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Een reeks gedichten geschreven voor het artistiek onderzoek in het vierde jaar van de 

opleiding Creative Writing op ArtEZ. Alle citaten van Quintilianus komen uit het boek De 

opleiding tot redenaar, wat vertaald is door Piet Gerbrandy en uitgegeven door de Historische 

Uitgeverij. Voor dit werk is de zevende druk uit 2015 gebruikt. 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“In de eerste plaats moet er echter met klem op gewezen worden, dat regels en vaardigheden geen 

enkele zin hebben als de natuur niet meewerkt. Daarom is voor hem die geen talent heeft, dit werk niet 

meer waard dan een werk over landbouw voor onvruchtbare grond. Ieder heeft zo zijn eigen 

aangeboren hulpmiddelen, zoals een goede stem, een lichaam dat zware inspanningen kan verdragen, 

een goede gezondheid, standvastigheid, schoonheid. Als die ook maar enigszins aanwezig zijn, kunnen 

ze door de juiste methodiek verbeterd worden. Maar soms schieten ze zo te kort, dat ze zelfs de goede 

invloed van talent en ijver te niet doen. Anderzijds zijn deze gaven op zichzelf van geen enkel nut, 

indien er geen bekwaam docent is, indien men niet met vasthoudende ijver studeert, en indien er niet 

veel en voortdurend geoefend wordt in het schrijven, lezen en spreken.”  

  



Ik droom nooit dat ik kan vliegen 

onder mijn dekens schiet het landschap voorbij. 

Ik vind de cadans die mijn knieën aankunnen, 

mijn ademhaling gaat van oppervlakkig hijgen 

naar diep nachtdeinen. 

 

Tijdens judowedstrijden viel ik op mijn rug. 

Mijn benen waren lang genoeg om te laten struikelen 

maar niet snel genoeg om uit te stappen: 

ippons voor de tegenstander. 

Niet in paniek raken, 

alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, jota, kappa, lambda, 

na vijftien tellen weer adem kunnen halen 

en de hand van de winnaar schudden. 

 

Het bloed druipt in mijn keel 

ik weet dat het wel zal stollen 

ook als het spoor loopt 

van het plein tot aan de achterdeur.  

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Wij willen dus door onderricht de volmaakte redenaar vormen, die niet kan bestaan als hij niet ook 

een goed man is, en daarom veronderstellen wij niet slechts een uitstekende aanleg in het spreken, 

maar voortreffelijke eigenschappen op ieder gebied. Laat de redenaar dus een man zijn die naar 

waarheid wijs genoemd kan worden, niet alleen onberispelijk van levenswandel, maar tevens voorzien 

van een universele kennis en op het hoogste niveau geschoold in elke manier van spreken. Tot nog toe 

is nooit iemand zo ver gekomen, maar dat is geen reden waarom wij niet naar het hoogste zouden 

moeten streven. Want zelfs als dat niet lukt, zullen zij die naar het hoogste streven verder komen dan 

zij die meteen al op het laagste niveau blijven hangen omdat ze er van tevoren aan wanhopen het 

gewenste doel te bereiken.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



In de rij voor de kassa aai ik de zachte poten van een tijger, 

zijn linkervoorpoot is scheef vastgenaaid. 

 

Ik doe mezelf een boek cadeau 

en laat de knuffel inpakken voor een broertje dat niet bestaat. 

 

Ik heb twee taarten te veel gebakken 

en herken de omatrekjes: 

op het aanrecht staan meeneembakjes. 

 

Ik zocht een woord op, ‘scurryfunging’,  

omdat ik dacht dat het hier paste.  

In plaats van het haastig opruimen voordat er bezoek komt,  

lijkt het obsessief publiekelijk masturberen te betekenen. 

 

Ik weet niet hoe ik koffie moet zetten, 

maar zet het apparaat klaar. 

 

Tijger leg ik in bed 

en ik aai elke knuffel over de kop 

voor ik ze onder de dekens stop. 

