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Aphorisme 2
Het voordeel van onzin dichten
en vrij associëren is
dat je je nooit af hoeft te vragen
of alles wel klopt
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Vandaag
We zien de voorafschaduw
van de toekomst beter
Wanneer we kopkleppen
dragen in de tunnel
Onze visie is roze
Onze bril beslagen
De schoorsteen moet roken
Uit een neutrale verpakking
Weggestopt in de supermarkt
tussen bonusaanbiedingen
en pannenzegels
Ontsmet u wel eerst uw
winkelmandje?
Laadpalen lichten blauw op
Stekkers steken stroom
in Tesla’s
Ik rijd er langs op mijn
elektrische bakfiets
Geen kinderen om
naar school te brengen
Het hondje heeft al
genoeg gewandeld
Vandaag
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Biskaje 2017
Gesnuif bij de voorpunt
Onder de preekstoel
Witte buik
Zwarte rug
Rugvin
Dolfijnen
Boven, onder
Flits in het water
Fotogeniek maar cameraschuw
De dieptemeter geeft streepjes
De kaart 4367 meter
Peilloos om ons heen
De boothond, zeehond
Kwispelt, blaft
Maakt speelgebaren
Kom aan boord!
Opkomende zon
Baan in het water
Verder niets
Geen walvissen
Helaas
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Waarheid
Wie kunnen we
nog vertrouwen?
Immers:
Theo loog
Epi loog
Net als Pro
Gelukkig ken ik geen
Metereo
Ik zou hem niet
op zijn woord
geloven
En we worden geïntimiteerd
door de
Medi kus
Statisti kus
Muziek kus
#MeToo
Help!
Het ergste blijft
de leugenachtigheid
van Theo, Epi en Pro
Ik word er paranoïde van
Soms denk ik zelfs
dat vroeger de
spiegel
loog
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Regen in de Hout
De bomen wateren als
oude kale mannen op mijn
Australische leren hoed
Takken schudden grote
druppels af
Verboden fietsers hebben
voren getrokken in de
rulle grond
Zompig plas ik door een
ondiep meertje
De witte buik van het hondje
krijgt zwarte punk-spikes
Vergeefs zoek ik Escher-vissen
in de poelen op het pad
Mijn laarzen zijn waterdicht
Het uitlaatrondje zit er bijna op
De koffie lokt
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Vet
Vet
Ik heb frieten
Een loempia
En een kroket
Vet
Frikandel
Berenhap
Triootje
Vet
Babyvet
Tienervet
Strakke legging
Vet
Mijn schoolvriend Luc
gebruikte olijfolie
in plaats van
zonnebrandcrème
Moddervet
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Dropjes
Onszin
Zin in
Zin in ons
Zin in een ons
Dropjes
Ik trakteer
ons op
Dropjes
Zin in een ons
Zin in ons
Zin in
Onszin
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Sociale controle
Helaas hebben we u niet
thuis getroffen.
Gaarne antwoord op de volgende vragen:
Waarom
Zat de achterdeur niet op slot?
Brandde er geen licht in huis?
Stond de tv niet aan?
Waren de gordijnen
open geschoven?
Was de deurbel
van buiten af hoorbaar?
Heeft u geen bewakingscamera?
Ontbreekt de automatische
bewegingsdetector?
En dan ligt er ook nog een deurmat
met het opschrift “Welkom”
We hebben u geschrapt
uit de buurtpreventie-app.

11

Vóór de wedstrijd
Meisjes van dertien
Drie dik langs de Wagenweg
Slingerend
Stick op het stuur
Samen
Kleppend en append
Galaxy in de hand
Onderweg naar hun eigen
Universum
De cirkel en het doel
Van de ander
Meisjes van dertien
Kniekousen
Scheenbeschermers
Blauwe dijen
Twee graden boven nul
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Jack Russell
Fwiet, fwiet!
Hierrrr!
Kom op!
Loop door!
Hierrrr!
Kom je nog?
Vooruit!
Potverdorie!
Hierrrr!
Luister nou ‘s!
Hier komen!
Schiet eens op!
Kwispel, kwispel,
Sorry baas,
Teefje!
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Oude vriendschap
Jij bent mijn levensgetuige
Dertig jaar lang
Hebben we meegemaakt
Gepraat,
Gefilosofeerd
Elkaar de waarheid gezegd
En hem gezocht
Getuigen staan onder ede
Wij onder elkaar
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Wadden
We voeren voor het lapje
Oost door het Schuitengat
Van Vlieland naar Terschelling
Met zuid van ons het Wad
Er woei een lekker windje
Ik denk een windkracht vier
En omdat ook de zon scheen
Gaf dat een hoop plezier
We zagen nog een zeehond
Een meter van de boot
Zo dichtbij zijn die beesten
Toch wel behoorlijk groot
Een vissersboot voer langs ons
Veel meeuwen in zijn spoor
Die bleven schreeuwen, krijsen
Dat ging voortdurend door
Nu zult u misschien denken
Waarom schrijft hij dit op?
