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Boom 
 
De bast draagt onze namen 
Een hart, een pijl 
Initialen 
Getuigen van een 
lang vervlogen tijd 
Hier minden we 
Liepen door het weiland 
Sprongen over de sloot 
De sloot is gedempt 
Het land afgepaald  
Prikkeldraad 
in de boom gegroeid 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Tuinman 
 
Ik moet nodig wieden in 
de Tuin der Lusten 
Dildo’s  
Vibrators 
Handboeien  
Tepelklemmen 
en buttplugs  
tieren er welig 
 
Ze dreigen de liefde 
te overwoekeren 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Ochtend 
 
Ruisende bomen 
Kloppende spechten 
Waaiende bladeren 
Pollende katjes 
Het is nog vroeg 
 
Verspringende lichten 
Startende auto’s  
Geluidloze Tesla 
Flitsende racefiets 
Genderneutraal. 
 
Stringstrakke leggings 
Zachtroze Nikes 
Wippende borsten 
Stampende voeten 
Raspende lucht 
 
Mondkapjes zwerven 
Heineken blikjes 
Bekers van koffie 
Peuken met filters 
Het theehuis is dicht 
 
Dag gladde tekkel 
Dag Berner Sennen 
Poedel met jasje 
Hond met drie poten 
Wil je een aai?  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Voornaamwoord 
 
Jij bent een wederkerig  
voornaamwoord 
Je komt steeds terug 
Goed gekleed 
Welbespraakt 
Met andere woorden 
Je lijkt sprekend  
Op me moeder 
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Schizo 
 
Wanneer ik in de spiegel kijk 
Naar mijn alter ego lach 
Dan zegt hij mij steeds vriendelijk  
en minzaam goedendag  
 
Ik lach naar ik en hij naar hij 
Maar wat we niet meer weten 
Is of hij ik ben of ik hij is 
We zijn dat glad vergeten 
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Ouderdom 
 
Langzaam wordt het lijf gehavend 
De tijd slaat zonder deernis toe 
Tja, zo komt de levensavond 
En des avonds is men moe 
 
Billen zakken, oren doven 
Blikken worden zwart omfloerst   
We moeten er allemaal aan geloven 
‘t Is de kist waarnaar men koerst 
 
Als ik daar tenslotte aankom 
Gebalsemd, opgebaard alleen 
Wil ik jou, mijn liefste, vragen: 
Sla jij je armen om me heen? 
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Wortel 
 
De wortel boort  
een gat in het asfalt  
Bollend, dwars over  
het fietspad 
Een negatief 
bloedende wond 
Bladeren ritselen 
dankbaar, 
lessen hun dorst 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Molshoop 
 
Mollen  
hopen  
dat wij  
hun hopen  
niet mollen 
Het hondje  
poept  
het liefst  
bovenop  
een  
molshoop 

11



Breuk 
 
Onze breuk 
heeft geen teller 
of noemer 
 
Onze breuk 
heeft geen komma 
 
Onze breuk is 
Angelsaksisch  
Met een punt 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Luna 
 
Je trekt je op aan het 
touwtje dat je hebt 
vastgeknoopt aan de 
maansikkel 
 
Zacht wiegend beschrijf 
je de halve hemelcirkel 
tot je achter de donkere 
horizon ondergaat 
 
Waar knoop je los? 
Waar laat je los? 
 
Ik zal het niet zien 
Ik ben je uit het oog  
verloren 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Oud 
 
Ik word  
oud, 
ik schrijf 
steeds meer 
gedichten  
op het  
perkament 
van mijn  
huid  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Neo liberalisme 
 
Het rode potlood wordt, 
nadat het heeft gesproken, 
verhandeld op Marktplaats 
 
 
 
17-3-2021 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1921 
 
Parmantig en nuffig 
flaneerde zij 
onder haar parasol 
over de boulevard 
De poedel 
gesoigneerd 
Gekooide crinoline 
verdoezelde haar dijen 
Haar gabardine jas 
detoneerde wat 
Het was 1921 
Men zag haar  
liever gaan 
dan komen 
Zij was van de  
koude kant 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Voor het raam 
 
