
Ida Gerhardt: Het Carillon (1941) 

 

Ik zag de mensen in de straten, 

hun armoe en hun grauw gezicht,- 

toen streek er over de gelaten 

een luisteren, een vleug van licht. 

 

Want boven in de klokketoren 

na ’t donker-bronzen urenslaan 

ving, over heel de stad te horen, 

de beiaardier te spelen aan 

 

Valerius:- een statig zingen 

waarin de zware klok bewoog, 

doorstrooid van lichter sprankelingen, 

‘Wij slaan het oog tot U omhoog’. 

 

En één tussen de naamloos velen, 

gedrongen aan de huizenkant 

stond ik te luist’ren naar dit spelen 

dat zong van mijn geschonden land. 

 

 

 



Dit sprakeloze samenkomen 

en Hollands licht over de stad- 

Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 

zo bitter, bitter liefgehad.  

 

Hendrik Marsman: Herinnering aan Holland 

 

Denkend aan Holland 

zie ik brede rivieren 

traag door oneindig 

laagland gaan, 

rijen ondenkbaar 

ijle populieren 

als hoge pluimen 

aan den einder staan; 

en in de geweldige 

ruimte verzonken 

de boerderijen 

verspreid door het land, 

boomgroepen, dorpen, 

geknotte torens, 

kerken en olmen 

in een groots verband. 



De lucht hangt er laag 

en de zon wordt er langzaam 

in grijze veelkleurige 

dampen gesmoord, 

en in alle gewesten 

wordt de stem van het water 

met zijn eeuwige rampen 

gevreesd en gehoord. 

J.C. Bloem: De Dapperstraat 

 

Natuur is voor tevredenen of leegen. 

En dan, wat is natuur nog in dit land? 

Een stukje bosch, ter grootte van een krant, 

een heuvel met wat villatjes ertegen. 

 

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, 

de in kaden vastgeklonken waterkant, 

de wolken, nooit zoo schoon dan als ze, omrand 

door zolderramen langs de lucht bewegen 

 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 

Het leven houdt zijn wonderen verborgen 

tot het ze, opeens, toont in hun hoogen staat. 



Dit heb ik bij mijzelven overdacht, 

verregend, op een miezerigen morgen, 

domweg gelukkig, in de Dapperstraat 

Gerrit Komrij: Het slap gepraat 

 

Te huur, die mededeling staat mij tegen. 

Is niet aan wie nog huur stort in dit land 

een steekje los? Zo’n grote speculant 

zit heus niet om wat extraatjes verlegen. 

 

Geef mij dus gauw een redelijk gelegen, 

genadig weggeschonken krakerspand, 

en vrienden, nooit zo stoned dan als ze, omrand 

door bedspiralen , op het dak bewegen. 

 

Alles is gratis voor wie geld niet acht. 

De glasruit houdt zijn winkelwaar verborgen 

tot er, opeens, een grote kei door gaat 

 

Dit heb ik nota bene zelf bedacht. 

Ik voel me, vrij van miezerige zorgen, 

domweg gelukkig met mijn slap gepraat. 

 



 Hendrik Marsman: Zonder weerklank 

 

Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt; 

ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; 

verzwelg mij, smeek ik – maar zij drinken niet 

wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet. 

Chatham, 17 juni 1667. Vondel dicht: 

                                                                                  JvW – 24 juni 2016: 

Hierop bruist de vloot der Staeten   Brussel is in alle Staten,  

Naer den Teems, daer Brittenlant    nu de Theems, dus Engeland 

Trots zijn ijsre keten spant:                trots de Brexit-ketting spant. 

Maer wat kan een keten baeten,      Maar wat kan een ketting baten 

Als de leeu van Hollant brult,             als het hele Brussel brult, 

En de zee met dootschrik vult?          Ier en Schot met afkeer vult! 

Hij rukt stael, als ragh, aen flarden,   Londen rukt zichzèlf aan flarden 

Sloopt kasteelen langs het strant,      sloopt de City aan het strand, 

Steekt met zijn gezicht dan brant!      Sticht door zijn gewicht een brand 

In de schepen. Wie kan ’t harden!      in Europa. Wie kan ’t harden? 

