi lanct na di gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 

 

Uit het Gruuthuuse handschrift , 14e eeuw 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 

Paul van Vliet (1935) 

 

Vreemdeling 

 

Ik voel me soms een vreemdeling in het land 

waarin ik woon Nederland dat land van jou en mij. 

Ik voel me soms verloren in het land waarin ik woon. 

Is dit mijn vaderland, hoor ik hierbij? 

 

Ik kom er dingen tegen waar ik de oorsprong niet van snap 

en vraag me af: heb ik niet opgelet? 

Kan iemand mij vertellen 

is dat allemaal van ons. 

Hoe komt dat hier? Wie heeft dat neergezet? 

 

Waar komt die achterdocht vandaan 

wie heeft die twijfel meegebracht 

Dat domme navelstaren van vandaag? 

Waarom zo onverschillig 

Wie heeft ons hufterig gemaakt 

onzeker, besluiteloos en vaag? 

 

Ik voel me soms een vreemdeling 

in het land waarin ik woon 

Nederland dat land van jou en mij 

ik merk dat ik veel kwijt ben 

in het land waarin ik woon 

Het lijkt soms een land van vroeger en voorbij. 

 

Waar zijn toch al die dingen  

waar ik zo van hield 

We waren dan wel klein maar hadden wat 

Hoe kan die vrolijkheid nou weg zijn 

en die tintelende hoop 

Is er iemand hier geweest die ‘t heeft gejat? 

 

Waar is de Nederlandse lef 

Waar is onze originaliteit  

en waar is de verdraagzaamheid van toen 

waar dat voor niets en niemand bang 

met onze wereldwijde blik? 

We moeten het daar nu toch juist mee doen! 
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Ik wil dat niet: een vreemdeling zijn 

in het land waar ik in woon. 

Ik wil hier ook niet weg of hier vandaan 

want hier moet het gebeuren. 

Hier zijn wij neergezet. 

Dan moeten wij hier samen verder gaan. 

 

En als wij blijven bouwen 

aan de toekomst van dit land 

met visie en een nieuwe lijn 

met ruimte in ons hart 

en een uitgestrekte hand 

Zal zelfs een vreemdeling 

hier geen vreemdeling meer zijn! 

 

Copyright - Paul van Vliet 

Geschreven n.a.v. de regeling Kinderpardon uit 2013. 

In 6 jaar tijd dienden 2140 minderjarigen een verzoek in om hiervoor 

in aanmerking te komen: 740 werden positief beoordeeld, de overige 

1400 afgewezen. 
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KEUZE RIA BEUKERS 

Miriam Van hee (1952) 
 
Een kleine vallei 
 
 
we waren gestrand in een kleine vallei 
het avondlicht stroomde , je wist niet  
van waar, naar de wingerd, de moestuin 
er was niets te horen dan onze stemmen 
 
en uilen riepen, je wist niet van waar, we 
wachtten op antwoord toen plots het 
geraas van een trein weerklonk, hij reed  
de ene berg uit en de andere in, twee 
 
tellen, komen en gaan, en ik vroeg me af 
of zij daar, in de tunnel, weet konden 
hebben van ons aan tafel, gebogen 
over de kaart om te zien waar we waren 
 
en van onze wijnglazen met hun bezinksel 
van licht, van onze langwerpige schaduwen 
onze lachwekkende dromen en ons 
kortstondig geloof in deze kleine vallei 
 
 
Uit: Als werden wij ergens ontboden, 
Amsterdam : De Bezige Bij 2017 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 

A.C.W. Staring  (1767-1840) 
 
HERDENKING 
 
Wij schuilden onder dropplend lover, 
gedoken aan den plas; 
de zwaluw glipte ’t weivlak over, 
en speelde om ’t zilvren gras; 
een koeltje blies, met geur belaân, 
het leven door de wilgenblaân. 
 
’t Werd stiller; ’t groen liet af van droppen; 
geen vogel zwierf meer om; 
de dauw trok langs de heuveltoppen, 
waar achter 't westen glom; 
daar zong de Mei zijn avendlied! 
Wij hoorden ’t, en wij spraken niet. 
 
Ik zag haar aan, en, diep bewogen, 
smolt ziel met ziel in een. 
O toverblik dier minlijke ogen, 
Wier flonkring op mij scheen! 
O zoet gelispel van dien mond, 
wiens adem de eerste kus verslond! 
 
Ons dekte vreedzaam wilgenlover; 
de scheemring was voorbij; 
het duister toog de velden over; 
en dralend rezen wij. 
Leef lang in blij herdenken voort, 
gewijde stond! geheiligd oord! 
 
 
Uit: Gedichten. Samenstelling Enno Endt. Tjeenk Willink, Zwolle 1955 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 

Boekenweekgedicht 2022 

Bart Moeyaert (1964) 

 

Kortom 
van je ware zijn er zeven op de wereld 

je weet nog niet dat ik daar een van ben 

mogelijk zal ik je nooit omhelzen 
toch is de ware liefde onderweg 

we reizen in een touringbus bergop 
bergaf remmen we mee met onze voeten 

dan stapt weer iemand met de glimlach uit 
recht in de armen van een zielsverwant 

evengoed stapt stervend vuur weer op 
of zal ik zeggen: sissend kooltje 

de achterbank, daar wordt getreurd 
ik ben gaan houden van het woordje ongewis 

met dat verschil dat jij je tijd verspilt aan 
witte nachten, wanhoop, wachtmuziek 

kortom aan alles wat ons eenzaam maakt 
ik ga je op een dag verrassen 

leef door en zoek of wanhoop niet 
de bus rijdt voor en als je mij ziet 

zeg je: ah 

Bart Moeyaert (1964) was amper negentien toen hij in 1983 debuteerde. Hij schrijft poëzie 

en proza voor kinderen en volwassenen. Als meester van het ongezegde worden zijn boeken 

altijd met veel lof ontvangen en door critici beschreven als poëtisch, filmisch en prikkelend 

voor de zintuigen. Moeyaert gaat vaak op een inzichtelijke en toegankelijke manier om met 

complexe existentiële onderwerpen. Zijn werk werd bekroond met onder meer de Zilveren 

Griffel, de Vlaamse Cultuurprijs voor Jeugdliteratuur, de Deutscher Jugendliteraturpreis, de 

Noorse Oversetterpremien en De Gouden Uil. Voor zijn hele oeuvre ontving hij de meest 

Prestigieuze prijs voor kinder- en jeugdliteratuur ter wereld: de Astrid Lindgren Memorial 

Award. 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Miklós Radnóti (1909-1944) 

Dwangmars 

De gek bezwijmt, stort neer,   wil toch weer voort, staat op, 

zijn lijf is pijn, beweegt        zijn enkels, knieën, kop, 

door vleugels opgetild       marcheert hij door, hij ziet: 

de greppel lokt en roept, maar blijven durft hij niet, 

vraag  niet waarom – misschien  is zijn bekentenis: 

Er wacht een vrouw, een dood               die mooi en zinvol is. 

De  gek bedriegt zichzelf; waar eens zijn woning was, 

is alles al verwoest,  schroeiwind verspreidt de as, 

de gevel is geveld, de pruimenboom geknakt 

en als een vacht  van angst rilt om zijn thuis de nacht. 

O, dacht ik maar als hij,           dat al wat waarde heeft, 

dat thuis, hier in mijn hart, maar niet slechts daar nog leeft! 

Was het maar zo: de bijen         van vrede, zoemend bij 

de pruimenjam die afkoelt  op de galerij, 

nazomer koestert stil     de slaperige tuin, 

en naakt wiegen de vruchten      in de bomenkruin, 

en blonde Fanni wacht          daar bij de oude haag, 

de lome schaduw schetst de luie ochtend traag -  

Maar misschien is het waar!       Zo rond is nu de maan! 

Vriend, wacht, en schreeuw me toe,     dan zal ik op gaan staan! 

Lager Brünn [?], 15 september 1944 

Uit: Het schriftje uit Bor. 

Uit het Hongaars vertaald door Arjaan van Nimwegen en Orsolya Réthelyi. 

Met een nawoord van Arnon Grunberg. Van Oorschot, Amsterdam, 2021 

 

 

https://www.tzum.info/wp-content/uploads/2021/10/Radnoti.jpg?x65299
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Bijeenkomst 3 juni 

 
KEUZE URSULA DE JONG 
 

Hans Dorrestijn (1940) 

 

Lente  

 

Laat het vriezen dat het kraakt! 

Laat het sneeuwen dat het wit! 

En laad opnieuw de kolenkit 

nu de liefde me zo tegenzit. 

 

Verschrompel knoppen die ik haat! 

Dooi! Trek terug tot een klein wak! 

En zaaier! Zaaier, zaai het zaad 

terug tot weer een volle zak! 

En haal het vee weer uit de wei 

en keer dan achterwaarts bewegend, 

drogend daar het opwaarts regent, 

weer naar je warme boerderij . 

 

Laat het vriezen dat het kraakt! 

Laat het sneeuwen dat het wit! 

En laad opnieuw de kolenkit 

nu de liefde me zo tegenzit. 

 

Help  noordenwind!  Keer terug van zuid! 

Rommel weer aan deur en ruit! 

En laat de mensen van de kook 

weer overgaan op oliestook. 

Dan komt mijn liefste in wintertijd  

als tranen stijgen naar mijn ogen, 

waar ze  een voor een verdrogen,  

weer ruggelings terug bij mij, bij mij. 

 

 

Uit: De geur van ieder seizoen.  

