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Op 7 maart 2020 werd ik gekozen tot 10e stadsdichter van Gouda. Wat een vreugde. Vergeten
was de dreiging dat de bijeenkomst niet door zou gaan. Iedereen was er, ‘t Was spannend,
sfeervol en liep heel fijn voor mij af.

Als laatste gedicht had ik bewust voor een liefdesgedicht gekozen. De insteek was van een een
huwelijk waarbij beiden heel veel reisden, maar altijd in Gouda op elkaar wachtten …
Vanaf de volgende maandag waren en bleven we thuis en begon mijn stadsdichterschap in volle
ernst. Niet met de keuze tussen parkeerboetes of vuilnisophaalproblemen waar een cartoon mij
voor waarschuwde, maar met een levensbedreigend virus in de wereld, in de eigen stad. Hoe

treed je dat tegemoet? Alle evenementen, zoals bijvoorbeeld die in het kader van Boekenweek,
werden geschrapt. Gelukkig bleven de social media beschikbaar om te horen wat er speelde en
om zelf met gedichten te komen. Puttend uit onder meer de gedichtenkoffer die ik van mijn
voorganger had gekregen, begon ik te schrijven. De vruchten ervan, in datumvolgorde, treft de
lezer hier aan. De belevenissen van deze stadsdichter van nu zijn niet bijzonder spannend, ook
omdat ik nauwelijks buiten de deur ben geweest. Elke verpleegkundige in het Groene Hart

Ziekenhuis of politieman kan een intenser verhaal vertellen. Dat besef maakt bescheiden. Toch
vormen de gedichten samen een tijdsbeeld dat om gedachten en gedichten vraagt. Die zijn hier
gebundeld, ook als markering van het begin van mijn aanstelling.
Gouda kent op dit moment een bijzonder krachtige dichtcultuur. Dat is een weelde. Zoveel
weelde dat er nog heel wat andere uitingen bij deze bundel kunnen worden gelegd. Gelukkig

worden deze nu verzameld door het Streekarchief. Samen met deze bundel levert dat hopelijk
een sterk tijdsbeeld op van de Coronacrisis in Gouda.
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Een leuke cartoon verdient een leuk gedicht. Maar wat doe je? Als eerste
probeerde ik in een gedicht steun aan iedereen te geven met woorden, ook al
weet je zelf eigenlijk nog nauwelijks waar die steun voor nodig is. Voor dat rare
handen gedoe? Dan dringen de eerste persoonlijke ervaringen tot Gouda en

mijzelf door. Statistieken worden dan personen en mediaberichten van ver weg
worden Goudse verhalen. Het is echt, we zitten voor langer thuis. In een
impuls scheer ik mijn baard af, maar erg veel gekker wordt het niet. Het is
aanpassen, aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat doe ik niet alleen, dat
doen we allemaal. Met een Paasontbijt voor de deur, met eindeloos veel

Zoomvergaderingen en andere manieren om op afstand te werken. En met het
aangrijpen van allerlei gelegenheden voor het verwoorden van de ervaringen,
zoals de nieuwe wijkactiviteiten, het jubileum van een krant, 4 en 5 mei, of
gewoon het gegeven dat we van plensnat weer in maart naar zomerzon in april
gaan. Langzaam begint de nieuwe situatie te wennen, maar nooit helemaal.

We blijven dromen van een wereld na Corona, of in ieder geval een einde aan
de lockdown. Dat is op dit moment van schrijven aan het gebeuren, maar er
zijn nog elke dag doden te betreuren. Laten we het maar zien als het einde van
de 1e fase en rekening houden met een vervolg. Terug naar hoe het was? Hoe
goed was dat eigenlijk? Hoe dan ook, we gaan een volgende fase in.
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Deze bundel is samengesteld door de auteur.
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Gedichten zijn verschenen naar aanleiding van of op verzoek van:
- Comité 4 en 5 mei, Gouda, CDA-ledenblad
- Gemeente Gouda
- Gouda Bruist
- Gouda FM
- Goudse Post, bijzondere bijlage over Dromen
- Licht voor Gouda, Protestantse Diaconie Gouda
- Museum Gouda
- Project Dichters achter glas, Geert-Jan Smits
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Uitgeverij Meer d>n Nu, Gouda, 2020
Een 5-tal gedichten uit deze periode zijn weggelaten omdat ze niet direct
met het thema verbonden zijn. Daarnaast is nog een video en een
podcast verschenen. Deze laatste naar aanleiding van 4 en 5 mei.
Deze bundel wordt opgedragen aan Julia van Ipenburg,
polderdichter van de Krimpenerwaard in verband met haar
Plotseling overlijden op 10 mei 2020.
Pas goed op jezelf en elkaar!

