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Porselein 

 
Ik dans op het schoteltje 
Op het ritme van uw handen 
Uit ervaring vult u me maar half 

 
U speelt met mijn witte huid 
Van kaolien, kwarts en veldspaat 
Hard en doorschijnend 
Voel ik glad in de zachte 
Omarming van uw huid 

Korenbloemenblauw zijn mijn bloemen 
Net als de aderen 
Die pogen door uw vel naar buiten 
Te barsten 

Ik doe voorzichtig 
Opdat uw handen niet breken   
 
ANNETTE AKKERMAN                  
(Maarsen – Nederland) 
STADSGEDICHT 2021 
 
 
 
 
Uitdijende vleeslappen slepen smurrie aan 
Een storm van kaas zoekt koek 
Ziedend zeeschuim op een espenblad 
Papt raaskal als banaan 
 
Alle bolle blos breekt passie los 
En dwarrelt knal het topje beurs 
Het basismateriaal geeft kleurenpracht 
Bakt pralines af en brandschachtdeur 
 
EMIEL HOOL 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
Schommels & Gedichten 2021 - Een organisatie van CC De Ververij  

i.s.m. Diepmassief en de werkgroep Gedichtendag Cultuurlink 
2 

                                   

Alle dinghe 
Syn mi te inghe!  
Ic ben soe wyt!  
   
Om een ongescepen 
Hebbic begrepen 
In ewigen tyt. 
  
Ic hebt gevaen. 
Het heeft mi ontdaen 
Widere dan wyt! 
  
Mi es te inghe 
Al el! 
Dat wetti wel 
Ghi dies oec daer syt. 
 
HADEWIJCH, 13DE EEUW, ‘MENGELDICHTEN’ 
 
 
Lyrische lamstraal van zeik 
Viel met zijn neusdopje op de platgewalste zomersjeik 
Gewoon en interessant zonder buiteling of controle 
Eerder recht op zijn druipende pismolen 
 
EMIEL HOOL 
 
 
Constantijntje, 't zaligh kijntje, 
Cherubijntje, van om hoogh, 
D'ydelheden, hier beneden, 
Vitlacht met een lodderoog. 
Moeder, zeit hy, waarom schreit ghy? 
Waarom greit ghy, op mijn lijck? 
Boven leef ick, boven zweef ick, 
Engeltje van 't hemelrijck: 
En ick blinck 'er, en ick drincker, 
't Geen de schincker alles goets 
Schenckt de zielen, die daar krielen, 
Dertel van veel overvloets. 
Leer dan reizen met gepeizen 
Naar pallaizen, uit het slick 
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt. 
Eeuwigh gaat voor oogenblick. 
 
J.V.D.. VONDEL, 17DE EEUW, ‘KINDER-LIJCK’ 
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0 ongenadige doot, bloetgierige beeste, 
Ghi vernielet al dat leven heeft ontfaen; 
Hoe rijc, hoe schoone, hoe subtijl van geeste, 
Niemant en mach uwen schichte ontgaen. 
Ghelijc ons Ecclesiastes duet verstaen, 
De wijse sterven ghelijc de sotten. 
T'herte verschrict, hoorende Jobs vermaen 
Gelijc vuyl etter sal mijn vleesch verrotten 
Int graf, als een cleet wert geten vanden motten 
Eerde werden, so alst es van eerden gemaect. 
Veel brooscher dan glas oft scherven van potten 
Es de mensch, die alle uren ter doot genaect. 
Wij gaen al te niete Thecuts spraect, 
Gelijc wateren, die inder eerden sincken. 
Ic seg peynsende, hoe suer dees not Overt gecraect 
O Doot, hoe bitter is u ghedincken ! 

ANNA BIJNS, 16DE EEUW 
 
 
 
 
Zal ik het blauw zijn 
aan de hemel van je stad 
de donkere vlekken bedekken 
met wat ongeschreven wit 
het kille ochtendgrijs vergeten 
nooit meer klagen over de regen 
zal ik het huis zijn dat je zocht 
de taal die je wou spreken 
de brief 
die je niet meer had verwacht 
zal ik het blauw zijn 
aan de hemel van je stad 
 
CATHERINE VAN ONGEVALLE  
STADSGEDICHT 2004 
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Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, 
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon 
Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn 
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. 

En als een heir van donkerwilde machten 
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn 
Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: 
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. 

-- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond 
Úw overdierb're leên den arm te slaan, 
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed 

En trots en kalme glorie te vergaan 
Op úwe lippen in een wilden vloed 
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. 

