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Het thema van deze negende Poëzieweek is SAMEN. Poëzie 
verbindt en voedt ons, inspireert en brengt ons samen.
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KLAAS DE GRAAFF

lege kraaiennesten

wind blaast guur en
oude dode takken zwiepen zacht
naar voren
desolate angst bij kleine vogels 
of straks in de lente 
hun gekoesterde zelf gelegde eieren
na een korte nestverlating
niet slachtoffer worden van kraaien
die met een uitvalsbasis
uit hun eigen nu nog lege nest
de kleine broedsels zullen aanvallen

maar nu nog samen wakend 
gekoesterd in hun eigen nestje
met het ongeborene
wachten op wat komen gaat.



ELS COPPENS

Die dag kreeg hij de uitnodiging:
"komt u maar naar de familiekamer."
eufemisme voor
het vertrek op de poli
waar genoeglijkheid
nare informatie compenseert;
waar zonder pardon
toch het vonnis geveld wordt;
waar het er plotseling
in al zijn omvang is.
KANKER
en de wereld pardoes kantelt.

Ineens een onzichtbare vijand,
onhoorbaar.
Ineens een achterhoedegevecht.

Kerstmis.
Familie en vrienden sluiten de rangen:
"We trekken je er sámen doorheen!"
Ze doen het.
Het lukt.

Samen sterk.



GUUS KELDERS

Samen 

Niemand staat alleen.
Velen zijn het met je eens. 
En zouden je zelfs bewonderen. 
Maar waar ben je? 
Hoe kan ik je herkennen? 
Louter door toeval? 
We zullen zien, tot ziens.



JOKE VAN OVERBRUGGEN
Samen, dat klinkt als muziek in mijn oren
Mooi, als je goed kunt horen  

Ik ben op zoek gegaan
Naar welke woorden hier niet zouden misstaan
De naam van de dichter met wie ik begin
Is die van Neeltje Maria Min
“Mijn moeder is mijn naam vergeten
Hoe moet ik mij geborgen weten”

Als U nog een naam wilt weten
Wislawa Szymborska schreef “Einde en Begin”
Haar naam zal ik niet snel vergeten
Zij schreef menig mooie zin

En ontving de Nobelprijs voor Literatuur
Zeven jaar na de val van De Muur
De rede die zij uitsprak voor deze prijs
Was in mijn ogen bijzonder wijs

Wislawa’s woorden worden in het boek vermeld
Zij beschrijft hoe het met de dichter is gesteld
In de taal van het dagelijks leven hebben wij te maken
Met “de gewone wereld” en “de gewone gang van zaken”

In de taal van de poëzie daarentegen is niets normaal
Dichters willen van “het gewone leven” iets bijzonders maken
Zij belasten zichzelf niet met alledaagse taken
En laten zich inspireren  door de wereld van de taal.



ANGELA POLDERMAN

Samen

Samen, een lijnenspel
wat aftekent
betekent

Een aanwezigheid
een blik
overduidelijk

aanvullend
verstillend
gedreven

eenvormig
in het zijn



LIANE BREDÉE

Samen in Coronatijd

Al van uit vroegste tijden 
wil de mens uit angst voor lijden 
samen zijn met alle anderen,
maar nu moet dat snel veranderen. 

Door samen te dragen een zware last 
krijgen wij mensen een veilig houvast. 
Maar nu is de wereld ziek en alleen.
Het samen zijn is heel ver heen.

Ook in het zorgtehuis is men wel samen,
maar familie kijkt slechts door de ramen 
en om troost bij elkaar te vinden
moet je je per mail verbinden.

Ook gezonde mensen zijn beperkt 
in samen zijn. Maar of dat werkt? 
Dus snelt men naar elkander.
Zowel de een als de ander.

Maar ho! Stop! De anderhalve meter 
en je mondkapje niet vergeten! 
Ga terug naar je computervriend,
want livestream en zoom geven wat je verdient.

Je kunt je familie en vrinden 
in een paar bewegingen vinden.
Je bent nu gered door de vijand van alle mensen.
Corona opent een nieuwe wereld voor nieuwe wensen.