Uitgeverij Amsterdam, 2003 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Menno Wigman (1966) 
 
TOT BESLUIT  

 
Ik ken de droefenis van copyrettes, 
     van holle mannen met vergeelde kranten, 
bebrilde moeders met verhuisberichten, 
 
de geur van briefpapieren, bankafschriften, 
     belastingformulieren, huurcontracten, 
die inkt van niks dat zegt dat we bestaan. 
 
En ik zag Vinexwijken, pril en doods, 
    waar mensen roemloos mensen willen lijken, 
de straat haast vlekkeloos een straat nabootst. 
 
Wie kopiëren ze? Wie kopieer  
    ik zelf? Vader, moeder, DNA, 
daar sta je met je stralend eigen naam, 
 
je hoofd vol snugger afgekeken hoop 
    op rust, promotie, kroost en bankbiljetten. 
En ik, die keffend in mijn cantos woon, 
 
had ik maar iets nieuws, iets nieuws te zeggen. 
    Licht. Hemel. Liefde. Ziekte. Dood. 
Ik ken de droefenis van copyrettes. 
 
Uit 'Dit is mijn dag' 
Uitg. Prometheus, Amsterdam 2004 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Annie M.G. Schmidt ( 1911 - 1995 ) 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag 
 
Als ik weg ben, voorgoed uit dit land, 
als ik woon bij Menton of bij Nice, 
in een bungalow dichtbij net strand, 
waar het weer niet zo guur is en vies, 
lig ik fijn in de zon op m’n rug. 
Om mij heen bloeit de rozemarijn. 
Ik wil nooit meer naar Holland terug 
en ik denk vals: hoe zou het daar zijn, 
nog zo nat, nog zo kil? 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, 
wisselvallig met telkens een bui? 
Wat voor weer is het daar nou vandaag? 
Is het weer voor een vest en een trui? 
Is er regen vandaag? 
Waait de wind met een vlaag 
alle voetgangers weg van het Spui 
en duikt iedereen diep in zijn kraag? 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
Zijn de bomen nog kaal op ‘t Voorhout? 
Wat voor weer is het daar nou vandaag? 
Is het miezerig, mistig en koud? 
Zijn de wolken weer laag? 
Valt de regen gestaag? 
Is lijn negen er nog zo benauwd? 
Ligt het bier weer zo koud op je maag? 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, 
noordenwind met wat nevel uit zee? 
Op de Denneweg ruikt het nu vaag 
naar Couperus en ook naar sateh. 
Zou ‘t pension er nog zijn 
op het Valkenbosplein 
met die mensen uit negentien twee? 
Is het leven nog altijd zo traag? 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
Zijn de bomen al groen op het Plein? 
O, wat zou ik verschrikkelijk graag 
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een moment op het Buitenhof zijn. 
Langs de Poten te gaan, 
voor de schouwburg te staan, 
‘t is niet nodig maar ‘t lijkt me zo fijn. 
Een kwartiertje is al wat ik vraag. 
Ik verlang naar mijn eigen Den Haag. 
 
Ja en toch (dat is gek) op den duur 
ga ik hunk’ren naar Holland en huis, 
naar de Afsluitdijk, mistig en guur, 
naar de weerman bij ons op de buis, 
naar ‘t gezicht van professor Van Holk, 
naar een tulp in een Hollandse tuin, 
naar het ochtendblad en zelfs naar Henk, 
naar het Kurhaus, de Pier en Kijkduin. 
 
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 
Zijn de bomen al groen op het Plein? 
O, wat zou ik verschrikkelijk graag 
nou een uurtje vandaag 
in mijn eigen Den Haag 
op de Plaats of het Buitenhof zijn. 
Ik wil weer terug. Dat is al wat ik vraag, 
want ik ben met mijn hart in Den Haag. 
 
Uit de bundel: Die van die van U 
Van Annie M.G. Schmidt 
Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 
Copyright 1947-1984, 2014 Erven Annie M.G. Schmidt 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

Wim  Hofman (1941) 

Romance 

een scenario 

 

Aan alles komt een begin, 
en dit is het begin van de reis. 
Een haven met kranen en loodsen. 
Aan de kade een zwart schip, 
en zwarte rook uit de pijp. 
Kisten en koffers op de kade. 
 
Dan het laden van de kisten en koffers. 
Het tellen van de kisten. 
Het tellen van de koffers. 
Het tellen van de dragers. 
Het tellen van het geld. 
Het betalen van de dragers. 
De munt die rinkelend over de stenen rolt. 
Het geruzie van de dragers 
overgaand in het gekrijs van meeuwen. 
 
Het weghalen van de loopplank. 
Het zwaaien. 
Als de schroef gaat draaien 
loopt een trilling door het hele schip. 
Het herhaaldelijk blazen van het schip. 
Het losgooien van de laatste meertros. 
Het langzaam wijken van de kade. 
De krokodillentranen. 
De echte tranen. 
De kade met mensen 
die zwaaien en zwaaien. 
Het heftige terugzwaaien. 
De  mensen die stipjes worden, 
komma’s voor nog te vormen bijzinnen. 
 

Het  verdwijnen van de kust, de 
vislijmfabriek, 
de pier, de duintjes in de verte. 
De rood-witte vuurtoren. 
 
Het Javaans teakhouten dek, de gelakte 
reling, 
de ligstoelen met zonnescherm, 
de gelijkenis van de uitgeklapte stoelen 
met liggende mensen is frappant. 
 
De vrouw, 
slank, misschien dertig. 
Gestreepte zomerjurk, hier en daar 
wat geborduurde tule, izabel. 
Hoed in dezelfde kleur. 
Chique hoed met linten. 
Linten die wapperen in de wind. 
 
De hoed met de linten die afwaait. 
De hoed met de linten die in zee verdwijnt 
en aan een eigen reis begint. 
De blauwe zee. 
De hoed een klein stipje. 
De blauwe lucht. 
De  oneindig blauwe lucht. 
De withete zon. 
We vergeten de hoed. 
 
Want daar komt: 
de Grote Liefde, 
in wit uniform 
met tenminste twee gouden strepen. 
De zon in het whiskyglas. 
De havanna. 
Het maken van een ommetje 
eerst hand in hand 
dan arm in arm 
schouder aan schouder. 
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Langs de sloepen, 
naar het kampanjedek. 
De havanna die in zee verdwijnt. 
Het kijken naar de zee. 
Naar de steeds langere streep kielzog, 
waarop het citeren van regels 
zeer oude Chinese poëzie volgt. 
Haar stijgende bewondering. 
Het geloof in de liefde 
is als het schijnsel van de maan. 
 
De maan in het whiskyglas 
met de smeltende ijsblokjes. 
Het woord liefde dat haar streelt. 
De  hand die haar rug streelt. 
Haar warme wangen. 
Een eerste kus, niet de laatste. 
kus op kus 
mond op mond. 
 
De  nacht in de hut. 
Ronde maan door het patrijspoortje. 
De dansende jurk aan het haakje. 
Van heel dichtbij een doorzichtig 
kamizooltje met aan de bovenkant 
een randje van kant, spaghettibandjes. 
In spaarzaam licht een vrouwenborst: 
dit is uitgerekend het moment 
waarop de vragen komen. 
 
En de antwoorden. 
De  vrouw staat oog in oog met de man. 
 
 

Daarop krijgen wij meteen 
de korte tik van het breken van het 
whiskyglas. 
Symbool voor het breken met de man. 
 
Man weg. 
Maan weg. 
Nacht, 
De nacht is nog nooit zo donker geweest. 
Gesnik. Aan alles komt een eind. 
Aan het gesnik, aan de nacht. 
 
Volgende ochtend: 
het schrijven van 
de brief. 
De lucht grijs en roze. 
 
Lieve A. 
Ik zit op een schip, 
de reis begon zo goed. 
En er was een man 
hij noemde mij de allerallerliefste, 
dat kan best zijn, ik had zo mijn twijfels. 
Hij had al een vrouw, dat dacht ik wel, 
waar hij niet zo van hield, 
altijd hetzelfde liedje. 
En nog een, wie weet waar, 
in Sjanghai, China, Singapore. 
Hoe ik me voel? 
Ik voel me als een… 
 
Diepe zucht van de vrouw. 
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Het afbreken van de brief. 
Tranen op de wang, 
tranen op de brief. 
Het uitlopen van de letters. 
Het langzame 
half en half verfrommelen van de brief. 
Het verdwijnen van de half en half 
verfrommelde brief: 
de wind neemt hem mee. 
Het door de lucht vliegen van de brief. 
En dan het slot: 
de zee 
niets dan de zee. 
Of eventueel in de verte op zee 
een schip met een rookpluimpje uit de pijp. 
 
Uit: Er is altijd wel iemand. 
Rainbow poëzie 2021 
 
 
 

 

 

 

Wim Hofman (1941) is schrijver en beeldend kunstenaar. 

Hij debuteerde als dichter in 2003 met de bundel Wat we hadden en wat  niet. 

Daarnaast vertaalde hij poëzie van Jacques Prévert. Jeugdherinneringen, de zee,  

maar ook eenzaamheid, twijfel en liefde zijn bekende thema’s in zijn gedichten.  

In een associatief woordenspel of een wonderlijk verhaal, steeds opnieuw is er 

sprake van een verrassend zicht op de wereld. 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
INGMAR HEYTZE  (1970) 
 
VERGEEF  VERGEET 
 
OMDAT IK ZOVEEL MEER GEZEGD HEB DAN GEDAAN. 
OMDAT IK DACHT DAT TAAL EEN WAPEN WAS, 
EEN SCHILD, EN LATER: ZE IS NIETS, 
OMDAT ZE ALLES WAS. 
 
