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Stof

Windveren jagen augustus 
de maand uit. De oostenwind brengt 
stof en een aanzwellend zweten,
populieren vormen buigzaam hun front,
bruin daalt het dwarrelend zaad van de berk.

Het schort aan een kou in de lucht 
die zeeën te hoog ons de luiken doet schalmen.

Het is het seizoen dat ons bindt,
dat ons vruchteloos ophoudt.

Oogst die de pluk doorstond.
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                Dacht
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Ik dacht

Ik dacht de weiden groener
dan ze ooit zouden zijn
en jou zo trouw als je zijn kon.

Ik dacht de hemel blauw
en jou zo groen 
dat het je niet benauwde.

Ik dacht onze lijven wit
en zo vatbaar voor vuur
dat ze voelbaar verkleurden.

Ik dacht dat ik het met jou
voor het denken had,
dat je daar niet van verschoot.
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Vrij

We lagen in de eerste duinenrij, 
je hand die mij daar zocht hield ik niet af. 

Ik luisterde scherp, maar door mijn oogharen
zag ik alleen de aren van het bloeiend

helmgras, hoorde ik de rustige, steeds iets
vertragende bronst van de kalme branding.

Meeuwen krijsten dat ze zongen.
Ik stond of viel ermee.

8



Val

Als kind werd ik gewaarschuwd 
niet te ver te gaan, straks hadden 
ze geen meisje meer, hoe zou 
het met hen verder moeten.

Van iedere overkant 
trokken zware handen me
terug, achter het huis liep
de sloot al dood voor het hek.

Ik verdeelde met kraaien het erf.
Ik stuurde het zwaaien van wolken.
Ik leidde de mol in het perk,
altijd het zicht op keuken en schuur.

Hoe vaak ik omhoog of omlaag
kijk, het laat me niet los.
De afgrond die ik altijd zag,
trekt mij er niet van weg.
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Uitvlucht

Voor het eerst ging ik de weg 
van alle vlees en dacht na over
de liefde, wat daarvan nog 
te verwachten was. Zoveel
had ik nog nooit met mij van doen. 

Wat mij bezielde, mij niet langer
goedgelovig hier hield, mij deed
verlangen naar de uitvluchten 
van een ernstige terugkeer, naar
het onbesproken goed en kwaad 
van de zekere gewenning.
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Medusa

Vandaag alleen naar strand geweest.
Een harde wind joeg schuim 
in mijn gezicht, op het water 
een schittering die haast verblindde. 

Ik gooide stenen naar een paal,
trapte een fles kapot, de scherven
als een boodschap in het zand.

De slaaf die voor mij kruipt
zal zich gemeen verwonden,
de held die voor mij valt
wordt pijnlijk afgeschrikt.

Aan mijn triade doen er twee 
niet mee. Wat is er toch gebeurd 
dat ik ineens gedichten schrijf,
de haren uit mijn hoofd?
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Vakantie

Wij waren weer terug uit het andere land.

Weiden zagen we, klavers en honing, 
watervallen, bedden van het zachtste mos. 
Jij wilde geisers en rotsen.

Wij hoorden het lied van lijster en riet, 
snoven de geuren van wikke en winde.
De hars op je handen wilde je niet.

Wij dwaalden door bossen, zagen faunen
en nimfen verbeeld in de  tuinen.
Maar jij daalde in steengroeven af.

Dagelijks beklommen wij de gelaagde terrassen, 
of lagen in vruchtbare bedding beschut. 
Het  was een woestijn die jij doortrok.

We overbrugden een kloof die we niet wilden 
dichten, 
namen de douche van elkanders oase voor lief.
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Frauensee

We kwamen langs de zwaarste kant,
ploeterden over de steile klim
naar de kapel, gleden vallend over
het smalle bospad naar het meer met
de naam die ons al dagen had gelokt.

Wij werden beloond met een bord 
in het water – plexiglas, we stonden perplex.
Man, vrouw en valk, gestileerd en met tekst:

    Dîner lüste hegent scharfen dorn:
    leide ist liebe zuo geborn

Na elkaar daalden we af. Jij ging voor. 
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Zon

Ik was weer uitgewoed. Om te bedroeven
wilde ik zijn op een open, lege vlakte.

