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Theo Monkhorst 

De ontwikkeling van mijn poëzie. 

 

Mijn poëzie kan worden onderscheiden in drie perioden. De eerste 

periode loopt van 1958 tot 2010. De korte tweede periode, tot 2012, kan 

worden gezien als een overgangsperiode en de derde periode loopt van 

2012 tot heden. 

De eerste periode, 1958-2010: Romantisch en lyrisch. 

De eerste periode overbrugt vele jaren waarin ik geen poëzie schreef. 

De gedichten die in de periode rond 1958 werden uitgegeven tonen 

ongeveer dezelfde karakteristieken als die van veertig jaar later. Pas 

rond het jaar 1990 besloot ik weer serieus het schrijverschap uit te gaan 

oefenen. Dat leverde nogal wat teksten op, zowel proza als poëzie, die 

niet zijn gepubliceerd. Eén daarvan is een cyclus van dertig gedichten uit 

1995-1996, getiteld Mwalanga. Hij toont aan dat het mij niet aan 

inspiratie ontbrak, maar wel aan vakmanschap en zelfkritiek. Opmerkelijk 

is de nogal overdadige en soms dramatische vorm, die geheel afwijkt 

van die uit de eerdere en de latere gedichten.  

Pas in 2000 publiceerde ik een bundel bij uitgeverij BZTôH te Den 

Haag. (In 2005 gevolgd door mijn eerste roman in briefvorm Brieven aan 

mijn liefste.) De gedichten in deze bundel, getiteld Poging tot  

benadering, worden gekenmerkt door een subtiele, zoekende stijl, 

waarbij de taal vaak het onderwerp is, en twijfel aan de effectiviteit van 

woorden gepoogd wordt uit te drukken. De titel van de bundel spreekt 

voor zichzelf: poëzie is een poging de werkelijkheid (dat wat ik 

waarneem in breedste zin) te benaderen.  

Ik noem het een lyrisch, romantische stijl, het streven naar het 

beschrijven van het onbeschrijfelijke. Immers, het romantische  streven, 

de zoektocht naar de heilige graal, het finale woord, ligt er in besloten. 

Overigens is de onmogelijkheid om met taal iets uit de werkelijkheid te 

definiëren altijd een rode draad in mijn werk gebleven, ook in mijn proza. 

De drie laatste regels van het gedicht Bij wijze van spreken uit  Poging 

tot benadering wijzen erop dat deze romantische vorm tegen zijn eigen 

grenzen aan kan lopen. 

Toch is het beter afstand te houden, 

het vermoeden te koesteren  
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en bij wijze van spreken te zwijgen.  

Het oudste gepubliceerde gedicht, zonder titel, stamt uit ongeveer 

1958. Het werd, samen met twee andere gedichten, geplaatst in het 

literaire tijdschrift Spiraal, dat niet is gedateerd.  

de kamer  

ligt  

gespannen 

op zijn rug 

de wolken  

hangen 

dralend 

in de hemel 

 

de aardkorst 

ligt 

te wachten 

 

twee vogels  

springen. 

 

Twee jaren later (1960) verscheen het bundeltje City of Glass in 
eigen beheer en in samenwerking met een Belgische drukker, André 
Deroubaix. Het bevat negen korte en langere gedichten. Gedicht 3 is 
getiteld ik. 

ik 

trillende snaar 

ik resonerend 

lucide wandelaar 

in deze stilte stad 

doorzichtig   
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glas geworden. 

 

 Pas in 1976 werden in Hollands Maandblad, onder redactie van 
K.L.Poll, vier nieuwe gedichten gepubliceerd:  

Ontwikkeling, Schiermonnikoog 1, Schiermonnikoog 2 en Werktafel. 

 

Schiermonnikoog 1  

 

Daar waar het land laag is 

de wormen uit het wad kruipen 

en mijn vrienden wonen, 

het hooi vochtig is 

en de fazant traag, 

waar alles op een steenworp afstand is 

en de wereld wijder dan waar wij wonen 

 

kom ik terug naar de graven onder de toren 

kom ik terug naar mijn eigen traagheid 

wijdheid vochtigheid en laagheid. 

