


In het voorjaar van 2021 gaf onze artistiek leider 
Dagmar Slagmolen samen met Najiba Abdellaoui 
online workshops Spoken Word in het kader van de 
voorstelling Instant Loneliness. 
Ze gaf deze workshops over eenzaamheid aan ruim 
200 eerstejaars Interdisciplinaire Sociale 
Wetenschappen van de UvA. Hieruit ontstonden 
zulke prachtige gedichten dat we de workshops 
ook aanboden aan ons reguliere publiek. En ook 
hieruit ontstonden prachtige verhalen. 

Al deze gedichten, verhalen en poëzie hebben we 
gebundeld. We hopen dat het je troost biedt, en ook 
hoop, moed, warmte, herkenning, inspiratie. 

In het najaar organiseren wij wederom (en hopelijk 
live) workshops Spoken Word. Houd onze socials en 
website in de gaten voor informatie hierover. 

Voor nu wensen we je licht en liefde. 
En hopelijk zien we je live in het najaar!  

Tekeningen: Cynthia Borst





 
motion sickness van phoebe bridges
klinkt door de speakers, ik ken nog lang niet alle klassiekers
mijn huid raakt het koude bed
eenpersoons trouwens, geen duet
ondertussen is mijn bloed net
zo koud als het zwembad op de camping en de lucht in de 
dampkring
en de thee die je bent vergeten net zoals mij
langzaam raakt de batterij van je telefoon leeg
en de oplader is kwijt 
ik verdrink in de kleine beetjes nostalgie
in de verte klinkt dat pianostuk, die van amélie
nooit meer zal ik de geur van sigaretten vergeten
en hoe die kankerveroozakende dingen je wegeten
elke keer weer denk ik aan jou
I have emotional motion sickness
Somebody roll the windows down

Isa Stappers

































































Aha, daar hang je in een stoel
Netflix aflevering 6 dat gevoel
Vandaag alleen maar krentenbollen op
Sloom sloom niks doen eigen sop

Ik vind je als je lange tijd
Zonder invulling tijd verslijt
Niet meer opstaan, blijven liggen
Geen motivatie, geen plan, geen trigger

Ik pak je vast en hou je vast
Ik ben een deken die precies past
Ik ben lastig weg te leggen
Ik ben niet zomaar af te zeggen

Ik blijf hier tot ze bellen
Tot iemand komt vertellen
dat ze je willen zien
Of je naar buiten komt misschien

Joanne Muller











 
Ben op die rustige shiet 
Een beetje soul
Een beetje funk 
Een beetje jij
Totdat de maintstream het ziet
Een beetje creatief
Of niet
Voel je
Je niet begrepen
Pak een biertje in de zomer
Om problemen te vergeten
Op het gras 

Je hoeft geen vrienden om je heen 
Je bent niet echt zoals de meeste 
Kan genieten van het leven in je eentje 
Zeg me dan 
Wat is racen zonder tegenstander 
Racen met jezelf
Totdat iets aan je idee veranderd

Nu is het anders
Negen maanden al corona dagen 
Geen kameraden 
In de ochtend 
Die een jointje draaien 
Soms in de avond
Als het donker is op donderdagen 
Hoe eenzaam voelt
Dat moet je aan je eigen eenzaam vragen 

Als het aan mij ligt 
Slechts een kwestie van sociale waarden 
De kwaliteit van je connecties
Woorden en de daden 
De maatschappij soms afgesloten voor je leedverhalen 
Dus ga ik ff in me eentje met me eenzaam praten

Ischa Tijssens







En een blinde muur
Zo een zonder behang of verf
Misschien wel nét opgespoten beton
Hard geworden en ongebruikt
Niet leven in een bouwval
maar een pas gebouwd huis
waar nog geen gedachten of zaken
uit het verleden zijn maar
waar je alleen je eigen leegte meeneemt
Het is er waterkoud, klamte die
in je botten kruipt en je tenen wegvreet
Je vege lijf onbeweeglijk
want de redenen om te bewegen zijn niet meer
En bewegen om het bewegen
is geen reële optie meer
Met een enkele klank zou er nog echo kunnen zijn
maar in een vacuüm is geen klank
geen geluid dat impulsen brengt

Vooral is er geen oplossing
zelfs niet als die zich presenteert
Er is alleen het zijn
Het zijn dat overblijft
maar niet van harte
Wel ongevraagd
Ook van vragen is het idee van de mogelijkheid 
ertoe vervlogen
toch aanwezig
Toch daar waar je het hebben wil
zonder dat je het weet
Of zonder dat je het wist

De blinde muur staart je aan en jij en ik kijken 
terug.





