Leeuwarden UNESCO City of Literature
wil poëzie en literatuur uit Friesland voor
iedereen toegankelijk maken. Bijvoorbeeld
door gedichten en verhalen op onverwachte
plekken en momenten te delen.
Ljouwert UNESCO City of Literature wol
poëzij en literatuer út Fryslân foar elkenien
tagonklik meitsje. Bygelyks troch gedichten
en ferhalen op ûnferwachte plakken en
mominten te dielen.

leeuwardencityofliterature.nl

ôfstân
ik moat dy yn ’e fierte kenne
do giest sa faak oan mij foarbij
wa wit moat ik der mar oan wenne
dy weareld tusken dij en mij
wij dy’t elkoar safolle seine –
do bist it skaad noch fan in skym
sa groeit de ôfstân yn ús beiden
en nimmen fult de leechte yn
myn eagen sykje altyd dinen
al kin ik noait dyn blik ferstean
ik sjoch dyn byld út mij ferdwinen
en fiel dy yn gedachten gean
ús tsjuster ljocht is net te mjitten
toch steane wij soms each yn each
yn wat noch taastber is oan fierte –
ik woe dat ik dy faker seach

Eppie Dam

Beeld

Janine van Zeeland

Uit: Een dier is ook maar een mens.
Eppie Dam ziet Janine van Zeeland, Wijdemeer (Dokkum 2021)

verte
ik zou je ergens moeten kennen
je gaat zo vaak aan mij voorbij
wie weet moet ik er maar aan wennen
die wereld tussen jou en mij
iets houdt ons samen en gescheiden
jij bent de schaduw van een schim
zo groeit de afstand in ons beiden
en niemand vult de leegte in
mijn blik zoekt altijd weer de jouwe
al kijk ik soms bij je vandaan
ik zie je beeld in mij verflauwen
en voel je in gedachten gaan
er komt geen licht in ons gesternte
toch ken ik jou van dag tot dag
aan zoiets grijpbaars als de verte
ik wou dat ik je vaker zag
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Janine van Zeeland

Graach stean wy mei in gedicht stil by dyn ynset yn
dizze drege tiid. Wy winskje dy in goed en sûn 2022 ta!

Graag staan wij met een gedicht stil bij jouw inzet in deze
moeilijke tijd. Wij wensen je een goed en gezond 2022 toe!
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