 

 Twaalf jaar later, in 1998, verschenen nieuwe gedichten in druk. 
Het betrof een bundeltje van acht gedichten, getiteld In het voorbijgaan, 
uitgegeven in eigen beheer ter gelegenheid van de zestigste verjaardag 
van de dichter. Deze gedichten worden later opgenomen in de bundel 
Poging tot benadering. Het eerste gedicht is getiteld Lopen.  

 

Als ik mij losmaak van mijn voetstappen 

blijven zij achter in het zand, 

ben ik een leegte achter mijzelf. 

 

Zo is mijn verleden vol van mijn ontbreken, 
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vul ik de toekomst een moment 

voordat ik verdwijn in het voorbijgaan. 

 

In juli 2000 nam De Poëziekrant, een tweemaandelijks 
poëzietijdschrift te Gent, vier gedichten op, die later in dat jaar zouden 
verschijnen in Poging tot benadering, uitgegeven door uitgeverij, 
BZZTôH, uitgever Phil Muysson, in Den Haag. De bundel bevat 46 
gedichten, in twee afdelingen onderverdeeld: Binnen en Buiten. Het 
titelgedicht Poging tot benadering, tevens het eerste gedicht van de 
afdeling Binnen: 

 

De verte 

waarin ik stap voor stap zet 

zonder aan te komen, maar onderweg 

 

is genoeg 

om verder te gaan, noem het hoop, 

langzaam naderen tot wat 

 

wijkt- 

 

Het eerste gedicht van de afdeling Buiten: 

 

Groei 

Om bomen op groei te betrappen 

moet men bij de tijd zijn en dan nog – 

roerloos bloeien gaat ons te buiten. 

 

Bloemen zijn dagelijks herinnering. 

Struiken staan zelfs in zonlicht stil. 

Zo is de tuin ons zichtbaar ontgroeid. 
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Een van de gedichten die in De Poëziekrant werden opgenomen is: 

  

Niets 

 

Op deze belangwekkende dag 

die verder niet valt te beschrijven 

speelt de zon door de hagen  

met sprokkelende vogeltjes. 

 

Ik denk aan die ik mis  

en voel mij vreemd volledig. 

In de tuin is bijna niets  

dat er niet was misschien  

dat bladeren zijn verschoven  

door regen in de nacht, 

 

misschien dat alles anders  

in niets verschilt van gisteren 

toen het aan niets ontbrak. 

 

 

Twee jaar later, in 2002, nam de organisator van de Poëziezomer 
in Watou (België), Gwy Mandelinck, het titelgedicht uit de bundel Poging 
tot benadering op in zijn evenement. Twee jaar later, in 2004, koos hij uit 
dezelfde bundel het gedicht Groei.  

 

De tweede periode 2010-2012: overgang.  

In 2010, verscheen een nieuwe bundel, Omdat er iets ontbrak. Deze 
keer in een nieuwe reeks Verse voeten van De Witte Uitgeverij. De 
bundel bestaat uit vier afdelingen: Over lichamen (vier gedichten) , 
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Omdat er iets ontbrak (tweeëntwintig gedichten), Zoeken in wit (vijf 
gedichten) en Campagne (tien gedichten). In totaal eenenveertig 
gedichten. De vier afdelingen hebben ieder een eigen karakter.  

  

De gedichten in de afdeling Omdat er iets ontbrak hebben 
hetzelfde romantische karakter als de poëzie uit de eerste periode. Het 
gedicht Toch wil ik tafels schrijven spreekt wat dat betreft boekdelen. 
Ook de korte cyclus Zoeken in wit kan zo worden gekarakteriseerd, 
omdat het in feite de zoektocht is naar een dode en het woord dat zij 
heeft meegenomen in haar graf. 

 De cyclus Over lichamen daarentegen toont sterke realistische en 
epische kanten. Hier kan gesproken worden van een overgang naar de 
derde periode. 

 

Het eerste gedicht van de afdeling Omdat er iets ontbrak heet: 

 

Het schrijven van een tafel 

 

Bij het schrijven van een tafel  

stoten woorden tegen poten  

en klapt het blad dicht over letters. 

Als de deksel van een doodskist. 

