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Voor mijn Hindrik

  die bij mij bleef

en altijd zal blijven.
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Voorwoord

Dit jaar, 2014, is het zeventig jaar geleden dat ik 
in Amsterdam geboren werd.
Zolang ik me kan herinneren, ben ik een 
geïnteresseerde lezer geweest.
Toch koos ik als studie en beroep voor de 
klassieke muziek.
Pas na mijn werk als muziekdocent en 
uitvoerend musicus ontdekte ik dat niet alleen 
muziek mijn hart kon raken, maar ook taal. 
‘Verklanken’ (door middel van muziek) en 
‘verwoorden’ (door middel van taal) liggen voor 
mij heel dicht bij elkaar.

Mijn zeventig gedichten zijn beschrijvingen van 
herinneringen, dromen, gebeurtenissen en alles 
wat daarbij hoort.
Ik heb gekozen voor een alfabetische volgorde. 
Daardoor lees je als het ware van de hak op de 
tak; met grote sprongen in tijd en in sfeer. 
Men zegt dat bewegen goed is voor een mens.

Edy Hoekema 
Beetsterzwaag, voorjaar 2014 
hhoekema@xs4all.nl
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1 April

lieve heer
in die grote blauwe auto
dank u wel
dat u mij
op zondag 1 april 
wakker claxonneerde
en daarmee mijn leven voor onbepaalde tijd 
verlengde

ik denk niet
lieve heer
dat mijn nabestaanden
het een leuke grap hadden gevonden
wanneer ik
zeg maar
niet meer thuisgekomen was

nogmaals bedankt 
lieve heer



14



15

Achthoog

toen ik liefdevol over de drempel werd gedragen
hing er nog een geur van nieuwe verf
we waanden ons in de hemel
achthoog
hoger kon niet

later
werd ik een beetje gek
van de brandende zon op het balkon
van de straaljagers 
die brullend hun basis verlieten
machines stampten een nieuwe wijk in elkaar
de knallende tochtdeur
de haperende lift
de stinkende pis in het trappenhuis

‘o nee, absoluut geen fietsen op de galerij, 
wat zegt u? gestolen? dat doen we hier niet.’

galmend geschreeuw van de buurman
dromen waarin een kind in de diepte verdween

ik sta te kijken naar de schaamteloze gaten
in dat vierkante blok beton
daar was onze blauwe kamer met het grote bed
en daar dat kamertje 
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waar ons kind voor het eerst lachte
achthoog
hoger kon niet

volgende week of wat later
neemt een ijzeren hand 
in één zwaai alles mee
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Advocaat

ze strekt een bevende hand uit
- nee oma 

advocaat moet je niet drinken
dat moet je eten
kijk hier 
het lepeltje -
na een paar hapjes 
beginnen haar ogen te stralen 
kleuren haar wangen rood
om te zoenen
zo lief
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Altijd

altijd 
hoor ik
in de stilte van de dag
het getik van je stok
je stap

nooit voel ik
een plotselinge hand
een onverwachte kus

alleen
in de stilte van de nacht
wacht ik
je hand
je kus
droom ik
altijd
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