W. KLOOS, 19DE EEUW 
 
 
 
 
Het daghet 

 
Schemerdonker en alles is nog 
wat het moet worden. Een straat in diepe 
slaap, grondnevel als een donsdeken over de 
akkers. Niets is afgelijnd, niets is ingekleurd.  
Net voor het krieken, net voor het gloren. 
De zekerheid dat straks de eerste trein langs 
rijdt, de kopjes die rinkelen in de kast. 
De kat bij de achterdeur, het huis dat zich 
voorbereidt op verse geuren. Het uitrekken, 
het strekken, het bed en de juiste benen. 
Het geklepper van de brievenbus, de datum 
op de krant. Wat ons wakker maakt is wat 
het licht met vaste hand voor ons open spreidt. 
 
PATRICK CORNILLIE         
STADSGEDICHT 2019 
 

 
 
 
 



     
 

 
Schommels & Gedichten 2021 - Een organisatie van CC De Ververij  

i.s.m. Diepmassief en de werkgroep Gedichtendag Cultuurlink 
5 

                                   

 
‘Soo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen:  
't Is in de vlinderteelt. Het geestighe gedroght  
Siet oft het laeffenis aen sap van druiven soght  
En sit soo kuin, men soud het van den roemer knippen.  
Neemt ghij pinceel oft naeld: daer worden kuil en klippen  
Geschaepen, bos en bergh; en 't vochte veldt bedoght  
Met groene graesen. Daer 't welvarend vee nae toght.  
Dat haelt sijn aem, soo 't schijnt, en staet met gaende lippen.  
Bootseert uw aerdighe handt, en maeckt een mensch van leem.  
't Haelt bij Prometheus werck. Maer wen gh'u in de veem  
Der sanggodinnen vlijt; en woorden schoongeschreven.  
Een redelijcke ziel, met wackren sin instort:  
Soo blijckt dat ghij al 't geen, dat lijf oft leven schort,  
Van beids kunt geven; dan den dichten 't eeuwigh leven.’ 
 
 
P.C. HOOFT, SONNET 17DE EEUW 
 
 
 
 
Verbleekt de zuster moeders rust met een middel mees maakt muil 
Dan stond haar daver op het lijf en ging een sprinklerinstallatie schuil 
Toendra klapt en springt de bloei naar ieders suisend hart 
De riedels knopen Japans op los zodat kaas gewoon de verbeelding tart 
 
EMIEL HOOL 
 
 
 
 
 
Jantje zag eens pruimen hangen, 
o! als eieren zo groot. 
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, 
schoon zijn vader 't hem verbood.  
Hier is, zei hij, noch mijn vader,  
noch de tuinman, die het ziet:  
Aan een boom, zo vol geladen,  
mist men vijf zes pruimen niet.  
Maar ik wil gehoorzaam wezen,  
en niet plukken: ik loop heen.  
Zou ik, om een hand vol pruimen,  
ongehoorzaam wezen? Neen.  
Voord ging Jantje: maar zijn vader,  
die hem stil beluisterd had,  
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Kwam hem in het loopen tegen  
voor aan op het middelpad.  
Kom mijn Jantje, zei de vader,  
kom mijn kleine hartedief!  
Nu zal ik u pruimen plukken;  
nu heeft vader Jantje lief.  
Daar op ging Papa aan 't schudden, 
Jantje raapte schielijk op;  
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,  
en liep heen op een galop. 
 
 
HIËRONYMUS VAN ALPHEN, 18DE EEUW, ‘DE PRUIMENBOOM’ 
 
 
 
 
Rakelings 
 
Als ik stilte wil en slapen, 
zuchten kan en zweven moet, 
dan raak ik m’n gedachten aan 
met blauwe vingers en een wee gemoed,  
dan verdwijn ik, sprakeloos en rakelings, 
jouw oever tegemoet 
 
Zo vlucht ik weg en fluister, 
luister, voel, verdwijn en dein 
op jouw golf, onze stroom 
de verbinding naar ons samenzijn, 
naar wij die samen, in liefde en gedachten, 
tot iets vloeiends toe voltrokken zijn 
 
Als ik dan gestroomd heb en gedroomd 
op het ritme van jouw bloed 
tussen ons en onze oevers, 
dan mond ik uit in rood verlangen zoet, 
dan nader ik, sprakeloos en rakelings, 
jouw weerzien tegemoet 
  
DAVID HUYGHE    
STADSGEDICHT 2012 
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Liefste 
wij kruisen hier 
geen messen 
meer 
maar leggen 
in de gloed van 
rode wijn 
de lepels voor 
de ochtend neer 

zie dan hoe 
liever nog dan lief 
de maan 
fragiel volmaakt 
mijn hemel kleurt 
waarbij ik 
ademloos 
mijn pen neerleg en 
zwijg 

HILDE DE COCK 
STADSGEDICHT  2015 

 

 
 
De kop op vadems van het lijf 
Steekt adem naar de draak 
Vierendeelt die leden maar 
En prik ze op een staak 
 
EMIEL HOOL 
 
 
 
 
Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
 
Dat was gheselscap goet ende fijn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. 
Nu bestu in den troon verheven 
Claerre dan der zonnen scijn. 
Alle vruecht es di ghegheven. 
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Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
 
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven 
Ende in de weerelt liden pijn. 
Verware mijn stede di beneven. 
Ic moet noch zinghen een liedekijn. 
Nochtan moet emmer ghestorven sijn. 
 
Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
Dat was gheselscap goet ende fijn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. 
 
 
JAN MORITOEN, GRUUTHUSEHADSCHRIFT, 14DE EEUW, EGIDIUS 
 

 

Een vogel vlucht.  
 
Een vogel vlucht 
in ’t wilde weg 
de stilte stuk. 
 
De schreeuw verstikt 
in mistig wit. 
 
Is er een ster vermist 
een bloem vertrapt, 
een kind verwekt? 
 
De flarden stilte razen weg, 
te pletter in het niets. 
 
De twijfel blijft. 
Het water zwijgt. 
Het natte pad is onbetreden. 
 
 
PAUL BAEKELAND   
STADSGEDICHT 2007 
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Nachtvlinder  
 

Ik vlieg met wassen vleugels  
onder de koude maan  
zoekend naar gedeelde bedden  
waar kussen worden gewisseld  
in plaats van woorden  
en boezems in grijpgrage handen slapen.  
Omgeven door spiedende stenen  
gluur ik vol verwondering  
naar ogen  
die meer lezen in andere ogen  
dan wat er in boeken te lezen valt.  
Ik schroei zowaar mijn vleugels.  
 
 HERVE DELEU  
STADSGEDICHT 2014 
 

 

 
De tijden zijn zwart. 
wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren. 
in een mantel gehuld, door een 
engel op weerlichten doortocht verloren, 
en door het onuitroeibaar heimwee vervuld 
den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden, 
schrijd ik naar den Dood – 
en die een krijgsman had willen zijn 
in de hartstochtelijkste aller tijden, 
moet nu in late verwilderde woorden gewagen 
van eeuwen, die versomberden tot verhalen 
– duister en vurig – van Kruistochten 
en Kathedralen.  
 
HENDRIK MARSMA, ‘HEIMWEE’ VERZAMELDE GEDICHTEN’; 1941 
 

 

Croissants 
Het krieken van de dag kroop de kamer binnen 
Zijn krullige kruis vouwde zich schaar 
krakend van verlangen krioelden we 
met een kreet kraaide ik tussen linnen 
Krols krabde hij de kruimels uit mijn haar. 
 
ANNA NIEM 
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De overalse rommel verknocht zich als koopwaar op een trap 
Een man zijn neus trok krom en knipte een stuk van krab 
Niemand voorzag de kippenproloog voor gespeende runderen 
De maag verzuurde, zwalkte overboord en begon te glunderen 
Daarom gaf niemand meer om haar kwabbige tronie 
Wereldheersers zweren bij de froufrou van een pony 

EMILE HOOL 

 

 

Vloeibaar tussen vuur 

 

zwarte harten bestaan niet, 
zelfs niet als de kaarten verkoold op tafel liggen. 

met enkel vuur in onze handen 
benaderen we de dingen als brandbaar. 

zelf zijn we elkaars druppel 
in de emmer van de waanzin, 

altijd onderweg, in beweging. 
je glijdt tussen mijn vingers door en toch, 

naar je toe zwemmen word ik nooit moe. 
er brandt een waakvlam in ons midden. 

 

JONAS BECKERS    
STADSGEDICHT 2017 

 

 

 
“'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?” 
 
ONBEKEND, 11DE EEUW: 1STE DICHTREGEL IN HET NEDERLANDS 
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Triationisch met een smoel vol priapisme 
Proppen we onze dop stevig stijf 
Tot kaas verworden smurrie  
rijkelijk van het boegbeeld druipt 
 
EMIEL HOOL 
 
 
 
 
 
Wintergroen 

 

Jij leert vader het best kennen 
door kastanjes te verzamelen 
en uit het raam te keilen op dagen 
dat je jezelf minder graag ziet 

op een steenworp van het huis 
groei je op 

jullie zien elkaar weer wanneer 
ook hij zichzelf in de kou heeft gezet 
wortel schiet – dan toch – maar steevast 
weigert nog kleur te bekennen 

jij trekt het al lang nier meer 
en laat los 

elke wandeling is een bijeen rapen 
van de gedachte 
dat onder elke oprit een stevige 
handdruk huist 

schuilen is voor onderweg 
het regent 

binnenshuis. 

 

KENNETH SWAENEN  
STADSGEDICHT 2020 
 
 
 
 