 

Toch wil ik tafels schrijven 

 

n een glas waarin thee geurt  

en rozen met doornen, 

uw heilig gezicht,  

de vlezige vleugeltjes van liefde  

en al het andere onbeschrijfelijke 

 

en het verlangen  
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naar tafels thee rozen  

uw heilig gezicht  

vlezige vleugeltjes  

en al het andere. 

 

Zo schrijf ik niets  

dan woorden die nooit tafel thee rozen  

enzovoort enzovoort enzovoort  

zullen zijn, 

 

alleen verlangen. 

 

Tot de deksel het verlangen dicht.  

 

De afdeling ‘Zoeken in wit’ is opgedragen aan een gestorven 
vriendin, de bejaarde actrice Hélène Oosthoek. Het betreft een korte 
cyclus van vijf gedichten. Het eerste gedicht is getiteld Verbond. 

 

Zij had de schoonheid van papier  

waarop men schrijven kan  

zo wit was zij, haar huid, haar kleren. 

 

Hij schreef op haar: u hoort van mij  

en deed daarmee de levende belofte  

voortaan voor haar zichzelf te zijn.  

 

De afdeling Campagne bevat, zoals de naam zegt, voornamelijk 
observaties over het leven op het Franse platteland. Een voorbeeld: 

Lente op het land 
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De ochtendzon is koud  

woorden liggen nog stijf  

in hun kisten, 

pas na de middagslaap  

staan zij op komen in beweging  

reiken elkaar de hand  

en vormen zinnen  

aanvankelijk kort, maar allengs  

snoeren glanzend in de middagzon  

en als tegen de avond de glazen worden gevuld  

dansen zij rond in onze hoofden  

om daarna in onze slaap als wilden te keer te gaan 

 tot wij in verwarring opstaan  

en hen weer stijf in hun kisten vinden. 

 

Het eerste gedicht in Over lichamen: 

 

De ruimte van lichamen  

is tijdelijk, dat wil zeggen  

in beweging verdwenen 

 

maar op het punt  

van komen en gaan  

verschrikkelijk aanwezig 

 

zoals vleesgeworden mannen  

de ruimte openschuiven  

en neerzitten in eigen stilte. 
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                   * 

 

Concentratie maakt lichamen zwaarder, 

zoals mannen die ruimte openschuiven  

in eigen gewicht verzinken. 

 

Lichamen dreigen te bevestigen  

wat wij niet willen weten  

liever vervluchtigen wij. 

 

Vermijden van lichamen is vragen stellen  

want vragen baren vragen  

terwijl het antwoord hard is als sterren. 

   * 

Sterren zijn de hardste lichamen 

Zij genieten in stilte van het moment   

waarop zij de ruimte zullen scheuren 

 

zij stellen geen vragen  

maar bevatten het antwoord  

dat wij niet horen. 

 

Daarom stellen wij vragen  

aan vragen, niet aan sterren, 

zijn bewegelijk tussen momenten, 

 

zoeken vluchtigheid,  

scheren langs lichamen,  

vragen om nieuwe vragen. 
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De derde periode (2012-heden): Realisme, episch en lyrisch. 

De derde periode wordt gekenmerkt door wat ik realisme noem. Niet 
meer het beschrijven van het onbegrijpelijke, maar van het begrijpelijke. 
De taal mag worden gebruikt, woorden zijn instrumenten geworden. De 
taal als boetseerklei.  

Ik moet het woord realisme nader toelichten om misverstanden te 
voorkomen. Woorden in gedichten hebben niet dezelfde functie of 
hetzelfde karakter als in ambtelijke brieven of kranten. In beide gevallen 
worden zij gebruikt om informatie door te geven. Maar woorden worden 
in gedichten ook gebruikt voor hun klanken, ritmes en niet alleen voor 
hun pure betekenis. Anders geformuleerd, zij worden poëtisch 
aangewend. Ook als ik dat realisme noem.  