 
OMDAT IK NIETS BEDENK DAT NIET AL BETER IS BEDACHT. 
OMDAT IK DACHT DAT JE HET LEVEN KRIJGT OP ZICHT. 
OMDAT IK DACHT DAT IK EEN ALCHEMIST ZOU ZIJN. 
OMDAT IK MEENDE DAT IK MEENDE WAT IK ZEI. 
 
 
OMDAT DE WERELD OM MIJ HEEN STAAT EN IK NIETS HERKEN. 
OMDAT IK MAAR BEGIN TE PRATEN ALS EEN ANDER ZWIJGT. 
OMDAT IK NOG VAN NIETS WEET HOE HET HOORT OF HOE HET HEET. 
OMDAT IK STEEDS VAN ALLES DOE EN BIJNA NIETS BEGRIJP. 
 
 
HIER ZIJN DE WOORDEN DIE IK LEENDE TERUG. VERGEET, 
WANNEER JE ER NOG BENT, WANNEER JE  BENT, MIJN TEKENS 
IN HET ZAND. VERGEEF, ALS DAT EEN WERKWOORD IS, 
VERGEEF ME ALLES WAT IK DACHT. 
 
 
UIT: TROUW POËZIECOLLECTIE 2013 
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KEUZE BRUGT WARNAR 
 
Hugo Claus (1929-2008) 
 
Jij 

 
Hoelang al niet geleden  

dat ik verbluft was 

door die heester in bloei, 

 
door die zwalpende boei 

in zee, een teken 

van ergens een god 

 
Hoelang al niet gepest 

door die natuur die snatert 

terwijl ik rot 

 
En hoe ik versteende. 

 
En toen was jij daar, 

zonder alarm, 

en sindsdien: handen 

en ogen tekort en dagelijks 

mijn mond vol tanden. 

 
Uitgesproken op de  

Nacht van de poëzie 3 maart 1990      

 

 

 

 

 

 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 50 

50 

Bijeenkomst 1 juli 

 

KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
M. Vasalis (1909-1998) 
 
Er zijn dingen 
 
Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren, 
daaronder blijft de ziel gelijk en blinkt, 
zoals de vijver waarop blaadren varen, 
of als een kinderoog onder verwaaide haren, 
Men zingt en luistert hoe het klinkt. 
 
Maar er zijn soorten van verdriet, 
die iets verandren aan het lied. 
Men wordt bespannen met heel andre snaren 
en wie het niet ervoer, die weet het niet. 
 
O kindje met je zachte witte vingren 
en met de blauwe aadren aan je kleine slaap, 
die zich als heilige rivieren slingren. 
Slaap mijn kindje, slaap. 
 
 
Uit: Vergezichten en gezichten 
Van Oorschot, Amsterdam 1954 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Bette Westera (1958) 
 
OESTER 
 
Een oester uit het Hollands Nauw 
kwam bij de dokter, met zijn vrouw. 
‘Mijn man,’ zo sprak zijn echtgenote 
‘mijn man is altijd zo gesloten. 
Hij is heel lief, hoor, daar niet van, 
maar ‘k heb er zó zo weinig an. 
Hij sluit zich op in zijn twee schelpen 
en zegt: ik kan het ook niet helpen, 
het is nu eenmaal mijn natuur. 
Dat kan wel zijn, maar op den duur 
dan wordt het saai, dat hele stille. 
Och dokter, ik zou heel graag willen 
dat u eens ernstig met hem sprak 
en hem voorzichtig openbrak.’ 
 
De dokter fronste lang zijn voorhoofd 
en zei: ‘Dat lijkt mij ongeoorloofd, 
maar vindt meneer het een probleem 
als ik een röntgenfoto neem?’ 
De oester zweeg in alle talen. 
De dokter ging zijn toestel halen. 
‘Wie zwijgt stemt toe, dus  komt u maar. 
Het is in één minuutje klaar. 
 
Ziezo de foto is genomen. 
Als u er even bij wilt komen… 
Wat zie ik daar? Och lieve help, 
u hebt een parel in uw schelp! 
Geen kleintje, nee, een hele grote! 
Dus daarom bent u zo gesloten. 
U denkt gewoon de hele tijd: 
straks raak ik nog mijn parel kwijt. 
 
Dat had de dokter goed gesnopen. 
Héél langzaam ging de oester open. 
Heel zacht ontsloot hij zich en zie: 
daar lag de mooiste parel die 
er ooit op aarde werd gevonden, 
een onvoorstelbaar grote, ronde. 
 
Zijn vrouw was zichtbaar aangedaan 
en liet een zilte oestertraan. 
Ze riep, van vreugde buiten zinnen:  
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‘Je bent zo mooi, zo mooi van binnen!’ 
De oester zuchtte zachtjes: ‘Schat, 
‘k wist niet dat ik het in mij had.’ 
Hij nam haar teder in zijn schelpen 
en zei: ‘Ik kon het echt niet helpen. 
Ik wilde wel, maar ’t ging niet, heus…’ 
 
De dokter snoot ontroerd zijn neus. 
Hij zei: ‘Ik raad u aan, heer oester: 
ga door met opengaan en koester 
met zorg en niet door angst geplaagd 
de parel die u in u draagt.’ 
 
Uit: Ik leer je liedjes van verlangen, 
       en aan je apenstaartje hangen 
 
Uitgeverij Gottmer, juni 2010 
  



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 53 

53 

KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Toon Hermans (1916 - 2000) 
 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
zullen ze stilstaan, de rivieren 
en de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond  
 
Als de liefde niet bestond 
zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten  
Als de liefde niet bestond  
 
Als de liefde niet bestond 
zou de maan niet langer lichten 
geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 
 
Nergens zouden bloemen staan 
en de aarde zou verkleuren 
overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 
 
Als de liefde niet bestond 
dan was de hele vrijerij bedorven 
de wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond  
 
Als de liefde niet bestond 
zou de zon niet langer stralen 
de wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 
 
Geen appel zou meer rijpen 
zoals eens in het paradijs 
als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 
 
Ik zou sterven van de kou 
en mijn adem zou bevriezen 
als ik je liefde zou verliezen  
Er is geen liefde zonder jou. 
 
Auteur en componist Toon Hermans 
Publisher Polydor B.V., nov. 2000 
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KEUZE URSULA DE JONG 

Herman de Coninck (1944-1997) 

Ligstoel I 

- Voor Jan Fabre – kunstenaar (1958) 
 
Het is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt 
als je uit de kom van je beide handen hebt willen drinken: 
je beide handen. Geuren lanterfanten door de tuin. 
Ik heb een ligstoel onder me waarin ik zo laag als ik maar 
 
in mezelf kan liggen, op mijn rug, het onderste wat ik heb, lig. 
Hoe is dit liggen? Zoals je een cognac afmeet door het glas 
horizontaal te leggen, zo is dit liggen, ik heb niet veel van mezelf 
nodig om vol te zijn, wat ik nodig heb is vooral: weinig:. 
 
Er is te weinig weinig. De vergevensgezindheid 
van het niets waarin wij, als we eveneens 
niets zouden zijn, zouden passen. 
 
De lucht is zo blauw als vergeetachtigheid. 
De lucht is zo blauw als het blauwsel waarmee destijds 
linnen werd gewassen om witter te zijn. 
 
Uit: “De Gedichten” 
5e druk 2000 
Bundel: Nu, Dus 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Kees Stip (1913-2001) 
 
Zonder titel 
 
Lang liep ik met mijn fietsje aan de hand. 
Het fietsen zelf leek faliekant te falen. 
Dat er aan mij geen eer viel te behalen 
was het gevolg van een te goed verstand. 
 
Eer een impuls uit wielen of pedalen 
- zo dacht ik - in mijn denkdoos was beland 
en doorgegeven naar mijn voet of hand 
zat ik allang tegen lantarenpalen. 
 
Denkend ik kan het niet kon ik het niet 
De tranen van mijn voetgangersverdriet 
deden het nikkel al een beetje roesten. 
Mijn ouders overlegden wat ze moesten. 
Toen dacht ik: domoor, denk toch niet zo, zeg! 
en reed als razend op mijn fietsje weg. 
 
Gedicht op Muur in Veenendaal 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 

Nico Scheepmaker (1930-1990)  

Hay-on-Wye 

We rijden in de bus door glooiend landschap 

met Engels langs de kant op houten borden. 

Ik voel een soort van innige verwantschap 

omdat die taal de onze is geworden. 

Maar wat zij missen is het kleine wonder, 

het ongewisse van een woord als ‘snackbar’ 

Voor ons blijft zo’n simpel woord bijzonder 

en is de vreemde klank nog niet aftrekbaar. 

Het Engels is ons schaduwkabinet 

dat wij zo nu en dan laten regeren, 

wanneer wij, door het Hollands klemgezet, 

een trefwoord uit den vreemde prefereren. 

Een Engelsman die ‘snackbar’ ziet geschreven 

leest ‘hapjestoonbank’ en blijft dicht bij huis. 

Wij worden door zo’n woord omhooggedreven 

en komen landen verder pas weer thuis... 

 

Uit: Nico Scheepmaker, ‘De Gedichten', Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1991.   

Inleiding door Ivo de Wijs.  
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KEUZE RIA BEUKERS 
 
Toon Tellegen (1941) 
 
De vrede 

 
Kijk, daar gaat de vrede. 
Iedereen springt op. 
Waar? Daar! In die blauwe jas! 
Ze drukken hun neus tegen het raam,  
leunen op elkaars schouders. 
Hij is heel klein. 
Ze hebben hem nog nooit gezien. 
Ze roepen: vrede! vrede! 
Hij hoort hen niet, 
verdwijnt uit hun gezicht. 
 
