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Sla 3 gaten langs de rug van je boek. Je kunt 
een veiligheidspen, een naald of een priem 
gebruiken om de gaten te ponsen.

Snijd een touwtje 3 keer de lengte 
van je boek.

Rijg de draad door het bovenste gat.

Rijg de draad door het middengat en 
trek die steek aan.

Open het boek en rijg de draad door het 
midden.

Steek vervolgens de draad door de onderste 
gat en haal het middengat over.

Bind het touwtje om het touw dat langs de 
ruggengraat loopt en snij het overtollige af.

Download de pdf van de website 
drukkerswerkplaats.nl en print 
deze dubbelzijdig uit.
Vouw alle vellen dubbel tot A5. Steek 
alle gevouwen vellen en het omslag 
ineen. Wrijf de vouw aan met een 
vouwbeen. Je heb nu een katern.

colofon

Deze ‘doetut-zelluf-bundel’ is een uitgave van Sub Signo Leonis. 
Het ontwerp, typografie, (digitaal) zetwerk en drukwerk is gedaan 
door de medewerkers van de Drukkerwerkplaats.

Het binnenwerk is te downloaden via drukkerswerkplaats.nl
Het omslag en naaisetje is te koop bij Drukkerswerkplaats Gouda.  
Hulp nodig?  
Iedere woensdag overdag en elke eerste donderdagavond van de 
maand helpen de vaklieden van de Drukkerswerkplaats je graag. 
Van harte welkom!



over deze bundel

Deze bundel met gedichten is voortgekomen uit het 
dichtersinitiatief ‘Dichters op Donderdag’. Een tweemaandelijkse 
dicht- en dichtersavond met eten, drinken en muziek. De avonden 
worden gehouden in Gouda en hebben allemaal een thema waar 
niemand zich aan hoeft te houden. 

Iedere avond heeft ook een jurylid die volledig subjectief mag 
bepalen wie de beker mee naar huis mag nemen. Dat gezegd 
hebbende, iedere avond heeft ook een beker.

Tijdens één van de avonden werd het idee geopperd om een 
bundel door de Drukkerswerkplaats te laten drukken. Omdat 
deze bibliofiele bundel nog op zich laat wachten ligt nu hier deze 
‘doetut-zelluf-bundel’.

Voor de bundel zijn bijna honderd gedichten ingeleverd. Voor deze 
gelegenheid is gekozen om per dichter één gedicht op te nemen. 
De keuze is gemaakt door de redactie.

In deze bundel staan gedichten die tijdens ‘Dichters op 
Donderdag’ zijn voorgedragen. Niet alle dichters staan er in. Niet 
alle gedichten staan er in. Maar nu krijgt u een beetje een idee.

Er komt ook ooit een deel 2.

Namens de Dichters op Donderdag 
Chris Bellekom & Hanneke Leroux

34 ’s ochtends

Jij mag nog niet opstaan
niet uit ons warme bed
jij mag nog niet werken gaan
nog niet naar het toilet

wij blijven gewoon
ja, de hele dag
wonen in ons bed

dan zoen jij mij
en streelt mijn huid
ik doe dat ook bij jou
we maken geen geluid
we liggen enkel zij aan zij

Wanda Micke



33opstaan op 6 februari

met mij een slapend dorp
de trap afdalen
hoofd gevuld met houten plannen
ver van hier, ver van nu
stilte aan al mijn deuren
nog zwijgt het huis dit duister
 
de keukendeur
het glas kijkt buiten
de bomentuinen zijn nog nacht
zij zijn lantaarnlampen
in zilverlichte mist
 
plots komt van uit het niets daarachter
door alle luistervertes heen
het eerste lentezingen
van een merel in de nacht
 
ons voorjaar meldt zich
en somberte verdampt tot licht
in tijdloos hier en  nu
 
(voor Bertie)

Theod H. Boomzinger
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32 allerheiligste Jij

De nacht ligt in ondiep water 
als je adem stokt 
en het leven stolt in vragen
Hebben we genoeg geliefd geleefd?

