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POËZIE 

 

Arjen Duinker 

Ik dacht dat ik je zag – voor Frans Bauer 

 

 

Tel twee vier zes 

     Tel twee vier zes acht tien 

Is je vrouw een zeemeermin 

     Mijn vrouw is een zeemeermin 

Een schitterende staart 

Ik geef desgevraagd kwartier 

     Ja ik kom in je armen 

Tel twee vier zes 

Tel acht tien twaalf 

Veertien zestien achttien 

     Ja ik kom in je armen 

Niet te lang 

     Ja ik kom in je armen 

Ik dacht dat ik je zag 

     Kom in mijn armen 

Ik steun dames edelvrouwen en weduwen 

Ik geef desgevraagd kwartier 

Verraad is een kwalijke zaak 

     Ik dacht dat ik je zag 

Aan een ronde tafel misschien 

Met honderdvijftig anderen 

     Mijn vrouw is een zeemeermin 

Ik dacht ik je bij het stoplicht zag 

Verraad is een kwalijke zaak 

Aan een ronde tafel met chinees eten 

     Ja chinees eten is de top 

     De top met een zeemeermin 

Niet te lang 
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Terwijl je ook kroketten eet 

     Kroketten eten is de top 

Kroketten eten en een bitterbal 

Met een zeemeermin en met familie 

Een vlammetje is geen kroket 

Niet voor een zeemeermin niet voor familie  

     Ik dacht dat ik je zag 

Je dacht dat je me zag met een ander 

     Ik dacht dat ik je zag  

Je dacht dat je me met een ander zag 

     Ik dacht dat ik je zag met een Chinees 

     Rijden al je kinderen paard 

Paarden zitten in de familie 

     Op bezoek bij de hoefsmid 

     Op bezoek bij de tandarts 

     Op bezoek bij de slager 

Ik dacht dat ik je zag met een Chinees 

Een Chinees aan een ronde tafel 

     De slager is geen Chinees 

Geen slager 

     Geen tandarts geen hoefsmid 

Horizon 

Kroket aan de horizon 

Chinees met kroket aan de horizon 

     Aan een ronde tafel 

     Bloemen maken muziek 

Ja bloemen maken muziek 

Slager tandarts hoefsmid 

     Ja bloemen maken muziek 

     Slager tandarts hoefsmid 

     Horizon 

Kroket aan de horizon 

     Chinees met kroket aan de horizon 

Rood 

Oranje 

     Groen 

Groen groen groen 
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     Val me om de hals 

Ja ik val je om de hals 

Een eindeloos moment op eindeloze wegen 

     Eindeloos met paarden 

Eten doen we thuis 

     Ja eten doen we thuis 

Ik val je om de hals 

Eten doen we thuis met een kroket aan de horizon 

     Thuis met een Chinees 

Met feestelijke muziek op de achtergrond 

     Eten doen we thuis met een feestelijke Chinees 

Voetjes van de vloer 

     Ik val je om de hals  

     Voetjes van de vloer 

Paarden zitten in de familie 

Met een feestelijke Chinees op de achtergrond 

     Voetjes van de vloer 

Met een feestelijke Chinees op de achtergrond 

Twee vier zes 

     Paarden zitten in de familie 

     Twee vier zes acht tien 

Voetjes van de vloer 

Twee vier zes 

Brompot 

     Brompot bromsnor 

Brompot bromsnor bromtol bromvlieg 

     Bromvlieg op de camping 

Camping met een regenboog 

Regenboog op de achtergrond 

     Regenboog  

Met een feestelijke Chinees aan een ronde tafel 

     Regenboog 

     Ik kom in je armen 

      

Ik ga met de lift 

     Voetjes van de vloer 

     Luchtballon met lucht 
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Ik ga met de lift 

