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De oolde vrouwen van et huus 

In de glimlach 
van de oolde vrouwen 
van et huus 
ligt et weten besturven 
van wat was. 

In heur ogen: 
de berusting veur dat 
wat onontkomber is. 

En in heur zwiegen: 
de gevulens 
die niet meer 
in woorden 
te vangen binnen. 



De aandere kaant van de stilte 

Et gebouw waor ik jow 
hennebrocht hebbe, 
hadde dikke muren. 

Ik luusterde daor 
naorjow vraogen. 
Ik leesde injow ogen: 
help me toch. 

Mar as een akteur 
speulde ik mien rolle. 
Ontkende de vraogen, 
ontieup et verlangst. 

Niet bij machte 
om deur muren 
henne te breken. 
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An de aandere kaant 
van de stilte 
ligt een laand. 

Misschien is daor een huus 
zoas et huus 
daor wij vroeger 
in woonden. 
Een huus mit hoge bomen 
d'r ommehenne. 

Kiek, mien jonge, 
die grote voegel 
in die hoge boom, 
ziej'm wel zitten? 

Misschien kwam hi'j weeromme, 
die voegel van vroeger. 
Het hij je mitneumen, 
in een ommezien, 
naor de aandere kaant 
van de stilte. 

Zo zachies, 
zo stillegies, 
da'k et mar amper vernam. 
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De wasmarkies in je kleren 
bin et ienigste bewies 
daj' in et gebouw 
mit de dikke muren 
west hebben. 

Op aandermaans schoenen, 
in aandermaans kleren 
toffeld' ie deur de gangen. 
Onderweg naor dat hand 
an de aand ere kaant 
van de stilte. 
Mar ie kwammen haost 
niet meer veuruut 
aachter je karregien. 

Daoromme duurde et 
nog een hiele tied 
veurdat de chronometer 
indrokt wodde: 
je eindtied bekend was. 



En alles zal deurgaon. 

De sehofferd zal zien prooi slaon, 
de sepiepen zullen verkleuren, 
de brummels riepe wodden. 

En ik zal deurgaon 
St al die kleine dinkies 
die meensken leven numen. 

Mar al de jaoren deur 
zal d'r nooit meer iene wezen 
die kiend tegen me zeggen zal. 

Een stokkien van mezels is vot. 

xx 



De jaorgetieden 

Ik hijs et zeil, beveer et schip 
dat wondermooie meitied hiet. 
En ik bezing de ni'je dag 
in een hatstocht'lik morgenlied. 

Dan steile ik de kieker scharp 
en zuuk de zee of naor een maot. 
Een reiziger die veert as ik, 
een vroege veurjaorskammeraod. 

Tegere zeilen we naor 't west, 
mitneurnen deur een starke stroom 
Twie kapiteins op iene boot, 
de zunne maekt oons mu en bom. 

En op et vere eilaand zweeft 
de bocht van vasse bbossempracht. 
En in mien aoren klopt et bloed 
van wasdom en van levenskracht. 
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De zunne het nog alle macht, 
de wereld liekt van zorgen vrij. 
Mar d' eerste bluui is al veurbi'j, 
verschruuid is al de bloemepracht 

En in de proemeboom an 't pad 
huust onmiskenber et bedarf. 
En op et roem bemeten arf 
verlept hiel staorigan et blad. 

Zoas gien liefde gruuien kan 
zonder de zeerte en 't gemis, 
soms rieker wodt deur et verlös. 

Zo is d'r gien ontkonimen an 
dat aanst mien hiem besturven is, 
mit dauw en spinrag in et grôs. 

'3 
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Dieze tot de horizon, 
grauwe, grieze baand. 
Kille wereld zonder zicht 
op et beloofde laand. 

In de wal naost huus 
drupt et van de toeken. 
In de hoge bomen 
raozen ropse roeken. 

Spinrag veur et raem, 
traelies veur een cel. 
& vule me verleuren, 
koold tot op et vel. 

Mistig, vaele middag, 
midden in de haast. 
De wereld zit op slot, 
ik leve op 'e taast. 
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As 't in de Iaete naacht 
biel staorig sni'jen gaot, 
de wiend in 't oosten staat, 
hooi ik in huus de waacht. 

Dan dri'j ik mien meziek 
hek zo meraokeis rij 
as disse eerste snij, 
vuul ik me meer as nek. 

Dan is et as een haand 
mien wereitien bereurt, 
et leven huv'ren dat. 