Ze voelen hun hart bonzen 
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet 
en aarzelen. 
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar kussen? 
Wat moeten ze doen? 
Jij mag het zeggen, fluisteren ze. 
Nee, jij. 
Nee, jij! 
Jij!! 
 
 
Uit: gedichten 1977-1999 
 
Waarom schrijf ik 
 
Ik schrijf omdat ik wil schrijven 
dat ik gelukkig ben. 
Op een dag zal het zover zijn 
en zal ik schrijven- 
met mijn tong tussen het puntje van mijn tanden, 
en met rode oren en rode wangen: 
ik ben gelukkig. 
Als ik daarna ooit nog twijfel 
en meen dat ik verdrietig ben of de wanhoop nabij 
of zelfs reddeloos verloren, 
kan ik altijd opzoeken wat ik werkelijk ben:  
gelukkig. 
 
Uit: Gewone gedichten 
Querido Amsterdam 1998 
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Wat ik wil 
 
Ik wil niet goed zijn, niet leuk 
niet sterk, niet dapper, 
niet aardig, niet vrolijk, niet grappig, 
niet eerlijk en niet verstandig, 
en ook niet de wijste, de beste, de eerste of de laatste- 
alleen maar een klein beetje, een tikkeltje onvindbaar 
(behalve voor jou) 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 
 
Wat mij drijft 
Men moet de dingen 
hun eigen, stille, 
ongestoorde ontwikkeling laten, 
die diep van binnen komt 
en door niets gedwongen 
of opgejaagd kan worden, 
het gaat om het rijpen 
en daarna het baren. 
 
Rijpen zoals een boom, 
die zijn sapstroom niet stuwt 
en getroost in de voorjaarsstormen staat, 
zonder de angst 
dat de zomer daarna 
niet komen kan. 
Die komt toch! 
 
Maar hij komt alleen voor hen 
die leven in geduld, 
alsof de eeuwigheid voor hen ligt 
zo zorgeloos stil en wijds. 
 
Men moet geduld hebben 
met het onopgeloste in het hart, 
en proberen de vragen zelf lief te hebben, 
als afgesloten kamers 
en als boeken in een erg vreemde taal. 
 
Het gaat erom in alles te leven. 
Wanneer men ook de vragen doorleeft 
leeft men misschien langzaam maar zeker, 
zonder het te merken, 
op een nu nog onbekende dag 
het antwoord tegemoet. 
 
Naar: ‘Was mich bewegt’ 
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Bijeenkomst 5 augustus 

 

Deze bijeenkomst is een ode aan Remco Campert,  

overleden op 4 juli 2022 

 

KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Remco Campert (1929-2022)  
 
Lamento 
 
Hier nu langs het lange diepe water 
Dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar 
Dat je altijd maar 
 
Hier nu langs het lange diepe water 
Waar achter oeverriet achter oeverriet de zon 
Dat ik dacht dat je altijd maar altijd 
 
Dat altijd maar je ogen je ogen en de lucht 
Altijd maar je ogen en de lucht 
Altijd maar rimpelend in het water rimpelend 
 
Dat altijd in levende stilte  
Dat ik altijd zou leven in levende stilte 
Dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar 
 
Langs het lange diepe water dat altijd maar je huid 
Dat altijd maar in de middag je huid 
Altijd maar in de zomer in de middag je huid 
 
Dat altijd maar je ogen zouden breken 
Dat altijd van geluk je ogen zouden breken 
Altijd maar in de roerloze middag 
 
Langs het lange diepe water dat ik dacht 
Dat ik dacht dat je altijd maar 
Dat ik dacht dat geluk altijd maar 
 
Dat altijd maar het licht roerloos in de middag 
Dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder 
Je okeren schouder altijd in het middaglicht 
 
Dat altijd maar je kreet hangend 
Altijd maar je vogelkreet hangend 
In de middag in de zomer in de lucht 
Dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar 
Altijd maar het rimpelende water de middag je huid 
Ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit 
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Hier nu langs het lange diepe water dat nooit 
Ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit  
Dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water  
 
Hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit  
Dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit 
Dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer 
 
 
Uit: Dichter 
Uitgeverij: De Bezige Bij, Amsterdam 1995 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
 
EEN VERGEEFS GEDICHT 
 
Zoals je loopt, 
door de kamer uit het bed 
naar de tafel met de kam, 
zal geen regel ooit lopen. 
 
Zoals je praat, 
met je tanden in mijn mond 
en je oren om mijn tong, 
zal geen pen ooit praten 
 
Zoals je zwijgt, 
met je bloed in mijn rug 
door je ogen in mijn hals, 
zal geen poëzie ooit zwijgen 
 
uit: Een standbeeld opwinden, 1952. 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Credo 
 
ik geloof in een rivier 
die stroomt van zee naar de bergen 
ik vraag van poëzie niet meer 
dan die rivier in kaart te brengen 
 
ik wil geen water uit de rotsen slaan 
maar ik wil water naar de rotsen dragen 
droge zwarte rots 
wordt blauwe waterrots 
 
maar de kranten willen het anders 
willen droog en zwart van koppen staan 
werpen dammen op en dwingen 
rechtsomkeert 
 
 
Uit de voorpagina van de NRC op dinsdag 5 juli 2022 
Oorspronkelijk verschenen in de bundel Vogels vliegen toch (1951) 
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KEUZE URSULA DE JONG (voorgedragen door Hester Eymers) 

Poëzie  is een daad 

Poëzie is een daad 

van bevestiging. Ik bevestig 

dat ik leef, dat ik niet alleen leef. 

Poëzie is een toekomst, denken 

aan volgende week, aan een ander land, 

aan jou als je oud bent. 

Poëzie is mijn adem,  beweegt 

mijn voeten, aarzelend soms, 

over de aarde die daarom vraagt. 

Voltaire had pokken, mar 

genas zichzelf door o.a. te drinken 

120 liter limonade: dat is poëzie. 

Of neem de branding. Stukgeslagen 

op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen, 

maar herneemt zich en is daarin poëzie. 

Elk woord dat wordt geschreven 

is een aanslag op de ouderdom. 

Ten slotte wint de dood, jazeker, 

Maar de dood is slechts de stilte in de zaal 

nadat het laatste woord geklonken heeft. 

De dood is een ontroering. 

Uit: Het huis waarin ik woonde, 1955 

Herdrukt in: 

Campert Compact 

Uitgeverij Van Oorschot 2016 
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KEUZE RIA BEUKERS 
 
Vluchtelingen 
  
Vluchtelingen worden bij voorkeur 
vertoond 
Voor het prikkeldraad van een land in  
Europa 
dat zijn grens gesloten houdt 
 
vluchteling 
het is zo’n veilig woord 
je vergeet bijna dat het een mens is 
eens vol van het licht van zijn toekomst 
verknald door het streven 
van een machtsbeluste dictator 
 
mensen knippen gaten in prikkeldraad 
zwaarbewapenden houden hen tegen 
onmenselijkheid viert triomf 
 
Uit: Open ogen, 2017 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Poëzie is een daad 
 
Poëzie is een daad 
van ontkenning. Ik ontken 
dat ik leef, dat ik niet alleen leef. 
 
Poëzie is een verleden, denken 
aan vorige week, aan hetzelfde land, 
aan jou als we gescheiden zijn. 
 
Poëzie breekt mijn adem, verlamt 
mijn voeten, zeer afdoende, 
op de aarde die dat koud laat. 
 
Voltaire had pokken, maar 
genas zichzelf door o.a. te drinken 
120 liter limonade: dat is een feit. 
 
Of neem de branding. Stukgeslagen 
op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen, 
maar herneemt zich en is daarin branding. 
 
Elk woord dat wordt geschreven 
is een bijdraag aan de ouderdom. 
Ten slotte wint de dood, en hoe: 
 
de dood is het lachen in de zaal 
nadat het laatste woord geklonken heeft: 
De dood is hilariteit. 
 
Tegen opname in de zoveelste bloemlezing (uit Komrij’s Nederlandse Poëzie 2004, Bert 
Bakker Amsterdam) 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Iemand stelt de vraag 

1 

Het was een geweldig feest 
er stierven drie mensen 
een van ouderdom 
een door alcohol 
een omdat hij vocht met de slang  
 
O maar er werd gezongen 
gedanst en gedronken! 
De pijp ging rond en de pruim 
oude verhalen werden nieuw 
opa´s stonden in hoog aanzien 
die zeiden dat het zo altijd was geweest 
en altijd zo zou blijven 
en de kinderen bleven erbij 
tot ze niet meer konden. 
O maar er werd gedanst 
en gevrijd bij het leven 
een dag een nacht en een dag!  
 
Tot het zout op was 
de kruiken leeg 
en de schelpen door de kroegbaas 
weer afgepakt 
toen wankelden ze lachend de berghelling op 
sliepen hun roes uit in het gras 
een nacht en een lange dag  
 
Terwijl ze sliepen 
reden 
beladen met het werk van hun handen 
in kratten en balen verpakt 
in bewaakte colonnes 
de vrachtwagens naar de stad 
 
de stad van de banken en de congressen 
de stad van de krotten en open riolen 
de stad van de mooie dames met chauffeur 
de stad van de hoeren voor een knaak 
de stad waar iedereen verdient het zout in de pap 
iedereen die een vinger in de pap heeft 
de stad waar ze altijd van droomden 
de stad die ze nooit zouden zien.  
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2 
 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden  
 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in z´n kop krijgt  
 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud  
 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die de sigaret aansteekt  
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem  
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet  
 
en dan die vraag aan een ander stellen.  