Verwijzingen zocht ik om aan iets 
en iemand te ontsnappen, maar niet 
ver van huis boden zich alleen 
havens aan, randweg, centrum - 
zo nadrukkelijk had dat niet gehoeven.

Voorbij alle afslagen hield een grote zon 
die onder moest mij ten slotte staande.

Bij de bloedrode kitsch oefende ik voor straks 
mijn mimicry. Stralend opgaan zou ik, doen 
verbleken, doodlopen, geen twijfel aan.
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Nazomer

We waren thuisgebleven in de kleine tuin.
Er kwam ander weer, de warmte werd
vochtig, je liezen hadden al klam aangevoeld,
voor het eerst rook je adem benauwd.

Vanachter een muurpot haalden we een rupsje
van hout, ogen op steeltjes had hij willen hebben;
met tussen zijn kaken nog het gekartelde blad
was hij toch niet zo dood als hij zijn kon.

Het paddengeratel kwam uit de gieter
bleek later, de grote groene van het terras, 
want toen hij leeg was lag hij als een vuil blad
op de bodem. Werd er achter het sedum  
uitgeschud, sprong van hebe naar hedera,
gek zou de kat er vanavond van worden. 

Je liep in je hemd, ik zag hoe groezelig 
de randen waren en niet van zweet alleen.
Ik voelde hoe genoeg het weer was, en hoe
dat wel om jou ging, maar zo weinig in 
het bijzonder dat je het niet zou begrijpen.

Altijd het einde van iets, nooit wen je daar aan.
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Hommage

Las weer Lodeizen.
Zal ik zeggen hoe 
droevig zijn gedichten 
klonken, hoe langzaam 
en hoe stil ze geurden…?

Daarna in Achterberg 
wilskracht gezocht, 
het raadsel van de kracht 
die onmacht is.

Dat er altijd één 
meer is dan geteld, 
is geen waarheid
van zijn wilde jacht alleen.

In iedere zin kom ik
mijzelf tekort.

16



                           Zweeg
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Pinksteren

Van uitstortingen was ik wel liefhebster,
maar die van jou gingen mij tegenstaan
zo geestelijk als je ze wel of niet 
bedoelde; een goed gesprek noemde jij
dat en ik dacht gaandeweg je kunt het
me doen, er is naar dromen een andere 
weg waar je op uit kunt komen, vervulling
moet je hier voelen en hier, vooral hier
waar mijn sterke vlees geen krimp geeft, o geest
in eigen handen beveel ik mij aan…..
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Tenzij

Alsof er een weg was die ik verliet,
zo kwam opeens het woord tenzij voorbij.

Ik stond ermee op, liep ermee rond,
nam het veel te helder mee naar bed.

Overal zijwegen, geen kant kon ik op.
het ging voor mij sneeuwen, zacht klonk Satie.

Dat laat zich zo schikken, je doet wat zich opdringt,
eerste Gnossienne, herhaald sentiment.

En ook de echo in je hoofd op repeteer
of wel of niet iets anders was beslist.

De noodzaak van dezelfde hoge tonen,
stemming die aarzelt tussen vraag en vlucht.
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Sirene

We zaten elkaar op de lip, 
op de huid. Als ik las zei je 
wat lees je en als ik daar 
een woord voor probeerde 
vroeg je wat schreef je.

Als ik wel wist dat ik staarde 
dwong je wat denk je, noemde 
tevreden dat liefde, joeg me 
zo zwijgend terug in mijn hoofd.

Alleen in mijzelf gaan nog mijn zangen,
een achilleshiel ieder verlangen.
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Catharsis

Je bent met je gedachten 
elders, zei je en ik dacht 
dat is altijd zo met gedachten, 

tenminste met de mijne 
sinds ik niet meer weet 
met welk bedrijf we bezig zijn. 

Telkens denk ik het laatste, 
maar dan was ik de stille 
beschouwster die eerbiedig 
zich boog en niet de tot stil 
spel veroordeelde loerster 
die op dit kale zijtoneel 
haar plaats niet vindt.

Want met argusogen 
blijft Cassandra blind.
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Weerstand

Op de bank met koud vlees,
het plakt vettig, het restje 
pasta is smakeloos sponzig,
ik prik maar wat heen.