Dan weet ik dat mien iaand 
van tel tot tel verkleurt 
en dat et winter wodt. 



Huus 

veur A. 

In de schiemer van de aovend 
reup een oele oonze naemen 

dwas deur et veuzjaor tot 
in et duuster van de naacht. 

Aanst zal de zunne je spoor 
oplossen in et bedauwde grös, 

de laekens zullen je locht en 
de muren je stemme loslaoten. 

Mar die oele zal je naeme 
ontholen en de hieltied weer 

roepen in de torenhoge ieken 
van de bos naost et huus. 

En zo zal et huus nooit meer 
etzelde huus wezen kunnen. 



Kwikzulver 

Da'k je kend hebbe, 
da'kje lief hadde, 
verzaacht et verlangst 
dat aachter mien masker 
algedurig mit me oplopt. 

In et witte hotel, 
vlakbi'j de revier, 
gaf ik ruumte an 
verburgen woorden, 
verdrongen gevulens. 

Loeken wodden eupenzet, 
nemen leuten locht deur. 
Een leeg huus, 
dat nao lange lied 
weer bewoond wodde. 

In de baenen van de zunne 
zweefden wij, 
as in een lochtschommel. 
Elk veuroordiel veurbi'j, 
zo hoge awwe konnen. 

Twie zoemerse daegen. 
& neem ze mit me mit, 
as tegenwicht, 
onderweg naor een tied 
zonder maskers. 

VI 
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Et mooiste vun ikje 
doe 'k naost je wakker wodde, 
ie nog laggen te slaopen. 
Et vaele morgenlocht 
krek te min macht hadde, 
de droom nog even in takt leut 

Hitl veurzichtig streek ik 
tuit de hand 
deur je donkere haor, 
benauwd om et beeld 
kepot te maeken. 

Laeter die morgen 
zocht ik et bedde nao 
out ien zoe'n haortien. 

Ik beweer et 
as een relikwie, 
vanof die bewuste dag 
in dat witte hotel, 
vlakbi'j de revier, 
mit morgenlocht as kwikzulver, 
dat die kotstondige droom 
kotte tied laeter 
oplossen zol in now al haost 
vervleugen herinnerings. 

is 
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Mit et knallen 
van de champagnekorke 
kwam et boven borrelen, 
doe 'k jaoren laeter 
stiekem naorje keek, 
je vertrouwde locht reuk, 
mit de aandere gaasten 
je eten at, 
je drinken dronk, 
je jaordag vierde. 

Op dat ogenblik 
zo'k ze allemaole 
votstuurd hebben wild. 
Tussen kaasten vol boeken 
en dekadente taofels 
vol smaekelike salades 
zo'k mit de braand in de huud 
champagne as bluswaeter 
over je henne geuten hebben. 
Om je drekt daornao 
dronkend van jaorenlange, 
oppotte wellust, 
tippien veur tippien 
dreuge slikt te hebben. 

Et vloerklied vochtig 
van draank en liefde. 
As bedauwd wassend grös 
in een vroege morgen 
waor et locht gien macht het. 

'9 



Zoemertwirre 

Ik zag mien moeder op een zoemerdag 
waezig weerspiegeld in et keukenglas, 
mar toch zag ik hiel scharp dat zij et was. 
Et grote schip, daor as ze op stort, lag 

in de briede sloot veur et oolde huus. 
Ze had heur kotte, grieze jassien an, 
ze leek zo mooi en jong en bek van plan 
en kiek nao lange tied weer even thuus. 

't Was brodsig hiete en di steuf tien zaand, 
wat ongemurken me et zicht benam. 
Hiel in de veerte, van 't westen uut, kwam 
een woeste wiendeldaore over 't laand. 

Et zeil van 't schip dat holde in de wiend 
en onverwaachs veerde ze deur de locht. 
Ik vreug me of as ik niet mitgaon mocht, 
mar zij beduudde me: dat kan niet, kiend. 

1C 



Verwondering 

Mien moeder leeft, 't is waor, van tied tot tied 
heur ik soms zo keur stemme in mien huus. 
Bi'jtieden is et mar een inkeld woord, 
mar dan is 't krek as is ze bi'j me thuus. 

Et is as kikt ze stiekem naor wa'k doe 
as ik wat ommeredd're in de tuun. 
Of aovens op een laete zoemerdag 
allienig even in de bos omm'struun. 