Donker is het in de kamer die je binnenkomt.
Koud en kil, je zit niet in de stront,
maar je komt er ook niet uit.
De duisternis kruipt onder je huid, 
terwijl het licht schijnt op het groene gras aan de overkant.
Bouw een brug.
Want als je naar het leven fluit,
Dan zingt zij nooit terug

Met de smaak in je mond van alsof je in het stof bijt
voelt het alsof je met je nagels in een grof krijtbord snijdt.
Koude pizza voor ontbijt,
nadat je zonder je tanden te poetsen de hele nacht opblijft.
Het is de eenzaamheid die met haar ongrijpbare gedaante in je kop 
blijft.
Geen enkel woord dat haar volledig omschrijft.
En je ziet dat de wereld toch draait,
ook zonder jou,
voordat je weer een koude pizza in de magnetron schuift.

De last die je moet dragen leunt helemaal op jou.
Niemand die je kan helpen tillen,
en überhaupt, niemand die je ermee vertrouwt.

De dunne lijnen lopen tegenwoordig tussen mensen
via validatie van views en likes,
maar slechts een slappe snelle voldoening,
zonder fundamentatie is wat je ermee bereikt.

Max





Blue

standing behind the rear feet
from one that once was
leaning on the heavy surface
of what is known as now

now holding in altering faces
of hatred or passion
blooming flowers so green and brown
the mind had gone to the past

solitude hardly ever seizes                               
inside the soul all knowing
roses bloom in the winter’s sun
and the snow of dripping clouds

white walls of strings so cold                                             
burning all that come near
seering through from inside the cage
only flowers and roses remain

darkness is what all will feel
past presents futures enclosure
crystalline light will fear
the close of day about now

Silence of body and mind  

stillness packing in leaves and trees
war of longing and dreams about
understanding aspects of the
mind and body
and why the outskirts of tissue
bleed in widows and veils
freckles on arms and ice
show the scars of silence 















Eenzame strijd met een post-traumatische stressstoornis 

In het heden terug naar het verleden
Door het opnieuw te herbeleven
Een eenzame strijd
Deel van mezelf kwijt

Vluchten voor het voelen
Alleen
En zonder doelen
Door het leven 
Met vrees en beven

Blootgeven
Om de herinneringen te doorzeven
Het verleden te delen 
En uiteindelijk 
Te helen. 

Chantal van Dompzelaar 

geen naam

without the calling of day
sightless inside the mind
marching for the failing light
the seeds of slumber will rise

far too loud for the deaf to
sense a sense of falling
seeks to drown the call of whispers
hold dear the nights’ brawl 

for time is far and way too cold
the might to try to think
of ways the earth may water down
words of utter disbelief

Pippa Voorn











Hoi, ik zie, hoor en voel je 
Misschien ruik en proef ik je ook 
Ja, weet je wat ik net rook 
Ik rook mezelf en de geur van mijn kamer 
De geur van gekookte aardappelen 
Met een beetje rijpe banaan 
 
Ik proef ook zó veel 
Wat niet helemaal de bedoeling is 
Want wat ik mis is een zicht 
Mijn eten ligt op welgeteld 1 bord 
En de producten zijn nooit op 
 
Ik hoor je niet, mmmm 
Misschien toch wel 
Ik hoor een klokkenspel, vogels  
Oh! En de oven 
De rest van mijn eten is klaar 
Het is daar en voor mij alleen 
Jammer dat er geen 
Mens, dier of ding is om me te vergezellen 
Samen kokkerellen is toch echt 
Leuker dan alleen









 
Ik luister en ik hoor, 
De stemmen ze gaan maar door 
 

Ze klinken zo herkenbaar 
Ze lijken op elkaar 
 

Ik kijk en ik zie, 
Er is niemand, nu maken de stemmen ruzie 
 

Ik staar en ik staar 
Begin ik gek te worden? Het maakt me naar 
 

Ik volg de stemmen waar komen ze vandaan? 
Ik volg ze net zo lang tot ik voor de spiegel sta
 