Je bent hier zo duidelijk
dat ik in lange uithalen 
uithuil te willen kunnen
toch van je te houden.

Was je hier maar niet
als je hier bent, je
arm om me heen als
van een veilige vriend,
een trouwe bezoeker
voor als ik alleen ben. 

De poezen doen de afwas 
van dagen, de televisie 
geeft luidruchtige sneeuw, 
van binnen zijn de ramen 
nog vuiler dan buiten.
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Substituut

Ik lig wakker, hoor hoe je weer even
niet ademt, me lang luisteren laat

naar je kleur in het donker, het bloed
in je handen dat heet is of koud.

Je wilt niet verder op je rug.
Droog slik je iets weg, een angst,

een gedachte die niet opkwam.
We schuiven verder uiteen in ons

nachtenlang zwijgen van jaren.
Ik voel me gewond en verlost.
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Huwelijk

Ik zie hoe ze door een afstand
waadt die niet is te belopen.
Haar schouders ademen afweer.

Hoe ze op vaste tijden met hem eet. 
Hoe de tafel daar dan tussen staat. 
 
Hoe hij ziet hoe nadrukkelijk ze kauwt,
moeizaam ze slikt; en wat ze
wegwerkt durft hij niet te vragen.

Hoe stilte anders klinkt als je zwijgt
over het land dat niet is te bezeilen.
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Weg

Ik was zover over de helft
dat ik nu wel niet meer zou 
verdwalen in dat bos
dat wij plantten,
waarin ik me los liet.

Maar jij kapte oud hout, 
verdiepte de brandgang 
en riep me van alle paden 
waar ik zocht waar ik uitkwam.

Het was jouw bos of het mijne
en geen steen om als eerste te gooien.

25



Vannacht

Vannacht een brief geschreven, deze.
Was eruit geweest, zag op het bed 

een lichtstreep waar je had gelegen.
Legde hem weg, kon het gordijn niet beter

sluiten, telde gezwichte jaren in zuchten,
slikte het dwingend gedraai, als koudvuur

bevroren mijn handen, mijn vuisten. Niet
laten lezen, in gedachten verscheurd.
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Clausewitz

In krijgskunst ben ik niet bedreven.
Jij deed een meesterzet, je ging
en groef je in en wat ik zag als vlucht
na weer een slag waarin ik triomfeerde,
bleek een valstrik die mij blind verraste.

Zonder een vijand binnen handbereik
is oorlog maar een eenzaam spel, 
de eigen loopgraaf heel het labyrint.
 
Ariadne in eigen web gevangen.
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                     Zong
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Flora

Een nieuwe liefde neem ik de maat
alsof ik zuring en weegbree determineer,
zo twijfelzuchtig ontleed ik blaadjes, wortels, 
bloeiwijzen zelfs van de makkelijke wikke.
Zij zijn niet om mee te leven, zelfs de wilde
papaver neem ik niet mee naar huis. 

Ik volg mijn natuur. Ik botaniseer
maar ben streng in de leer.

Er belandt er soms nog wel een in mijn bed,
ik snap nooit waar vandaan, zat waarschijnlijk al 
dagen
in de kast, lag in het stof onder de afhangende rand
van het dekbed, stond op het balkon te kleumen
en zag z’n kans schoon toen ik niet
voor de verandering moe en een tikkeltje 
aangeschoten ongewassen mijn bed in dook.

Ze maken er allemaal veel werk van en voegen
vooral graag het woord bij de daad, bedelen
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om meer van het instemmend gekir dat ik
genadiglijk acteer, de kwade reuk die ik afgeef.

’s Morgens sluip ik in donker uit bed, leg voor hen
het mes gereed waar ik me soms mee scheer,
bereid een koude douche met de truc van de geiser, 
dek de tafel met oudbakken brood, ranzige
boter, zure melk en jam; in abrikozenjam
zijn schimmelpuntjes bijna niet te zien.

Als ze weg zijn maak ik schoon, ruim 
van weken het vuil, voorkom dat ergens 
nog iets aan kan groeien.

Als aangeschoten wild ga ik op jacht.
En wacht.
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Sauna

Zelfs mijn fantasieën leef ik niet
meer uit, dus nu hij weer naar 
sauna’s gaat wil ik wel mee.