Ik heb in deze tijden
Iets anders aan mijn kop
Ik wil u slechts verpozen,
Vermaken met dit lied
Een diepere bedoeling
Die heb ik zeker niet
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Nacht
Vijf voor twaalf
Bewolkte hemel
Onzichtbare maan
Aardedonker
De wind huilt
Regen met tuiten
Gerommel in de verte
Een tak breekt
Geen hand voor ogen
Zijn dat voetstappen?
Vuistslagen op de deur
Vijf voor twaalf
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Reünie
Klassenfoto’s
Uit de tijd dat het nog klassefoto’s waren
Zwart-wit
bijna 50 jaar geleden
Galmende gangen
Verboden docentenkamer
Biologielokaal met lintworm op sterk water
Geur van het jongenstoilet
Lokaal Duits
Wat hebben we die man gepest
Zielig eigenlijk
Zou hij nog leven?
Hij moet nu rond de 80 zijn
Hé Hans, hoe gaat het, man?
Je bent ook niets veranderd
Wat?
Ben jij getrouwd met Els?
Daar was ik destijds smoorverliefd op
Waar?
Ik had haar niet gezien
Allejezus, wat is die oud geworden
En het was zo’n mooie meid
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Requiem
We rookten shag en rolden
Joints van Stars & Stripes rijstevloei
Soft Machine en vloeistofdia’s
Dylan en Leonard
Zestien lentes zo pril
Paak en Libanon
Picknick in de Tuin der Lusten
Ik stemde mijn gitaar
met een blikken stemfluit
Repareerde de kazoo met
Rizla blauw
Werd herkend aan de
afgescheurde rand
Goed voor minstens vijf filters
We waren jong
Langharig maar niet kortzichtig
Niet te Min
Riders on the Storm
We hadden Het
Geen Zin
om Op te Staan
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Vietnam was dichtbij
27 jaar ver weg
We lagen in het gras
Gaven hem door
Tot voor jou de needle kwam
Damage Done
Verloren illusies
Dode dromen
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Fotoalbum
Langzaam verkleuren
de herinneringen
Hoekjes laten los
De lijm komt erdoor
De oudste
zwart-wit afdrukken
Behouden hun glans
Met gekartelde randen
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Sprookje
In het winter wonderland
van Anton Pieck
aten Hans en Grietje
dakpoffertjes, gebakken
door de boze heks
In het winterlandschap
van de 21e eeuw
is het dak voorzien van
monokristallijne zonnepanelen
Met dank aan Essent
We steken obese twijgen
door de tralies van onze
Twitterkooi
Gefotoshopt betreden we
de Cloud
De heks wordt influencer
Knibbel knabbel knuistje
Het huisje gaat van het gas af
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Weersgesteldheid
978 hectoPascal
Gier gier gier
Flits ....... boemboem
Kletter spet kletter
Gier boem kletter
Kuch kuch tsjoe
Hrmm hrmm
Ha ha ha hatsjoe
Ril hrmm kuch
Krak krak boem
Kletter ruis ruis
Gier fluit gier
Klots klots spetter
Druppel
Ritsel
Suis
.......
1013 hectoPascal
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#Metoo
In het verleden
deelden de edelen
hun edele delen
regelmatig met
goed bedeelde
dienstmaagden
uit het klootjesvolk
De sinjeurs hadden daar het recht toe
Vond men
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Dierkunde
Op de Veluwe
tieren de wolven
welig
Grazen de schapen
vredig
Kauwen de herten
her
De beeldentuin
is omringd
door wildroosters
De draaideur naar
de van Gogh-zaal
zit op slot
De herten en schapen
blieven geen
verlepte zonnebloemen
of aardappels
De wolf zou
wel een
sappig hoefdiertje
lusten
De boeren
zetten hem het liefste
op dieet
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Seizoensgroente
Als het groen
Over is gegaan
in bruin
Het vastzitten
in gedwarrel
Het gespetter
in gevlok
Als het water stolt
De lippen blauw worden
De tanden klapperen
Als de neus van de
geheelonthouder rood kleurt
Dan weet je dat
over niet al te lange tijd
de spruitjes
op hun lekkerst
zullen zijn
Leg de kastanjes
maar vast
in het vuur
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Stadsmens
Ik heb het land
aan het land
Waar de boer
zijn koe in de
stal stalt
Bij de bij
de honing oogst
En daarna
In het water
watert
Ik voel me als
dichter dichter
verbonden
met de stad
Waar het licht
lichtelijk
wordt gedempt
door uitlaatgassen
En de uitgaansgasten
me somtijds
uit de slaap houden
Ik hou van de stad
Behalve als die stad
Toevallig
Den Haag* is
*de lezer kan hier, desgewenst,een andere stad naar keuze invullen
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Digitaal
De scanner kent de foto’s
Pixel voor pixel
worden onze kinderen geboren,
Leren zij lopen, halen hun zwemdiploma
Het verleden wordt gedigitaliseerd
Straks gaan we 5G het album in
De toekomst ziet er
Stralend uit
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Het Weer
Nescio schrijft
op 25 October 1946:
‘s Nachts had het flink gevroren
met de bladeren nog aan de boomen
Nog geen vliezen op de slooten.*
Zevenentwintigduizend
en drieëntwintig dagen later
Op 21 oktober 2020
Was het in de namiddag
20,3 graden in de schaduw
‘s Nachts 12,5 in het maanlicht
Er lag een oliefilm over de sloot
We sliepen met de ramen open
We waakten met de ogen dicht
We consumeerden
Vlogen naar Tenerife
Verheugden ons op de formule 1
De rayonhoofden zijn met
vervroegd pensioen
Sneek ligt aan zijn meer
Bartlehiem ligt in vergetelheid
Lekker weertje vandaag, buurman
*Nescio, Natuurdagboek, Nijgh en Van Ditmar 1996, pag 23
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R.I.P.