JAN ZURING

Samen alleen

samen stil en alleen
waar kunnen wij heen
we tellen de donkere uren
die deze winter gaat duren
mijn ziekte gaat alsmaar door
van mijn teen tot aan mijn oor
ook al leg ik mij er niet bij neer
Zwarte Piet mag ook niet meer
Corona is nog niet te stoppen
ondanks al die knappe koppen
met de Kerst dus weinig bezoek
dat wordt eenzaam met een boek
wat moeten we met die reebout aan
laten we samen lekker smullen gaan
schat wat eten we met oudejaar
al weer champagne met kaviaar
ondanks alle liefde om ons heen
blijven we samen stil en alleen



THEO SMIT 

Niet alleen

Natuurlijk is het dichterschap
een eenzaam beroep.

Maar hoe eenzaam dat ook is,
er zijn altijd wel een paar lichtpuntjes.

De eigen werkkamer op een tochtige zolder.
Je vrouw die kreunend en steunend

de gammele zoldertrap bestijgt
met een half volle beker met lauwe koffie.

Het seizoen met een ruime keus aan
donkere, natte en uitzichtloze dagen.

De verslaafde lezer die je enthousiast
komt vertellen dat ze een taalfout gevonden heeft!

De gammele radio, een wel erg barokke kast voor het 
uurlijkse riedeltje dat we er samen wel uitkomen!

Want gelukkig hoeft hij het toch
niet helemaal alleen te doen...... 

Ja, samen.....
Yes, you never walk alone.



ALLEEN SAMEN

Bij het woord ‘alleen’ denk ik aan:

Dwalen in je nachtelijke dromen

Lezen van de krant of een goed boek

Mediteren of een dag uit vissen

Verhalen schrijven of een mooi gedicht

Baantjes trekken in de vroege ochtend

Leegte voelen na een groot verlies.

Bij het woord ‘samen’ denk ik aan:

Gezellig eten met familie, vrienden

Lepeltje lepeltje liggen met je lief

Demonstreren met gelijkgezinden

Genieten van een film of een concert

Kerkbezoek of feesten in de kroeg

Zorgen voor wie hulp of troost behoeft.

We leven in enkelvoud en meervoud:

Samen en alleen, alleen en samen.

LEO MESMAN



HANS MARIJNISSEN

Alle indrukken na de eerste

Onbedoeld samen
na afspraak
op de verpleegkamer
van het ziekenhuis
in onbewogen zonlicht
die middag.

Een stapvoetse wandeling
de gang op en neer
niet langer, niet meer
een aftasten van de vloer
warm en arm in arm
weer broer en zus.

Ineens die herinnering:
'Weet je nog,
een heitje voor een karweitje
van de welpen, de scouts
ruim zestig jaar geleden.

Jij moest mee
van vader
mijn grote broer
huis aan huis omdat
ik soms niet bij de bel kon
en moeder het zo beter vond.

Haar arm werd even zwaarder,
haar volgende stap
kwam wat later.
Alles daarna
wist die indruk
niet te overschaduwen.



MARCEL WESTPHAL

Samen

Voortdurend
Verscholen
Verbleven zij
Verholen
Verstopt
Ver weg
Achter de ramen
Vanwege
Een vilein virus
Dat voorkwam
Dat zij buiten
Kwamen;

Dat veroorzaakte
Dat zij
Bewust
Binnen
Bleven
En geen enkel
Risico namen;
Dat zij
Weliswaar
Geïsoleerd en
Gelimiteerd waren
Maar
Toch
Vooral
En bovenal
Geheel gelukkig
Samen.



FRED LAMBERT

Lockdown blues

Een druilerige dag vol natte kou.
De nederigste schuilhut is verlaten.
De soep is afgekoeld, de koffie lauw.
Ik loop verdwaasd te dolen door de straten.

De bomen en de struiken zijn nog kaal, 
ze hebben bloem noch bladerdek verworven.
De straten ogen grauw, de huizen vaal.
De dorpen en de stad zijn uitgestorven.

Het wordt niet droog, de schemer valt te vroeg
Het wolkendek hangt onder loden luchten.
Het lopen valt me zwaar wanneer ik zwoeg
over de keien van de brug der zuchten.

