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Geen nieuwsbrief, maar een brief met nieuwe gedichten.  

In de week van 26 januari tot en met 1 februari is het de Poëzieweek van de Lage 

Landen. Voor meer informatie hierover https://www.poezieweek.com/  

In het kader van deze feestweek van het woord een speciale extra editie van de 

nieuwsbrief van de Kunstkring Woerden. De gewone editie komt per 1 februari  

De Kunstkring is enkele dichters rijk en deze hebben de dichterlijke koppen bij elkaar 

gestoken. Met behulp van nog meer dichttalent van buiten de Kunstkring zijn in deze 

nieuwsbrief zeven gedichten te vinden, speciaal voor deze extra editie geschreven. Alle 

geïnspireerd op het thema “Vriendschap”. Dat is het thema van de Poëzieweek.  

Misschien denkt u: daar heb ik niets mee hoor, gedichten. Maar dan vergist u zich. U 

heeft deze gedichten nog niet gelezen.  

Waarschijnlijk denkt u: geweldig, poëzie om mijn geest te verrijken! Dan kunt u uw hart 

ophalen.  

Veel leesplezier.  

Petra Bakker  

https://www.poezieweek.com/


Helaas 
 
Ik ben een slechte vriend 
heb te laat gereageerd 
was net met iemand anders bezig 
heb je niet goed kunnen troosten 
heb je niet op tijd gehoord. 
Ik ga zelf struikelend door het leven. 
 
Kan je zo weinig geven 
een beetje eerlijkheid 
er niet omheen praten 
ik wil je wel horen 
dat is het zo n beetje. 
Wie wil mij nu als vriend? 
 
Mijn hart staat wel open 
op een tochtige kier 
kom gerust binnen 
in dit huis van omgevallen dromen 
we kunnen ergens beginnen, mijn vriend 
aan ons verhaal van hier en nu. 
Wees welkom 
en let niet op de rommel. 
 
Marja Hanko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                      MAN VERMIST  

   

 

Kun je iemand die je in een eeuw niet zag,        
die altijd blij was als je kwam of opendeed,  
nét nog een machtig wonder had beleefd,  
een even happig zintuig had voor cake,  
de plaat wist die je dadelijk draaien ging 
en ook hoe laat het was als jij moest liggen, 
dan nog grappen had bewaard voor toe,  
 
voor lief nam dat je niet zo’n renner was           
maar extra juichte als je stappen deed, 
je uitschold als je slecht was voor jezelf,            
wiens eigen weg was elk pad te ontdekken,  
die wie weet hoe lang nog heeft gewacht, 
zeg kun je zo een jongen, nu een man ja, 
missen zoals je een vriend zou missen? 
 
Je leven is ook zonder hem nabij wel rijk             
aan zin, met eer, vol ingekleurde kansen, 
liefde, al die anderen die je nodig hebben  
of zelfs mogen. Onrust is je onbekend. 
Je bent een grote vent. Wie maakt je wat? 
Dus waarom lig je wakker, hoor je opeens  
de stilte vóór het schrapen van een haan?   
 
Is steels bedenken "ach, die dertig jaar"   
en dan "voelt hij wellicht hetzelfde?" 
niet als blinddoeks pootje over willen 
door een niet bestaande binnenbocht,  
wel helemaal te gek maar nú voor woorden,  
louter wensenvoeder voor een lege put,     
die ezelig je holle brul weerkaatsen zou? 
 
Enig zicht op hoe het hem nu gaat? 
Misschien elkaar alsnog bedanken?  
Kun je hem vergeven dat hij zonder jou          
wel verder kon? Kun jij jezelf vergeven   
dat je alles zomaar lauw versloffen liet?  
Zeg, waarom zou je dat niet kunnen, 
zou dat enkel kunnen in een wee gedicht?  
 
                      
                     
                  Marcel de Roos, 
                     januari 2023 

  



Levenslang 

Vaak kan ik haar niet luchten of zien 

is ze mij te laf en zo vaak onbarmhartig 

heeft ze overal een mening over 

en denkt het altijd beter te weten 

is ze nog lelijk ook 

en 

komt ze dan weer bij mij slijmen: 

ik bedoelde het niet zo 

je kent me toch, onhandig  

ik word nooit helemaal volwassen 

en ik weet het vaak ook niet 

of neemt een bloemetje voor me mee  

en laat ze zelfs nog inpakken met glim en strik 

of koopt een mooie jurk 

of happy socks voor mij. 

