
T O N NAAIJKENS 

Het web van de poezie 
Een inleiding 

W A T E R H O U S E , zo heet een jonge dichter, en wat de naam niet doet 3 

vermoeden: hij komt uit Oostenrijk. Van hem bestaat een gedicht dat 

heet naar de persoon die er haspelend in aan het woord komt: een 

groenteboer met de fameuze naam Orendi. 

Orendi zegt: geen eisen aan poezie, ik verkoop groente en fruit 

(tomaten, appels, bananen, komkommers) 

zeg het zo dat het klopt. 

Orendi, een appel etend. 

We zijn onneergeschoten. We zijn mooi ook. 

Onvergeten. 

Met deze laconieke en terloopse versregels besluit Peter Waterhouse in 

1986 zijn gedichtband  passim.  Hij is een van die vele hedendaagse dich

ters die in hun werk expliciet nadenken over wat ze aan het doen zijn; 

een verschil met anderen is misschien dat hij er niet voor terugschrikt 

af en toe zijn hart te luchten en zijn afkeer van de eigen bezigheden tot 

uitdrukking te brengen. Dan schrijft hij maar wat, dat laat hij althans 

doorschemeren, en hier en daar lukt het ook die suggestie overeind te 

houden. En als de groenteboer Orendi een duit in het zakje wil doen is 

dat best, per slot van rekening lijkt gezond verstand het nog altijd te 

winnen van willekeurig welk intellectueel hoogstandje. 

Ik moest denken aan het gedicht van Peter Waterhouse toen ik tijdens 

de voorbereiding van deze Armada op tv een programma zag waarin 

een forum onder leiding van culinair opperhoofd Johannes van Dam 

zich boog over negen soorten tomaten, ontveld en gepureerd om ze 

goed met elkaar te kunnen vergelijken. Schotse cherry-tomaatjes won-

nen het, meen ik; van de gewone Hollandse werd gezegd dat ze nog 

steeds nergens naar smaakten. Daar werd van hogerhand aan toege

voegd dat ze er weliswaar fraai uitzagen maar dat Franse chef-koks ze 

louter en alleen gebruikten om er hun schotels mee te decoreren. Blijk

baar was ik nog in de ban van genoemde Orendi, want tot mijn schrik 