3 
 
iemand weigert de schelp 
iemand houdt op met dansen 
iemand smijt de kroegbaas de kruik in ´t gezicht 
iemand zegt opa de pest met je oude verhalen 
iemand wil het alfabet leren  
 
iemand pakt de opzichter z´n zweep af 
iemand steelt een geweer 
iemand zegt dit is mijn grond 
iemand staat zijn dochter niet af aan de landheer 
iemand antwoordt niet met twee woorden  
 
iemand houdt zijn graan verborgen 
iemand viert geen feest als de vrachtwagens komen 
iemand spuugt op de grond als hij de soldaten ziet 
iemand snijdt de banden door 
iemand verschuilt zich in het woud  
 
iemand droomt niet meer 
iemand richt zich op 
iemand is voor altijd wakker 
iemand stelt de vraag 
iemand verzet zich  



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 69 

69 

 
en dan nog iemand 
en nog iemand 
en nog.  

 
Remco Campert 
uit Betere tijden 
De Bezige Bij Amsterdam 1970 

Herdrukt in Campert compact 
Uitgeverij van Oorschot 2016 Amsterdam 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
MOED 
 
Er is veel gaande 
al sinds mijn geboorte 
en het zal nog doorgaan 
tot de dood mij los maakt 
 
Niet alleen oorlogen 
met hun monsterlijke tentakels 
op vernietiging gericht 
maar ook de strelingen van de wind 
het  kabbelen van het water 
het schommelen van het kind 
de pratende vrienden en 
liefdes armen om me heen 
 
Om de moed erin te houden 
is dat genoeg 
 
 
Uit: Remco Campert DICHTER 
Uitg. De Bezige Bij, 2015 
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Bijeenkomst 2 september  

 

 
KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Cees Nooteboom  (1933) 
 
Vos 
 
Vanaf de lage weg zag hij het eerst de vos, 
zwart en alleen in een veld van sneeuw. 
 
Daarachter voor het tweede veld, een wal 
van struiken, drie bomen, wind verwaaid, 
 
geheime tekens in het middaglicht, 
bevroren ogenblik, opgeschreven nu. 
 
De vos had stilgestaan en keek en hij keek 
terug, zag dat de vos hem zag, en zag 
 
de witte plek onder zijn kop, de staart 
als een verlenging in de witte sneeuw. 
 
Leeg was alles, ook hij zelf, de vos nam 
een besluit en rende, een lange streep 
 
tegen het wit, verhaal van snelheid  
en angst, zijn poten nu een ander 
 
viertal, hebreeuwse letters op een blanco vel, 
begin van een geschrift dat op de foto 
 
achterblijft, verhaal van wintermiddag, 
man en vos, licht en man en dier, 
 
er is alleen maar dit. 
Seconde, stilte, vos, 
 
alleen maar dit 
gedicht. 
 
 
Uitgeverij: Koppernik 
januari 2022 
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KEUZE LEONIE SILKENS 

A. Roland Holst (1888-1976) 

ZWERVERSLIEFDE 

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -- 

want, o de maatloze verlatenheden, 

die over onze moegezworven leden 

onder de sterren waaie’ in de oude wind. 

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet 

het trotse hoge woord van liefde spreken, 

want hoeveel harten moesten daarom breken 

onder de wind in hulpeloos verdriet. 

Wij zijn maar als blaren in de wind 

ritselend langs de zoom van oude wouden, 

en alles is onzeker, en hoe zouden 

wij weten wat alleen de wind weet, kind – 

En laten wij omdat wij eenzaam zijn 

nu onze hoofden bij elkander neigen, 

en wijl wij same’ in ’t oude waaien zwijgen 

binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. 

Veel liefde ging verloren in de wind, 

en wat de wind wil zullen we nooit weten; 

en daarom – voor we elkander weer vergeten -- 

laten we zacht zijn voor elkander, kind. 

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

Duizend en enige gedichten, 1983 

Dit gedicht was eerder de keuze van Ellen op 30 april 2019 en werd door Leonie 

voorgedragen tijdens het  ‘ASZ-Concert met gedichten’ op 6 februari 2016 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 
 
BAAI 
 
Het blijft en het blijft maar, het gaat 
niet voorbij: een geel strand met lege stoelen, 
een groene en blauw-groene zee met scheepjes, 
grijzige bergen rondom, en over dit alles 
een dun, lila, oudgeworden licht. 
 
Het bewoog destijds, er bewoog iets eindeloos, 
het was het ademen van de zee, het zachte schuren 
van de scheepjes aan hun ankers, het langzaam 
zwarter worden en verdwijnen van de baai: 
er moest iets komen en het kwam, het kwam maar, 
dit was geluk. 
 
Blijft over iets roerloos, een moment waarin 
het strand verlaten is, de zee stilgevallen, 
de ankerkettingen zwijgen, het licht dat oude  
lila houdt, en niets verdwijnt - waarin 
De baai daar ligt zoals hij is, voorgoed, 
 
en een verlangen, dat dit moment voorbijgaat. 
 
Uit: Geluk is gevaarlijk 
De mooiste gedichten van Rutger Kopland 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Ernst Jansz, 20210 
 
IEDERE KORREL ZAND 
 
In het uur van mijn belijdenis, als de zwaarste noodklok slaat 
en wie weet het zaad verdrinken zal, waar mijn stroom van tranen gaat 
dan trilt een stem als een snaar van diep in mij en ver 
en werkt zich langs het doodsgevaar waar wanhoop meester werd 
 
Ik ben geen man die bij een misstap gretig boete doet 
maar het is de keten van het lot die ik, als Kain, breken moet 
in het brandpunt van het ogenblik zie ik de meesterhand 
in ieder blad dat ritselt, in iedere korrel zand 
 
Oh, de bloemen van vergetelheid als het onkruid uit mijn jeugd 
woekerden en verstikten zij inzicht en levensvreugd 
de zon schijnt op de treden van de grote trap der tijd 
verlicht het pad en ook de pijn om verval en ijdelheid 
 
Ik zie achter een vensterraam een verleidelijke gloed 
dat ik, als ik die kant op ga, mijn naam steeds horen moet 
hoe verder ik kom op mijn reis hoe duidelijker mij het verband 
en weet ik: iedere vezel telt en iedere korrel zand 
 
Ik ging van dorst naar overvloed in de treurnis van de nacht 
in de driften van een zomerdroom, in de kou van een winterse dag 
in de wrange dans van eenzaamheid, vervagend in schemerlicht 
in de gebroken spiegel van onschuld op elk vergeten gezicht 
 
Ik hoor de echo van een voetstap, als het ritme van de zee 
soms draai ik me om en ben ik alleen, soms loopt er iemand mee 
in de weegschaal van de werkelijkheid balanceer ik op de rand 
als iedere mus die vallen kan, als iedere korrel zand 
 
ERNST JANSZ , 2010 
Every Grain Of Sand, Bob Dylan, vertaald 
Uitgebracht op ‘Dromen van Johanna’ 
 
YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=4py4ddEx1Ew&amp;list=RD4py4ddEx1Ew&amp;start_r
adio=1 
 
 
 
 
 
 



ASZ Poëziekring– Keuzegedichten 2022 

 

PAGINA 75 

75 

KEUZE HESTER EYMERS 
 
 
Ruth Lasters  
 
ZAAL 
 
Een man of vrouw aanstellen 
die ergens voltijds in een zaal 
 
stoelen openvouwt 
één stoel voor elk ding dat ik jou niet zeg, voor elke nietaanraking.  
 
En dan daar heen te kunnen gaan, jij, ik 
elk afzonderlijk daar plaats te nemen even maar, misschien 
 
wel binnensmonds de reeds geplaatste stoelenrijen tellend. 
Het niet-gebeurde overschouwelijk maken en 
 
bezoekbaar. 
 
Uit: Vouwplannen 
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007. 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Henk van de Graaf 
 

 

                  Vroeger 
 

             Vroeger is niet meer 

          Dan een enkele tel later 

             Vroeger is een zucht 

          Een rimpeling over water. 

 

             Vroeger is de wind 

          Die strijkt door je haren 

             Je voelt de lichte bries 

          Maar ze heeft je al verlaten. 

 

            Vroeger is herdenken 

               Vaak vele jaren later 

                Vroeger is te laat 

           Als je iets hebt goed te maken. 

 

             Vroeger is opstaan 

           in de tijd van je vader 

           Vroeger is herinneren 

          Maar dat komt vaak pas later. 

 

          Uit: Biesbosch Nieuwsbrief 2016. 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Gerrit Krol ( 1934 – 2016) 
 
Niet te beschrijven 
 
Niet te beschrijven 
wat een geur doet in je neus 
en in het weke van je hersenen, 
een bloem, 
strandlucht. 
 
Laatst liep ik op de weg 
toen langs mij streek een vleug van vroeger, 
wat potten inkt en rekenen, 
wat ik in de eeuwigheid zou zijn vergeten, 
ik liep ertegenop. 
 
Men zegt dat van bepaalde vlindersoorten 
het reukvermogen 
zich uitstrekt over kilometers, 
maar of het nu de natuur is 
of een oude school, 
of een meisje dat in je armen staat 
en geurt als zeven jaar geleden 
of, als het heeft geregend, 
de hartverscheurende kracht van een naaldwoud 
– je noemt het, 
maar beschrijven kun je het niet. 
 
