
Mooie (?) gedichten van bijzondere 
dichters
nader bekeken.



Judith Herzberg



Het ritselendste

Er is plastic dat ritselt
en er is plastic dat vreselijk ritselt.
Zulk plastic heeft de oude man
die achter in de zaal zit bij zich.
De dichter leest over de dood over Warschau
het getto de donkere schaduw
vleugels van melancholie en ander
modern verdriet met toegang
voor onbevoegden. De man ritselt
naar voren, staat bij de uitgang
moet misschien piesen? Iemand,
behulpzaam, opent de piepende
deur; de dichter leest door meent

te moeten beleven, zijn vers ‘kerft
de huid van de tijd’. De man is beledigd
hij wil niet naar buiten. En juist 
als de dichter het heeft over adem
hoest hij een fluim op. Dan 
ritselt hij, ritselt verschrikkelijk
de oude man met zijn stok en met tas
van verschrikkelijk ritselend plastic
doof als hij is knispert hij
mompelend weer naar zijn plaats.
In zijn al bijna basalten hand
het ritselendste waar iets in zit.



Er is nog zomer en genoeg

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.



Jan Owen



De kus
Ik houd van de manier
waarop een Pool je hand
in beide handen neemt,
zich strekt, met even iets
van een soldateske klik,
zich dan vooroverbuigt,
zijn greep verstrakt
en zijn vochtige lippen
vurig op je huid drukt,
alsook van de zachte nastreling
van zijn knevel.
Het meest nog van de donkere
oprecht gevoelvolle blik
(nog steeds je hand vasthoudend)
waarmee hij je vervolgens
precies drie seconden later aankijkt
met ogen die zeggen:

dit, begrijpen we, betekent niets
en alles –

U bent een vreemde, die ik groet
over de eeuwige stilte van deze ruimte,

U bent Baila, mijn eerste geliefde,
in haar blauwkatoenen jurk,

U bent mijn moeder,
haar tranen bedwingend,

U bent de praatzieke mevrouw Zukovski
die ons eieren gaf,

U bent al onze grootmoeders
die de trein uitwuiven,

U bent vrouw –
we zien elkaar wellicht nooit weer.



H.H. ter Balkt – Habakuk II de Balker





De aardappelsorteermachine



Seamus Heaney



De annalen zeggen: toen de monniken van Clonmacnoise
Allen aan het bidden waren in de kapel 
Verscheen er een schip boven hen in de lucht.

Het anker sleepte er zo diep achter 
Dat het bleef steken achter de stang van het altaar
En toen, terwijl de grote romp tot stilstand kwam,

Gleed een lid van de bemanning neer langs het touw 
En probeerde het los te maken. Maar tevergeefs. 
'Deze man kan ons leven hier niet verdragen en zal verdrinken,'

Zei de abt, 'tenzij wij hem helpen.' 
Dat deden zij, het bevrijde schip voer en de man klom terug 
Uit het wonderbaarlijke zoals hij dat gekend had.



Rutger Kopland



Er is geen ellende meer onder de mensen,
bier en gelach tot diep in de nacht.
Verdriet is voor tragische helden, zodoende.

Nee, er is zeer veel geluk tegenwoordig,
vergeten zijn de zieke klassieken, de geheime
idylles van Hermans, Lermontov, Celine.

‘Wij hadden vrienden die ons verrieden,
wij hadden minnaars die ons haatten, wij
hebben een koud vuur in ons lichaam’.

Zo eenvoudig is het: uit de nacht komt
niemand terug. Onze dromen zullen wijken 
voor de feiten, nooit andersom, nooit andersom. 


