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Daan 
 
Op het Veld 
Staan robuuste doelpalen 
Liggen mensen op foammatjes  
Doet men sit-ups 
(en push-ups) 
Speelt de schoolklas 
 
Op het Wilde Veld 
Ravotten honden 
Is de modderpoel opgedroogd 
Slaat de BN-er een bal weg 
met een tennisracket 
Piest een labrador 
 
Op het de Wilde Veld 
Vernoemd naar Daan 
De Gebiedsbeheerder 
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Nog even 
 
Stoepkrijt tekent het trottoir 
Een hinkelbaan tussen  
de geparkeerde fietsen  
 
Beschonken bewoners  
nuttigen hun laatste biertje  
op de bank 
voor het huis  
 
In de verte klinkt een basgitaar 
Onsamenhangende tonen  
van de andere kant  
van het Vlooienveld 
 
Naast de Rabo bank staat 
nu al een week een  
rood kinderfietsje  
 
Het gezicht van het meisje  
op de bakfiets wordt verlicht  
door haar telefoon 
 
21:44 in de Koninginnebuurt 
Een kwartiertje voor het ingaan  
van de avondklok 
 
Het duurt nog een week 
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Langs de Dreef 
 
Met mijn strohoed  
en mijn wandelstok 
flaneer ik langs  
de Dreef en 
nu hoop ik maar 
dat het droog 
blijft 
Strohoeden worden 
zo slap 
in de regen 
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Bibliotheekkastje 
 
Het oogt mistroostig 
in de voorjaarsregen 
Scharniertjes verroest 
Klemmend deurtje 
Bedruppelde ruit 
 
Binnen is het koud 
Ondanks Reisgids Kreta 
en Wolkers’ Zomerhitte 
Lieneke Dijkzeul staat er 
wat beschimmeld bij 
 
Alleen de DVD met 
Nooit Eerder Uitgebrachte 
Beelden van Woodstock 
maakt een frisse indruk 
 
Voor zijn leeftijd 
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Het Spaarne 
 
Het vreemde van het Spaarne is 
Dat het maar niet wil stromen 
Hoe zou dat nu toch komen 
Is er misschien iets mis? 
 
Een sluis nabij Spaarnwoude is 
De grote barrière 
Men ziet hem al van verre  
Die deur voor stroom en vis 
 
Wat Lennaert ook geschreven heeft 
En Boudewijn gezongen 
Het Spaarne stroomt al jaren lang 
Heel lang niet meer voorbij 
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Auto 
 
In de Linnaeuslaan 
half op de stoep 
staat hij 
 
Lichtblauw, 
vijf meter dertien lang 
één meter zes en negentig breed 
Cadillac Eldorado,  
acht punt twee liter 
vierhonderd paardenkrachten 
 
Hij rijdt één op twee 
 
De buren hebben geprotesteerd 
Tegen de komst van windmolens 
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Demonstratie 
 
Drie weken geleden  
wapperde het er 
Nu bevolken onbespotenen   
de gespoten stippen 
Op het aksieterrein 
 
Welgelegen  
Voor vlooien 
En muggen 

14-2-2021 
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Fit 
 
Vlooienveld, grasveld 
Dumbells, matjes, elastieken 
Klerenkast met spiekscherm 
Timer op de telefoon 
Strakke leggings 
Wippende staartjes 
Geen gram teveel 
Hup meiden, hup 
Nog vijf maal herhalen! 
 
Verderop de zwangeren 
Materiaal in de Babboe Big 
Mom 2 be 
Bekkenoefeningen 
Een ex-cursist waggelt langs 
Op alle dagen 
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Elswout 
 
De dakdekkers kloppen loodslabben op de vorst 
Hun ladders leunen tegen de nok 
Zelfverzekerd maar ongezekerd 
Het geluid loopt al bijna synchroon met het beeld 
Dopplereffect 
 
De ooievaar heeft zijn carnavalskostuum aan 
Hij gaat naar de Oranjerie als meeuw 
Op de sloot ligt een restje sneeuw 
De aalscholver spreidt zijn vleugels droog 
Verboden te vissen 
 
De herten grazen achter het hek 
Niet gestoord door loslopende honden 
of renners in strakke trainingsbroeken 
De receptie is dicht 
De poort is open 
 
Bij Paulien kun je met een Tikkie betalen 
Richt je telefoon op de QR-code 
en tik een eitje  
Zou het je broertje zijn? 
Stinkende emmers om de hoek svp 
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Bavo 
 
Een koepel  
Een gouden kruis 
Ingang om de hoek  
Ramen, raampjes 
Latijnse bezwering 
Dreigende demonen 
Vleermuizen op het dak 
Tierelantijnen en 
Tierelantarens  
In de torens 
Op de torens 
Naast de torens 
 