Hoewel in de tweede periode al gedichten ontstonden die aan die 

kenmerken voldeden – met name de cyclus Over lichamen – is de cyclus 

Als zand in plooien van een olifant de eigenlijke scharnier naar de 

nieuwe ontwikkeling. Voor het eerst een cyclus, want met wat ik de 

romantische lyriek noem kon ik moeilijk een cyclus schrijven. De 

omschakeling naar het realisme hangt nauw samen met het ontstaan 

van deze cyclus over mijn ervaring in de ongerepte natuur. Het is de 

poëtische neerslag van een tiendaagse tocht rond en door de Serengeti 

savanne in Tanzania in december 2011. De ervaring was zo 

overweldigend dat lyrische teksten niet volstonden. Ik kon niet anders 

dan realistische taal gebruiken. Uiteraard moet ook met die woorden 

gezocht worden om de werkelijkheid die zich aan mij voordeed te 

beschrijven, maar de taal zelf was geen dominant onderwerp meer.  

De cyclus Als zand in plooien van een olifant  werd in het Engels 
vertaald door Joy Misa. De componist Kerry Woodward maakt een 
muzikale sound-tape en de tweetalige versie werd op 11 februari 2011 
uitgevoerd in de Haagse Kunstkring door de acteurs Joop Keesmaat 
(Nederlands) en Donald van der Maaten (Engels) en de mezzosopraan 
Janneke Schaareman (Engelse versie). De Witte Uitgeverij publiceerde 
in 2012 de tweetalige versie, inclusief een cd met een opname van de 
uitvoering. Daarin zijn tevens twintig foto’s opgenomen. Ik maakte 
dagelijks een foto van de lucht en de grond waar ik stond. De flaptekst 
daarover vermeldt: Hemel en aarde in Afrika op dat moment, zoals het 
later nooit meer zal zijn en ikzelf daartussen als onderdeel en als 
waarnemer. 

In feite is het een samenvoeging van losse gedichten tot een lang 
gedicht, over de zon, de maan, de trek van de gnoes, de regens, de 
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Acaciaboom, leeuwen, olifanten, torren, de giraffe, een hele serie vogels, 
de krokodil, de geuren, de kleuren en de geluiden. Maar bovenal is het 
gedicht het verslag van een persoonlijk confrontatie met de 
overweldigende natuur, de paradox van leven en dood als eenheid.   

De cyclus begint als volgt: 

waar alles heden is geen morgen alleen ochtend 

als de grote gouden doder levenschepper opstaat en alles wekt 

licht de plaats inneemt van tijd 

 

onder de reuzendoder 

levenwekkend 

boven alles 

vader van vuur 

zichtbaar in de schaduw die hij niet is 

in wat hij verwekt en sloopt 

kokende huid dampend bloed 

broer van liefelijke sikkel droomkoningin licht strooiend 

over sluimeraars en sluipers als hij slaapt 

hitte voor blinden schepper van doodsangst 

genoemd liefde 

want alles groeit door hem 

levende paradox  

Die ervaring ervoer ik als een bevrijding. Voor het eerst was de taal 

niet naar binnen gekeerd, maar beschikbaar als instrument om uit te 

drukken wat ik over de buitenwereld te zeggen had. Kon ik ook kiezen 

voor epiek.  

Dat bleek ook toen ik bij het schrijven van mijn dubbelroman ‘De 

zegen van weemoed’ research deed naar de gevolgen van zelflerende 

kunstmatige intelligentie. De Britse filosoof Nick Bostrom had in 2014 

een lijvige studie gepubliceerd met als titel Super intelligence, waarin hij 

voorzag dat zelf lerende kunstmatige intelligentie de vrijheid van de 

mensheid zou kunnen bedreigen. Daardoor geïnspireerd schreef ik in 
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2015 een gedicht getiteld Revolutie. Ik noemde het geen gedicht maar 

‘een poëtisch pamflet’. Het was in mijn realistische vorm gegoten, maar 

ik durfde het aanvankelijk geen gedicht te noemen. Kennelijk had ik mij 

de nieuwe vrijheid nog niet geheel eigen gemaakt.  

 De componist Kerry Woodward schreef er muziek bij, een 
compositie voor piano en viool. Joy Misa vertaalde het gedicht in het 
Engels. Het werd op 19 december 2016 uitgevoerd in de Haagse 
Kunstkring. Ikzelf droeg de Engelstalige versie voor. Een amateur 
opname staat op YouTube. De Engelse en Nederlandse teksten zijn te 
vinden op de website www.monkhorst-verhalen.nl. De Nederlandse tekst 
is gepubliceerd in Pandora, tijdschrift voor kunst en literatuur, 6 
december 2015. 