 

Het is feest omdat ik me dat voorgenomen heb 

en er mensen komen die feest verwachten. 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Ook wil ik er niet aan voorbijgaan, hoeveel vertrouwen het gezag van de spreker bijdraagt aan de 

uiteenzetting. Dat moeten wij uiteraard in de eerste plaats verdienen door onze levenswandel, maar 

ook door onze manier van spreken. Hoe ernstiger en eerbiedwaardiger die is, des te meer gewicht moet 

zij wel hebben wanneer wij iets met stelligheid beweren. Vooral in dit deel van de rede dient dus 

iedere verdenking van sluwheid vermeden te worden, want nergens is de rechter meer op zijn hoede. 

Geen moment mag de indruk gewekt worden dat men iets verzint of ongerust is. Het moet lijken alsof 

alles rechtstreeks uit de zaak voortspruit, niet uit het brein van de spreker. Maar dat kunnen wij niet 

verdragen: wij denken dat onze vakkundigheid te niet gedaan wordt als zij onzichtbaar is, terwijl zij 

juist ophoudt te bestaan als zij zichtbaar is.”  

 

  



Hoe het straks zal gaan: 

- Iedereen komt binnen;  

- Ik ga na de begroetingen nog wat roeren,  

        nog iets opwarmen, iets garneren; 

- Daarna met schaaltjes en schalen heen en weer lopen; 

- Ik leg uit wat ik gemaakt heb; 

- En de rest van de avond heb ik mijn mond te vol om te praten. 

 

Er blijven dingen die ik moet pureren. 

Op mijn keukenkastjes hangen lijstjes, 

in vrolijke kleuren als herinnering dat ik dit leuk vind. 

 

Ik heb 99 cijfers om mijn gevoel mee te omschrijven 

wat ik meemaak verdeel ik over vijf G’s. 

 

Er komen meer mensen eten dan ik stoelen heb. 

Meestal geef ik de emoties in de zeventig. 

Ik maak eten voor meer mensen dan er komen. 

Zeventig is hoog genoeg om hulp te vragen, 

maar niet zoveel dat het verontrust. 

 

Mijn eerste therapeut legde me drie keer uit wat een vicieuze cirkel is. 

Ik vond haar niet aardig, 

maar moest er ook nog aan wennen ongelijk te hebben. 

 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Elk verband tussen woorden en daden is een tijdskwestie, maar men kan er twee kanten mee uit: 

sommige dingen gebeuren omdat er later iets anders gaat gebeuren, andere dingen gebeuren omdat er 

tevoren iets anders is gebeurd.”  

“Men moet niet minder zorg besteden aan de vraag, welke beweringen men gaat doen, dan aan de 

vraag hoe die beweringen aannemelijk gemaakt kunnen worden.” 

“Laat dus de aandacht voor stijl zo groot mogelijk zijn, zolang we maar beseffen dat we het niet voor 

de woorden doen, maar dat die woorden juist bedacht zijn ter wille van de inhoud.” 

“Ware schoonheid staat nooit los van nut.” 

  



Ik geef elke goudvis een mannennaam. 

James is langer bij me dan ik volwassen ben 

en heeft al zijn gezelschap overleeft. 

 

Hij zwemt voor het glas 

enthousiast heen en weer als ik naar hem zwaai. 

 

 Vanavond zei iemand dat ik gelukkig 

 op zo’n manier ongemakkelijk ben 

 dat ik er anderen niet ongemakkelijk mee maak. 

 

Er steekt een stuk plant uit James’ bek. 

Ik help hem 

en ben bang dat hij nu dood zal gaan, 

met een kromme staart van de stress. 

 

Ik aai mijn konijnen tot  

hun vachten statisch worden  

en de haren richting mijn hand gaan.  

 

Ze knarsen hun tanden 

van intens genot of vreselijke pijn. 

 

Ik hield cactussen bij het raam op het noorden, 

waar ze één voor één schimmels ontwikkelden. 

 

 Iemand anders 

begon een gesprek 

waarin hij me aanmoedigde een gesprek te beginnen 

 en nu, tegen het einde van de avond, mijn jas op te hangen. 

 

 

 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Niemand is zo slecht dat hij het ook wil lijken. […] Wie een immoreel plan koestert, wil maar één 

ding: zo min mogelijk de indruk wekken dat hij slecht is.”  