Met je lippenstift kleur ik je
Allerroodste dood
En kus mijn adem koud
Op je mond van mooie woorden

Met mijn handen dans ik je
Allerlijkigste lijf
Wals ik liedjes die we leefden
En zing ze zachtjes bij je oor

Met mijn vingers eet ik je
Allerkruimigste kaas
Gebroken op je tong gelegd
In je laatste smaak gesmolten

Met een lepel vang ik me
Allertraagste tranen
Druppel ze tussen mijn lippen
En drink, drink, drink, drink

Dan pas rouw ik je
Allerheiligste Jij

Ruud Broekhuizen



31zandloper

Een zandloper
Loopt over het strand
Hij heeft de tijd.
In zijn lijf.
Denkend aan haar taille
Verzand zijn gedachte.

erasmus

Vogelteldag in Gouda
Eén,  Erasmus

Robin Mulder



7ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou

Ik denk, ik zeg het maar gewoon
wat ik het liefst tegen je zeg
drie keer, dat is…
nou ja, dan kan geluk toch niet meer stuk
nooit niet en nergens 
drie keer, dat is…
ik bedoel, dan heb je toch wel iets
een soort van jubel in je handen
drie keer, dat is…

Ssst, niet zeggen nou 
blijf het gewoon maar doen
overal en telkens weer
zoen me, zoen me, zoen

Annewies van Ess

30 een moment als wij

Een moment 
als dit
als geen ander
een moment als altijd
tijd die
kruisende lijnen tekent 
op een onbeschreven hemel
schijn kan bedriegen
eeuwig voor even?
 
tijd 
vlecht levens
een toegevallen ontmoeten
zien en zonder zoeken 
vinden en vast 
-houden
van
 
een moment als wij
van beloven
inhoud aan woorden
blijven en worden
aan de ander 
verpand
 
Ineengeslagen
dunne draden
van flarden bestaan
gevlochten kwetsbaarheid
maakt het touw
dat zon en zoute stormen 
kan doorstaan,

Rob Haster



29voor vroman

Allebei lagen we op een dijk
Op lang gras, op bobbels
van klei

Allebei hoorden we het zoeven
van fietsenbanden, nabij
maar aan de andere zij

Allebei roken we het water
Zagen schepen als zwartvlakken
door zongeknepen ogen gaan

Allebei verlieten we onze dijk
Vertrokken, om niet meer 
terug te keren

Ik lig nu op zijn dijk
En hoor het zoeven
van zijn fietsenbanden

Peter Noordhoek

8 echt

wil jij mijn oor zijn 
dat zo bang niet horen kan 
wil jij mijn oog zijn 
dat door de tranen heen niet zien kan 
wil jij mijn stem zijn 
die zo gebroken niet meer spreken kan 
wil jij mij horen zien verstaan 
en voor mij in stilte verder gaan 
waar ik in oorverdovend niet zijn 
ophoud te bestaan 
 
ik zal jou dragen 
je oren ogen stem zijn 
waar jij jezelf verdwaald 
niet meer verder gaan kan 
opdat wij elkaar onszelf elkaar 
in de ogen zien en vinden kunnen 
en in het altijd immer rusten gaan 
 
lief ondanks dankzij rauw en bang 
elke dag opnieuw 
zijn wij echt zijn wij nieuw

Arjenne Vossepoel



9voortschrijnend inzicht

mijn toekomst is al lang geschreven
ik weet waarheen dit leven gaat:
een kist, een kuil, een staande steen
waarin mijn naam gebeiteld staat

en beide jaartallen waartussen
ik mijn kansen kansloos liggen liet
horend blind, en ziende doof
ik leefde wel, maar durfde niet

er staat: ‘in dankbare herinnering
voor altijd wonend in ons hart,
hij ruste nu in vrede, na een leven
dat hem té zeer heeft verward’

en voor wie dit ooit nog leest:
ik kwam,  ik zag,  ben er geweest

Troubadichter BartenofCornelis

28 mijn moeder

aan je ziekbed 
werd jij het kind 
en ik de vrouw 
die wilde dat ze jou 
datgene kon geven 
wat jij mij gaf: 
leven

mijn vader

Steeds verder dwaalt hij af
Zelden kwam hij nader
Hij was altijd al ver
Mijn oude vader

Ik ken hem  niet
De kans mij nooit gegeven
Soms zag ik heel even
Een glimp van wie hij was

Nu dringt de tijd
Om hem te leren kennen
Te vragen wie en hoe 
Het nu is en  vroeger was
En dat dat
niet pas
de laatste dag
nog kan

Maja Etman



27kentering

van alles valt in mij
van alles laat los
ik ben het zuchten van de bomen 
ik ben het snikken van de lucht
want op dit zelfde ogenblik 
verdwijnt mijn vader uit de dag
en ik heb niet de macht 
de tijd terug te draaien

terwijl hij uit zichzelf kruipt
probeer ik één geheel 
te blijven

Klara Smeets

10 de leegte

Dan start je en rijdt weg, gelijk linksaf met aan 
het stuur je ene hand, de ander in het licht 
zwaait me nog toe en dan raak je uit ‘t zicht  
ik pak de klink en aarzel om het huis weer in te gaan.