Het gedicht bevat een waarschuwing tegen de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie en is opgedragen aan Nick Bostrom. 

Hieronder een paar fragmenten uit dat gedicht, waaruit blijkt dat ik mij 

afvroeg wat er van de poëtische taal zou overblijven in een digitaal 

tijdperk. 

 

Wat in de rapporten staat  

van ingenieurs, van biologen,  

genetici en ook van filosofen,  

 

dat binnenskamers, in steriele labo’s, ateliers  

super breinen ontstaan en goddelijke robots 

dat evolutie exponentieel versnelt tot revolutie  

 

wantrouw ik  

omdat perfectie  

wint van twijfel. 

 

Men zegt dit is de schepping  

van de post humane mens 

http://www.monkhorst-verhalen.nl/
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zwak en traag maakt plaats  

voor sterk en snel 

 

algoritmen, nanobots, synthetische genomen 

leiden tot volmaaktheid, 

de dood wordt opgeschort. 

…… 

Als imperfectie Darwins evolutie kenmerkt 

waardoor liefde en lijden samengaan 

en dichters dissonanten nodig hebben 

om twijfel uit te drukken 

 

wie schrijft dan poëzie in tijden 

van perfectie, als woorden glad  

de digitale mal ontvloeien?  

 

Wat zijn die nieuwe woorden 

of zijn zij zinloos omdat op iedere vraag  

naadloos een antwoord past ? 

…… 

 

In 2013 en 2019 verschenen twee bundels vertaalde poëzie die los 
staan van de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie. Het betreft het 
werk van de vooraanstaande Servische dichteres Vera Srbinović, met 
wie ik bevriend ben. Zij woont in Den Haag. De titels luiden: Engel in 
wolken gehuld en Alsof de sterren daalden. Ik vertaalde de gedichten uit 
een Engelse vertaling die in de VS verschenen was. De eerste ruwe 
vertaling in het Nederlands werd besproken met de dichteres – die 
Nederlands spreekt –  waarna de gecorrigeerde versie alsnog door mij 
poëtisch werd gestroomlijnd. De uiteindelijk versie werd ter beoordeling 
aan de dichteres voorgelegd, zodat uiteindelijk een geautoriseerde 



15 
 

vertaling ontstond. Hierna twee vertaalde gedichten respectievelijk uit de 
eerste en uit de tweede bundel. 

 

Engel in wolken gehuld 

 

Engel in wolken gehuld slaapt niet 

en blijft bij jullie, zijn verlangend oor luistert 

naar muziek een nevel 

en zijn hart beweegt jullie lijven en de onze 

en het toevallig afscheid van vertrapte bladeren 

handen een kussen. 

 

Ogen die diep kijken in een ander oog 

engelachtig en met moederliefde 

sprakeloos door alles wat ze zagen: 

prachtige paarden in de spiegeling van steppen 

kleurige Kaukasische tuinen 

de snelste bronnen uit de bergen 

en tranen en schuim in mijzelf 

vurige geheimen. 

 

De engel in wolken gehuld slaapt niet 

zijn paardenbloem verlept niet 

met munt en basilicum in zijn hand 

vliegt hij voor altijd verenigd met de engelen. 

(2013) 

 

Huil Palmyra 
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Huil Palmyra, 

duizenden van jouw zuilen 

die de tijd doorstonden, 

de woestijn, de Syrische hemel, 

en sterren in purperen nachten 

omzoomd door gras en rivieren, 

jouw prachtige tempels 

waar karavanen passeerden, 

 

zijn nu alleen nog maar ruïnes, 

gewapende soldaten, 

angstige ogen, tanks, 

kamelen karavanen, 

geen gezichten meer. 

 

Niemand passeert met Indiase kruiden, 

zijde uit Damascus, zilver en goud, 

parfums, olijven en lapis. 

Alles wat was is schaduw geworden. 

 

Duivelse krachten, verdwaasde geesten 

in deze eeuw alle kwaad en verschrikkingen. 

 

Maar het laatste verhaal is nog niet verteld. 

