JAARRINGEN

Van Karel Eykman verschenen bij De Harmonie
De werksters van half vijf
De vreselijk verlegen vogelverschrikker Zilveren Griffel
De liedjes van Ome Willem
Detectivebureau De Helpende Hand
Liefdewerk oud papier Vlag en Wimpel
Ruim je kamer op
Wie verliefd is gaat voor Vlag en Wimpel
Liefdesverdriet Gouden Griffel
Het Fort van Sjako Vlag en Wimpel
De watertelefoon
Sneeuwwitje en de zeven krakers
Lastige portretten Vlag en Wimpel
Floortje en de Tempolino’s
Koppen dicht!
De heimweeplant
Op blote voeten door de nacht
Mijn hoofd in de wolken
Link
Rondje Rotjeknor
Hans en Grietje in Jimmy Jammie Bobbyland
Op wie ben jij?
Zonder liefde ben je nergens
De kantoortoren van Babel
Zonder liefde ben je nergens (cd)
De K van Kasper
Het meisje met wie het nooit wat werd
De veer van Veerle
De rode lantaarnpaal
Was ik zee
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Een keerpunt in de geschiedenis
Goedmakertje
Zusje geboren
Zon
Een gewaarschuwd mens
Een beetje kwijt
Eerste lente
Bedje zoeken
Op de puin
Op hongerkonvooi
Duif en dood
Plantijnmuseum
De jonge gymnasiast
Zusje
De vlaggenmasten van de Ahoy-tentoonstelling
De hervormde jeugdraad
De ontdekking van Lucebert
Op de ﬁets naar zomerkamp
Schrijvertje spelen
Eerste zoen
Na het liefdesverdriet
Pauline
Aan en uit en aan
Ongelovig gebed
Quand on n’a que l’amour
François Villon
Getrouwd
Bospad
Dochter en doosje
Kompaan Aart
Hemel en oma
Theaterkamp
Rotterdammer in Amsterdam
De kerk uit
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Popfestival
Het woord saaien
Juﬀrouw Steekvlam
Haar verwijten
Mijn verweer
Verzoening
De krasse raaf tot de verlegen vogelverschrikker
Het schrijverscollectief
Dylan in concert
Bert Bouman, illustrator
Kroning Beatrix
Een voettocht van vader en zoon
Tentoonstelling Tunisreis Paul Klee
Haar tuin
Terugzien
Schop onder de kont
Indonesië na 35 jaar
Kinderkrant
Kindertheater
Kinderboekenbobo
De uitvalsbasis
De grondtekst
Zoals jullie praten
Verhuizen
Lucebert (1924–1994)
Onderweg
Moeder
Diabetes
Patmos
Weerzien oude steekvlam
Sun Moon Lake
Schoonmoeders dood
Het meisje met wie het nooit wat werd
Willem Wilmink
Kyoto
Vast en veilig
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Hangende pootjes
Kleinzoons meetlat
De minachting
Remco Campert, tachtig
Hoe noem je zoiets?
Kleindochter neuriet
Vijftig jaar vertrouwd
Spiegelbeeld vertel eens even
De verademing van Matisse
Alles gaat over maar niks is voorbij
Voor als ik niet meer schrijf

Aantekeningen

1936

Een keerpunt in de geschiedenis
Vlak voor de vakantie
is de geschiedenisleraar er wel aan toe.
Vlak voor de oorlog
die tijd daar is hij aan toe.
Over hoe Hitler alvast in Spanje tekeerging
en Tsjechoslowakije om te beginnen in wilde pikken
‘En toen, begin 1936…’
‘Werd Karel Eykman geboren!’ riep ik.
Waarom moest de hele klas nu lachen?
Hitler wist toen nog nergens van
maar als hij dit had geweten
had hij wel anders gepiept.

1937

Goedmakertje
Eigenlijk had ik een ander moeten zijn
na twee grote jongens had moeder een meisje willen krijgen.
Maar ik, dikke baby
spartelde zo innig tevreden in mijn wieg
dat zij vrede met mij had.
Eigenlijk had ik er eerder moeten zijn
vóór ik er was had moeder verdriet om een doodgeboren kind.
Maar ik, klein manneke
was zo gelukkig met mijn rammelaar in de box
dat zij troost aan mij had.
Dat ik het goedmakertje had moeten zijn
daar ben ik veel later pas achtergekomen.
Maar ik, oude man
weet nog steeds niet of dat is gelukt
of zij wat aan mij heeft gehad.

1938

Zusje geboren
Ik kan er nog kwaad om worden
dat ze allemaal stom stonden te lachen
terwijl ik woedend trapte
tegen de poten van de wieg.
Dit kon je toch niet eerlijk noemen
dit was ook niet afgesproken.
Zij ligt de hele dag te blèren
en ik mag het mooi niet.
Ze staan daar allemaal maar te praten
van moet-je-toch-zien en wat-een-schatje.
Terwijl geen mens mij ziet zitten
in mijn eentje met drie blokken om mij heen.
Zo dacht ik, alleen niet met zo veel woorden
dat ik er ook nog was, wilde ik laten merken.
Maar dat gevoel heb ik altijd onthouden
mijn eerste jaloers weet ik nog goed.

1939

Zon
Wakker worden in de morgen.
Duiven koeren op het balkon buiten.
Elke ochtend naast mijn bed
dat streepje zon.
Mijn beer zit naast mij in de kamer.
Mamma geeft de planten water.
Ik zet mijn blokken netjes neer
in een straaltje zon.
Een park ergens met een vijver.
Ik voel het gras onder mijn voeten
en dribbel in mijn eentje rond
op een veld vol zon.
Wat je je het eerst herinnert
en wat je nog steeds weet
is altijd weer de zoete zon.