Het meisje staat voor het raam en kijkt  
Fietsers fietsen langs, de tram 
is drie minuten te laat, en straks, 
straks komt er nog een 
 
De man met de paraplu steekt over  
Een van de baleinen is gebroken 
Hij stopt en bukt zich om de poep 
van zijn hondje op te rapen 
 
De straat glimt, weerkaatst het schijnsel 
van autolampen en het blauw 
van het politiezwaailicht dat zich 
richting misdrijf spoedt 
 
Een dronken travestiet wankelt op  
hoge hakken langs de gevel 
Haar uitgelopen mascara trekt sporen 
op zijn gegroefde gezicht 
 
Er klinkt hardcore uit de speakers 
van een langsrijdende  
Volkswagen Polo 
Het meisje staat voor het raam en kijkt 
naar buiten 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Op verzoek 
 
Als ik mijn gedichten laat lezen, 
voorlees, voordraag, 
krijg ik soms de vraag: 
kun je niet eens schrijven  
over dit of dat? 
 
Ik doe het niet. 
Dit komt me te dicht 
op de huid, van dat 
heb ik geen verstand, 
snap je? 
 
Ik zoek mijn eigen 
onderwerpen 
en als ik die niet heb, 
heb ik ze toch. 
Zoals nu  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Liefdesverdriet  
 
Ik zie mijn ziel in jouw ogen  
weerspiegeld 
Hoek van inval is gelijk aan 
hoek van terugkaatsing 
 
Was mijn ziel maar liefde 
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Onkunde 
Ik schrijf direct in de cloud 
In mijn iPhone  
Geen pen, geen inkt 
Zelfs geen schrijfmachinelint 
Toch hamer ik op de knoppen 
Alleen is het scherm te klein 
om dat met tien vingers te doen 
De typecursus 
die ik nooit heb gevolgd 
blijkt achteraf overbodig 
Zo zie je maar weer: 
onkunde is soms 
te rechtvaardigen  
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Déjeuner 
 
We zitten in de wei bij de berken 
Halverwege tussen dal en top 
Op het pad liggen geitenkeutels 
Als dropjes 
 
Ik schenk wijn in onze bekers 
Je glimlacht, neemt een slok 
Niet neerzetten, de grond loopt af 
Zonde van de drank 
 
Stokbrood en paté, boerenbrie 
Opinel zakmes  
Half twee, bijna tijd voor de siësta  
Zometeen, rozig na de lunch 
 
Ik kijk je aan, jij kijkt terug 
Even staat de tijd stil 
Heb jij onder de berken ook die 
heksenkring gezien?  
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Groots  
 
Groots leven wilden we 
Het bestaan bestieren 
Naar onze hand zetten 
Overzicht over de straat 
de stad, het land 
Wij bepaalden wie er kwam 
Weg ging, wachtte,  
welkom was 
Wij schiepen de wereld 
Waar de huizen stonden 
De bossen, de bergen 
met tunnels 
En toen, en toen? 
Toen was onze Märklin-wereld af 
Het enige wat overbleef 
Was rondjes rijden 
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Deur 
 
De deur valt achter me 
in het slot 
Deurtouwtjes kennen 
we niet meer 
 
In de tuin bloeien 
de abrikozen 
De wilgenkatjes 
pluizen  
 
Een straal straalt 
door een kier  
in de schutting 
van waaibomenhout  
 
Het hekje piept 
Het grind knarst 
Hondenpoep 
voor de uitgang 
 
Gebarsten tegels 
in het trottoir 
Kindertekeningen half 
uitgewist door de regen 
 
Ik sla de hoek om 
Driemaal naar rechts 
Aanbellen 
Want de deur  
viel in het slot 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Buiten beeld 
 
Op kinderfoto’s huil ik 
onscherp, dikke tranen 
De roodomrande kinderoogjes  
onzichtbaar in zwart-wit 
 
