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Entree

Dat ik alweer geruime tijd in Friesland woon, laat zich lezen 

in mijn gedichten. Maar de overgang naar de gedichten vanuit 

Spanje, onze tocht naar Callosa en weer terug, vragen om wat 

nadere uitleg.

De winters hier in het noorden zijn niet makkelijk. Al in oktober 

begin je de dagen af te tellen dat de zomertijd nog wat licht en 

leven brengt. Maar dan breken onherroepelijk de vijf strenge en 

saaie wintermaanden aan. Gordijnen open gordijnen dicht. 

Op zo’n typische novemberdag besloot ik me aan te melden voor 

een verblijf van een maand in Callosa d’En Sarrià. Het 

kunstminnende echtpaar Knecht-Drenth kocht daar ooit twee 

oude pakhuizen en liet ze inrichten voor wie een project wil 

verwezenlijken, of een deel daarvan, een beginnetje of een 

laatste duwtje. Weg uit de bizarre tijdverslindende patronen van 

je dagelijkse leven en daar opeens de tijd hebben. Met als 

bijkomend voordeel het genadige klimaat en een 

onderdompeling in het authentieke Spaanse leven in dit niet 

toeristische bergstadje in de schoot van nota bene Benidorm. 

Ik was daar in de maand maart van dit jaar.

Een paar weken daarvoor zag ik de ilm Paterson in het ilmhuis 
van Leeuwarden. Het effect dat deze ilm op mij had deed me 
denken aan toen ik veertien jaar was en The Sound of Music had 

gezien. Dagenlang danste ik zo licht als een veertje door mijn 

moeders trappenhuis. Die twee elementen samen, 2 gifts of life, 

hebben deze bundel bewerkstelligd.

Augustus 2017





  een dichter is wind en lucht, een dichter is het meest nutteloze wat er is

                    Tsjêbbe Hettinga





9

Op zoek naar je bondgenoot

Het is weer december

de kleur van ezelhuid hangt over de dagen

maar zonder de troost van die leuke verschijning

spiegelt hij onverbiddelijk de familieverhoudingen

vastgelegd tijdens de vrolijke kerstdagen

en je weet nu al dat je geen voornemens hebt

nooit zal je blazoen schoon zijn of gladgestreken

hatelijke gedachten vleien zich weer eens als

knuffeldieren onder je hart. Liefde is altijd zo

eventjes maar, liefde is waar je over lucht

kan dansen als je met je rug op het land ligt

en begrijpt dat dit decor onverwoestbaar is.

Zoals jij hetzelfde kind gebleven bent maar

niet bang meer, niet zo erg bang meer.
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Settelen

Elke dag zoek ik het weer tijdens het opstaan

ik zoek het in cadeaupapier

dat over de weg waait

in op de vriendelijke wind ladderende
plastic zakjes

iedereen en alles

is op zoek

naar iets

ondertussen

wil ik het liefst 

een benzinepomp zijn

op een gunstige plek 

met een winkeltje erbij

en een mevrouw erin 

van rond de vijftig

die ernaast woont 

helemaal alleen 

en zo

de eindjes aan elkaar knoopt 

ik zou haar

man

minnaar

en 

bestemming zijn.