Ik weet dat zijn vrijmoedigheid 
niet meer dan stiekem kijken is, 
maar ik kijk mee en vergelijk - 
zijn kijken met het mijne.

Mijn prikkel is de wetenschap
dat ik mij sluit voor wie mij
niet meer nadert, niet zwicht voor 
wie zich zwetend tot mij richt. 

Ik ben onkwetsbaar naakt en tart
hem schamper met een grof gebaar
dat maakt dat men mij niet meer wenst.

Opnieuw een schip verbrand,
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de teerling weer geworpen.

Schrik

Ik zie een foto in een pornoblad
en schrik - ik lig daar zelf een ogenblik, 
het is mijn witte wintervlees dat dik 
en week mijn eigen lust te vrezen heeft.

De vrouw naar wie ik staar toont zich
met huid en haar en achter mij
winkelt een stom publiek zich klaar. 
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Pop

Ze waren weg, vertrokken voor een dag,
maar je kon denken dat het langer was.
Voor de spiegel declameerde ik luidkeels

Vrijheid, vrijheid, maar er geschiedde niets
dan dat ik mij steeds tot dezelfde leden
pop verkleedde. Geen prikkel wekte op.

Toen ik je belde om te vieren hoe
beschikbaar ik nu was, had je een eigen
agenda, morgen misschien wel een gaatje.

Omdat je vrouw daar zat, dacht ik gretig
en probeerde zenuwachtig een gierende
lach. Ga, ga, huilde ik, maar niet de kleinste
knipoog klonk toen je me daarmee ophing.
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Beeld

Ik fiets naar je toe en ben van graniet,
als basalt draai ik een van je nummers,
aan de verste en duisterste tafel 
zit ik gemarmerd als altijd hetzelfde beeld: 
een wijd hemd draag ik open, de wind 
dwingt de stof van mijn rok op mijn huid,
aan mijn voeten soldaten die sterven.

Trots draag ik voorwaarts het vaandel
der opstand, faal niet als ik val,
houd de vijand met eigen bloed staande.

Voordat je komt ga ik heen.
Niet het hardste beeld is van steen.
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Ver

Er was nooit iets gebeurd.

Met de milde stigmata 
bleekheid en blos hoefde
ik niets te verzwijgen.

Ik wreef iemand 
geen zand uit de ogen, 
was niet vel over been.

Niemand kwam ooit zo dichtbij
dat het verder niet kon.

Ik plukte geen vruchten 
alleen de gave van appels 
te ver van de boom.
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Zo’n geschiedenis heb ik 
wel overwogen. 

Ik was soms ver heen.
 

Kerstavond
   
        Richard Strauss, Vier letzte Lieder

Het was ochtend geweest,
geen dag geworden
en nu dan een avond 
om te denken 
wat doe ik met mij.

Daarbij wilde ik het laten,
maar het laatste lied
doe ik mij vier keer aan.

In donker blijf ik zitten.
Nergens meer avondrood.
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Oudjaar

Zo was het dan al bijna weer nodig 
elkaar het beste te wensen, voor 
het afgelopen jaar veel geluk.

Wij kortten de tijd die ons daartoe 
nog restte met het glazige staren waar
als geen ander wij meester in waren.

Niets ging er toch stuk wat niet zo 
bedoeld was, wij waren bedreven 
genoeg er niet meer van te maken,
zo greep het ons soms bij de keel.

Er stierven geen vrienden of kinderen,
wij waren zelden alleen en nergens kapot
van, wij maakten alleen elkander maar mee.
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Oud gedicht

De kerst voorbij, het nieuwe jaar
maar pas begonnen, dagen drijven
als schuimrest op een vettig sop,
een schrale echo van het oudste zeer.

Hoe jong zijn we nog en hoe lang nu
de dagen voorzichtig gaan lengen
en wij hier, zo oud als wij zijn, zien
hoe genadeloos afwezig wij zijn.

Zacht zouden nu de wolken ruiken
van de bui die ons niet liet verdrogen,
dorstig zouden wij zijn als een sterke 
ijzel ons hier staande hield.