O ja, ik weet et wel, daor op et hof, 
daor staot heur naeme beiteld in greniet. 
Daor is de waorhied had as stien te zien, 
ik bin heur now al meer as drie jaor kwiet 

Mar toch, al heur ik mar ien inkeld woord, 
de dag verschot sebiet van gries naor rood. 
En stom verwonderd daenk ik bi'j mezels: 
't is waor, mien moeder leeft, veer nao heur dood. 

2x 



Aovend in et veurjaor 

Een doodstille aovend was et, 
in de veerte kwaekten kikkers, 
d'r hong damp boven de sloden, 
de grond reuk naor et veuijaor. 

Ik zat op 'e baank in de tuun, 
zag je et pattien opkommen 
en onder de pereboom deur 
regelrecht op me ofkommen. 

En ie zatten weer naost me, 
we praotten, ik raekte je an, 
mien ogen zaggen dat de tied 
je gien dag oolder maekt hadde. 

En ik huverde van de mist 
die vanuut de sloden 
as een stille, kille verraoder 
staorig over et laand heup. 

De baank naost me was leeg. 
In de veerte kwaekten kikkers, 
d'r hong damp boven de sloden, 
de grond reuk naor et veuijaor. 



Kemeet 

En alweer droom ik van 
een trein die je mitnemt, 

et rooie locht dat oplost 
in een duustere naacht. 

As in een stomme film 
ried' ie deur een veuijaor 

mit verscheiden dôrpen, 
vol maltaepelige laomer 

en welderende peerden 
in veurbi'jflitsend laand. 

Een reize zonder aende 
deur ruimte en lied, 

totdaj' as een kemeet 
mien pad weer kruzen 

in een aandere naacht, 
in een aandere droom. 
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Illusie 

Geef me evenpies de illusie 
op een waarme zoemermiddag 
as ik bij de zuut roekende 
rozepolle in de gröshoek zit. 
As de vlinders te zette gaon 
op 'e bloemen in de tuun, 
de katte lui naost me ligt. 
Et leven Mm as et waore 
zonder muuite leven lat. 

Geef me dén de illusie dat 
mien moeder butendeure komt. 
Een ogenblik stillestaot 
en alles zo es anzicht: 
de fladderende vlinders, 
de soezende katte, 
en mi'j bij de rozepolle. 
En dat ze dan zegt: 
Zo, gaot dat hier zo! 

In et midden van de zoemer, 
as de daegen alweer kotten 
en et aldereerste blad 
al van de bomen dwarrelt. 
Geef me dân, op zoe'n middag 
evenpies mar die illusie, 
zoda'k de ontiederige haast 
en de Iclumerige winter 
veilig deurkommen kan. 



Pasteraole 

Op et hof fluustert de wiend 
in de galingatten van de toren 
de naemen die mien moeder 
mmmde doe ik een kiend was 

Hier bin de levens van boeren, 
turffiiaekers en koopluden, 
de begeerten van heur jeugd, 
verstiend in heur doodsbericht. 

De geschiedenis van et dörp 
het him hier zels begreuven 
onder dwarrelende blossems 
op lichte zaandgrond en greniet. 

Memento mori: sierlilce letters 
as waorschouwing op een stien. 
Mit nog een wereld an verlangst 
loop ik et pad of naor et leven. 
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Weerwikker 

Soms is de dag benauwd veur himzels, 
blift et haifduuster van de naacht 
hangen tussen de bomen in de appelhof, 
ropt de koekoek hiel in de veerte, 
kompleet van slag, een aandere naeme. 

Op zoe'n dag liekt alles een illusie, 
et leven een wonderbaorlik verzin, 
een hikkeltien in de grote evolutie, 
een regenboge die as een ziepbelle 
in alle kleuren nut mekeer spattert. 

Dan laot ik de gedienen veur de raemen, 
zuuk ik veurzichtig en op 'e taast 
mien treden deur et lege huus, 
toekert je naeme as een weerwikker 
de hiele dag in mien gedaachten. 



Zoemernaacht mit F. 

As et leven al overni 'j beginnen 
kunnen zol, mos et hier wezen, 
tussen de bomen, in disse blakstille 
zoemernaacht mids augustus, 
mit slierten nevel over 't laand. 

D'r zol een aander verhael ontstaon, 
ik zol dezelde dingen weer opdoen: 
gelok, genegenhied en ok weer zeerte, 
mar dan aanders, zoas disse bomen 
aanders binnen as aandere bomen. 