(2019) 

 

 

 Vier jaar later, in 2019, komt het gedicht Les dents du Midi tot 
stand. In feite een cyclus gewijd aan de bergkam van dezelfde naam 
nabij het dorpje Champéry. Het bestaat uit drie delen: ‘Dode tanden’ 
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(over de bergen), ‘Levend water’ en, ‘Zij die zich goden wanen’ (de 
mensen). Ik schreef het gedicht op verzoek van componist Kerry 
Woodward die het gebruikte als uitgangsidee en libretto voor een 
compositie in opdracht van de organisatoren van het jaarlijkse 
muziekfestival ‘Rencontres Musicales de Champéry.’ De drie delen 
werden vertaald in de drie meest gesproken talen in Zwitserland, 
respectievelijk Duits, Frans en Italiaans. Het werd op 28 juli 2019 
uitgevoerd door een orkest bestaande uit acht musici, een groot koor uit 
Genève, een bariton en een mezzo sopraan. De complete Franse versie 
en de drietalige tekst verschenen in een programmaboekje. De 
Nederlandse tekst verscheen in juni 2019 in het tijdschrift Pandora. 

 In hetzelfde jaar, 1919, verscheen een nieuwe gedichtenbundel 
getiteld Huid Huis, bij Uitgeverij In de Knipscheer te Haarlem, die ook 
mijn laatste romans heeft gepubliceerd. In zesentwintig gedichten 
beschrijft de dichter zijn biotoop waarin hij met zijn huis samenvalt. De 
ene keer richt hij zich tot zijn muze ‘Mirabel, geleerde, zongestoofde’ 
andere keren spreekt hij schilders aan waarvan het werk aan de muren 
hangt, schrijft hij een ode aan zijn planken vloeren en eeuwenoude 
marmeren gangen, nodigt mee te gaan naar de donkere kruipruimten 
waar dictators geen toegang hebben, biedt vluchtelingen voor korte tijd 
onderdak en richt zich tot schrijvers die het labyrint van zijn bibliotheek 
bewonen en componisten waarvan de muziek tot hem doordringt. De 
ontroering van de geschiedenis blijkt uit het portret van mensen die ooit 
in het huis leefden en alle eeuwenoude materialen afkomstig van overal 
die het huis en alles daarin vormgeven. Samen met zijn muze gaat hij 
tenslotte juichend ten onder in het door bomen overwoekerd huis.  

Het eerste gedicht luidt: 

De stoel in mijn borst vertoont mijn rimpels 

zoals het behang van de kamer mijn huid vormt, 

ooit strak, nog steeds ontroerend mooi, 

getuigend van smaak, bewonderd door mijn gasten, 

maar van binnenuit verterend. 

 

Dit is mijn huid die ik van een ander kreeg  

de schepping van een dode die mij omsluit  

waarbinnen deuren, gangen, kamers,  

aders, longen, een hart, een maag en een uitgang naar het riool  
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en dakramen die als ogen oplichten naar de heldere maan  

die lacht om alles wat beweegt.  

Tussen 2015 en heden heb ik een groot aantal gedichten 

geschreven, hoofdzakelijk in realistische stijl, die behalve episch ook 

lyrisch genoemd kunnen worden. Een aantal daarvan verscheen in 

literaire tijdschriften –  Meander Magazine, Pandora, Extaze –  en op 

Facebook, maar veel zijn nog ongepubliceerd.  

Met mijn uitgever had de ik de publicatie van een verzamelbundel 

besproken, maar het was nog niet zover gekomen door dat ik mij vooral 

op de publicatie van mijn romans had geconcentreerd. Totdat ik als het 

ware door een ingeving begon met het schrijven van een aantal 

gedichten die in 2019 zou resulteren in de bundel Huis Huid. Aanleiding 

was een overpeinzing in mijn bibliotheek over de meesterwerken die 

daar verzameld zijn en die ik zag als mensen. Ik werd mij bewust van al 

het werk dat geniale geesten hadden verricht in vele eeuwen en zich om 

mij heen bevond. Maar ook dat de schilderijen en beelden, de tafels, 

stoelen, de vloeren en degenen die ooit alles wat zich in mijn oude huis 

hadden gemaakt een onderdeel vormen van mijn bestaan, onder mijn 

huid waren gekropen. Kortweg de ontroering van de geschiedenis van 

mijn huis en waar ik deel van uitmaak. Ik besloot om die cyclus voorrang 

te geven bij de publicatie van een nieuwe bundel.  