Klassenfoto’s net in beeld 
achter het mooiste meisje 
schaapachtig verlangen 
In de derde links vooraan  
ogen dicht, gulp open 
 
Op dia’s verkleurd 
Haar voor de ogen 
pupillen rood, huid bleek 
Pukkels op de kin 
Acne goed zichtbaar 
 
Alleen 
onze trouwfoto’s  
zijn een succes 
Daar sta ik steevast 
buiten beeld 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Kamer 19 
 
De lucht is weg  
De slang hard 
Vacuüm geblazen 
Gordijnen 
Dichte deur 
Piep, piep 
In het voorhuis 
Morgen…. 
Is er geen morgen 
Alleen dikke pech 
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Vleermuis  
 
Nu het herfst is, winter 
Drijven we op het lente-ijs 
Sputum slaat in de bodem 
Is dit het? 
Woorden treffen 
Tekort 
De dreiging oogt oranje 
Vroeoeoemmmm 
Zwanen vliegen over 
Steun gloort in het 
avondrood 
Blauw  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Schaken 
 
Ik verzette een pion 
Jij ook 
Ik verzette nog een pion 
Jij bracht je dame in stelling 
Ik was machteloos 
Hulpeloos

Hopeloos 
Mat 
Narrenmat 
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Plagiaat 
(met dank aan PM en J.A.) 
 
Ik heb een nom de plûme 
en een kaars in een kandelaar 
Een Bolsiuskaars die je 
niet hoeft te snuiten, 
die roet en fijnstof uitbraakt 
 
In de chillum-en-wiettijd 
had ik druipkaarsen 
In chiantiflessen met riet 
Maar helaas..... 
Ik ben een dichter van niets 
Ik doe maar wat 
 
Ik heb nog steeds 
een strohoed 
en een wandelstok 
Ik ging in statie 
naar de stad 
Doe de deur dicht 
 
Asjeblieft 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Vanbinnen 
 
Binnen borrelen de darmen 
Rommelt de maag 
Piepen de longen 
Vervet de lever  
door teveel drank 
 
Binnen spannen de spieren 
Steunt het skelet 
Trekken de pezen 
Kraken de gewrichten  
als je opstaat uit je stoel 
 
Binnen malen de hersens 
Gieren emoties 
Voelen gevoelens 
Staan de gedachten  
geen ogenblik stil 
 
Binnen maak je je zorgen  
Over de kinderen 
Over de wereld 
Over de opstelling van 
het Nederlands elftal 
 
Van binnen kijk je naar buiten  
Niet andersom 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Wandeling 
 
Nu alles slaapt, de avond is gevallen  
ga ik voor ’t laatst mijn vaste blokje rond 
Een enkel huis heeft nog verlichting 
Hier met mij gaat mijn oude trouwe hond 
Het gras is nat, de straat beregend 
Lantarenschijnsel in de nacht 
Op het trottoir een plastic zakje 
dat zwijgend op de veger wacht 
 
Het lijkt alsof ik hier alleen ben 
Geluiden heb ik niet gehoord 
Tot plotseling een brok agressie  
Mijn eens serene rust verstoort 
Het is de buurman met zijn herder 
Dat ongeholpen stuk venijn 
Mijn lieve hondje trilt van spanning 
Wat moet dat voor haar vreselijk zijn  
 
Wij zien elkaar, dit late uur 
En groeten: goedenavond buur! 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Politiek


Wat een weer,  
wat een dag,  
wat een programma, 
wat een partij, 
wat een man, 
wat een discussie,  
wat een flutargument,  
wat een schijnheiligheid,  
wat een narcist,  
wat een nare man,  
 
En 
dat allemaal tijdens 

zo’n enorm rotweer! 
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Populair 
(Overgewaaid 
uit Amerika) 
 
Je vader 
Je moeder 
Je broer 
Je oom 
Je tante  
Je opa  
Je oma 
Je neef 
Je nicht 
Je buurman  
Je buurvrouw  
Zelfs 
Je postbode 
 