Uit Polaroid, Gedichten 1955 – 1976. Amsterdam 1976  
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KEUZE  RIA BEUKERS 
 
Charlotte Mutsaers 
 
Big Bang tot troost 
 
Ze kopen een kip 
en ze kopen een haan 
en ze zeggen 
het ei is van mij 
 
Het kuiken komt uit 
en ze brengen het groot 
en dan komen ze af  
met een bijl  
 
En niemand die er  
tranen om laat 
of een lijvig boek 
over schrijft 
 
Als hun eigen broed 
het leven verlaat 
is het dikste boek 
nog te klein 
 
na de nieuwe Big Bang 
is dit alles voorbij 
de kip en het ei 
en ook zij 
 
 
uit: “Dooier op drift”, 2012 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Gerrit Achterberg (1905-1962) 
 
Franciscus 
 
“ Heere 
   zege  
   deze 
   spijze 
   ame         ( oud lied) 
 
Gezegend zij het brood 
ter langzame verbranding, 
opdat mijn ademhaling 
geschiede tot den dood. 
 
Gezegend ieder uur; 
en dat ik weer verbeur, 
als ik het niet secuur 
in verzen registreer. 
 
Gezegend al het zand, 
waarin gij ligt begraven; 
met sidderende hand 
blijf ik de stof boekstaven. 
 
Gezegend wind en water, 
waarmee hij u uitbreidt 
in ongekende mate 
van menigvuldigheid. 
 
Gezegend ook het paard, 
dat uwe ogen heeft; 
de warmte van  uw huid. 
Gezegend al wat leeft. 
 
Gezegend al wat sterft 
en deel heeft aan de blinde 
geheimen van het vinden 
der tweede eeuwigheid. 
 
Uit : Verzamelde Gedichten. 
Querido, 2003 
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Bijeenkomst 7 oktober  

 

 

KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Liesbeth List (1941 - 2020) 
 
Heb het leven lief 
 
Leef als een kind 
Van de wind en van de liefde 
En herken de open blik 
In de ogen van een vreemde 
 
Dans met de maan 
Sla je armen om de sterren 
Ga je dromen achterna 
Op de maat van de seizoenen 
  
Heb het leven lief 
Als de stormwind gromt en als de lente 
komt 
En verberg je niet 
Als de regen valt of de donder knalt 
Zing het hoogste lied  
Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht 
Heb het leven lief 
En wees niet bang 
  
Huil als het moet 
Totdat je stikt in al je tranen 
Maar ontwapen je verdriet 
Met dezelfde overgave 
Als waarmee je huilt 
Je kunt uit je as herrijzen 
Het geluk van het moment 
Zet een streep door het verleden 
  
Heb het leven lief 
Als de stormwind gromt en als de lente 
komt 
En verberg je niet 
Als de regen valt en de donder knalt 
Zing het hoogste lied 
Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht 
Heb het leven lief 
En wees niet bang 
 

Heb het leven lief 
Met je ogen dicht of in het volle licht 
Hou van wie je ziet 
Pak de liefde vast 
En verlies haar niet 
Heb het leven lief 
In de grijze nacht 
En als de morgen lacht 
Heb het leven lief 
En wees niet bang  
Wees maar niet bang 
Wees maar niet bang 
Wees maar niet bang, bang, bang 
Wees maar niet bang 
  
Oorspronkelijke tekst van Savoir aimer: 
Lionel Florence (1958) 
Muziek: Pascal Obispo (1965) 
Franse zanger: Florent Pagny (1961) 
Nederlandse tekst: Han Kooreneef (1963) 
Zang: Liesbeth List 
Album: Vergezicht (1999) 
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Tekst: Savoir aimer 

Savoir sourire 
A une inconnue qui passe 
N`en garder aucune trace 

Sinon celle du plaisir 
Savoir aimer 

Sans rien attendre en retour 
Ni espoir ni grand amour 

Pas même l`espoir d`être aimé 

Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 

Ne rien faire qu`apprendre 
Apprendre à aimer 

Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 

Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre 

Et s`en aller 

Savoir attendre 
Goûter à ce plein bonheur 

Qu`on vous donne comme par erreur 
Tant on ne l`attendait plus 

Se voir y croire 
Pour tromper la peur du vide 

Ancrée comme autaant de rides 
Qui ternissent les miroirs 

Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 

Ne rien faire qu`apprendre 
Apprendre à aimer 

Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 

Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre 

Et s`en aller 

Savoir souffrir 
En silence sans murmure 

Ni défense ni armure 
Souffrir à vouloir mourir 

Et se relever 

Tekst - Nederlandse vertaling 

Weten hoe je glimlacht 
Naar een onbekende die voorbij komt 

En er niets aan overhouden 
Als een goed gevoel 

Weten hoe van iemand te houden 
Zonder er iets voor terug te verwachten 

Geen achting, geen grote liefde 
Zelfs niet de hoop dat iemand van je houdt 

Refrein: 
Maar weten te geven 

Geven zonder iets terug te nemen 
Niets doen, dan ervan leren 
Leren van iemand te houden 
Beminnen zonder te wachten 

Beminnen zonder alles te nemen 
Leren te glimlachen 

Alleen maar voor het gebaar 
Zonder de rest te willen 

En leren te leven 
En dan weer je weg te gaan 

Weten te wachten 
Proeven van dat volle geluk 

Dat iemand je geeft als was het een 
vergissing 

Zonder dat je het verwachtte 
Beseffen dat je erin gelooft 

Alsof de angst voor de leegte er niet is 
In je verankerd als al die rimpels 
Die zo tegenvallen in de spiegels 

Refrein: 

Weten te lijden 
In stilte, zonder gemor 

Zonder verdediging, zonder wapen 
De pijn voelen, te willen sterven 

En weer op te staan 
Zoals je uit de as herrijst 

Met zoveel liefde 
Dat je een streep kunt zetten door het 

verleden 

Refrein: 
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Comme on renaît de ses cendres 
Avec tant d`amour à revendre 
Qu`on tire un trait sur le passé 

Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 

Ne rien faire qu`apprendre 
Apprendre à aimer 

Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 

Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre 

Et s`en aller 

Apprendre à rêver 
A rêver pour deux 

Rien qu`en fermant les yeux 
Et savoir donner 

Donner sans rature 
Ni demi-mesure 

Apprendre à rester 
Vouloir jusqu`au bout 

Rester malgré tout 
Apprendre à aimer 

Et s`en aller 
Et s`en aller  

(Auteur: Lionel Florence Componist: Pascal 
Obispo)  
 

Leren te dromen 
Een droom voor twee 

Door alleen maar de ogen te sluiten 
En te kunnen geven 

Geven zonder doorstrepen 
En zonder halfhartigheid 

Leren te blijven 
Ondanks alles 

Tot het einde willen blijven 
Leren te beminnen 

En dan je weg te gaan 
En dan je weg te gaan 

(bron: lyricstranslate.com) 
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KEUZE VAN HESTER EYMERS 
 
H.H. ter Balkt (1938-2015) 
 
AAN EEN STANDHOUDENDE ZANDWEG 
 
Over de zandweg woei 
verwaaiing, verwaaiden… Oneindigheid en 
eindigheid zijn in de zandweg zuurstof 
en waterstof. Uit de ontploffing stapte 
het asfalt. Paarden sterker dan paardenkrachten, 
zo klein onder de veldleeuwerik 
In de herfst zijn ze hun gewicht 
in goud waard: niets trekt zo zwaar 
als een wagen op een modderweg 
langs de waaidennen 
Geen grotere drinkers dan zandwegen 
(de kleuren van koperwiek en kaneel, 
van koperen ketels en molenraderen 
en diep zijn ze als een meer) 
karrenvrachten puin verzonken erin 
nooit kwam hun onderste steen nog boven 
In hun bodemloze putten 
nu zelf verdronken 
zijn er nog weinige over 
maar misschien zijn een paar genoeg 
 
Uit: Stilstaand leeft alles hier – Een keuze uit de gedichten door Alfred Schaffer. Amsterdam: 
De Bezige Bij, 2019. 
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KEUZE RIA BEUKERS 
 
Driek van Wissen (1943-2010) 
 
Middelbaar Onderwijs 
 
Het mooiste meisje van de klas 
Verschikt onwennig bij haar schouder 
Een bandje van haar bustehouder; 
Ze draagt dat rare ding maar pas. 
 
De meester, achter brillenglas 
Ziet toe, ontroerd, en denkt: Wat zou d’r 
Gebeuren als zij 10 jaar ouder 
En ik eens 10 jaar jonger was? 
 
Ach, hij vergeet hoe hij verdorde 
En hoe haar leven net begint. 
In stilte wordt door hem bemind 
De schone vrouw, die zij zal worden. 
 
Dan praat ze wat, het lieve kind 
En streng roept hij haar tot de orde. 
 
 
1975 gepubliceerd in het Groningse studentenblad De Nieuwe Clecke 
2005 , Dichter des Vaderlands 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Rozette Servaes (zondagsdichter) 
 
LOMMEL 
 
Hier liggen geen soldaten 
maar jongens die goed konden timmeren, 
beenhouwers, profeten en onderwijzers. 
Ze speelden vroeger voetbal. Hier liggen  
schilders, ramenwassers en dromers.  
Ze droomden ervan een eigen café en 
eethuis te beginnen. Ze namen vroeger  
centen  
mee naar hun café, later hun lief 
die nu alleen moet gaan. 
Hier liggen geen soldaten maar herders 
en boeren, metsers en heel jonge ministers. 
En bankbedienden. Winkeliers, tuinmannen, 
schrijvers. En veel vaders. Van nu en later. 
Hier slapen kinderen van zeventien. 
Hier slapen schouders en lieve jukbeenderen. 
Hier slapen misschien drie echte soldaten, 
misschien vier. 
 