Wie niet alleen is, moet dat willen blijven.
Wie hier weg moet, schiet daar nu niet mee op.
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Lied

Ik zong een lied alleen, 
een danslied dat ik langzaam 
spelde, een drinklied 
dat ik helder voorlas, 
een liefdeslied op eigen maat
waarbij ik luidkeels stampte.

Rond danste ik en dronkener 
dan ooit omarmde ik en zong 
ik en tolde kussend rond, 
zo zacht gestreeld
als eens de zachtste zijde,
zoete room die nooit
zou tegenstaan.

Het was een droom waaruit
ik toch ontwaakte, kil 
cliché waarvan ik schrok.

De bel was niet gegaan.
Geen lettergreep
adem wist ik doen klinken.
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Misbaar

Was ziek, luisterde dagenlang
suïcidaal naar opera, genoot verhit,
las daarna na of ik niet mis zat
met het lot van alle vrouwen.

Geen keer dat zij niet teerden op waanzin, 
wraakzucht, moord of het offer 
van de eigen dood, invoelbaar 
slotakkoord dat ik maar hoef te kiezen.

Met Mimi sterf ik haast sereen
maar Tosca's val weet ik te breken en
vanuit haar lijkzak klinkt nog Gilda's lach.

Bij Fidelio houd ik me niet meer in.
Met Leonore in duet is trouw 
een noodlot dat ik ademloos bedwing.
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Sebastiaan

Ik had voor een mild voorjaar ingeslagen
- Khayyám, Yourcenar, Dubois - en liet me
met m'n De Slegtetasje nog wat drijven op
het zondagmiddagkoop- en kijkpubliek.

Ik leek de eerste die hem zag. Hij was blank,
hij was wit, hij was blauwig van kou en rende
onnavolgbaar op mij af, zijn geslacht zwiepte
als op een vrolijke foto uit een naturistenblad.

Hij had de handen op het hoofd gevouwen
en kreunde woorden waar geen taal voor was.
Hij was weer snel uit zicht, op Jezuspillen

stelde iemand vast. Ik wist wel beter en ging
er moederziel en licht vandaan. De hele avond
zocht ik hem, en vond hem niet vannacht.

Nu ik dit opschrijf, word ik een ander mens.
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Wandeling

Ik liep door de stad, er was zoveel
natuur, het was te warm om koud
van te worden. Bomen waren groen,
de hemel kon je beter niet zien,
honden roken hun plek, vanuit
hun witte overalls floten schilders
over hun geluk en aan stukken. 
Ik wist nu wel raad met de spreeuwen.
Er zat kleur in de lucht en gezellig
veel onkruid, veel vuilnis deed goed.
Ik zweette verlangen, zag in ruiten 
een beeld dat me matig beviel, maar minder,
veel minder dan eerst een bekende.
Het was een terugweg, een reuzensprong
voorwaarts, ik geloofde te lopen, ik rende. 
Thuis wachtten er kinderen, ik noemde
hun getal, het was een bezwering.
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                      Wacht
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Vlucht

Zijn ouders komen aangekondigd op bezoek
dus ik ontsnap naar een verre vriendin. 
Een dader heeft bij haar twee kinderen 
verwekt, maar hoeft er niet meer op te passen,
hij zorgt in lege harmonie nog voor de poes. 

Waar was je, vraagt hij ’s avonds met
het huis aan kant, de kinderen naar bed,
de gekregen plant al begripvol in een pot.
Hij heeft het hele bord nog voor zijn kop.

Ik klink toonlozer nog dan ik bedoel
als ik de waarheid zeg. De lat te hoog
gelegd, de aanloop vals begonnen,
mezelf op het verkeerde been gezet.
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Ziek

Een kind is ziek, het doet me zachtjes vloeken.
Ik houd van hem, maar zie de puber al
die hij moet worden, de wilde tirannie
om vrij te zijn. Ik zit nu vast

en neem mijn toevlucht tot een oud recept,
ruim kasten op om kwaad te kiezen
tussen niets wegdoen en te veel bewaren.

Dan pers ik sinaasappels uit en voer
een lief gesprek. Het andere kind
komt straks weer regelrecht naar huis.

Ik sta in het verzet alleen.
Voor ik hier wegga sterf ik al mijn doden.
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Regeling

Voor reinheid, regelmaat en rust kunnen 
ze bij hem maar beter blijven;
mij heeft het zo ontregeld dat ik niet 
eens meer om ze strijd en al probeer 
niet meer van hen te houden. Minder lukt niet.