 

 

 

Francesco Petrarca (1304 – 1374) Let wel !Al bijna 6 eeuwen geleden schreef 

Petrarca een protest-sonnet voor ónze tijd!   

Het betreft nummer 7 van zijn Canzonière, zijn liedboek. 



 

Vraatzucht en slaap en lege vadsigheid 

hebben van de aarde elke deugd verdreven, 

en door de waan der dagen afgeschreven 

lijkt de natuur haar spoor volledig kwijt. 

 

Gedoofd is ’t sterrenlicht, dat wijd en zijd 

weldoend gestalte gaf aan ’s mensen leven, 

en spotternij en hoongelach omgeven 

wie zich aan schrijven of aan dichten wijdt. 

 

Wie taalt er nog naar mirte of lauwertak? 

De op winst beluste massa roept misprijzend: 

‘Och Wijsheid, jij bent arm en naakt en zwak!’ 

 

Edelgestemde geest, jij die al reizend 

dikwijls alleen zult zijn, ik wil je vragen 

om op je hoge tocht niet te versagen.  

 Neeltje Maria Min: 1944 

 

MIJN MOEDER IS MIJN NAAM VERGETEN, 

mijn kind weet nog niet hoe ik heet, 

hoe moet ik mij geborgen weten? 



 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam. 

 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten 

Gerrit Komrij: uit Shakespeare, Twelfth night,  ‘Oh, mistress mine!’ 

 

Mijn lief waar ben je? Draal niet langer. 

Toef bij je trouwe minnezanger,  

Hoor zijn zucht, zijn luid geraas. 

Vlinder, wil nu niet meer zwerven: 

Wat zich niet versmelt moet sterven, 

Dat weet zelfs de grootste dwaas. 

Liefde is niet iets voor morgen, 

Tijd komt er genoeg voor zorgen: 

Nu is nu, dus pluk de dag. 

Wie zal straks de tranen tellen? 

Kus me, want de jeugd gaat snel en 

Daarom, kus me, engel: lach. 

 

 



Anna Achmatova (1889 – 1966), een gedicht zonder titel uit 1913 

De herinnering gaat al verbleken, 

En je levenslot boeit me maar flauw, 

Maar mijn ziel draagt nog altijd het teken 

Van die ene ontmoeting met jou 

 

En ik word naar je huis toegedreven, 

’t Rode huis aan de troebele beek, 

Maar ik weet dat ik daarmee voor even 

Wreed je zonnige stilte verbreek. 

 

Ook al heb je nog nooit vol verlangen 

Met je lippen mijn mond aangeraakt, 

En ook nimmer in gouden gezangen 

Mijn vervoering onsterflijk gemaakt,- 

 

Toch voorvoel ik in ’t diepst van mijn dromen, 

Als de avond zo zacht is en blauw, 

Dat er ooit nog een weerzien zal komen, 

Onafwendbaar een weerzien met jou. 

 

 

 



Ida Gerhardt: de Gestorvene 

 

Zeven maal om de aarde te gaan, 

Als het zou moeten op handen en voeten; 

zeven maal, om die ene te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde te gaan. 

 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren 

kon uit de dood ik die éne doen keren. 

Zeven maal over de zeeën te gaan –  

Zeven maal: om met zijn tweeën te staan. 

3 gedichten van Martinus Nijhoff 

Eerst uit ‘Verspreide Gedichten’ nummer VIII, variant op het gedicht ‘Impasse’. 

 

Wij stonden in de keuken, zij en ik. 

Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag. 

Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag 

Wachtte ik het onbewaakte ogenblik. 

 

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf, 

en de kans hebbend die ik hebben wou 



dat zij onvoorbereid antwoorden zou, 

vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf. 

 

Juist vangt de fluitketel te fluiten aan. 

Weer is dit leven vreemd als in een trein 

te ontwaken en in ander land te zijn. 