 
Uit: Een aangename postumiteit van Herman de Coninck, 2004 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
ANNA ENQUIST (1945) 
 
Vraag, antwoord , vraag 
 
 ( Voor Rutger Kopland) 
 
Hier huilen we op oud hout 
elke dag. We spannen de strijkstok. 
Met onze vrienden. Samen. Alleen. 
 
We spelen. Waar luister je naar, 
zegt Rudi, wat zoek je? Wij strelen. 
Wij zetten voorzichtig kracht 
 
op de snaar. De klank die past 
bij haar stem zoeken we, de toon 
die haar tevoorschijn tovert. 
 
En wat je zoekt vind je? 
Vraagt Rudi. Bijna. Hij knikt. 
Bijna. Misschien morgen. 
 
Uit: Anna Enquist, Gedichten 1991-2012 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Leo Vroman (1915-2014) 
 
Verschiet 
 
Droevig is het mateloos verschiet. 
Op vele bedden liggen jonge mensen, 
in vademloos verdriet, en staren 
zonder wensen, door de ramen, in het niet. 
 
Eeuwen wisselen hun klederen en namen, 
eeuwig wachten tranenbad en duister, 
zij sparen dromen, en hun moegespaard gefluister 
verteert haar tederheden als de nachten 
gekomen zijn en het zijn de juiste niet. 
 
Wind, waai de luiken toe voor het lichte raam, 
de jonge mensen zijn te zoet geschapen, 
laat ze vervloeien of hun lot verslapen, 
ze zijn tot sterven nog zo onbekwaam. 
 
Uit: Leo Vroman, 126 gedichten 
Em. Querido Amsterdam, derde druk 1966 
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Bijeenkomst 4 november  

 

 
KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Nicolaas Beets 1814 – 1903  
 
Stomen 
 
Stomen, stomen, stomen! 
Heel de wereld door! 
‘k heb een plaats genomen 
Op de langste spoor. 
‘k wil in zeven dagen 
Even naar Japan, 
Met die houten wagen. 
Voerman! Kookt je span? 
 
Stomen, stomen, stomen, 
Vliegen langs de baan! 
Die wil zitten dromen, 
Mag met paarden gaan. 
Moffen, Polen, Russen, 
Zie ik in een week; 
Zeil jij ondertussen 
Heen en weer naar Sneek. 
 
Wijf! Zit niet te pruilen! 
Wees toch niet zo dom! 
Voor dat je uit kunt huilen, 
Ben ik al weerom. 
Eer de kousen klaar zijn 
Daar je nu aan breit, 
Zal ik al weer daar zijn 
Met mijn dierbaarheid. 
 
Stomen, stomen, stomen! 
Snel door veld en bos 
Over diepe stromen, 
Midden door het rots! 
Aangevuld de dalen! 
Bergen omgehakt! 
‘k ga een theeblad halen 
Van Chinees gelakt. 
 
 
Gloeit het vuurtje lekker? 
Raast je water, maat? 
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Voort maar met de trekker 
Die me vliegen laat! 
Stomen, stomen, stomen! 
Kerel! Ben je gek? 
‘k ben al aangekomen 
Eer ik nog vertrek. 
 
Uit: Komrij 'Nederlandse Poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’.  
Uitgever Bert Bakker, Amsterdam 2004 
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KEUZE URSULA DE JONG 
 
Judy Elfferich 
 
Spinoza & de regen 
 
Regen regent zonder reden,  
zonder doel en zonder zin.  
Over bossen, over steden, 
over land en over zee.  
 
Denkt niet: kom ik wel gelegen?  
Valt gewoon maar naar beneden. 
 
Niet doordat een hemelgieter 
ons begiet van hogerhand. 
Niet doordat een hemelspons 
boven ons wordt uitgeknepen.  
 
Regen regent niet om ons,  
regen geeft niet om gebeden, 
niet om planten, niet om vee. 
 
Regen is niet voor of tegen, 
is geen straf en is geen zegen, 
is niet goed en is niet slecht. 
 
Dat is wat Spinoza zegt. 
Kijk daar staat hij in de regen 
aan het water, beeld van brons. 
 
 
Uit: Gedichten voor kinderen van 6 tot 106 
Uit: Dichter.no 17 
22.Spinoza 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Marije Langelaar 
VONK 
En ze vroegen me terug voor dat radioprogramma 
ik weet nog steeds niet waarom 
want ik had vooral gezwegen 
maar de presentator benadrukte dat men daar 
nood aan heeft vandaag de dag. 
Dus zat ik daar weer achter een microfoon 
en zweeg 
en ontkrachtte vervolgens alle fenomenen, ideeën, 
gestalten, dingen en wezens. En mijzelf natuurlijk 
en de presentator die zenuwachtig aan zijn snor ging 
wrijven. Dat ging me goed af. Ik had mijn talent ontdekt. 
En vanuit het niets vertelde ik over het vonkje, klein 
en zoemend waardoor ik voorzichtig weer in de 
wereld, getallen, fenomenen, planeten, materialen 
en mensen ging geloven. Er zit een vonk in u. 
Jazeker vonk in u. Want die vonk is in mij, ik weet 
verder niets mijn denkkracht is nihil, geen zicht, 
geen gehoor, ik zwem in het niets maar ik weet 
er is een vonk in deze tafel, deze lamp en in u beste 
luisteraar. 
Ik was dusdanig op dreef dat mijn woorden vlam vatten. 
Er zit een vonk in u beste presentator! Ik 
smeet het over de tafel. 
Hij werd zo bleek en ongemakkelijk dat ik mijn 
woordvoering staakte. 
Vlammend en trillend begaf ik mij naar huis, ging 
vlammend en trillend in mijn bed liggen. Viel in een 
vlammende en trillende slaap werd vlammend en 
trillend weer wakker. 
  
En schreef meteen bij het ontwaken een brief naar 
de krant waarin ik mijn droom uitlegde. Alles moet 
vlam vatten lieve mensen. En 
van geestdrift ging ik naar buiten op straat de 
mensen de hand schudden 
want stilzitten op een bankje in het park daar kon 
ik niet meer aan. 
Ik wilde alle mensen aanraken en bevestigen er is 
een vonk in u schreeuwen. En zo slijt ik mijn dagen 
tegenwoordig ja nogal een contrast met hoe ik ooit 
doof blind stom en leeg begon. 
Nu bedenk ik hinkel – en andere kinderspelletjes en 
bij elke sprong op de stoep roep ik hard en 
eenvoudig Vonk! Vonk! Nu! 
Gepubliceerd in : Vonkt , Arbeiderspers, 2017 
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KEUZE ELLEN LOOYEN 
 
Gerrit Komrij (1944-2012) 
 
De zwijgzaamheid 
 
Eer maakt men lakens wit met inkt, 
Eer speelt men schaak met bezemstelen, 
Eer vindt men nog een roos die stinkt, 
Eer ruilt men stenen voor juwelen, 
 
Eer breekt men ijzer met zijn handen, 
Eer zal men stijgen in valleien, 
Eer legt men een garnaal aan banden, 
Eer leert men geiten kousen breien, 
 
Eer plant men bomen op de weg, 
Eer zal men kakken in zijn hoed, 
Dan dat ik u mijn ziel blootleg 
En zeg wat ik thans lijden moet. 
 
Uit: Tutti-frutti, De Arbeiderspers, Amsterdam 1972 
Komrij leest het gedicht voor op de Utrechtse nacht van de poëzie in 1994 
 
Maurits Mok (1907-1989) 
 
Eer 
 
Eer ziet men ooit een kolenkit 
een rijtoer maken op een hit, 
eer ziet men duiven heilsoldaten 
al koerende ter til toelaten, 
eer ziet men ooit een nuchter kalf 
staan hunkeren naar likdoornzalf, 
eer ziet men rioleringspijpen 
tot zingende violen rijpen, 
eer ziet men - doch bij zoveel eer 
blijft er geen kracht tot zingen meer. 
 
Uit: de Nederlandse poëzie van de 19e en 20e eeuw in 1000 en enige gedichten, 
samengesteld door Gerrit Komrij. 
Bert Bakker, Amsterdam, 1996 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
Bianca Boer (1976) 

Stilte is een gaatje in geluid 
 
toen jij zo oud was als ik nu en ik nog 
jouw kind was klonk de wereld anders 
 
het eerste wat ik ooit hoorde was het ruisen 
van jouw bloed het kloppen van je hart 
van de witte neushoorn leefden toen nog 
vijfhonderd volwassen exemplaren 
 
toen ik klein was tekende ik landkaarten 
van de plekken die ik kende 
en van die waar ik later naartoe wilde 
ik vraag me af of jij die tekeningen hebt bewaard 
 
liggen ze in de kast in de kamer op de stapel 
onder de kop en schotels voor als er visite komt 
of is alles tussen de kranten 
geschoven en afgevoerd 
 
het laatste neushoornmannetje is pas gestorven 
er leven nu nog maar twee wijfjes 
in dierentuinen verspreid over de wereld 
 
met alles wat uitsterft 
verliezen we hun geluid 
wist je dat je ook altijd de stilte moet opnemen 
omdat elke stilte anders klinkt 
 
 
uit: Vaste grond  
Atlas Contact 2022 
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KEUZE LEONTINE CASPARIE 
 
Jacqueline E. van der Waals (1868-1922) 
 
Sinds ik het weet… 
 
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon 
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, 
Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken 
Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon,- 
 
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed, 
De schoonheid en de zoetheid aller dingen, 
Die mij alom omgeuren en omringen, 
Nog wèl zoo lieflijk en wél zoo zoet, 
 
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer 
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen, 
Het is of ieder zintuig en vermogen 
Nog fijner werd en scherper dan weleer, 
 
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet, 
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen, 
Ontroerder en vertrouwelijker tegen, 
En ‘k groet ze met een vriendelijker groet, 
 
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij 
En vaak, in d’ernst van 't aardsche spel verloren, 
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren, 
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij. 
 