Maar vaak is ze ook de enige 

op wie ik kan bouwen  

op wie ik blindelings moet vertrouwen 

die ik zo lang ken  

dat ik niet beter meer weet 

en besef ik dat ik haar nooit helemaal  

zal doorgronden 

zo lang ik met haar heb 

en 

vertelt ze me de ongezouten waarheid 

looft ze prijzen uit en hangt slingers op 

huilt met me heeft verdriet om mij 

droogt mijn rug af zet me bij de warme kachel 

als ik zo uitgeput ben en ieder ander moe 

dan verzint ze mooie dromen voor me 

Ze wordt verliefd met me 

bedrijft de liefde met wie ik liefheb 

strijkt rimpels glad en lachen we keihard 

om mij.  

Ze staat niet naast me niet voor me 

nooit achter me 

ze zit in me.  

ik ben mijn beste vijand en vriend.  

 

Petra Bakker 

Zinspeelster 

Jan. 2023 

 

Tekening is van Hannah Botersnoes © speciaal gemaakt bij dit gedicht (trots)  



Weg 

De lange lengte van de laan 

Waarover onze voeten gaan 

Verbindt ons immer aan elkaar 

Van mijn begin tot jouwe daar 

De stomme klinkers uit de weg 

Horen alles wat ik je soms zeg 

De lantaarns aanschouwen stil 

Wat jij mij zo graag vertellen wil 

De bomen fluisteren wat ik hoor 

En zwaaien alles naar jou door 

Wij huizen samen in onze straat 

En wanneer jij weldra weggaat 

Weg woont aan een nieuw begin 

Ook dan komt niemand tussen ons in 

 

MvOP, Dichter bij Verbeelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vriendin 
 
haar geuren  
versnellen de beelden 
als zij mij masseert 
met de oliën van eros 
word ik in slow motion  
met huid en haar vermengd 
en explodeert  
haar gezicht in mijn hart 
de wereld verdwijnt (god zij dank) 
en ik daal mee 
naar onbekende streken 
die alleen van mij zijn 
gestuurd door haar handen  
en groene ogen  
nieuwe geheimen 
bij iedere bocht 
 
zo mooi zo mooi 
 
Willem Jacobs 
Taalarbeider 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Veldboeketten 

mijn oma vertelde 

dat mijn vader 

vroeger 

veldboeketten 

voor haar plukte 

ik vind je lief 

zei mijn vader haar dan 

het boeket 

achter zijn rug 

verborgen 

vandaag 

was ik op bezoek 

bij mijn vader 

hij heeft hortensia’s geplukt 

uit de tuin van de buren 

voor mij 

ik heb het boeket aangenomen 

maar het blijven gestolen bloemen 

uit een ander zijn tuin 

in de trein naar huis 

heb ik ze weggegooid 

 

Aalze Koster 

  



Vriendschap en oorlog 
 

De Goudsesingel in Rotterdam schuurde tegen het centrum 

daar was ons kantoor. 

“mijn hart huilde vaak indachtig het bombardement” 

Zij woonde vlakbij het eindpunt van Lijn 4 

we werden collega’s in de 1e week van 1963. 

We hadden raakvlakken. Praatjes, hard werken en ook de nodige humor. 

Ooit voor werk en leven haar moeder van Zeeland naar Rotterdam 

mijn moeder van Oostenrijk naar Nederland net als haar zussen. 

Vanwege de oorlog Michella’s vader te werk gesteld. Zeeland, België en Frankrijk 

moest o.a. oorlogsrommel opruimen in een grote stad 

Daar ontstond een vriendschap met een familie die op een plein woonde. 

Na de oorlog werd Michella, het kleine babyzusje, geboren. 

Mijn vader werd klaargestoomd voor het leger en werd -moeilijk woord- 

en onderduiker 

(waarschijnlijk omdat zijn 3 zwagers Rijksduitser waren geworden) 

Vader verraden, opgepakt en naar kamp Amersfoort.  

Van het perron moesten ze in zo’n wagon, als vee. 

In de meest angstige momenten 

- soldaten, honden en geweren- 

heeft hij twee keer dezelfde man het leven gered. 

Die mannen werden na de oorlog vrienden voor het leven.  

Rond mijn 50e verjaardag hoorde ik van deze gebeurtenissen. 

De krijgsgevangenen moesten na de verschrikking in Dresden 

ook helpen opruimen  

Daar durf ik niets over te zeggen.  

Michella uit Rotterdam en ik uit Woerden  

waren hartsvriendinnen. 

Vorig jaar vroegen haar dochters 

of ik wilde spreken op haar uitvaart.          