Links een kraam  
Wees slim, koop een plant bij Pim 
Rechts een monument 
De Treurende Vrouw 
Bosje tulpen zonder vaas  
Middelpunt: een hek 
Met een hangslot 
Erachter een fietsenrek 
Voor de bisschoppelijke  
vouwfiets 
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Langs het Spaarne 
 
We zijn verjaagd van het jaagpad 
Waar vroeger de trekschuit 
voort werd getrokken door 
Vlaamse molenpaarden, 
harige rokken aan de achterhand, 
staat de Eenhoorn  
Verstilde wieken 
in de windstille nevel 
Paltrok, monument 
 
Draglines trekken hun voren 
Ruimen bergen aarde op 
Hekken versperren de weg 
Je kunt er net omheen 
Modder in plaats van asfalt 
Wachtende piketpaaltjes 
 
Goedemiddag! 
De herder is aangelijnd 
Baas boomer groet vriendelijk 
Hij heeft zijn schaapjes op het droge 
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Dildo 
 
In Elswout kweekt  
Staatsbosbeheer geriefhout 
En ik maar denken dat dat  
eikenhouten dildo’s zijn 
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Kennemer duinen 
 
Duinen golven 
tussen golf en golven 
Ronkende Ferrari’s 
gehoord maar niet gezien 
Aan den einder 
Tatanische rookpluimen 
Damherten vluchten  
over het ecoduct  
voor de kogel uit 
Parnassia bloeit 
en schenkt koffie 
In de duinpan liet Carice van Houten 
haar Instinct de vrije loop 
Maar dat was in 2019 
Vroeger 
Lang geleden 
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Boek 
 
Een boek leest zichzelf 
Op het trottoir  
Langs de Leidsevaart 
Uitgeleend door het bibliotheekkastje 
Een triest kijkende reiger 
wacht aan de overkant 
Had hij een reservering  
Misschien? 
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Nurks  
 
Ik Dreef van Fontein naar de fontein 
Waar stastokstijf op zijn sokkel 
Hildebrand de lachgas ademende jongeren beschouwt 
Het is niet Nurks meer in de Hout 
Het Theehuis heeft zijn terras uitgebreid 
Niet gehinderd door enige vorm van pr 
Of cultureel besef 
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Fauna in het Florapark 
 
De egel vlucht langs het muurtje 
Gevaar 
Het gymlokaal lokt 
Lonkt met hoge ramen 
Ringen opgeknoopt 
Klimrekken ingeklapt  
Om het hoekje dreigt de kat 
Gisteren at die nog een ratje 
De kale staart ligt 
Tussen Marswikkels, 
Dorre bladeren 
Een Red Bull blikje  
en een zwervend mondkapje 
Een mol heeft de rulle aarde opgeduwd 
Ik laat de hond uit 
Hij plast op de molshoop 
bij de tamme kastanje met de schommel 
Waar de halsbandparkieten overdag 
allochtoons kwetteren  
Waar nieuwsgierige wormen  
zich omhoog werken  
Aangelokt door gestamp van voeten 
Tijdens het bejaardenvoetbal 
Op zaterdagochtend  
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Wandelen met Ollie 
(Op een regenachtige zondagnamiddag) 
 
Hazepaterslaan 
Meesterlottelaan 
Dreef 
Koningin Wilhelminalaan 
Westerhoutpark 
Wagenweg 
Bos en Vaartstraat 
Oranjeplein 
Ipenrodestraat 
Eindenhoutstraat 
 
Shit, de Edisonbrug is afgesloten tot de 24e 
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Leuke stad 
(variatie op een Middeleeuws rondel) 
 
Wanneer bezoek je Haarlem nou eens schat? 
‘t Is zo’n ontzettend leuke stad 
Met veel theaters en musea 
Een heel groot plein en een Ikea 
 
Met leuke winkels en boetiekjes 
Stapels cafeetjes met muziekjes 
Wanneer bezoek je Haarlem nou eens schat? 
‘t Is zo’n ontzettend leuke stad 
 
Kom naar mij toe, o liefste mijn 
Blijf toch niet in de hoofdstad hangen 
Maar vier de liefde, onbevangen 
Daarvoor moet je in Haarlem zijn 
‘t Is zo’n ontzettend leuke stad 
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Besjes 
 
In de Hout 
Maltraiteren we een hulststruik 
Scoren dennentakken 
Knippen nog wat blaadjes af 
De wildschaar doet zijn werk 
Het is bijna kerstmis 
Vrede op aarde 
LED in de oogst in de vaas 
Helaas, helaas 
De hulst heeft bijna geen besjes 
Dit jaar 
Klimaatverandering of Covid? 
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Trein 
 
De sprinter naar Haarlem Spaarnwoude 
Is voor mij de Ikea-lijn 
Mooi voor de deur 
Vier keer per uur 
Maar ik heb een probleempje: 
Hoe krijg ik die Billy de stiltecoupé in? 
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Sonnet 
(Op een publieke vrouw) 
 