Iedereen houdt van 
Jezus 
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Dag 
 
Vanmorgen 
heb ik de moed gehad 
om op te staan 
me aan te kleden 
naar buiten te gaan 
om de dag te trotseren 
 
Straks, als het stil wordt, 
het licht verdonkert, 
de lamp verlicht, 
straks, vanavond 
durf ik misschien wel weer  
terug naar bed te gaan 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Anno 2021 

Spreken is zilver 
Zwijgen is Bitcoin 
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Ongelukkig 
 
Ik zou graag een keertje 
met je willen afspreken 
Dwalen langs de gracht 
Langs de kaden 
Op een zonnige middag 
 
Maar ik durf het domweg niet 
Dus blijf ik ongelukkig 
In de Lafaardstraat  

35



Kippenren 
 
Als zonder kop renden zij 
Weg van, 
ja, van wat? 
 
Als zonder oren praatten zij 
In tongen 
drie- viervoudig 
 
Als zonder ogen loochenden zij 
Ongevoeld 
Ongevoelig 
 
In de verte kraaide  
een schorre haan 
 
Driemaal 
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Versvoet 
(zeer beknopte handleiding 
bij het dichten) 
 
Dactylus  
klinkt als een 
Prehistorisch dier 
 
Leverworst 
Pindakaas 
Boterham 
Lunchpakket 
Olifant 
Kermisklant 
Enzovoort 
 
Maar  
dat laatste 
kan ook 
een anapest 
zijn  
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HTM 
 
Bij het eindpunt van lijn 11 
Draait de tram zijn rondje 
Gaan 
de neuzen  
de andere kant op 
Verlopen 
de kaartjes  
Wordt  
het verleden 
heden 
 
Bij het eindpunt van lijn 11 
Liet je me staan 
Alleen 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Bang 
 
Ik ben bang voor 
grote honden, stieren 
spinnen en muizen 
 
Bang voor 
onweer, ijzel 
overstroming en storm 
 
Ik ben bang voor 
ziekte, dood, verderf 
en de tandarts  
 
Eigenlijk ben ik 
overal bang voor 
 
Alleen niet voor 
de tram 
want die tingelt  
als hij 
eraan komt 

39



Afgewezen 
 
Tik, tik 
De kraan drupt 
hete tranen 
 
Terwijl de badmuts 
er slap bij hangt 
gorgelt het afvoerputje  
 
De hautaine 
douchekop 
wil niets  
te maken hebben 
met ééngatters 
 
De kraan heeft 
liefdesverdriet  
Drup drup drup 
Tik tik  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Ochtendwandeling  
 
Langs de gracht rolt een blikje 
Een patatbakje koestert zijn vork 
De sloep ligt half gezonken  
Buitenboordmotor scheef vastgeschroefd 
Vastgeketend  
 
De trapgevel hangt wat naar voren 
Dat scheelt glazenwassen 
De hijsbalk werd gisteren nog gebruikt 
Verhuizing van een studio  
Omgebouwd 
 
Op de brug spuugt een man in het water 
Weer een kunstkring 
De bolderkar boldert over 
de kinderhoofdjes 
Kedèng kedèng 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Devotie 
 
Het orgel galmt 
door de kerk 
 
De zon valt via 
gebrandschilderde 
ramen 
 
Stof danst 
in kleurige 
banen 
 
Ik kijk 
om me  
heen 
 
God zie ik niet 
 
Jou  
wel  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Na sluitingstijd 
 
De man fietst 
zonder zijwieltjes  
Johnny Walker 
achterop 
Hij walmt 
zijn kegel 
 
Camel trofee  
op de lip, 
pluimt 
zijn neus 
 
Hand   
op de knop 
Sleutel naast  
het slot 
Driemaal is 
scheepsrecht 
 
Zwevend tapijt  
Draaimolenmatras 
Morgen wacht 
de castratie 
van de kater 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Zonder bronvermelding*  
 
Een beetje te laat  
Je hebt gelijk dat ik  
het nog niet helemaal goed  
duidelijk maken kan  
 