In de kamer sta ik even stil alsof ik ‘t niet meer weet 
en schil ik al vast de aardappels, een mooie daad   
waarmee de wereld verder gaat en voor ik dat vergeet 
de ruimte nuttig vul, die jij nu achter laat

Wat vreemd is dat gevoel, als jij niet bij me bent, 
een paar dagen maar – de tijd gelimiteerd, 
aan mij laat zoals ik toch wel ben gewend

Is dat nu zo iets is als wat men van de dood beweert, 
dat gevoel als voorbode van wat nooit went, 
een beetje van het sterven heb ik nu geleerd. 

Eduart Ditmar



11zomaar in een goudse wijk

Het buurtcomité
bestond uit twee
heren uit de wijk
één arm, één rijk.

Het was een naar ding
de laatste vergadering
over de naam van de buurt,
had de sfeer wat verzuurd.

Er ontbrandde een felle strijd.
Er was onenigheid 
en zie daar, daar verrees
twee buurtcomités.

Chris Bellekom

26 autorit

Mijn stuurwiel vormt het midden van twee lijnen,
verdwijnend tweetal dat weer groeit van voor af aan.
Slierten van nevel weven wit een deken.
Zo ligt ze voor het rubber neergestreken,
en maakt oneindig ver 10 meter hiervandaan.

Ik tel mijn strepen, God weet wat zal komen!
Vangrail, de bomenrij loopt evenwijdig, maar men ziet
– buiten een tiental vingers om het stuur – geen hand voor ogen.
Enkel een route plannend dwaallicht komt voorbijgevlogen;
hij neemt meer waar, of stelt de vragen niet.
 
‘t Is koud vannacht, boven stralen de sterren.
Nog zes eenheden te gaan, de reis als doel,
waarin ik mij tussen vertrek en aankomst
afwisselend gekend en vreemde voel.

Kees de Leeuw



25ode aan j.c. bloem

We aten samen sterren in een tent hier in de straat.
De keuze was Egyptisch, dus beperkt.
Een broodje met falafel was het voorspel tot de daad.
Ik had daar al een stijve, ongemerkt.

Aan de bar een vent met integraalhelm op het hoofd.
In zijn hand twee kapsalons, da’s smullen.
Mijn liefje had mij deze dag een sexpartij beloofd.
De opwinding was niet meer te verhullen.

Thuis gekomen lag ze dadelijk naakt op het dressoir.
In wat ik nou een mooie pose noem.
Ze zei met zachte woorden en ook met een fijn gebaar:
‘Schrijf op mijn lijf een prachtgedicht van Bloem.’

Ik ben er aan de slag gegaan, met deegroller en kwast.
De sex was slecht, hoezeer het me ook spijt.
Het fijne stof zat overal, van tafel tot aan kast.
En bloem tot in de poriën van ‘t tapijt.

Joost Reichenbach

12 een arm volstaat 

Als de rivier zich uitrekt legt de dijk een luie arm
landinwaarts, veegt hooiland, hoeves, huizen 

met de vleug mee bij elkaar en laat papaverzaden
vallen in de voegen van de tegels op het schoolplein. 

Dan de bel en een bus die de dijk afdendert.
Stoeptekeningen rennen de straat op, willen mee,

geeft niet waarheen, en die bus, die bus rijdt dwars
door ze heen. Achter je ongebruikte voordeur eet je 

warm en leeft het langzaam. In de kantlijn
droom jij ook nog weleens van wegzijn. Dat blijft. 

Corie Grootendorst



13lente

Het water in de sloten
is onherkenbaar koud
van kapotgevroren ijs.

Een hoofd vol winterkoren
ligt blauw bevroren
tussen scherven land en ijs.

Een gele vogel
klapwiekt uit de scheve lucht
zijn onherstelbare landing.

Het moest lente zijn,
maar het woord was uitgegleden
en kon het wak niet uit.

Daan Hazenberg

24 novembermens

Drie gedichten, ik had er maar eentje meegenomen 
Maar als ik u aankijk heb ik hoop 
dat ik hier toch mee weg kan komen: 
 
Een novembergeboorte 
Wordt niet zelden verklaard 
Aan de hand van een wel heel effectief geschreven Valentijnskaart 
 
Dus novembermensen in deze zaal 
Als u dit nog even wil horen: 
Uw voorliefde voor spelen met taal 
Is bij deze wetenschappelijk bewezen 
Aangeboren 

Jeffrey van Geenen
<ter plekke geschreven donderdag 17.11.2017>



23papavers

De belofte van het voorjaar
verzandt in zinderende dagen
merels liggen in verstofte aarde uitgespreid

voordat je het doorhebt
bloeien de papavers
verkondigen de zenders oorlogstijd

ik ren rond met gieters water
alles vlucht de scheuren in
waarop het in de diepe grond verdwijnt.