 
Uit: Verzamelde gedichten. De Groot Goudriaan 
       Kampen 1999 
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KEUZE RIA BEUKERS 
 
Hanny Michaelis (1922-2007) 
 
Op het ogenblik 
 
Op het ogenblik  
dat ik de gordijnen wegschuif 
en me in laat palmen door 
het uitzicht op luchtige wolken 
boven met meeuwen bespikkelde 
geveltoppen in de ochtendzon 
zet een leger zich in beweging, 
vliegen huizen in brand, 
wordt er tegen wil en dank 
gestorven en geboren. 
 
De gedachte daaraan 
wekt schuldgevoel waar niemand 
Iets aan heeft en dat zich 
als een vlieg verjagen laat. 
 
Terwijl geen vijf pas achter mij 
iemand ontzet terugdeinst 
voor de zoveelste ongenode dag 
hoor ik me langs mijn neus weg vragen: 
wil je thee of koffie vandaag? 
 
Hanny Michaelis 
Verzamelde gedichten, 1996 
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KEUZE WILLEMIJN MELCHIOR 
 
Jean Pierre Rawie 
 
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 bomen vond. 
 
Misschien dat het een opdracht was, 
een herfststukje voor in de klas, 
maar zij droeg alles voor zich heen 
als Birnam 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 
1999 Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 
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Bijeenkomst 2 december  

 
KEUZE ELLEN LOOYEN 

Elly de Waard (1940) 

 
Winter 
 
Winter is het, Kerstmis spoedig,  
Onder het poetsen wordt geoefend  
In het zingen door mijn moeder.  
Donker is het dagelijks vroeger,  
Koper blinkt, de kachel brandt.  
 
In de koude hak ik hout.  
Sterren schieten uit de schoorsteen,  
Regenen wensen naar beneden  
Waar standvastig en aanbeden  
Venus op de dakpunt staat.  
 
Binnen ruikt het naar gebak  
Dat de oven heeft verlaten  
En naar vlees dat wordt gebraden.  
Voeten rennen door de kamers,  
Stemmen wisselen kreten uit.  
 
Onbeschaamd als blauwe luchten  
Waar een sneeuwbui zich in uitschudt,  
Vliegensvlug in achterhalen  
Van wie vluchtend en toch dralend  
Zo mijn kussen niet ontloopt -  
 
Fantoom van licht, waar heb je je  
Verstopt? Lig je, slaap je, heb  
Je je sterren van ogen dicht?  
Ruwe nimf ben je, vlinderlicht  
Je lieftallige hielen gelicht.  
 
Verlegenheid heeft appelrode wangen,  
Je kunt ze proeven, kunt ze vangen,  
Kunt ze tussen het sparrengroen hangen,  
Blozende als zonsondergangen  
Zijn ze, gave, glanzende vrucht.  
 
Winter is het, Kerstmis nadert,  
Het huis in rust en het ademt  
Uit zijn schoorsteen witte rook.  
De hemel is bestrooid met sterren,  
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Een pruik van sneeuw ligt op de dennen,  
Men is thuis, er wordt gestookt.  

 
Uit: Strofen  
De Harmonie, Amsterdam 1983 
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KEUZE WILLEM VAN DER HOEK 
 
Hans Plomp (1944) 
 
Een nieuw gebed  
                   voor mijn saturnale vriend Gerben Hellinga 
aan het begin van de jaren ’80 
 
Grote Bom die in de hemel is en op aarde  
en in de wateren van de zee,  
o Bom, voor U knielen wij op deze nieuwe dag van ons leven.  
Wij danken U, o Bom, dat Gij niet gevallen zijt vannacht,  
dat Gij ons, zondaars, weer een dag schenkt.  
Grote Bom, aan Uw goedertierenheid danken wij ons leven  
en onze veiligheid.  
Onder Uw alziend oog groeien onze kinderen op,  
o Grote Bom, Balans van de Angst, Heerser over dood en leven,  
wij loven U en besteden onze beste krachten aan U.  
Een derde van ons inkomen offeren wij U.  
Waarachtig, Gij zijt de God aller volken!  
Gij smelt de mensheid samen,  
de volkeren der aarde sidderen voor U.  
O Grote Bom, gesel Gods, Bestraffer onzer zonden,  
schenk ons genade en barmhartigheid.  
Gij zijt het vleesgeworden Woord,  
de Beeltenis van God,  
het Licht der Wereld.  
O Grote Bom die in de hemel is,  
mogen ook onze kinderen in respect voor U knielen,  
opdat Uw toorn niet over ons ontbrande!  
Gij zijt streng maar rechtvaardig,  
U is het koninkrijk en de macht  
en de veiligheid tot in eeuwigheid,  
                                                         Amen  
 
Uit Achter gewone woorden - De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde,  
Bert Bakker, 1990 
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KEUZE LEONTINE  CASPARIE 
 
Patrick Conrad (1945) 
 
De traagheid waarin ik verblijf 
 
 
Al werd ik vaak gestenigd, met stenen heb ik nooit gegooid 
en minder nog heb ik beelden verwoest of steden vernield. 
Mijn wapens waren mijn woorden die ik voor waarheid hield 
en aan vrienden en vijanden heb vergooid. 
 
Ik weet nog dat wij dronken en dansten tot wij vielen 
en zowel binnen sliepen als buiten in het gras. 
De tijden waren bewogen en onze liefdes breekbaar als glas. 
Ik doolde door de leegte, op zoek naar de vrouw voor wie ik zou knielen. 
 
Zij die blijven zullen verder leven in mijn dromen 
waarin ook zij tijdens eindeloze dagen zullen verdwalen. 
Een feest zag ze komen, geen feest zag ze gaan. 
 
Wat mij overblijft is de broze waan 
dat iets van wat was zal voortbestaan in mijn verhalen: 
een goede hand, wat verzinsels,  
een verscheurd land….en de bomen 
 
uit: En de bomen (2010) 
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KEUZE SARAH KINEBANIAN 
 
Rosette Servaes (1946) 
 
Ik wil weer praten met u 
 
Ik wil weer praten met u 
over parelmoer, geluid 
van traag gestreelde huid 
gevoelig tot in kerven. 
Ik wil weer zwerven 
met u, de mond dicht 
bij de oren, een zacht gezicht 
in twee handen. 
Ik wil weer vier wanden 
met u, waarbinnen een lamp, 
groot en rood, en ademdamp 
en zachte roze woorden. 
Ik wil weer de tred gaan 
van uw tred, traag en 
voet bij voet bij voet bij voet. 
En vertellen wat wij zagen, 
want uiteindelijk had ik 
vroeger nog nooit een 
maanhorloge gezien. 
 
geciteerd in Zondagsdichters, van Herman De Coninck 
5 juni 2016 
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KEUZE LEONIE SILKENS 
 
M. Vasalis (1909-1998) 

Ik zag vanavond voor het eerst een ster. 
Hij stond alleen, hij trilde niet. 
Ik was ineens van hem doordrongen, 
ik zag een ster, hij stond alleen, 
hij was van licht, hij leek zo jong 
van vóór verdriet. 

Uit: Vergezichten en gezichten (1954) 
In: Verzamelde gedichten, negende druk 2016 
Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam 

OCHTEND 
 
Zo kalm als op een vlot van helderheid 
en rust, gelegen op mijn rug 
dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht, 
land, lucht en water waren één en zonder dat 
er van hun eigenheid maar iets verloren ging. 
 
SUB FINEM 
 
En nu nog maar alleen 
het lichaam los te laten ... 
de liefste en de kinderen te laten gaan 
alleen nog maar het sterke licht 
het rode, zuivere van de late zon 
te zien, te volgen -- en de eigen weg te gaan. 
Het werd, het was, het is gedaan. 

 
Uit: de oude kustlijn 
Nagelaten gedichten (2002) 
In: Verzamelde gedichten negende druk 2016 
Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam 
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KEUZE RIA BEUKERS 

Joke van Leeuwen (1952) 
 
Durf 
 
Daar zit je, ver misschien van die wat natte  
hoek van werelddeel Europa, oefent uit een 
boek en met geluid en kent dankzij een toegewijd 
docent zo’n prachtig woord als lucifer of sneu 
 
Je zoekt de klemtoon en de klank, je tong wil 
eerst niet mee, je strottenhoofd is moedertaal 
gewoon, je lippen voeren tuitend een gevecht 
als je de r probeert, de sch, de ui, de eu 
 
Ooit koop je bruine suiker, muisjes of een trui 
en ruik je buiten fluitenkruid een zeg je thuis 
(maar waarop loopt die weg van weggaan weg 
en kwam die er erbij, bij wat er kwam?) 
 
Ik zie je staan op Grote Markt of Dam 
je roept Liflafjes! Desalniettemin! 
Sok! Stoel! Niettegenstaande!  Bliksemsnel! 
Wastafel! Soepjurk! Echter! ….dank u wel 
 
 
 
Joke van Leeuwen 
Een ode aan de studenten en docenten Nederlands als vreemde taal 
Week van het Nederlands, 10-17oktober 2015. 
 

 

 

 


