
Het eerste gedicht van David Troch, als stadsdichter van Gent: 
 
gent en ik 
 
op schoolreis leerde ik u kennen als tuig 
dat allemans armen en benen uit wou rekken. 
terstond stopte ik met groeien. zo perplex was ik. 
maar ook ik speelde de verbeelding van het kind 
kwijt en keerde koen en onverschrokken naar u terug. 
ik deelde dorst en honger, botste aan een schoolpoort 
tegen een geweldige liefde op. zo wist u mij te strikken. 
toch durf ik niet te stellen dat ik mijn laatste woorden 
lukraak bij u neerleg. ik ben vaak van u weg. 
 



de druppel 
 
 
ziehier, de druppel.  
in de druppel balt ons bestaan zich samen.  
 
dan hangt hij hoog, dan laag in de lucht  
de zwaartekracht te jennen.  
 
het is moeilijk te zien wat er in de druppel omgaat, 
ook als we hem met loep of lantaarn benaderen. 
 
we moeten ons er met een list toegang toe verschaffen, 
wat kantelde rechttrekken, elke vrije val stuiten.  
 
raakt de druppel de rand van een emmer,  
spatten we verscheidene kanten op. 
 
 
 
David Troch 
 



buffalo’s 
 
 
het doel: de weg vinden en verhinderen 
dat die gevonden wordt. makkie. fluitje  
van een cent. in de arena stampen wij  
 
elk elftal virtuoos tot waterzooi. de bal  
eindigt in alle hoeken. ronduit heerlijk  
hoe de netten trillen, een geluidslawine  
 
het veld op rolt, het blauwwitte legioen 
extatisch opveert. kippenvelmomenten. 
bij elk duel strijden wij als kampioenen. 
 
 
 
David Troch 
 



grondvest 
 
 
dat bulderen, dat denderen, dat daveren  
op grondvesten. de sloophamer ligt altijd  
wel ergens klaar om verleden tot puin te  
slaan. de dreun zingt nog na of daar rijst  
uit het stof dwangmatig iets hedendaags.  
het oude stemt ontevreden, moet anders,  
beter. drilboren echoën na, betonmixers  
rijden af en aan. in dat mierennest staan 
wij te kijven: morzeltjes stad bouwen wij  
om tot thuis. zoveel vaker dan ons lief is,  
dwingt het ons tot arbeid. na de dagtaak  
claxonneren wij ons driftig een weg naar  
de gezinssituatie. tot rust komen wij niet.  
de televisie spuwt hevig gretig de wereld  
uit, de buren slopen de muren met wilde 
instuiffeestjes. echt elke dag eindigen wij  
in het slaapvertrek met fel tuitende oren, 
wij smachten dan naar een droom of drie.  
de mooiste: in het nachtkastje blijken wij  
alle lawaai vergeten, urenlang lopen wij  
in de straten andermans lippen te lezen.  
 
 
 
David Troch 
stadsdichter Gent, 2014-2016 
 
 
 



Deelgenoot 

het is een enorme thuishaven, gent. 

van de uithoekjes van sint-kruis-winkel 

tot die in drongen is het wonderwel  

toeven.  in afsnee, in mendonk, men rent 

 

glimlachend de deur uit. Appartement  

in gentbrugge? villa met dakkappel 

in desteldonk? schoonschrift op de deurbel. 

Niet dat mariakerke geen kruisjes kent, 

 

Er is geen leed in ledeberg verborgen 

Ligt of in sint-amandsberg de dagen 

Uitsluitend rooskleurig zijn. geborgen 

 

Is men, van zwijnaarde tot wondelgem. 

men laat zich door de muze behagen 

van oostakker tot sint-denijs-westrem. 

 

- David Troch  

Stadsdichter Gent  2014 - 2016 

 



open ogen 
 

 

hou je prachtige, prachtige ogen open. 

 

negeer de tandpastaglimlachtoeristen  

die op pittoreske plekjes fotootje na fotootje 

na selfie schieten. weet wat speelt achter gevels 

waar vochtplekken het behang lostrekken. kuier  

in buurten waar de godganse aarde samentroept 

op een kluitje, in een gloed van neonreclame. 

 

c'est merveilleux, n'est-ce pas? 

 

hou je prachtige, prachtige ogen open. 

 

proef de zoete, zoete nacht. hoor de hoertjes  

achter de ruiten naar je fluiten. laaf je aan de geur  

die zatlappen verspreiden. voel de vingers  

van de zakkenroller langs je lichaam  

glijden. 

 

ça sent bien, n’est-ce pas? 

 

hou je prachtige, prachtige ogen open. 

 

duik bij daklozen in portieken. pluk dichters  

en andere oplichters in bosjes van de kasseien.  

vervang de wegwerpbekers van zigeuners  

door waardevolle papieren.  

 

voel je de liefde?  