Een aantal ongepubliceerde gedichten staat op de website 
www.monkhorst-verhalen.nl. Enkele voorbeelden: 

 

Pinkasova synagoga Praha 

 

De cijfers bij de kassa  

schrijven bijna tachtigduizend 

alsof één mens geen mens is.  

 

Maar op de vele muren  

van de Pinkasova synagoga  

tellen namen zwaarder dan cijfers. 

http://www.monkhorst-verhalen.nl/
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Een zee van letters zwart en rood 

splijt open achter mijn betraande ogen 

legt stromen vaders moeders kinderen bloot 

 

gebogen, grauw en sprakeloos 

op weg naar rook en as en deze letters  

tekens van ons onbeschrijfelijk kwaad.  

 

Dein aschenes Haar Sulamith. 

(2016) 

 

Frontlinie 

 

In deze lieflijkheid 

als de nacht langzaam 

de zon door de horizon drukt, 

de bloeddoorlopen aarde  

geruisloos haar prooi verteert 

en het licht van brave straatlantaarns  

wordt gefilterd door haar lichaamsdampen, 

waarschuwen zwarte vingers van het boomskelet  

mij voor glimlachend onheil. 

(2016) 

 

Selfies 

 

Ik ben de vlinder die terug kruipt  
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in zijn cocon, de rups die schuilt in duisternis.  

Schutkleuren beschermen mij tegen kapellenvangers  

zodat ik zilveren letters spinnen kan.  

 

     * 

Ik ging op weg naar  

waar ik niet moest zijn  

en kwam terug, opgelucht  

over zoveel leegte. 

     * 

Wat is het heerlijk lezen in een zuchtje wind  

Pessoa op mijn knie, pastis op tafel, 

afgesloten van het straatrumoer  

door woorden die vragen om bevrijd te worden. 

 

     * 

Het enige wat ik kan doen 

is in het donker kruipen alsof geluid licht is  

ver van kinderstemmen die van niets klinken.  

Om woorden van oude meesters te begrijpen  

die van niets weten.  

(2019) 

 

 

 

Beknopte bibliografie poëzie 

 

1958 – Spiraal , Amsterdam, poëzie. (pseudoniem Karel Elsker) 

1960 – City of Glass, poëzie (Eigen beheer) 
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1976 – Hollands Maandblad, Amsterdam poëzie. 

1998 – In het voorbijgaan, poëzie. (Eigen beheer) 

2000 – Poging tot benadering, poëzie. (Uitgeverij BZZTôH, Den Haag.) 

2000 – Vier gedichten, poëzie ( Poëziekrant nr 4, Gent) 

2002 – Poëziezomer Watou. poëzie. Catalogus.  

2004 – Poëziezomer Watou, poëzie. Catalogus. 

2010 – Omdat er iets ontbrak, poëzie. (De Witte Uitgeverij). 

2012 – Als zand in plooien van een olifant. Poëzie met cd. Met 

Engelse vertaling door Joy Misa. Uitgevoerd met muziek van Kerry 

Woodward in De Haagse Kunstkring. (De Witte Uitgeverij). 

2013 – Engel in wolken gehuld, poëzie. Vertaling uit het Servisch van 

gedichten van Vera Srbinović. (Uitgeverij Gopher) 

2019 – Alsof de sterren daalden, poëzie. Vertaling uit Servisch van 

gedichten van Vera Srbinović (Uitgeverij Gopher). 

2019 – Les dents du Midi, poëzie. Libretto voor muziek van Kerry 

Woodward, vertaald in Frans, Duits, Italiaans. (Programmaboekje 

muziekfestival in Champéry, Zwitserland) 

2019 – Les dents du Midi, poëzie. Nederlands origineel.(Tijdschrift 

Pandora). 

2019 – Huis Huid, poëzie cyclus. (Uitgeverij In de Knipscheer) 

Op de website www.monkhorst-verhalen.nl staan losse gedichten. 

Verder zijn op Facebook in de loop der jaren losse gedichten 

gepubliceerd.  

 

 

Den Haag, 3 januari 2020. 

http://www.monkhorst-verhalen.nl/

