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DE SLEUTEL 
 
Door het sleutelgat en door 
de kieren in de deur scheen licht. 
Ik klopte aan en mocht, dat had 
ik niet verwacht, naar binnen. 
"Dat had je niet verwacht?  
Je klopte toch aan?" werd me gevraagd. 
En dat was ook weer waar. 

 
Achter de deur bleek iets groots 
aan de hand te zijn. Een heel groot, 
goed doorbloed hart dat klopte 

en klopte, en klopte. 
 

Ergens in mijn binnenste klonk 
dat kloppen door. Door een heleboel 
dichte deuren heen. Er werd op 
een deur geklopt. In het sleutelgat 
van de achterste deur draaide zich 
een sleutel om. Viel er uit. 

 
Door het sleutelgat scheen licht naar buiten. 
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BIJEEN 
 
Een groepje onverwacht gelijkgestemden 
Komt samen in een grote kist 
De dames kijken naar elkaar 
De dames kijken bij zichzelf naar binnen 
En beginnen 

 

Zo ontstaan de combinaties 

Die ze niet aan hebben zien komen 

De dames kijken naar elkaar 

De dames kijken bij elkaar naar binnen 

En bezinnen 

 

En bekennen kleur 

Openen van elke kist  

Tenminste één deur 

 

Nienke Esther Grooten 
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GEBOORTE 
 
Ieder hier draagt een kind  
Op haar hart waar niet voor is gezorgd 
Op dat kind wordt licht gericht 
Het wordt opgetild 
Vastgehouden. Daar zit het, op het hart 
De ribben beschermen het hart 
Daar hoeft geen muur omheen 
Daar hoeft geen slot op 
Het hart bloedt 
Het kind stelpt 
Want het maakt er een nest van 
Waar het veilig kan wonen 
Zich met geen mogelijkheid 
Meer onzichtbaar kan maken 
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ERGENS IN DE TIJD 
 
Ze komen nooit helemaal af 
Zijn nooit volledig voltooid 
Het is een momentje 
Van nu 
 
Het is net het leven: 
Je blijft er aan bezig 
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