 

Frieda De Geest-de Jong 

januari 2023 

 

 

 

 

 

  

Frauenkirche, Dresden 



Over de dichters 

Willem Jacobs 
In 1999 kreeg Willem de Cultuurprijs Woerden voor het tot leven brengen van de stad Woerden.  
Ook voor zijn werk met kinderen. Hij was voor twee jaar de zingende ambassadeur voor 
Amnesty Internationaal. Zeven dichtbundels en zes Cd’s uit heeft hij vol geschreven en gezongen. 
Met zijn band “de Tast” heeft hij vele harten verwarmd. 
Zijn laatste culturele bijdrage was tijdens de opening van de expositie van de kunstkring in 
Steinhagen met het ultieme vredeslied “Schwarzbier”?  
 

Marcia van Oploo 
(1981) heeft een achtergrond in de kunstmatige intelligentie (AI) en filosofie. Ze was jaren 

werkzaam als beleidsonderzoeker en data expert, en werkt nu als kunstenaar, researcher en 

adviseur bij Cansvast. Ook in haar kunst is ze veelzijdig. Marcia dicht, schrijft, schildert, 

tekent en maakt digitale kunst. Ze heeft een kenmerkende stijl met viltstift, een zachte toon 

met potlood en schildert zowel realistisch als abstract. In 2021 kwam haar autobiografische 

roman in dichtvorm Zinnen met Spelen uit, waarin zij in 200 gedichten haar zoektocht naar 

zingeving vastlegde. Zij analyseerde haar herstelproces en legde het patroon in haar gedichten 

vast met grafische weergaves in kleur, richting en intensiteit. In 2023 verschijnt haar 

debuutroman MeVersum, een psychologische thriller over identiteit in een virtuele wereld. 

Marcia exposeert met regelmaat haar werk aan een breder publiek. Een selectie hiervan is te 

zien op www.mvop.nl  

 

Aalze Koster 
(1961) ziet schrijven als fotograferen. Zijn teksten en gedichten zijn poëtische beelden: soms 
minutieus ingezoomde plaatjes soms met de groothoeklens genomen prenten. Inspiratie vindt 
Aalze vooral in het wonderlijke familieleven van zowel hemzelf als van anderen. De eerste 
bundel Dat is leuk voor op de foto, later? verscheen in 2015. Aan de tweede bundel wordt op dit 
moment gewerkt. 
 

Marcel de Roos 

(1958) dicht, omdat het moet voor zijn plezier.  
Terugkerende hoofdthema’s zijn ‘zin en schoonheid van het leven’ en het menselijk vermogen. 
Leven is zoeken, ontmoeten en misschien vinden.  
In 2018 verscheen zijn eerste dichtbundel “De tijd van ons leven”. Marcel draagt regelmatig voor 
uit eigen werk, spant bij gelegenheid graag samen met andere kunstenaars en presenteert zijn 
gedichten ook als video’s. Marcel is lid van de Kunstkring Woerden. 
Meer informatie: www.marcelderoos.nl 
 

Petra Bakker 

Geboortejaar is gelijk aan haar leeftijd. Gedichten gebruikt ze om wat anders ongezegd zou 
blijven geschreven te laten zijn. Heeft tot nu een dichtdoos “Sporen van jouw vingertoppen” 
uitgebracht. De draagtijd van de volgende is nog niet verstreken.  Maar de blijde verwachting is 
er wel (bij haar dan in ieder geval). Geeft voordrachten en werkwinkels poëzie schrijven.   
Interesse? Neem contact met haar op, er gaat weinig boven een mooi gesprek, behalve een mooi 
gedicht dan misschien: Petra7Bakker@gmail.com 
 

http://www.mvop.nl/
https://www.marcelderoos.nl/


Frieda de Geest 
Mijn naam is Frieda de Geest, geboren De Jong op 21 maart 1944. 
Ik kom van Scheveningen, ben opgegroeid in Woerden. 
Ik woon sinds 1971 in Montfoort, vanaf 2015 naast de poort. 
Sinds mei 2002 ben ik lid van de DichtersGroep Woerden. 
 
Ik ben gevonden door woorden en geraakt door zinnen. 
 

Marja Hanko 

(1967), Montfoort. Als boerendochter opgegroeid in de Lopikerwaard. Lid van DichtersGroep 
Woerden sinds 2008. Ze is docent kunst- en cultuureducatie, en vertelt graag verhalen over de 
geschiedenis van Woerden.  
Ze kruipt graag in de rol van Vrouwe Berha uit 1499 en speelt schooltheatervoorstellingen.  
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