 

En zij antwoordt, terwijl zij langzaam-aan 

het drup’lend water op de koffie giet 

en de damp geur wordt: een nieuw bruiloftslied.    

Nijhoff:  Het kind en ik 

 

Ik zou een dag uit vissen, 

ik voelde mij moedeloos. 

Ik maakte tussen de lissen 

met de hand een wak in het kroos. 

 

Er steeg licht op van beneden 

uit de zwarte spiegelgrond. 

Ik zag een tuin onbetreden 

en een kind dat daar stond 

 

 



Het stond aan zijn schrijftafel 

te schrijven op een lei. 

Het woord onder de griffel 

herkende ik was van mij 

 

Maar toen heeft het geschreven, 

zonder haast en zonder schroom, 

al wat ik van mijn leven 

nog ooit te schrijven droom. 

 

En telkens als ik even 

knikte dat ik het wist, 

liet hij het water beven 

en het werd uitgewist. 

                               Ten slotte, ook van Nijhoff: De moeder de vrouw 

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 

die elkaar vroeger schenen te vermijden 

worden weer buren. Een minuut of tien 

dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken, 

mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd 

laat mij daar midden uit de oneindigheid 

een stem vernemen dat mijn oren klonken. 



Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 

kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 

Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer 

 

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 

Prijs God, zong zij, Zijn hand zal U bewaren. 

Willem Elsschot: Het huwelijk 

 

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd 

in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven, 

haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven 

toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. 

 

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard 

en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren, 

hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren 

en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. 

 

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond 

het merg uit haar gebeente, dat haar tóch bleef dragen. 

Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, 

En rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. 



Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand. 

Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen 

en rennen door het vuur en door het water plassen 

tot bij een ander lief in enig ander land. 

 

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad 

staan wetten in de weg en praktische bezwaren 

en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, 

en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. 

 

Zo gingen jaren heen. De kind’ren werden groot 

en zagen dat de man die zij hun vader heetten, 

bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, 

een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. 

 

A.Marja: Het huwelijk 

Ik heb je alles gegeven: 

een gedicht, mijn maandsalaris 

en een kind; wil je nu even 

kijken of het eten klaar is? 

 

 

 



Jac. van Hattum: 140 pond 

 

Ik ben van Hattum en ik weet  

dat 140 pond zo heet, 

maar dat de naam direct vervalt 

als het leven wijkt uit de gestalt. 

 

Dan ligt, onder de naam van lijk, 

Die honderdveertig pond te kijk. 

Gij zijt bij het défilé misschien: 

alleen ik zelf zal het niet zien. 

 

Da’s vreemd: ik zie wat Gij niet ziet; 

wat Gij dan ziet, zie ik weer niet. 

Enfin....; de honderdveertig pond 

is nog springlevend en gezond. 

 

En ik geniet graag ’s levens gunst 

èn om mij zelf èn om de kunst; 

 

hoe meer ik drink, hoe meer ik eet, 

hoe meer gewicht van Hattum heet 

 



                                                Annie M. G.Schmidt: Literatuur 

Toen ik verloofd was met René 

die zoveel hield van Hemingway,  

làs ik dat werk van Hemingway 

omdat dat werk me zoveel dee. 

Maar toen het uit was tussen ons 

toen kreeg ook Hemingway de bons. 

 

Daarna was ik met Guus verloofd 

en kende Ibsen uit mijn hoofd. 

Later, met Peter, hield ik zo 

enorm van Valéry Larbaud. 

Maar ik ben nooit verloofd geweest 

met iemand die Homerus leest, 

en ik heb nooit een man bemind 

die Rabelais het hoogste vindt. 

 

Er zijn dus nog verscheiden gaten, 

helaas, in mijn cultuur gelaten. 

Ik hoop nog altijd op Pascal, 

maar wat dan ook, in elk geval: 

hoe meer het aantal liefdes stijgt, 

hoe meer ontwikkeling men krijgt. 



 

 

   

   

     

 


