
Wat de lucht het liefste wil        

 

noem me niet luchtig 

noem me niet ruimte 

noem me niet groot en leeg 

 

noem me met namen die je koestert 

noem me met hoofdletters zoals 

de aria voor je geliefde 

 

noem me altijd welkom 

noem me vriend 

noem me hemels blauw 

noem me vrijheid 

 

zuig me 

diep van binnen 

zing me 

met je liefste lied 
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BEVINDINGEN          

foto’s van mannen  gevaren van de stad                                                                                                                        

met de ogen gesloten  naar een blaartrekkend land                                                                                                      

wie zal het zeggen dat rode bloedlichamen                                                                                   

dat door de vrije natuur glasachtig                                                                                           

van de mens gebeurt               lichaam 

bereid tot woede en list          altijd je bronnen beschermen                                                                             

ondervragende lamp               oppassen voor dingen                                                                                                                    

de losgeslagen tanden,           met een schutkleur                                                                                      

de kapotte zware laarzen      buiten adem, binnen storm 

gestraft door het verleden      want elke vraag is medeplichtig                                                                                                    

niet voor het een of ander      meer nog dan het handeloze gebaar                                                                                            

niet alles blijft ongeschied      dat het daglicht niet kan verdragen 

altijd je kunstwerken              op deze plek, een vlag ontvouwd                                                                                      

verbergen in de grotten          kanonnen afgeschoten                                                                                 

altijd je waarheden                  je moet daarna lang stil zijn                                                                      

verbergen in kunstwerken      weten de vrijheid breekbaar te zijn 

gedachten onteigend  om van iemand houden                                                                                                                                            

hoe moeilijk het is  iemand die onbereikbaar is                                                                                  

zelf de omgelogen grenzen    zoeken mogen naar iets                                                                                        

te beschermen                          dat niet kan bestaan  

de hoop dat iedereen               door het zingen van liedjes                                                                                                      

de wereld een beetje beter     voor je ongeboren kind                                                              

maken wil, blijven schrijven    horen wat ongehoord is                                                                                  

en niet zwijgen, nooit   dat is jouw kans 
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Hoed             
 
Een elegante, zwarte hoed 
Droeg hij boven een licht 
Geplooid gezicht en een grijze 
Sjaal in een antracieten trui. 
 
Alles betaalde hij digitaal, 
Behalve zijn werkster en de 
Orgelman. Nooit nam hij 
Geld mee naar buiten. 
 
Hij vloog naar Florida of 
New York. Van wolkenkrabbers, 
De zon, vorstelijk eten, whisky en 
Zijn flexibele hasj rokende vrienden 
Genoot hij. 
 
Onhoorbaar liep hij zijn eigen 
Weg, zonder ooit maar enige 
Aandacht te trekken: kon ik hem 
Maar volgen, de oprechte anarchist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gedicht nr. 3 

 Dichter op Hofwijck  
Uw stem voor de Publieksprijs > dichter@hofwijck.nl 

  

mailto:dichter@hofwijck.nl


VLUCHT DL  145  V /23.8. 2017         
 
Bevrijd bewegen op vleugels. 
Gevoelens zonder naam 
tekenen mijn landschap. 
-The sky is de limit –  
Losgelaten, loslaten, los. 
 
De vogels voorbij. 
De hemel nabij in wijn en wolken. 
- De magie –    
before the jet-lag 
van iedere dag. 
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Mama kijk, zonder handen!        

 

Mama kijk, zonder handen fiets ik door  

het wolvenbos, passeer blikkerende tanden  

tussen dichtbegroeide struiken, denk aan haaien  

die mijn kuiten vreten als ik zwetend door  

mijn dromen zwem. Mama kijk, zonder handen! 

 

Mama kijk, wat jij niet wist, slakkentongen  

hebben tanden, veel meer dan haaien in hun bek, 

ze gaan als zagen door het blad, jij vreest voor 

wolven in het bos, leeuwen en beren op mijn pad,  

maar stille slakken knagen alle groen tot puin.  

 

Mama, wat jij altijd zegt, je lijdt 't meest door 

wat je vreest en zelden op komt dagen, sinds 

ik de slakkentanden ken werp ik mijn angst af 

als een tweede huid, eindelijk bevrijd goddank  

zijn slakken vega en mama, wist je dit al - 

 

er zwemmen zelden haaien in een kale achtertuin. 
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vlucht             

 

