
Op een zucht van de zee

adem ik en met mij ademt

iedereen die hier ooit eerder

in de verte staarde misschien

als je maar lang genoeg en 

met velen door de eeuwen 

kijkt ontstaat een gestapeld

kijken waarmee je makkelijker

de overkant bereikt ik tel de

rimpels in het vergezicht zo

trekt de tijd in mij terug

grootse schoot, wieg mij

maak mij lang loom lichaam 

maak mij baren te lang

ben ik mijn hoofd geweest

koppen knokken tegen 

strandhoofden hier knokken 

koppen brekend in de branding 

schuimen aan tot efemere

slobberige vlokken slok mij 

op onttrek mij aan het land

ik ben niet dan in uw water

trekt de tijd in mij terug

wanneer ik omkeer ik keer 

om juttend langs de vloedlijn

langs mijn verbleekte vormpjes

hier ben ik geboren ik kan

zeggen ach ik heb de zee al 

achter de rug de oneindigheid

hijgt in mijn nek waar is mijn

schopje wie zwaait er nog 

als ik verder dan de boeien trek

grootse schoot, wieg mij

ik ben niet dan in uw water

zit stil en ben in beweging 

ergens in de stateloze stroom 

van die grote ademhaling 

wolken golven aan

van eb en moed ik ben van alle 

tijen dit mysterie klaart niet op

ik heb een hoed om hem voor u 

af te kunnen zetten vraag u 

nederig grote beeldhouwer

draag mij naar uw verten

draag mij naar uw verten

onder de wassende maan

in het wassende water ik 

zwicht voor u zwel aan dan 

ik word bepaald door wat

mij ontbreekt wat ik niet 

ben ben ik nog het meest

in zwarte ruimte verdrinkt 

de tijd alles van water weer

loos ik buig voor u word golf

op een zucht van de zee
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15 Tomorrow Man, made by the sea
 Catherine François (BE, 1963)
16 De zee, die grote beeldhouwer
 Jean-Michel Folon (BE, 1934-2005)
12 Koppen/Lemuren
 Franz West (AT, 1947)
7 Redderstoel
 Kris Martin (BE, 1972)
5 Tower
 Thomas Lerooy (BE, 1981)

De cijfertjes verwijzen naar de kaart in de brochure 
Zin in Kunst, uitgegeven door Toerisme Knokke-Heist vzw.

Via deze QR-code kan je de gedichten horen en 
de bijhorende kunstwerken zien.

MAUD VANHAUWAERT “Hierbij presenteer ik u vijf gedichten. 
Elk gedicht verwijst naar een van de vele 
kunstwerken in Knokke-Heist. De gedichten 
geven hun laatste versregel als een 
estafettestokje aan elkaar door, waardoor 
ze onderling met elkaar verbonden zijn. 
Op die manier nodigen ze je uit om op 
wandel te gaan langs de kustlijn. Je kan je 
wandeling starten op het Van Bunnenplein. 
Daar, op de zitbanken, lees je het gedicht 
dat door de vijf gedichten golft.”

Maud Vanhauwaert, 
in opdracht van de bibliotheek van Knokke-Heist
Vormgever: Jelle Jespers 