En met tegenzin 
Zie ik dat de stemmen alleen komen van binnenin
 

Gedachtes die door de kamer gaan 
Ze zijn uit de stilte ontstaan

Pien Hoorweg









Kom je snel langs?
Ik ben wanhopig
langzaam verlies ik mijn hoop ik-
wordt langzaam opgeslokt
door dit gat van mijn gedachten
de gedachten in mijn hoofd
zijn van plan mij af te slachten
ik durf geen voet buiten te zetten
want ze zijn aan het bezetten
mijn hoofd is als de WO1
een verloren soldaat, alleen
ik zit vast en om mijn nek zit een hand
de verovering van kleine stukjes veelal kapotgeschoten niemandsland,
kom je snel langs?

Isa Stappers

Een vast contract 
 

Zij die liefde hebben 
nergens kunnen lozen 

 het bij zich dragen 

Zij die liefde hebben 
 in elke adem 
    proberen uit te blazen 
        

Zij die liefde proppen 
in de brievenbus 

zonder aan te kloppen 
        

Zij die liefde hebben 
vasthouden 

    en blijven hopen 
        

Zij zijn de enige die bij de liefde 
      niet alleen maar stage hebben gelopen



Mijn eenzaamheid en ik 
 
we zullen wandelen 
tot we belanden in de ruimte 
tussen iets en niets, 
de schaduw van contrast 
 
daar, waar afwezigheid wel gestreeld kan worden 
zal ik je hand vastpakken 
om samen te dwalen op de tast







 

















Het einde zit in het begin 
 

als we 
weduwe 

van onszelf zijn 
 

als we 
gerouwd 

gemist en herdacht hebben 
 

als we 
niet meer verslaafd zijn 

aan onze eigen gedachtes 
 

als we 
in het verleden   

al overleden zijn 
zonder dood te gaan 

zouden we elkaar dan eindelijk verstaan? 



Workshop spoken word 2 februari 2021, gedichten Erica Wits, Culemborg

Stevig stamp ik over het stille pelgrimspad
Het land is oud, de valleien breed, de herfst is stijl
Loos en leeg van huis en haard
Vastberaden, verdwalen zal ik niet
De camino is altijd west oost
West thuis is niet best
De rugzak is nieuw en toch versleten
Zwaar van loden lasten maar ook licht, want vrij van anderen
Van anderen, anderen anderen die teveel van mij verlangen
Ik verzamel stempels als bewijzen
Van onvermogen en van kracht
De lauden, de zang van monniken is het voedsel voor de Compestella nacht

Onverwacht geluk
Of verwacht ongeluk?
Mijn vensters op de wereld, op de anderen
Een, twee, drie zelfs vier 
Een brede blik?
Of toch een nauw blikveld
Even apart, even dichtbij, 
Op de app, op de telefoon
Verradelijk
Want wie zegt dat het echt is
Wie zegt dat het vlees en bloed is
Is this just fantasy?
Bloody hell
Is het waar?
Waarachtig
Drijfzandachtig?
Of juist echter 
Hechter
en nabijer dan ooit?
Tuut tuut tuut.. verbinding verbroken









Op een mistige dag ging ik wandelen, ik kon niets zien, maar toch wist 
ik de weg. Veel stappen werden gemaakt op de wegen, door de steile 
bergen. Toen was de mist ineens weg. Ik kijk voor mij en achter mij 
en ik zag niemand. Niemand naast me, niemand onder me, niemand 
boven me, nergens. Ik had alleen mijzelf en mijn benen. De wegen 
bleven maar komen, er begonnen blaren te komen op mijn voeten, ik 
voelde dat die begonnen te bloeden. Het werd tijd om op te geven zei 
ik tegen mijzelf, je weet niet eens waar je heen gaat. Plotseling stak 
de wind op in mijn rug, en de weg gin bergafwaarts. Was er dan toch 
iemand die mij helpt dit pad te bewandelen. Het was koud geweest, ik 
was in de war, afgezonderd en stil. Toch ben ik nu sneller dan ooit het 
pad aan het bewandelen. 