Jan Graafland

14 para di aruba          (vogels van aruba)

Mi ta kanta bunitesa     (ik bezing de schoonheid
bunitesa di mi isla          de schoonheid van mijn eiland
di mi isla yen di para      van mijn eiland vol vogels
yen di para di koló:         vol kleurige vogels)

chibichibi 
i chuchubi
chinchirinchi
trupial
totolika
warawara
kinikini
i chogogo
mòfi
blenchi
i prikichi
buladeifi
i patrushi
lora
chonchorogai
bubi
lopi
redado
gabilan piskadó
skèrchi
ganshi
i krabèchi
snepi
meuchi
garabèt
garza blanku



15garza blou
giripitu
i kawkaw 
pat’i aña i shon pit

Mi ta kanta bunitesa        (ik bezing de schoonheid
bunitesa di mi isla            de schoonheid van mijn eiland
di mi isla yen di para        van mijn eiland vol vogels
yen di para kant’i awa      vol vogels langs het water
den baranka                     tussen de rotsen
riba palu                           in de bomen
yen di para                      vol vogels
di koló.                             van kleur)

Frida Domacassé

22 klimop

De klimop die mijn huis bekruipt
het maakt van mij een kluizenaar
steeds weer komt het terug, en sterker
straks krijgt zij nog gelijk, ben ik nog gekker
dan mijn vader was

er radicaal een eind aan maken
de ader zoeken, er het mes in zetten
ik ben er simpelweg de mens niet naar

nee, ik kom niet onder de klimop vandaan
verborgen gedij ik het best.

nacht

Ik word niet gek
ik ben anders dan mijn vader
die opgesloten zit
ik heb een globe
en een draaibare kaart van de sterren
ik heb de totale controle
laat hem maar komen, de nacht
wie maakt hier de kamer zwart?!
niet opkijken nu
afstandelijk blijven
rustig het roofdier laten betijen
niets zeggen
iets zingen
en stilletjes door blijven draaien.



21de rijn bij woerden
         
lang
oneindig lang geleden
en ver weg
werd een stroom geboren
 
water valt
loopt traag omlaag
zoekt bedding
valt en rijst
stortvloed van water waterval
daalt onweerstaanbaar
       naar lege streken en
       krijgt een naam
 
schoon vastgelegd in
een Romeinse tabula
blijft hij voortstromen
men noemt de rivier reno
                               vorrhein
                               hinterrhein
                               rhein
                               Rijn
                               nederrijn
                               kromme rijn
                               leidsche rijn
                               oude rijn
die stroomt naar zee              ik verzwijg de armen
                               als een wak
                               in de stad
                               in het poldernat
                               tussen broeken en waarden
                               langs linschoten en meije
                               Woerden
                               een vesting
                               rond de alom aanwezige stroom.                     Inez Meter

16 stadsberichten

De woorden drijven stil door ‘t verlaat  
omgekeerd, gespiegeld 
in een vreemdsoortig schrift 
 
Een hond, staand op een boeg,  
blaft staccato zijn vaarwel 
tot hoog over de sluis 
naar verderop 
waar juist  
de dichter gaat 
 
en zwijgt dan in het Mallegat  
De enorme sluisdeuren heffen zich 
om beurten 
In het kielzog 
buitelen de woorden 
plotseling uitzinnig mee 
in de watermacht 
 
en stromen langzaam verder 
door de rivieren navelstreng  
Ze komen pas bij zinnen 
in het zicht van de zee 
waar ontheemd 
de dichter wacht

Hanneke Leroux



17prelude (voor b.)

Toen ik jou
na jaren van omzwervingen
weer zag
(daar op het station van de provinciestad G.)
voelde ik mij de faun in de namiddag
die de lente probeerde vast te houden
met een melodie
die zich verankerde op het linnen van jouw expressionistisch 
gelaat

Ik zag in jouw ogen een schittering
die een smeltende saxofoonlijn in mij opriep
en mij deed overhalen 
jou een kus te geven

Debussy en Ellington
sloten die namiddag een verbond

Fortissimo en Pianissimo versmolten
in het licht van de ondergaande zon

Een dubbele Prelude
werd Vlees

Hans Slooter

20 mijn rothko in gouda

Als de namen van die hier woonden, 
je beminden, allang zijn verloren…

Als ze je lichaam slopen 
je schoonheid en de tijd 
spreid dan je armen 
breed, wijd, wijs 
haal diep adem 
en blaas hem uit 
die stille witte vogel 
onder je huid…

Noem hem kunstenaar 
geef hem je oog, je hart 
je penseel, doek, verf, 
je zucht naar weg van hier 
naar eindeloos eeuwig zweven…

Heleen Janssens



tekening: Maja Etman