 

raak verslingerd aan dealers. druk tasjes-,  

kruimel- en knuffeldieven tegen de borst. ga  

jezelf te buiten met inbrekers, car- en homejackers,  

ramkrakers, helers, hangjongeren, breezersletjes, uitschot, 

gespuis, onderkruipers, luizen in de pels, niksnutten, misnoegden,  

recidivisten, witteboordencriminelen, kwiestenbiebels en taxichauffeurs. 

 

voel je de liefde? voel je,  

voel je, voel je de liefde?  

 

tu veux l'amour, n'est-ce pas? 

 

hou je prachtige, prachtige ogen open 

en slaap en slaap en slaap. zoals  

nooit tevoren. slaap. 

 

 

David Troch 

 



afscheidsfeest 
 
 
in gedachten ben je aanwezig, nu je reist 
door de nacht, door donkere stille gangen, 
naar een berenhol vol oude mensen, dat 
 
walhalla waar ze bier uit schedels drinken. 
bewaar er de vrede, soldaat. er is nooit meer  
winter, hoop voor iedereen en morgen weer  
 
feest. je heldentocht naar de discotheek, kon 
je maar honderdduizend eeuwen teruggaan  
tot voor je laatste dans. jij bent elvis voortaan. 
 
 
David Troch 
 



overwinningslied 
 
 
buffalo, buffalo, riepen we  
naar iedereen van wie we vonden  
dat we ze de huid vol konden schelden.  
 
het waren niet alleen de schoenen en de jas  
waarmee ze zich de speelplaats op waagden,  
het was dat vreselijke gedonder waarmee 
ze hun trommelvliezen kapotmaakten. 
 
ze krompen tot bonsaiboompjes in elkaar  
telkens het ons lukte het leer keihard  
in hun kruis te trappen.  
 
het ontlokte ons een overwinningslied.  
en of we glimlachen nu we uit volle borst 
buffalo, buffalo staan te scanderen. 
 
 
David Troch 



speurtocht 
 
we kamden de stad uit,  
braken tegels los, keerden  
kapelletjes, kerken, begraafplaatsen  
ondersteboven, daalden in waterputten af,  
stonden met huiszoekingsbevelen te zwaaien. 
 
helaas, wat u zocht, heeft zich verstopt 
bij het verdwenen paneel van het lam gods.  
 
 
David Troch  
 
 
 
 



val 
 
 
waarvoor vallen wij? voor tongval, voor haar  
dat de gepaste lichtinval speels oranje kleurt, voor allen  
 
van wie wij bevroeden dat het goed is leden plus verleden  
mee te delen. sinds mensenheugenis fezelt ons theewater  
ons toe hoe onontkoombaar samen wij horen.  
 
op een blije dag haken onze handen in elkaar, landt  
op onze huid de vingertop die daar altijd al rustte  
en kussen wij ons tot koning te rijk.  
 
van verlaten willen wij niet weten. wegen waar wij sporen  
achterlaten, moeten straatjes zonder einde zijn,  
 
hoeveel woorden er ook vallen.  
 
 
David Troch 
stadsdichter Gent 
 



voorlopig gedicht 
 

voorlopig is dit een brug waarover wij lopen. 

de brug weerhoudt ons voorlopig van vallen 
in het wachtende, wachtende water. 

voorlopig winnen wij het van zwaartekracht 
en wandelen wij zomaar weg van een overkant. 

de brug brengt ons voorlopig op het droge, 
daar zijn wij de brug voorlopig dankbaar om. 

waaraan lopen wij zoal te denken 
tijdens het lopen over de brug die voorlopig is. 

laten wij onze gedachten voorlopig aan de overkant 
waarvan wij weglopen of lopen wij voorlopig 
een licht of zwaar gemoed tegemoet. 

wat lopen wij voorlopig toch te doen 
op de brug die wij voorlopig benoemen als brug. 

waarom durven wij het voorlopig niet aan 
met voorlopig opgeblonken schoenen 

over het wachtende, wachtende water te waden. 
waarom is dit voorlopig een brug. 
waarom zijn wij voorlopig. 

14 oktober, 2015 David Troch 
 

https://davidtroch.wordpress.com/2015/10/14/voorlopig-gedicht/
https://davidtroch.wordpress.com/2015/10/14/voorlopig-gedicht/
https://davidtroch.wordpress.com/author/davidtroch/


de leegte 
 
 
de leegte heeft er schoon genoeg van. stram  
van het lange liggen kruipt ze onder het tapijt  
uit. moeizaam komt ze overeind, slaat lagen 
stof van zich af, stelt scherp. de leegte moet 
het huis uit. ze morrelt aan de deur, vergeefs, 
danst zichzelf dan maar door het sleutelgat. 
eens op straat zuigt de leegte de longen vol 
en verspreidt zich slinks. ze heeft ons binnen  
de kortste keren omsingeld. staalhard staart  
ze ons aan, dwingt ons de ogen neer te slaan,  
in te binden. de leegte heeft niks te verliezen. 
 
 
 
David Troch 
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