 

de zwaluw vloog voor de derde, vierde maal op precies dezelfde wijze langs mijn huis 

ik stond op en rende achter hem aan 

mijn kinderen fietsten op de straat 

mijn baas stapte uit een auto  

mijn ouders liepen op het trottoir 

en allemaal zagen ze de zwaluw 

 

de zwaluw vloog voor de vierde, vijfde maal op precies dezelfde wijze langs 

ik rende achter hem aan 

mijn kinderen riepen: we hebben honger 

maar de zwaluw ontweek hun woorden 

mijn baas wees naar onafgemaakt werk 

maar de zwaluw deed of hij niets zag 

mijn ouders boden koekjes aan en thee 

maar de zwaluw ving een vlieg 

 

de zwaluw vloog voor de vijfde, zesde maal op precies dezelfde wijze langs 

ik rende achter hem aan 

mijn kinderen, mijn baas, mijn ouders 

maar niemand zag me 

 

de zwaluw vloog voor de zesde, zevende maal op precies dezelfde wijze langs 

mijn kinderen keken geschrokken omhoog 

mijn baas keek geschrokken omhoog 

mijn ouders keken geschrokken omhoog 

maar de zwaluw vloog verder 

en ik was de zwaluw 

 

 

er verscheen een boom, bladeren, een zee, een strand,  

intens bruin intens groen intens blauw intens geel intens  

de zwaluw ging zitten op een tak  

twee blote jongetjes kropen over het zand  

en overal om me heen hoorde ik de branding 
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Vrij?            
 
Een engel op de aarde. 
Ja dat ben jij, mijn lief. 
Je geeft het leven waarde. 
Je bent zo positief. 
 
Mijn hart klopt altijd sneller. 
Wanneer ik jou weer zie. 
Het vuur in mij brand feller. 
Bevrijdt de melodie. 
 
Ik wil het met je delen. 
Maar voel, ik raak je kwijt. 
En kan je dus niet helen. 
Je vecht je vrijheidsstrijd. 
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Keerpunt           

 
Zij erft wat oude filmpjes uit haar jeugd, 

de vrouw die dagelijks voor de troepen staat 

en over ooit gestelde grenzen gaat  
verdringend dat dat eigenlijk niet deugt. 

 
Zij ziet een meisje dat haar niet meer heugt,  

haar onbezorgde vrolijke gelaat 
en huppelig van voeten en van praat 

haast tijdloos opgaand in haar spel vol vreugd. 
 

Er lijkt van binnenuit iets vrij te komen. 
Zij trekt haar korenblauwe jurkje aan,  

zij danst totdat de ochtend is gekomen, 
 

schopt schoenen uit, gaat liggen in het graan, 
hervindt in wolkenvormen oude dromen. 

Vandaag kiest zij het pad dat zij wil gaan.  

 
[Vrij naar:  

Twee ongepaarde handen op een klavecimbel, 
(1648), Constantijn Huygens, in Korenbloemen] 
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Ontwakend          

 

Ik klim  

in de droom  

van mijn lief 

uit het bed 

naar een luik  

dat in ‘t echt  

niet bestaat.  

 

Zodra  

ik daar ben  

stopt haar slaap  

en ze kijkt  

heel verschrikt 

naar omhoog. 

Maar ik lig  

heel gewoon 

naast het lief 

in het bed.  

 

En ze meldt 

wat zo net  

haar zo danig  

verschrok. 

 

En ze zucht  

opgelucht.  

Voelt zich vrij     Gedicht nr. 9 / Dichter op Hofwijck    
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V-LUCHT           

 

hoop laat zich niet verslaan 

ganzen trekken weg, ze houden 

contact door steeds te roepen 

 

beneden zwijgen wij - 

trachten een bestaan op te bouwen 

garen bijeen, zamelen in 

 

terwijl verderop in de lucht 

de beginletter van vrijheid 

en verslaving voortvluchtig is 
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KLEPPEN          

 

vandaag 

ben ik een steigerend paard 

dat zijn zadel afwerpt 

zijn leidsels kapotrukt 

de staldeur versplintert 

 

morgen sjouw ik gedwee 

in onveranderlijke cirkels  

de ogen bedekt 
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Dit hek          
 

Dit hek hier 
dat mij vasthoudt 

met spijlen van verweerd metaal 
 

Juist dit hek 
om aan vast te klampen 

met vastberaden handen, 
geeft uitzicht op de buitenlucht 

 
Dit hek 

dat ooit eens opengaat 

waardoor ik deze plaats verlaat 
 

 
 

 

foto: Joop Birsak 
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VRIJHEID           
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De vrijheid           
 

De vrijheid boven alles  

een de vrijheid  

twee de vrijheid  

drie de vrijheid  

vijf de vrijheid…  

 

En vier de vrijheid?  