Zij was
Gestorven in het kraambed
Op geschept papier
Geboorte- en rouwkaart in één
De post heeft het druk
Pakjes komen te laat
Het kaartje te vroeg
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Zonder titel
Misschien heb je gelijk
Lopen mijn zinnen slecht door kreupelrijm
Rammelt mijn gitaar
Krast mijn pen
Is de kikker in mijn keel
aan zangles toe
Maar ik heb een invalideningang
in het Huis der Kunsten
Ik klamp me vast aan de strohalm
Aan de balk in mijn oog
Gelukkig is kleurenblindheid
niet overerfbaar in de mannelijke lijn
Bruin zijn de blaad’ren
Groen is het gras
Ik wou verdomme
Dat de kroeg open was
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Belg

(light verse)
Jean Claude Vandeceutelaer
Een hoogbejaarde Vlaming
Kreeg plotseling na heel veel jaar
De pest aan die benaming
Weet je, zei hij, als Let, als Griek of Schot
Was ik volmaakt gelukkig
Maar een halve nationaliteit
Maakt me alleen maar nukkig
Ier, Spanjaard, Portugees of Est
Het is me om het even
En met het Nederlanderschap
Kan ik desnoods nog leven
Maar Oostenrijker worden, nee
Daar wil ik niets van weten
Dan zou ik mogelijk, stel je voor
Dolf Schicklgruber heten
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Onaangenaam dier
Kent u de drammedaris?
Een nogal aanwezig dier
Wat meteen ook zijn bezwaar is
Hij is immers altijd hier
En als hij soms eens weg is
Met vakantie of naar zijn pa
Dan wekt hij ook daar ergernis
Die reist hem achterna
Maar hier is men gelukkig
We dansen van jolijt
Hij is weg de drammedaris
Hoera we zijn hem kwijt
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Risico
Kijk eerst naar links
Dan naar rechts
Dan weer naar links
Steek daarna pas over
Controleer je koplamp
En je achterlicht
En de remmen
Pak je stevig in
als het koud is
Doe de deur op slot
Tegen inbrekers
Maar vooral:
Laat je vaccineren
Dan loop je minder kans
op een risico
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Phalacrofoob
Ach had ik mijn haar nog maar
Geen toupet opgezet
Geen pet
Een hoed staat goed
Het moet
Het grote probleem is
Dat ik het mis
Het staat niet edel
De overkamde schedel
Het is angstwekkend allemaal
Ik ben kaal
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Thuis
Omdat
Het regent
Het al vroeg donker is
De wind giert
De hond slaapt
Niemand belt
De kroeg dicht is
Mijn band lek
Omdat mijn achterlicht het ook niet doet
Terwijl
De lampen branden
De gordijnen dicht zijn
De bloemen in de vaas
hun feromonen produceren
De poes spint
Het stoofpotje nog niet klaar is
Maar de tafel al wel gedekt
Terwijl mijn glas trappistenbier nog half vol is
Hoewel
De gft-bak nog geleegd moet worden
Ik nog moet stofzuigen
Afwassen
Strijken
De kattenbak verschonen
Het bed opmaken
De wc van chloor voorzien
Hoewel er dus veel klusjes op me wachten
Blijf ik nog maar even lekker in mijn stoel zitten
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Bezeten
Muzak was my first love
Die bijna stierf toen
De poes mijn gitaar versplinterde
Uit professionele houtlijm
Klonk later weer een Emineur
We componeerden
Onder de gele Libanon
En toen de rook om ons hoofd
Was verdwenen
Imponeerden we
Dachten we
Later werden we ouder
Bedaagder, ouders
En weer ouder
Om na vele jaren
Wakker gekust te worden
Door het verlangen naar
Satisfaction
In deze stad bloeit de muziekscene
Hoe ouder hoe gekker
In C of nog steeds in Emineur?