In de veerte blaft een hiemhond 
zien welkom veur thuuskommend volk. 
Daor ginderd waachten ze op je: 
in de stad an et grote waeter 
waor de maone Mm in spiegelt, 

totdat de naacht zien schutkleur 
verliezen zal in et ongenaodige 
locht van de dag en de tied 
as een katte op streuptocht et 
almar durende verlangst bespringt. 
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De oever van de revier 

En we stonnen op een dag 
in de zoemer op 'e oever 

en we zaggen de revier 
in de veerte verdwienen, 

- in et dörp cirkelden 
kri'jen om de karketoren, 

d'r sjirpten gröswippers 
tussen bluuiende bloemen, 

et roezen van de wiend 
speulde mit de rogge - 

en we konnen niet bevatten 
wat niet te bevatten is, 

dat de wiend votvalen zol, 
de rogge niet meer roesde, 

gröswippers en torenkri'jen 
de aosem inholen zollen, 

en de oever van de revier 
verdwienen zol in de veerte. 



Haene 

Eerst halverwege de dag 
kri'jde de haene en begon 

de zunne ruit een vurige 
tonge de mist op te slikken. 

Mar wij haostten oons niet, 
we dobberden op oons vlot 

in de wiendstilte van een 
zoele zoemernaomiddag. 

Verkenden mekeers wereld, 
begeuten de rozen en de 

wetstien en sneden ruit et 
offermes et brood in twie 

geliekese helten en wussen 
dat et nooit té laete is 

ok al krijt de haene 
eerst halverwege de dag. 

19 



Worp swede 

Et dörp was vergeven 
van de zute locht 
van liendeblossem. 
En ik docht dat 
liendeblossem de liefde 
symboliseerde. 

De voegels in de bomen 
zongen om et hadste 
de zoemer integen. 
En ik docht dat 
voegels de vri'jhied 
symboliseerden. 

Nooit eerder gedreug 
ik me zo onbevangen, 
was ik zo mezels. 
Mar op 'e laeste morgen 
vul alle symboliek 
an duzend diggels. 

Et dorp was vergeven 
van de zoerige locht 
van liendeblossem. 
De voegels in de bomen 
zongen nog nooit zo vals 
de zoemer integen. 
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Een stille, zunnige middag, 
et waeter van de revier gleenstert 
Veer vot in et Teufeismoor 
ropt de koekoek zien naeme. 

Krek honderd jaor leden 
maekte de schilder 
hier zien Moorlandschafi 
mit dunklen Wolken. 

Mar now liekt de locht 
nog blauw van daegen 
en in mien fantesie 
zie ik de turfschippen 
van de oolde schilder, 
TorJkdhne auf der Hamme, 
die oons mitnemen 
naor de toekomst. 

Hoe kon ik weten dat 
een peer daegen laeter al 
de zunne verdrinken zol 
in een diepe venepoele. 

Et sombere schilderi'je 
honderd jaor laank 
een veurspellende waorhied 
in him mitdreug. 



Krek as mooie Martha, 
de vrouw van de schilder, 
stao ik in et veurjaor 
naor et voegeltien te kieken. 

Ik zol zo graeg willen 
dat et op mien haand zat, 
da'k et zachies strelen kon, 
d'r wat liefs tegen zeggen kon 

Mar iene stap dichterbij 
en et vligt vot uut 
de boom bij et waeter, 
de wiede wereld in. 

En ik... kiek et nao 
ruit lege banen en 
een glimpien van et gelok 
in mien herinnering. 



In Fischerhude verkocht 
een oolde vrouw hunning 
en in et museum 
leup de weidende schimmel 
van Paula Modersohn 
in et loeM van de maone. 

Nargens was de hunning zuter 
en et locht van de maone 
mooier en helderder as daor. 

En al rot de liendeblossem 
now zoeriger as zoerig, 
al zingen de voegels vals 
in de bomen van et dörp 
en verdrinkt de zunne 
in een diepe venepoele, 

die dag in Fischerhude, 
ie kun et willen of niet: 
wi'j heuren bij mekeer. 



Vlinders 

Dat iene woord van jow-
verpakt in waarme sympathie-, 
etvuulde killer an as 
de kooidste wintermorgen. 

Dwarrelende blossem in de 
lege straoten van et dörp, 
verbun as fiene stoefsni'j 
et weten in een wit verbaand. 

Perbeerde vergees et gevuul 
in de ruste te sussen, 
waor oonze woorden stoekten, 
een illusie gien kaans kreeg. 

Mar onrust en begeerte 
zullen stiekem weer opspeulen, 
me weeroznmedrieven naor 
de vlinders van de naacht. 