Ze zijn soms ziek of bang, of er was 
een slang in de klas waarover veel 
te vertellen was, of de vader van 
een vriendje gaat misschien wel dood. 

Vaders doen dat, weten ze ernstig,
en willen nu wel van mij horen waar 
ik straks ga wonen en met wie.

Ik schilder Artis en de Efteling ineen.
Tot sluitingstijd is niemand daar alleen.
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Status quo

Ik had ervan gedroomd maar nu
je weg bent wil ik niemand anders
in mijn bed en zeker niet aan tafel.

Het is toch ons huis waar ik me hier
gevangen houd en tot ik weer 
bezig ben je te verliezen, speel ik 
Het Grote Huwelijksspel alleen.

Hoe moet dat nu met ons, wie komt
er voor de ander aan de beurt, wie zet
de verste stap en laat iets van zich horen….

De vragen staan niet logisch op een rij
en er zijn regels die ik niet meer ken.
Als ik niet oplet, sta ik nog verloren.
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Opgave

Ik wil dit tergend vrouwenspel niet 
langer eerlijk spelen, radeloos 

zal ik ze omhoog laten schieten,
onverantwoord ver van mij heen.

Ik moet ontkomen aan vriendjes, 
vriendinnen, de sluipende val van

het goedlachs logeren die je als 
in een defect opklapbed klem zet.

Ze houden me vast om te worden
bedwongen, vieren de terreur van

het bloed dat ons nodeloos bindt.
Ik tel kind voor kind, blijf hen trouw.
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Plaats

Je ontvangt vrienden, ik kies 
voor de keuken, sta met mijn 

schaambeen tegen de rand
van het aanrecht, druk harder

als ik schoonmaak en snijd
tot een uitzichtloos kookpunt 

dat ik zwetend zal opdoen.
Bereid tot een bittere gang.
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Deling

Ik hield nooit iets geheim, maar deelde 
niet langer wat ik niet kon verbergen, 

deelde niet meer mee dan de tijden
van afvaart, niet die van aankomst,

verdeelde al ons leven in vroeger en later,
gaf voedsel aan al jouw gedachten,

verheelde niet dat ik niet wilde wijken, 
geen land op de kaart dat ons bond.

Ik open ook niet meer je post. Sluit voor
de duur van vertrek al de anderen buiten.
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Thuiskomst

Niets had ik nagelaten.
Ik had me opgemaakt,
net, als voor het eerst
en schipperde mijn weg
naar de zoete inval van
een blijmoedige thuiskomst.

Achter de kierende deur
bleef het stil; ik verbeeldde
me loshangende ramen, gas
dat veelbelovend stroomde,
vertrouwd geroep vanachter 
keldermuren, alleen in de tafel
een vreemd, trillend mes.

Er was niet gedekt.
Er was op me gerekend.
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Leeg

Het is te veel geweest.
Ik had willen zijn waar ik thuishoorde

maar kwam niet verder dan waar
ik achterbleef, dit vivarium

waarin ik op jouw getijden langzaam
verdrink of te haastig verdroog.

Ik houd me wel staande, maar moet
grijpen aan de scherpste randen.

Nu is hier nog maar weinig.
Wacht maar tot ik weg ben.

52



53


	Bellevue
	Noordwijk, 2001
	Dacht
	Ik dacht
	Vrij
	Val
	Als kind werd ik gewaarschuwd

	Uitvlucht
	Voor het eerst ging ik de weg
	Voorbij alle afslagen hield een grote zon

	Nazomer
	Je liep in je hemd, ik zag hoe groezelig

	Pinksteren
	Tenzij

	Sirene
	Catharsis
	Weerstand
	Substituut
	Huwelijk
	Weg
	Vannacht
	Was eruit geweest, zag op het bed

	Clausewitz
	Was ziek, luisterde dagenlang

	Sebastiaan
	Wandeling
	Regeling
	Status quo
	Hoe moet dat nu met ons, wie komt

	Opgave
	Ik wil dit tergend vrouwenspel niet

	Deling
	Thuiskomst
	Leeg