Nu hult me al de deken van de nacht.
Geen levend wezen valt nog te ontwaren.
De motregen drenst als een stille klacht
onder het lamplicht van een straatlantaren.



JACOB BISSCHOPS

Van uit naar in
–
Ook al hebben we daarvoor wel elektriciteit, 

om het gezellige kaarslicht ‘n kans te geven 

is het kunstlicht uit waardoor we intens genieten 

van het samen sfeervol bezig zijn zo op het einde. 

Ook al hebben we centrale verwarming,

toch is deze uit gelaten om de open haard 

kans te geven ons samen te verwarmen

in een verwennende huiselijke sfeer.

Het oude jaar dooft met de kaarsen uit,

we nemen weer de beste wensen door:

Wie schreef ook al weer wat? 

Wie schreef dit? 

‘In het nieuwe jaar meer mooier licht 

en warmte voor jullie samen.’



CATHERINE WITVLIET

Wanneer weer Wij?                  

Een lustrum terug die eerste reünie 
zo zonder, waar niemand kind meer was
van….. en namen werden genoemd
van hen en van wanneer zij gingen

het glas geheven, wij zijn er nog 
sommigen kropen door het oog
van de naald, wat aangetrouwden, 
nooit vergeten, gingen een eigen weg 

de onvermijdelijke foto’s en de trots
iedereen leuk, geslaagd en goedgekleed,
auto’s, huizen, boot, hoe gaat het toch met….
en zwarte schapen werden wit geschilderd 

maar toen gingen de foedralen open, de piano
klonk, de sax scheurde, snaren en stemmen 
het gebeurde opnieuw, we hervonden ons 
in kostbaar erfgoed, werden weer Wij.



LIESBETH DIRKSE

V-O-S

Tussen koeien
stapte ik aan de hand
van opa.
Vee, zei hij
en leidde mijn blik naar
een vlucht ganzen
die gakkend overtrok.

Rond een ven
liepen we waar
kikkers kwaakten en
ik vertelde
dat hij de liefste was.
O, zei opa
en wees.

Langs de rivier
gingen we
die scherp meanderde
tussen beemden.
Es, zei opa
en kerfde onze namen
in de schors
van een boom.



RENNIE VAN WINDT

Alleen

Soms schiet door mijn gewone weten
dieper besef.
Ik schouw in het wit van de toekomst
en zie mezelf
alleen.
Ik zie de kleuren van voorbije dagen
toen wij nog samen waren.

Misselijk word ik ervan.

Maar het duurt niet lang
of ik ben weer terug,
druk bezig thuis,
op weg naar wat dan ook,
weer thuis, in bed,
wakker in het donker.

We hadden met z'n tweeën moeten blijven
en nog zoveel doen.
Weggaan,
thuiskomen,
en samen wakker liggen,
samen slapen.



HELMA MICHIELSEN

Regels van verlangen

De tijd is verhuisd. Heeft een rijk gesticht
in de dampkring. Voorlopig is bewoning
uitgesteld.

Ongeëvenaard hakken cijfers sporen in
hardsteen. We leven verder in verlaten
oases. 

Condens raakt je aan. Druppels zijn uit
elkaar gevallen en waar hoor je nog
een lied?

Maar alles wordt teruggehaald naar hier.
Op het aardvlak potten met gevonden
scherven.

En er zal zeker kleur tussen de bomen 
die buigen, naar zuurstof snakken en
ademen.

Dan komt tijd terug. Heeft haast, is 
vol verlangen, zet ons in transparant
daglicht.

Met aan elkaar gesmede scherven 
is het lied geschreven. Klanken
hoorbaar.

De ijle levensdagen zijn voorbij. Ook
de bloedeloosheid. We bereiken
elkaar.



PAULINE JANSEN

uit het oog

we verloren ons 
in ons werk 
in het donker
of juist in het licht

we verloren contact
bewegingsvrijheid
en soms de realiteit
uit het oog

niet uit het hart

we vinden elkaar
in het nieuwe normaal
of beweeg ik 
steeds verder weg?

in mijn fantasie
in het licht
of juist het donker
heb je mij gevonden