Veur et slaopengaon 

Op disse zoemeraovend 
zo'k je zeggen willen 
wat ik echt veurje vuul. 

Een laete bekentenis 
op et laeste ure 
van een zoele dag. 

Mar de gröswippers sjirpen 
in et schiemerdonker 
de stilte an fladden. 

De wien in oonze glaezen 
het de woorden vongen 
die ik niet zeggen kan. 

Zuwwe now mar slaopen gaon, 
zeg ik zoas altied: 
morgen is et vroeg dag. 

15 



Der Lindenbaum 

& zal je anraeken willen, 
mar mien aarms bin te kot. 
De zuutste brummels hangen 
ok altied boven een sloot 
die slichtvol waeter staot. 

Mar in mien gedaachten 
heb ikje iedere dag bi'j me, 
speulen honderd vioelen 
dat wiesien van Schubert 
de dag in de ronte. 

Hangen de zuutste bnnnmels 
zomar veur et griepea 
Aai ikje morgens vroeg 
deur et haor en zeg: 
Heur ie die meziek wel? 



Vier woorden 

Ze bin allemaol al es zegd, 
die vier woorden. 

Bi 'j et begin van de dag 
as een vroeg zingende liester 
boven op 'e schostien in et 
vletse, vaelgrieze locht vertelt 
van alweer een ni'je morgen. 

En op et aende van de dag 
as de motoelegies tegen et 
glas van et kaemerraem in et 
gele laampelocht vertellen 
van alweer een ni'je naacht. 

Ze bin allemaol al es zegd, 
en wat dan nog, mien liefste. 
Lao'we ze mar zeggen blieven, 
die al oeroolde woorden, 
alle daegen van oons leven. 

Totdat de zunne bloedrood 
votzinkt in oons daenken 
en de vleermoezen bij aovende 
oonze naemen as herinnering 
om et huus cirkelen zullen. 

En dan het et goed west 
dat ze zé vaeke zegd binnen. 

'vi 



When I'm sixty-four 

Jk zal stark wezen 
as de wiend de hope verwijt, 
vasse snij de toekomst 
verriefelend wit maekt. 

As een woeste tarantella 
een hatstochtelik lied 
van weerzien speult, 
mien begeerte opzwiept. 

As te viiie draank 
me et heufd licht maekt, 
de bienen zwaor, 
de wereld waezig. 

Et daansorkest 
de eerste maoten inzet: 
When 1 get older, 
losing my hair... 

Ik zal stark wezen, 
oold wodden zonder jow, 
stroffelende over de 
daansvloer van et leven. 



Nao de langste dag 

Nog pronken de stokrozen tegen 
mekeer op wie de mooiste kleur het, 
vergaasten de vlinders heur an 
de zunnekaant van de boswal, 
en trilt de hitte in de veerte 
et beeld van de zoemer onscharp. 

Nog leren de oelen aovens laete 
in twielochten de jongen jaegen 
boven et laand naost de bos. 
Mit schrille, hoge galpen vliegen ze 
spoekachtig de mar kwaolik 
duuster woddende naacht in. 

Nog viert de zoemer, zo et liekt, 
eindeloos feest, mar haost ongemurken 
is de langste dag stiekem veurbi'jgaon, 
de zaandloper ommedri'jd. 
Aanst zullen birken en kwitsen 
de tiedinge brengen van de haast. 

Dan zal de zoemer veurbi'j wezen, 
bin de jongen van de oelen votvleugen, 
zullen de vlinders vergaon wezen, 
stook ik de kachel op en verwaarm 
me an de andaenkens as de wiend 
zien weemoed om et huus goelt. 
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Verkaveling 

Mien laand is verkaveld, 
moedwillig verrinneweerd 
deur rechthoekig daenken 
aachter strakke tekentaofels 

Dat now daanst et leven 
nooit meer springerig over 
hoekies en eggies en tippies. 

Alliend et roezen van de wiend 
vertelt nog van een tied St: 
slingerpatties over de heide, 
klaprozen tussen rogge-aoren, 

een vrouw St een sehölk veur, 
die de weg overflut omdat 
d'r ongemak is bij de buren. 



Vuurdoorn 

De meitied en de zoemer 
bin oplost in de mist. 
Een dikke, klamme damp 

die grote kloften gaanzen, 
onzichtber gakkende, een 
aende leger vliegen lat. 