Ik zag, op stap langs de begijnen 
Nabij het pleintje van de Waalse Kerk 
Een wulpse dame zitten, aan het werk 
Ze wenkte me van achter de gordijnen 
 
Het pand ernaast had rode lichten schijnen 
Van haar beroep het oude handelsmerk 
Voor menig man is die verleiding sterk 
Maar het leek mij toch maar beter te verdwijnen 
 
Natuurlijk is het simpeler dan Tinder 
Een heel stuk sneller bovendien 
Als je romantisch wilt verpozen 
 
Maar één ding vond ik toch wat minder 
Ze liet me te vroeg te veel zien 
Ik houd meer van een date met rozen 
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De Adriaan 
 
Vanmiddag ontmoette ik Adriaan 
Hoewel eens beschoten door Alva’s zoon 
Is hij jonger dan je denkt 
Hij heeft zijn brandwonden gelikt 
En staat er nu bijna twintig jaar 
Pronkend als nouveau riche  
Chiel heeft hem bepanorameerd 
Halfhoog is een ruimte te huur 
Maar nu even niet 
Beneden was er koffie 
Maar nu even niet 
Buiten in het zonnetje wel 
En het Spaarne stroomt, 
Het Spaarne stroomt voorbij 
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Sus scrofa domesticus 
 
 
Er scharrelen hamlappen in het gras 
Een beer, een barg, een gelt? 
Spleethoevig, niet herkauwend 
Onrein 
Veel te eten is er niet 
Een restje patat mèt  
Op het parkeervak Pladellastraat 
Onafgerasterd over de verkeersdrempel 
Pas op: overstekende karbonades 
Er scharrelt een varken over straat 
In de Slachthuisbuurt 
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Muggenvlucht 
(zomeravond met hondje) 
 
 
Lennaert Babbelt van A tot Z 
Loutje stemt zijn glazen-huis luchtgitaar 
Ting-tang 
Het is negen uur 
Ik Zijl langs Rataplan 
Raak de brug over 
Neem het zwarte pad richting Emmer 
Het regent niet 
Het Lekt 
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Filistijnen 2019 
 
 
De postbode rammelt zes staaldraden 
Van de hoed en de rand 
De dirigent blaft, de fluitist brengt boeken rond 
Badhuis zondagmiddag 
Vette bek 
Buiten dromt men samen 
Ontvlucht de vibrator en de tamboerijn 
Een zeevarend volk neemt bezit van de ruimte 
Het galmt, Yamaha, Shure 
De crybaby houdt ons uit de slaap 
Neem er nog een 
Morgen is het over 
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Stilte in de Hout 
 
In de Hout heerst stilte 
Een specht klopt op een boom 
Een eenzame eekhoorn 
ritselt door de gevallen bladeren 
Verder heerst er stilte 
In de Hout 
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Pijlslaan 
De AHOB tingelt 
De slagboom zakt 
Een hondekop snelt voorbij 

De tabakshandelaar 
vindt uw gezondheid 
het allerbelangrijkst 

We komen 
Op Stoom 
met de kinderen 

Bestel uw saté online 
Laat uw hond trimmen 
Het Karwei wacht 

Jezus is de weg 
Op de rotonde  
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Koningin 
Vind een Baan op het 
Nauwe Geldelozepad 
Steek de lantaarns op 
De Olieslager wacht, 
zijn molen afwezig,  
zijn richting beperkt 

Zoek je weg 
op de Wagenweg 
Je Plekk bij de Hout 
Beelden met borsten 
Tepels bij de tempel 
Tot het stoplicht 

Het Schouwtje vaart 
naar de Leidsevaart 
Koepel hoog 
Meerkoet laag 
We lopen rond 
Rondje buurt 
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Vrij 
Op het veld 
Hippen vlooien 
Hoppen muggen  
Klatert het water 
uit alle windhoeken  

We drommen achter 
zwarte hekken, 
verruimen de geest 
binnen vaste kaders, 
los van de wereld 

De tegenstellingen 
zijn groot 
In een rap tempo 
valt de avond 

We weten het 
We voelen het  
We zijn bevrijd 
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Bevrijdingspop  
Achter de schermen 
wordt getimmerd 
rammelt ijzer 
ronken motoren 

Achter de schermen 
verrijst een podium 
pieken tenten 
groeit een bar 

Achter de schermen 
klinkt een soundcheck 
piept een microfoon 
rommelt een bassdrum  

Achter de schermen 
Laatste loodjes 
Laatste finesses 
Bijna klaar 

Voor de schermen 
wachten bezoekers 
Om vooraan te staan 
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Hildebrand  
Ik sta op mijn sokkel 
Kijk nurks voor me uit 
Aan mijn voeten het volk, 
herten en wilde knoflook 

Het leven is zwaar wanneer je 
uitgeslagen en verweerd 
als replica jarenlang 
moet poseren 
Zonder woorden 
Zonder pen 
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