
MC

de alles zeggende stilte
 eenzame wolf



Colofon

ISBN: 978 90 8954 547 3
1e druk 2013
© 2013 Manja Croiset

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel 
of rechtstreeks bij de uitgeverij:
Uitgeverij Elikser
Ossekop 4
8901 AA  Leeuwarden
Telefoon: 058-2894857
www.elikser.nl

Omslagontwerp: Manja Croiset
Vormgeving binnenwerk naar een idee van Manja Croiset: Evelien Veenstra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de auteur en de uitgeverij.

This book may not be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other me-
ans, without written permission from the author and the publisher.



MC
DE ALLESZEGGENDE STILTE

of

EENZAME WOLF

Manja Croiset





Voor Dennis. And I love you dearly, more dearly than a 
spoken word can tell.
The Last Farewell ~ Roger Whittaker
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Er komt geen geluid meer over mijn lippen.
Ik wil een boek uitgeven 
met 1000 lege bladzijden of meer
met alleen voorop mijn geboortedatum en achterop
mijn overlijdensdatum veelzeggender
dan mijn oeverloze woorden schat.
De alles omvattende stilte.
Stilte, die rust uitstraalt, iets anders dan berusting!
Toch nog een titel? Die Bleierne Zeit!
Geschreven in het ouderloze tijdperk.

Voor dit boek geldt, wederom, wat ik in het interview zei, bij het 

verschijnen van mijn eerste boek:

“Ik schrijf geen gedichten, ik heb die pretentie ook niet. Als ik iets ben, 

is het woordkunstenaar!”
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Als woorden tekort schieten, is zwijgen “veelzeggender” !
 Manja Croiset

Een verzoek om euthanasie, is geen “doodswens” maar een 
te zware levenslast en geen gebrek aan levenslust.
 Manja Croiset

Houd me vast, raak me niet aan!     Manja Croiset

Ga weg: je moet me troosten!
  Miranda Gerbrands
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MET DICHTGEKNEPEN STROT

de hele dag en nacht
gehuild
en geen woord komt
er gesproken uit

drie weken later
mijn begrafenis wordt
er gehuild
is er een gesproken woord

of zal het even stilletjes
verlopen

de schreeuw zonder geluid
welt op
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CLAUSTROFOBIE VOOR MIJN BESTAAN

de woorden vloeien vanzelf
suïcide gedachten
maar ik ben opgesloten
in mijn dwangbuis van ziekte en angst
zo ondoordringbaar
dat niemand me kan horen
schreeuwen
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slik je niet teveel 
vraagt ze bezorgd 
ja, het is vergif 
maar nee te weinig 
om de magma van angst 
te blussen
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de vrouw met het
stenen hoofd
vier nachten niet geslapen
mijn kop is van steen
waarom heet “dat” boek
wie is van hout
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grote verdrietige ogen
net als het meisje op
het schilderij
verkleumd en verstild

Paula Modersohn-Becker
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sinds ik het deerniswekkende
meisje sokjes heb aangetrokken
ziet ze er een stuk minder zielig uit
maar dan de blik in haar ogen
mijn hart breekt
en weet dat het nooit meer goed komt
het huilt van binnen
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tweede generatieslachtoffers
die bestonden toch niet!
dodelijk vermoeid en verzwakt
zit ik achter de computer
trillend click ik iets onbedoeld aan
alles selecteren verschijnt welja
joh allemaal niet de ene helft
hard labour en de andere helft
de gaskamers in
hupsakee allemaal tegelijk
gisteren belde ik met de SVB
om één van mijn verzorgenden
ziek te melden
mevrouw; wat is uw registratienummer
steevast antwoord ik mijn kenmerk is 12777
maar nog steeds een nummer

hoe vaak was ik met mijn vader in Kamp Amersfoort
en als ze ons dan hoorden praten
mijnheer wilt u even uw naam noteren
en kunt u ergens uw nummer vinden
natuurlijk had mijn vader al zijn NUMMERS in zijn hoofd
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de moeder die ontkwam aan deportatie
de moeder die gesteriliseerd zou worden
door de bezettende macht
het ging niet door
die abortus van haar die ze zou krijgen
het ging niet door
het verwoeste leven van het meisje
ze vocht en vocht en vocht
ze bleek een sterke vrouw
maar het leven bleef niet bedoeld

Bibliotheca Barlaeanorum ook geen thuiskomen en ik was 
al ontheemd!
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een blik werpend op de klok
vertelt me dat het 8 uur ‘s avonds is 
tijd voor het NOS Journaal 
tegelijkertijd denk ik dodenherdenking 
en het is nota bene december geen 4 mei
8 uur ‘s avonds het is SPERTIJD 
en dan een schok zomaar een beeld  
van een niet bestaande foto  
van mijn moeder met een davidsster op 
zou het ooit over gaan
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Geluid is Geweld

mijn joods zijn
het ene ogenblik saamhorigheid
een ander moment aversie vanwege cultivering
terug bij mijn anti-oorlogsgevoel
afkeer van uniformen
de ergernis dat door op die manier geklede mensen
de herdenking geclaimd en kleur gegeven wordt
wederzijds onbegrip en zij weten niet eens
dat ze op harten trappen
ik word onpasselijk als ik naar ze kijk
weg pacifistische gedachte
dezelfde weerzin/walging
bij het noemen van verzet en oranje in een adem

zelf een driftbui in de joodse kliniek
bij het verplichte dragen van keppeltjes
afslaan wilde ik ze van de mannenhoofden
net zo veel respect afdwingen voor de vervolgde
niet religieuze joden als voor de vromen
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mijn moeder vond terecht dat de oorlog
ons als jood bestempeld heeft
we waren het anders niet geweest
nu wel tranen met tuiten huilen
het verdriet
de verwonding staat niet ter discussie
de twee minuten stilte
soms in het teken van hen die niet meer zijn
soms gewijd aan mijn ouders die naast me stonden
ongemakkelijk daaronder en opeens
sta ik zelf op de appèlplaats
de stilte met een schreeuw te verstoren
wacht de gaskamer of het vuurpeloton

Het boekje van Ellen Santen. “Aan twee minuten heb ik niet genoeg”.

Over dwang de stilte doorschreeuwen, ken ik uit mijn (te) 
zeldzame Concertgebouw en Schouwburgbezoek. 
Nooit heb ik met iemand die angst gedeeld en de controle 
heb ik goddank weten te bewaren.
Het bovenste stukje de verklaring.
En hier is het duveltje de dwang, die oeverloos wordt, 
daarin geen discipline.

Deze uitspraak als dochter van ook een Shoah overlevende, 
zal ik nooit vergeten! 
De jaren van stilte van mijn moeder. Graag verwijs ik naar 
de uitspraak van Jessica Durlacher: “van horen zwijgen”. 
Mooier valt het niet te verwoorden / uit te drukken. De 
stilte voelen, maar de rust ver te zoeken. De beklemming 
en het verdriet voelen, toen nog geen weet van!
Dit van haar, dank je Jessica! Natuurlijk ook aan jou Ellen, 
met excuses aan jullie beiden!
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JULLIE IS JODENVOLK BORRELT OP! 

Eerder scheef ik, met mijn vader in Kamp Amersfoort staan 
“praten”, jong wisten we wel van zijn verzetswerk, maar 
niets van de gruwelen ook door hem doorstaan! 


