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Luie groente en andere 

gedichten 

 

Hans Erkens 

 

Inkijkexemplaar 
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Dichter bij Dordt 

 
 

Daar zie ik haar contouren 

een toren, trots en fier 

een ijzeren brug omringd door steen 

oneindig veel rivier. 

 

Nog huilt de kade tranen 

van olie, roet of teer 

ooit loste men hier schepen 

ik zie ze nu niet meer. 

 

Rijk versierde gevels 

verraden koopmansgeest 

door wijn en bier is men alhier 

veelvuldig lam geweest. 

 

Verderop langs de Merwede 

staat nog één verdwaalde kraan 

hier is een stuk verleden 

voorgoed stil blijven staan. 
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Brooklynse straten 

 

Voor Richard 
 

 

Brooklynse straten 

ik moest ze verlaten 

afscheid van een vriend 

die mij zo inspireert 

en met tranen vereert 

gelijk een liefde 

die ik nooit heb verdiend. 
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Klotsende koeien 

 

 

Daar stonden wij weer blij te zijn 

met camper bij de boer 

schuifdeur open, stoeltjes uit 

wijn uit plastic glas 

met weekendkrant 

of spannend boek 

de voetjes in het gras. 

 
’t Was één van die zwarte koeien 

die plots mijn aandacht trok 

met een hartverscheurend loeien 

al liggend op haar zij 

opdat ik mocht zien en horen 

hoe die middag in die warme wei 

een koekalf werd geboren. 
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Belgische Ardennen 
 
 
De Belgische Ardennen 

je moet ze leren kennen 

ik ben er vaak geweest. 

 

In Spa of Chaudfontaine 

daar moet je altijd rennen 

als het regent nog het meest. 
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Winter 
 
 
In de winter is de lucht 

hier zwaarder dan de zon 

het licht grijzer dan regen 

en mag ik weer kind zijn. 

 

Dan spetter ik plassen  

weg, tot er niets overblijft 

dan plukjes verlangen; 

wolken zonder glans. 
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Julia (22-09-2018†)  
 
 
Jij was mooi, jij was klein 

jij was stoer, jij was fijn 

jij was moeder, jij was kind 

en als collega zo bemind 

jij was slim, ik kan het weten 

jij bent weg, maar niet vergeten. 

 

Maar waar is nou die plek 

een dorp, een steen, een graf 

waar ik jou kan ontmoeten 

zeg mij, waar spreken wij af? 
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Diepblauw 

 
 

In diepblauw water 

dompel ik 

mijn zinnen onder 

van verstild verdriet. 
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Stikstof 

 
 
Het zit in de lucht en het zit in het gras 

het zit in de bloemen, in ieder gewas 

het zit in de bodem en ook in het water 

het zit hier in nu, het zit ook in later. 

 
Het zit in je hoofd en vlak onder je huid 

het zit in je vezels, wil daar niet meer uit 

het zit in de bomen en in ieder beest 

het zit in de dorpen, in steden het meest. 

 
Het komt uit een vliegtuig, uit al het verkeer 

het komt ook uit koeien, uit varkens nog meer 

het komt uit fabrieken maar ook uit de bouw 

het zit in je hand en het loopt uit de klauw. 
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Als de dagen zijn gedoofd 
 

Voor Ma 

 
 

Als de dagen zijn gedoofd 

en alles is gezegd 

de kat gevoerd 

haar bak geleegd 

en de vloer is aangeveegd. 

 

Als maanden zijn verjaard 

de kinderen geweken 

de lakens weer gestreken 

weet dan dat ik weet 

dat alles ertoe deed. 
 

Als gedachten zijn vertraagd  

en de wolken zijn verjaagd 

weet dan dat ik weet 

dat alles ertoe deed. 

 

Als woorden zijn verbleekt 

zinnen zijn verdreven 

het boek gelezen 

de huur betaald 

en het bed is afgehaald. 

 

Als dorsten zijn gelest 

en alles opgeschreven 

het beste is gebleven 

weet dan dat ik weet 

dat alles ertoe deed. 
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Onbemiddeld middelbaar (rap) 

 
 

Ik ben geen kerel, noch een vent 

heb middelmatig zangtalent 

men vindt mij oud en soms ook raar 

ben onbemiddeld middelbaar. 

 

Ik ben geen macho, heb geen geld 

ben in conflicten ook geen held 

ik jank om bijna ieder stuk 

het leven bracht mij geen geluk. 

 
Maar ik heb vrienden, maak muziek 

dat maakt mijn leven zo uniek 

ik blijf mijzelf op ieder feest 

ik ben nog nooit zo leuk geweest. 

 
Ik krijg een buikje, ben al kaal 

geen vrouw wil met mij aan de haal 

wat ik begin maak ik nooit af 

nee werken is voor mij een straf. 

 
Ik voel wat pijntjes hier en daar  

en ben een echte kluizenaar 

een dekbed houdt mij warm vannacht 

‘r is niemand die nog op mij wacht. 

 
(refrein)
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Miles 

 
Ode aan Miles Davis (1926-1991) 
 
 

Miles is een legende: 

Birth of the Cool 

Kind of Blue en later 

nog eens Bitches Brew. 

 

Miles' zo specifieke feel 

altijd puur, vol klagend vuur 

warm, messcherp of zacht devoot 

met plotseling, die hoge noot 

snijdt HIJ dwars door je ziel. 

 

Miles is een fenomeen 

met hoofdletters geschreven 

vrouwen die nooit lang bleven 

als toondichter uniek 

maar telkens weer alleen. 

 

Miles als inspirator 

zo zinderend intens 

ons mijlenver vooruit 

onnavolgbaar, Miles was mens! 
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Puttertje 
 
Voor schilder Carel Fabritius (1622-1654)  
en schrijfster Donna Tartt  
 
 

Puttertje, puttertje aan de wand 

in al jouw eenvoud zo charmant 

van alle kleur en zweem ontdaan 

gekooid in eboniet kwadrant. 

 

Sinds jij ooit in boek verscheen 

en al jouw onschuld plots verdween 

weet IK waarachtig en gewis 

wat een mannetjesputter is. 

 

 

PS: Donna 
 

Het klinkt misschien wel wat verward 

maar ik hoop niet, dat ik Donna tart(t). 
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Vang mij 

 

 

Vang mij op met al jouw warmte 

vang mij op met al jouw licht 

wieg mij eeuwig op de golven 

van jouw zonnige gezicht. 
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De tijd drinkt 
 

 

’t Is bijna twaalf uur 

het jaar welhaast verstreken 

het gezelschap onvoorstelbaar luid 

dus drink ik maar de tijd vooruit. 

 

’t Is bijna twaalf uur 

het jaar welhaast voltooid 

kijk op de klok, neem nog een slok 

op nu en ook op nooit! 
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Bonusgedicht: Coronabaard 

 
Ik zie veel mannen van het werk: 
Alfred, Kevin, Klaas of Tjerk, 
Björn, Bert-Jan, Cornelis, Aard 
allemaal met Coronabaard. 
 
Zo ongeschoren vol in beeld 

hangend, rokend of verveeld 
onverzorgd in trainingspak 
met vetvlek haast op iedere zak. 
 
Een kat die door het beeldscherm rent 
een vinger die zijn neus verkent 
is vast van kleine Bas van drie 
gezeten op zijn vaders knie 

zo gaat het al een maand of tien 
het is niet meer om aan te zien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