De wind in het ziekenhuis  
gebracht voor het metrum  
en dan kan je het niet meer  
op een andere manier krijgen  
 
De beste wensen voor de  
wijkdichters bij een beetje  
te maken met het niet meer  
dan een jaar geleden  
In het midden van de andere  
manier is het mogelijk  
 
Het was een Nederlands politicus  
van de andere kant van  
de beste mensen  
Ik heb een nieuwe telefoon  
en dan kan je het leuk vinden  
als de wind in een keer  
in het midden  
van de andere kant is  
 
*Het bovenstaande is geschreven door de 
suggesties die mijn iPhone geeft te accepteren. 
Ik heb alleen returns en hoofdletters ingevoegd. 
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Pad 
 
In de bossen loopt een wandelpad 
Een bocht 
Een plas 
De bomenrij begrenst 
 
In de duinen loopt een ruiterpad 
Een berg 
Een vijg 
Het prikkeldraad begrenst 
 
Naast de snelweg loopt een fietspad  
Een bord 
Een streep 
De struikenrij begrenst 
 
Bij de IJssel loopt een jaagpad 
Een wilg 
Een brug  
De waterkant begrenst 
 
In ons loopt ons levenspad 
Geboorte 
Dood 
De eeuwigheid begrenst 
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Hemel  
 
Ik schrijf je een hemel 
Zonnestralen en wolken 
Een donzige, pluizige, 
spierwitte tuin 
Waar beesten in wonen 
en vormen, figuren 
die wisselen en stoeien 
en soms zich verstoppen  
 
Ik schrijf je een hemel 
met zang, dans en snaren 
Met met prachtige verzen,  
lieflijk gekweel 
Met noten in rijen 
sexten en kwinten 
majeur en harmonisch 
die nooit zullen stoppen 
 
Ik bied het je aan, lief 
Een lusthof voor twee 
Maar ik heb een klein vraagje: 
Mag ik met je mee? 
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Zondagsritueel 
 
Opstaan 
Douchen 
Tanden poetsen 
Havermout 
Pak aan 
Das om 
Koffie  
Ter kerke 
Zonden belijden 
Bidden  
Naar huis lopen 
Lunch 
Thee 
Schriftlezing 
Ter kerke 
Zonden belijden 
Bidden  
Naar huis lopen 
Avondeten 
Dochter neuken 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Als 
 
Als vissen met vakantie gingen 
kwamen ze bruin terug 
 
Als het Spaarne zonder water zat 
nam niemand meer de brug 
 
Als slakken konden vliegen 
zouden ze dat heel langzaam doen 
 
Als het grasveld plotseling blauw was 
was de lucht misschien wel groen 
 
Als je je sleutel bent vergeten  
Moet je bellen aan de deur 
 
Als je je heel erg schaamt 
dan krijg je plotseling een kleur 
 
Als bomen konden lopen  
konden ze vluchten voor een auto 
 
Als we langs een pasfotohokje komen 
wil ik met je op de foto 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Kuil 
 
Ik groef een kuil voor jou 
Zodat ik je kon vangen 
Ik hing er lokaas boven 
dekte hem zorgvuldig af 
 
Ik trok me zachtjes terug 
Ging in de struiken zitten 
Te wachten op jouw voetstap 
Het kraken van een tak 
 
Ik hoorde stemmen naderen 
De jouwe was er één van 
De andere een vreemdeling 
Een donkerbruine bas 
 
Mijn liefde ging haar eigen weg 
Wat moeizaam stond ik op 
Verschuilen maakt je hongerig 
Zag ik daar nou iets te eten hangen? 
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Eenzame fietser 
 
Het gaat niet over rozen 
Het pad is geplaveid 
met klinkers, kinderhoofdjes,  
asfalt en prehistorische schaaldieren 
 
Onder mijn banden glijdt de tijd 
Langs mijn wangen stroomt de avond 
De zon is onder, de maan half 
Ik trap en trap en trap 
 
Onderweg 
Naar 
Jou
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