 

“Vier mogelijkheden tot verweer: […] A. Rechtvaardiging van het feit zelf door het feit met iets 

anders te confronteren, of door de schuld af te schuiven. […] B. verontschuldiging. […]  C. 

Afzwakking. […] D. Smeken om vergiffenis.”  

 

 

  



Ik houd de hele treinreis mijn kaart klaar 

en weet dat mensen die wegkijken  

schuldig lijken. 

 

Over het glas jagen de druppels achter elkaar aan 

tot ze door de stroompjes opgeslokt worden.  

 

Ik herhaal het Griekse alfabet 

 alfa, beta, gamma, delta… 

probeer mijn hoofd te vullen met de half bekende tekens. 

 

“Alstublieft” 

“Dankjewel” 

verplaatst zich door de coupé naar me toe. 

 

De mond van de conductrice is me te snel af 

ze wijkt niet van het schema af. 

 

Ik probeer het weer goed te maken 

net als in de muziekles, 

toen ik mijn klarinet uit mijn mond haalde 

om sorry te zeggen, voor ik door speelde. 

  



Ik begroet de dieren en de kamer, 

zodat alles uit mijn fantasie zich uit de voeten kan maken. 

De gordijnen trek ik gauw dicht. 

 

Mijn kleren vallen van de stoel 

ik stap in bed en wacht. 

 

Hij komt binnen en we praten 

over moe zijn en uitrusten  

en dat alles beter is zonder kleren. 

 

 Hier moet nog iets tussen,  

maar ik weet na jaren opleiding nog steeds niet  

hoe ik over twee lichamen die dicht bij elkaar zijn moet schrijven. 

 

Ik zeg te vaak dat ik van hem houd. 

 

Alleen aan zijn kant van het bed zit een lampje. 

Ik vraag of het vannacht aan mag blijven. 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Ook aarzeling draagt in zekere zin bij tot geloofwaardigheid. We veinzen bijvoorbeeld dat we niet 

goed weten waar we moeten beginnen of eindigen, wat we het best kunnen zeggen, en of we überhaupt 

iets moeten zeggen. […] Niet ver van die figuur ligt het zogenaamde overleg, waarbij we soms de 

tegenpartij zelf raadplegen. […] De figuren die geschikt zijn om emoties te versterken, berusten 

grotendeels op simulatie. We doen dan immers net alsof we boos of blij, bang of verwonderd, 

bedroefd, verontwaardigd of verlangend zijn.” 

 

  



Huilen is een strikt menselijke emotie 

hoewel de meeste diersoorten wel traanvocht produceren om de ogen vochtig te houden. 

 

De fysiotherapeut zet me tegen de muur: 

hakken, billen, schouderbladen en mijn achterhoofd tegen de muur. 

Hij blijft voor me staan  

tot ik hem even aankijk 

en zie dat ik langer ben dan hij 

daar moet ik van huilen. 

 

Met opgeheven hoofd loop ik naar huis, 

er blijven tranen stromen. 

 

Als iemand vraagt hoe het met me gaat. 

Ook als het wel goed gaat. 

De psycholoog noemt het moeite met onverdeelde aandacht. 

 

Traanvocht kan ook worden geproduceerd wanneer bijvoorbeeld de ogen worden geïrriteerd door het 

snijden van uien. Van huilen spreekt men alleen wanneer het traanvocht een uiting is van psychische 

belasting. 

Grienen, janken, schreien, snikken, snotteren, wenen. 

 

Ik huil mooi en lijk op dochters  

en geloof nog steeds niet  

dat wat er overblijft  

genoeg is.  



Een zeekoe achter glas blijft steeds rond gaan 

om de randen niet te raken. 

Ik doe alsof hij naar me terug komt. 

 

Eerst waren alle schrijvers vrouw 

daarna waren alle schrijvers man en dood 

in mijn hoofd. 

 

Ik laat mijn baard staan,  

door me twee keer per dag te scheren. 

 Dit zou ook een fabeltje kunnen zijn. 

Met mijn borsten afgebonden wil ik  

voor een slungelige puberjongen door gaan. 

 

Ik vermom me om voor mijn wijzen te verschijnen 

om minder een rariteit voor ze te zijn. 

 

Ik kan alleen maar luisteren,  

het woordenboek Nederlands- Latijn heb ik niet. 