Bram Mulder









Naar een ander

luisteren is vertrouwen
een vreemdeling binnenlaten
thee inschenken in porseleinen kopjes 

luisteren is blootgeven
uitkleden voor een dartbord
vlak voor de finale start

luisteren is
je zonnebril afzetten
terwijl hij in je ogen kijkt

luisteren komt zelden voor
tijdelijk sterven ook 











 
Het is een gewone dag
Ik sta te koken in de keuken
Muziek op en het is avond! een wijntje mag 

Paul Anka en Frank Sinatra swingen
Dat klinkt gezellig en zo voelt het denk ik ook
Maar ik moet mijn heupen dwingen

De wijn is lekker, zoals altijd
Het glas gaat wel wat sneller op dan voor de corona-tijd 
Soepelere wijn, minder vol en minder moeilijk weg te krijgen

Smaakt dat echt zo? of wil ik dat graag
En waarom voelt deze dag zo traag

Ik doe wat ik wil, en ik hou van met mezelf zijn
Mijn huisgenoten en vriend zitten in dezelfde kamer 
Ik ben wel met hun, maar niet met mij

We kunnen leuk praten en er gebeuren genoeg leuke dingen
Maar wanneer ik weer ‘lekker alleen’ wil zijn
Beginnen mijn gedachtes rond te springen

Ik ben met mezelf, maar pas echt in de avond
wanneer de lucht stil is en de mensen slapen
worden wij wakker
samen brengen wij de nacht door, mijn gedachtes en ik 

Bij het ontbijt ben ik nog alleen
En bij de lunch begint het samenspel
Maar na de derde maaltijd splits ik op

Ik ben slechts een deel van mezelf
Bij elke maaltijd komt een ander deel te boven
Wie moet ik geloven? 

Ikzelf hou het gepieker liever in mijn hoofd 
Maar mijn hoofd wil ze eruit
Ik zou dat moeten doen, ik had het mezelf beloofd 











Zwemmen in zee
Zonder zuid zonder ziel
Zonder huis zonder dier
Zonder noord zonder doel
Zonder  gehoor zonder gemoed
Zonder oost zonder grond
Zonder  gehoor zonder verbond
Zonder west zonder zon
Zonder de beste  zonder de zoon
Zwemmen naar mijn eiland met mij, samen met mij alleen. 

Horende doof
Ziende blind
Zoekend, tastend naar warmte en welkom en wees maar hier
De hardheid van de muur
De rauwheid van het besef ALLEEN
Zoekend, tastend naar warme en welkom en wees maar hier
De geur van te lang niet gewassen
De geur van te lang niet geweest
Zoeken, tastend naar warmte en wekom en wees maar hier
He.., ik zie licht, ik zie een deur, ik zie een kier, 
warmte en welkom is gewoon hier



Mijn eenzaamheid en ik 
 

we zullen wandelen 
tot we belanden in de ruimte 

tussen iets en niets, 
de schaduw van contrast 

 
daar, waar afwezigheid wel gestreeld kan worden 

zal ik je hand vastpakken 
om samen te dwalen op de tast

Wat we weten 
 
het leven 
is niets meer dan 
een aaneenschakeling van 
 
eenzame  
en niet 
eenzame  
 
momenten
 



V o g e l  v l i e g t ,  v o g e l  g a a t
B e z i g  b e z i g  o v e r  s t r a a t
L i n k s  r e c h t s  a l l e s  p a k k e n
B e z i g  b e z i g  w a a r  z i j n  t a k k e n

N e s t  b o u w e n  h e e n  e n  w e e r
O n d e r  b o v e n  n o g  e e n  k e e r
D r u k  d r u k  d e  m o o i s t e  p l e k
G a a n  b l i j v e n ,  e i g e n  s t e k

E i n d e l i j k  a f ,  n e s t  i s  k l a a r
M a a r  d a n ? . . .    I e m a n d  d a a r ?
W a c h t e n  w a c h t e n  v e r e n  s t r e k k e n
N o g  m a a r  e e n s  b e k  o p e n  t r e k k e n

N i e m a n d  z i e t
N i e m a n d  h o o r t
V o g e l  w a c h t
o p  a n t w o o r d

J o a n n e  M u l l e r

Wat we weten 
 
het leven 
is niets meer dan 
een aaneenschakeling van 
 
eenzame  
en niet 
eenzame  
 
momenten
 