Ja ik lucht mijn hart en val je om de hals 

Ik ga met de lift en zie je later wel 

     Met de lift naar een nachtclub 

We kunnen zo naar binnen 

     Met de lift naar een nachtclub 

     Zonder prietpraat zonder kletskoek 

Zonder prietpraat zonder frietje 

Zonder kletskoek zonder persoonlijkheid 

Zonder bewijs zonder omschrijving 

Zonder de flauwekul van ik zie je later wel 

Je vrouw is een zeemeermin enzovoort 

     Mijn vrouw is een zeemeermin enzovoort 

Voetjes van de vloer 

Duim omlaag duim omhoog 

Zonder prietpraat zonder kletskoek 

     Je volgt je droom maar zonder frietje 

We kunnen naar binnen 

We kunnen naar buiten 

     Direct en indirect zo is het 

Zo is het ook nog eens een keer 

We kunnen naar binnen 

     We kunnen naar buiten 

Een droom 

     Een droom en een vogel 

Een vogel 

     Een vogel en een regenboog 

Een regenboog 

     Een regenboog en een droom 

Zonder prietpraat zonder kletskoek 

Je vrouw is een zeemeermin enzovoort 

     Ik heb geen diploma 

Je kunt anders prima zwemmen 

     Ik heb geen diploma 

     Maar ik kan anders prima zwemmen 

Duiken is een kunst 

     Maar ik kan anders prima zwemmen 
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Ik heb geen diploma 

Prietpraat is een droom 

     Kletskoek is een droom 

     Maar ik kan anders prima zwemmen 

Duiken is een kunst 

Ik heb geen diploma 

Ik heb geen begrip  

     Je vraagt er anders niet om 

Begrip over het paard getild  

     Je vraagt er anders niet om 

     Het paard heeft geen diploma 

Hoeft geen diploma 

Begrip over het paard getild 

     Mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

Je oom is soms op televisie 

     Mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

Je oom is soms op televisie 

     Ja mijn oom is soms op televisie 

Ik vraag er anders niet om 

Auto rolschaats skistok paard 

     Het paard heeft geen diploma 

     Mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

Ja mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

Duiken is een kunst je oom is soms op televisie 

Begrip over het paard getild 

     Achter de wagen 

Over het paard achter de wagen getild 

     Mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

     Ik vraag er anders niet om 

Laat je je graag leiden 

     Enzovoort ik vraag er anders niet om 

Er niet omheen er anders niet omheen 

     Enzovoort achter de wagen 

     Enzovoort in het algemeen 

Enzovoort bij je oom in de buurt 

     Ik val je om de hals 

Helium beryllium koolstof 
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     Zuurstof neon magnesium enzovoort 

Silicium grijs zwavel geel 

Argon heeft geen kleur 

Laat je je graag leiden 

     Ja mosselen zijn heerlijk op de dansvloer 

In het algemeen bijzonder 

     In het algemeen ja mosselen enzovoort 

Bijzonder zeg dat wel 

Argon heeft geen kleur 

     Dat zeggen ze tenminste op een eiland 

Eiland in de Stille Oceaan 

Eiland in de Waddenzee 

     Bijzonder eiland met bijzondere kikkers 

      

Met bijzondere gedachten 

Eiland in het Comomeer 

     Kikkers 

Zeemeermin 

Min of meer bijzonder 

Bijzonder en bijgelovig 

     Kikkers kwaken voor een zeemeermin 

     Bijziende kikkers bijzondere gedachten 

Geen onbewoond eiland 

     Ja geen onbewoond eiland zonder kikkers 

     Helium beryllium 

Koolstof 

     Fijn 

Heel erg fijn  

Koolstof 

     Taart zonder thee 

     Droom zonder zuurtje 

     Mijn oom is soms op televisie 

Heel erg fijn koolstof 

     Mijn oom is soms onzichtbaar op televisie 

     Heb je een droom 

Droom met luchtballon stap in 

     Ik stap in een droom  
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Ik stap in een luchtballon 

Heb je een diploma 

Omhoog en omlaag stap in 

     Heb je een diploma 

De jaren worden mooier met de jaren 

Bloeiende roos bloeiend diploma 

     Zandkorrels tellen is niet nodig 

Ik dacht dat ik je zag aan de horizon 

     Ja ik dacht dat ik je zag 

     De jaren worden mooier met de jaren 

Omhoog en omlaag 

Bloeiende roos bloeiend diploma 

Zandkorrels tellen is niet nodig 

Want de horizon bloeit eindeloos  

Ja ik dacht dat ik je zag 

________________________ 

Zaterdag 21 juni 2016 las ARJEN DUINKER in weer en wind het grootste deel van zijn oeuvre 

(dat 13 bundels omvat) voor in De Zandwacht op Maasvlakte 2 te Rotterdam, waaronder, in 

samenspraak met Kees ’t Hart (links), het tweestemmige gedicht ‘Ik dacht dat ik je zag – voor 

Frans Bauer’. Op het ogenblik werkt Duinker aan twee nieuwe dichtbundels.  
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