Stem je gitaar
Kleef, Kleef aan
In Eric’s studio gaan we op sessie
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W8woorden
12345
qwerty
abcde
Dat kan beter:
W3lkom (met een 3 in plaats van een e)
F3y3noord (met 2 maal een 3)
Nulnulnul (in letters)
Of:
In behandeling
Een ogenblik geduld alstublieft
Blijft u aan de lijn?
Toets 9 voor de telefoniste
Er zijn nog 3 wachtenden voor u
U kunt inspreken na de toon
Al onze medewerkers zijn in gesprek
U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
HELP!
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Politiek statement
Ik hou niet van gedreven mensen
Hun groepsdwang maakt me heel vaak bang
Ze sturen je conform hun wensen
Als smoes: het algemeen belang
Let op: ik wil niet met de vinger wijzen
Niet naar partijen, links of liberaal
Die moeten zich eerst maar bewijzen
Dat blijft discussie allemaal
Nee nee, het gaat me om het kleine
De hooligan, pedo-alert
Laat die onmiddellijk verdwijnen
Omdat dat naar fascisme meurt
De angst die me dagelijks naar de keel grijpt
Betreft geen bommen of granaat
Maar slechts de opgefokte app-vriend
Hij die zich niet beteugelen laat
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Twee miljard
Negenhonderdzevenenzeventig miljoen
Zevenhonderdzeventien duizend
Driehonderdéénenveertig maal
Klopte mijn hart
Waarvan
Honderdtweëenzestig miljoen
Negenhonderdzesendertig duizend
Tweehonderdentwaalf keer
Voor jou
Daarna stopte het
Ik zit nu over de twee miljard
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Miskend genie
Hoezo zou ik niet kunnen dichten?
‘k Beheers het medium heel goed
Verhaal van weidse vergezichten
En wat in ‘t leven er toe doet
‘t Zijn loze strofen, daar niet van
Maar wel bewijs dat ik het kan
Ik dicht van luchten, weiden, koeien
De hele fauna komt voorbij
Wat veel om u mee te vermoeien
Maar levens-essentieel voor mij
Creëer mijn zinnen op de iPad
Waarbij ‘k de hyperbool niet schuw
Het leed der wereld op de kaart zet
Sisyphus’ steen naar boven duw
Tot ik uitgeput ter aarde zijg
En eindelijk een keertje zwijg
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Zondagochtend
Ik zit buiten
En alleen
De eendjes kwaken
Niet voederen
De kleuter wijst
Kijk mama, een hondje!
Het bankje nodigt uit
Ik knik haar naast me
En pak m’n rollator
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Aphorisme
Laatst zei een figuur:
Ontwikkel je eigen stijl,
helaas zijn mijn gedichten al pleonasmen
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Stuimig
Ik ben stuimig
De kip zonder kop aanpak ligt me niet
Blieft u rooibos?
Verbrande vingers
Een verlept mariakaakje
Perzisch kleedje
De traan is kunst
Bronsgroen eikenhout
In de groentela tussen knollen en citroenen
Blijf ik stuimig
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Uithalen
De boswachter wacht in het bos op de dingen die komen gaan
De dakloze heeft zijn fiets op slot gezet
Zo spoeden we ons richting endlife crisis
Bladerend in het verklarend beeldenboek
Vergapen we ons aan Bruce Lee
Laat je niet uitkungfuteren!
We zijn allen exponenten van het incapabilisme
Let niet op mij:
Dit zijn slechts gierende uithalen uit de krochten van mijn brein
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Broekzakgedicht

(Ontvangen van een vriend, najaar 2019)
Nno
Noo
P
Opkkouoo
Owllllllc
Zpp
Pk
O
Okpppppdopppp
Mk
Moo
O
(luid verstuurd)
L
Vcf
M
Y
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Vroeger
Vroeger
In de tijd van hygiënische rubberartikelen
Geleverd door mijn vader
Drogist te Capelle aan den IJssel
joeg ik op Felliaanse vrouwen
Zonder
Vestimentaire abberaties
Tevergeefs
Helaas.....…
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Vakkenvullers
Vakkenvullers
Zakkenvullers
Scheelt maar
1 letter
Verder is er veel verschil
(evenals met zakkenwassers)
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Nieuwjaar
Het hoofdje is zichtbaar
De gillende keukenmeid bevalt
Om haar heen de voetzoekers
Nog even en de kop is er af
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Depri
De toekomst was gisteren
Het verleden vandaag
Wat me nu bezighoudt is de vraag:
Waar is het heden gebleven?
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