 

Dat bedoel ik  

vier de vrijheid. 
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Van de wereld          
 
licht schuift de lange dag opzij 
geeft ruimte aan de nacht 
de horizon verdwijnt uit zicht 
 
binnen is het hoorbaar stil 
het drukke hoofd op tril  
lijf en leden onder dons bedekt 
 
alleen een schaap dat wacht 
en tellend in de lucht  
een diepe slaap verwekt 
 
van volle maan geen weet 
die langs een spleet van het gordijn 
het vrije naakt beschijnt 
 
een silhouet op het behang 
ver onder zeil in het gespreide bed 
langs haar wang een beetje kwijl 
 
plots een droom met ‘t koude zweet 
van vecht-en-vlucht  
onwaarschijnlijk echt 
 
-ik droomde me wakker 
in dit gedicht 
ik was gevangen 
de angst te lezen van mijn gezicht 
vastgenageld aan de grond 
kreeg geen geluid uit mijn mond 
dit rijmt niet, in hemelsnaam 
waar ben ik in beland 
ik ging boven de woorden zweven 
en droomde me terug 
uit het gedicht- 
 
hete adem in de nek 
een arm, een looiig been 
verstrengeld om haar heen 
 
ze maakt zich vrij 
geeuwt zacht en draait  
nog even op de andere zij 
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Reisverslag          

 

Te veel wit, het kan  

met de hemel te maken hebben.  

 

Iemand roept: blijf. Herhaalt: blijf. 

Terwijl ik vragen van de arts over mij  

niet beantwoord, neemt een ander 

  

me al over. Ik dwaal mij na 

door late gangen, zie in elke kamer 

anderen: blijf, blijf.  

 

Een vierkante mond breekt  

zijn belofte van veiligheidsglas 

geeft me vrij baan, voorbij  

 

kunstlicht. Iemand parkeert  

een cabrio vol slapende kinderen.   

Op de picknickmand een kraai. 

 

Wit  

de hemel.  
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ontwerp voor een weldra        

te verspreiden vlugschrift  

 

 

omdat zwijgen meer pijn doet 

dan spreken met verslagen mond 

 

omdat de steen in de vuist groeien kan  

tot een muur van verzet 

 

omdat honger niet langer meer 

te weerstaan is tot een later leven 

 

omdat geen man geen vrouw 

nog ongehoord mag blijven 

 

zal vrijheid komen 

als een staande ovatie 

 

één iemand  

moet de moed hebben 

 

om recht te staan 
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Beul           

  
jaren rotte ik weg in kerkers met boeien en ratten en stiltes en 

de geur van urine  
ik werd gefolterd met licht en donker, elektrische schokken in 

isoleercellen 

en op een dag vertelde een geslepen mes me dat ik nooit meer 

kinderen zou krijgen 

  
en nu ik vrijkom, nu ook mijn land in vrijheid baadt, er euforie  
heerst op de pleinen                                                                    
zie ik hoe mijn beul mij kruist, gevangen gaat de bloedhond zelf  
in de nor 

zie de angst in zijn ogen, zie die speuren naar ontsnappingswegen 

in stille kieren 

  
in zijn cel zal ik hem als eerste bezoeken en hem een doos dunne 
woorden schenken 

zwijgzaam laat ik hem kijken in de wraak die ik verkies te nemen: 
kinderen, de zijne 

die voor het eerst vaccinaties krijgen, het lezen en schrijven leren 

elkaar aaien over de bol  
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Zoon, die, door Gods beleid, de kloeke vinder zijt 

van dezer gangen onbewegelijk bewegen: 

hoe 's werelds slingeren u gaan moog', mee of tegen, 

heb haar eenparigheid voor ogen te allen tijd. 

(…) 

Stel vondst en vinder, geest en raderen te zamen: 

't Waar' jammer dat het werk de meester zou beschamen. 

 

Uit: Aan mijn zoon, op zijn uurwerk 

Van: Constantijn Huygens 

 

 

Baden in het duister 

Christiaan Huygens neemt op doktersadvies een bad tegen zijn depressie 

ik slinger mijn vertwijfeling als een stok 

het badwater in en bestudeer de kringen 

die ontstaan, de golven die buiten mijn randen reiken 

vond ik daar maar de wetmatigheid  

van een natuur, iets groters, een licht  

om naartoe te groeien 

al krimp ik wanneer ik mijn gal spuug  

zijn zwart vertroebelt het water, mijn zicht 

ik wil de wereld zien zoals mijn vader hem begreep  

mezelf van mezelf losweken  

maar mettertijd rimpelen ook mijn vingers 

komt de stok weer bovendrijven 
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   HYDRIDE 

 

 

   Hinken 

    met 

            de 

        kinken 

        aan zee 

 

   in bed 

              van 

           wier 

                  wis 

              en zilvervis 

 

   als verdroomde 

        waterdrager 

                 zeefuik 

  alikruik : 

 

 

   verkinken :  

          verwijden : 

       als niets in alles glijden. 

 

 

        

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Gedicht nr. 20 

 Dichter op Hofwijck  
Uw stem voor de Publieksprijs > dichter@hofwijck.nl  

   

mailto:dichter@hofwijck.nl