 

We zitten onder olijfbomen 

en ik denk aan een verhaal over een elfenmaagd, 

natuurlijk was het een beeldschone elfenmaagd, 

die zich in een boom zong 

en zo voortleefde. 

 

Quintillianus gelooft dat alleen een goed man een goede redenaar kan zijn. 

Van man maak ik mens 

over het goed raak ik in de war. 

Ik kom terug bij mijn leefregels  

die steeds meer veranderden in voorwaarden om te mogen leven. 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Voorts berusten alle bewijsvoeringen op een van de volgende vier principes: omdat iets het geval is, 

is iets anders dat niet […]; of omdat iets het geval is, is iets anders dat ook […]; of omdat iets niet het 

geval is, is iets anders dat wel […] ; of omdat iets niet het geval is, is iets anders dat ook niet.”  

“Het is schandelijk te wanhopen aan iets wat in principe kan gebeuren.” 

 

  



De kap van een kwal zweeft om me heen.  

Om mijn gezicht hangen tentakels, 

mijn lijf is zo verdoofd dat ik de steken niet meer voel. 

 

De kwal groeit, de kap raakt de randen van mijn kamer. 

Hij deint op mijn ademhaling 

omvat de huizen, de stad. 

 

Ik laat mijn lijf in bed liggen.  

Ik dein over de wereld 

en zal me morgen alleen herinneren 

dat ik even alles wist. 

 

De kwal zweeft weer om me heen  

en ik trek hem terug tot achter mijn ogen, 

naast me ligt mijn vulpen. 

 

De kwal bonkt  

het pakken van de pen zou genoeg zijn 

om hem te laten verdwijnen.  

 

Het dier wordt rustiger, 

heeft geen emoties 

en nestelt zich om mijn frontale kwab. 

 

Ik lig stil, 

niet gehinderd door wat niet zou kunnen. 

Voorzichtig pak ik de pen, 

dat gaat goed. 

Voorzichtig ga ik zitten, 

dat gaat goed. 

Voorzichtig begin ik te schrijven. 

Mijn hoofd deint op het ritme van mijn zinnen, 

die sneller dan ik kan denken op het papier komen. 

 

Ik weet bijna alles 

en ik geloof dat ik iets goeds heb gemaakt. 

 

  



Quintilianus schrijft: 

 

“Ik zou niet gemakkelijk kunnen zeggen wie volgens mij een ernstiger fout maakt, hij die alles wat hij 

schrijft goed, of hij die alles wat hij schrijft slecht vindt.” 

“We moeten ernaar streven zo goed mogelijk te spreken, maar we moeten wel spreken in 

overeenstemming met onze capaciteiten, want voortgang behoeft toewijding, geen zelfverwijt.” 

 



Een schrijfster vertelde me dat ze het lastig vindt afscheid te nemen van haar personages,  

en het nog lastiger vindt ze nare dingen te laten overkomen. 

 

Ik heb uren voor de spiegel gestaan, 

nee dat is niet waar, 

ik heb uren in bed gelegen en me afgevraagd hoe ik er meer uitzie als een schrijver 

en of het niet vreselijk ijdel is over mezelf te schrijven. 

 

Ik kies de zeekoe als mijn spirit animal  

en de blauwe vinvis als mijn god. 

Ik richt me tot de onvoorstelbare grootheid in de onvoorstelbare grootheid. 

 

Walvissen bestaan, 

daar ben ik bijna zeker van. 

 

Ik draag liever rokken omdat ik geen zin heb in mijn bovenbenen 

zo vorm ik ze tot een staart. 

En ik weet dat dat evolutionair gezien niet klopt: mijn benen zouden moeten krimpen en mijn 

stuitje tot een walvisstaart uitgroeien. 

Ik ben gigantisch. 

Net op tijd spring ik ver 

uit mijn raam 

de Rijn in. 

 

Ik sla met mijn staart als afscheid, 

de hele stad wordt nat. 

 

Ik zwem naar een oceaan waar ik nog steeds te klein voor lijk, 

maar ik kom terug 

als mijn rok in de was moet 

en ik begin te verlangen naar mijn dijen. 

 

 