Mar as de winterzunne 
de dieze aanst verjacht, 
vlamt as een wonderlaete 

liefde de vuurdoorn op. 
Mar in de bos naost huus 
longeren de Jiesters al... 
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Keerpunt 

Now de vleermoezen in de ruste binnen, 
de haastbujjen over et laand gieselen 
en et blad in oppers om de deure ligt, 
wodt et tied om in de spiegel te kieken. 

In de smoeke besleutenhied van et huus, 
dat hint klaonnaekt veur een lange winter, 
mat waor et geluud en de locht van de zoemer 
nog volop te heuren en te roeken binnen, 

maek ik et testement op van mien bestaon. 
Kiek ik over de schoolder aachteromme 
naor et leven dat ik overleefd hebbe, 
en zet veur et eerst de bliendkappe of. 

As een koekoeksjong dat nog nooit vleugen het, 
zal ik perberen moeten reddag te holen: 
de ballast van vroeger betien bij betien 
over de raand van et nust te drokken. 

En as ik dan, laeter, op een winteraovend 
butendeure omhogens kiek, hoop ik mat 
dat niet elke steern in de koolde vrieslocht 
een kaans is die 'k veurbi'jgaon laoten heb. 
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Winterslaop 

Et maïs is mijd, de stoppels 
onderploegd in zwarte grond. 
Een koppel kri'jen hipt tussen 
oold van kleur verscheuten blad 
de vroege winter driest integen. 

Een schiere locht jacht wolkens 
vol venien over et laand. 
De stilte huzen van et dörp, 
votdeuken in heur rieten kraege, 
staon op een kael, ontied'rig hiem. 

En in een diepe winterslaop 
perbeer ik de waarmte van de 
zoemer overleven te Iaoten: 
de zute locht van zoegepappen 
en sepiepen in de boswal. 

Blief bij me tot de meitied, 
streel St je haand mien huud 
totdat et bloed weer tintelt 
en de stille huzen van et dörp 
wakker wodden van de zwelvers. 



De laeste gaast 

Et maekt niet nut op wat veur tied 
mien laeste gaast op 't veenster klopt 
of bij et stap van vollek ropt, 
een laeste gaast vergeet ie niet. 

& nuug him daolik in mien huus, 
zet him een bod mit eten veur 
en geef een kanne drinken deur, 
dan is hij op een gauwsten thuus. 

Ik pakke zend' en strieker an 
en nao et scharpen van zien ark 
leg ik et heergerei te plak. 

Bedaenk dan wa'k nog doen gaon kan 
en as mien alderlaeste wark 
geef ik de beesten heur gerak. 



Winterlaand 1 

veur 1? 

Steernhelder was et op die aovend, 
et winterlaand was wit beschosseld. 

Wij laggen op et aende van een ieuw 
in jow auto dichte tegen mekeer an. 

Buten reup een voegel in een bossien 
en iniens scheuten fladden van een 

gedicht van Kopland me in 't zin, 
want ie zeden: mit je mond, daor ja, 

zo is et lekker, en ik zag et gedicht 
helderder as de steerns an de locht, 

witter as et grös van et winterlaand. 
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En ik wil je alles zien laoten 
van dit laand hier bij omme. 

De mist die et dörp van vroeger 
zaachter maekt as ooit teveuren 

en alles wat veurbi'j is toestopt. 
Et toekeren in mien huud tempert 

en et geluud van de stormvoegels 
in koppels boven vasse voren 

van zwanger woddend bouwlaand. 
En ik zal je ankieken en zeggen: 

Die ienzeme boom in de veerte, 
dat was ik veurda'k je kende. 



K 

En ik zal zuver een betien verlegen 
de kaemers van mien leven eupendoen. 

De raemen ien veur iene loszetten en 
ik zal je zeggen: leef in mien huus. 

Dan za'k de heerd anmaeken en d'r 
zullen lange slierten grieze rook 

van een intens oploekende liefde 
recht in de locht omhogens gaon 

as offer an een onbekende god. 
En as de zunne daelezakken zal 

in et stille waeter van de revier 
en as alles genegenhied wodden is, 

zal ik die ienzeme boom kappen 
en opni'j hoolt op et vuur doen. 
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Winterlaand 2 

1 

De romantikus in mi'j 
leup weer es een keer 
over iene naacht ies. 

Et kienderlike geleuf 
in over waeter lopen 
ha'k al lange verleuren, 

mar et aeventuurlike 
van et lopen over et 
eerste ies van een liefde, 

dat kienderlike in mi'j 
zol daor zo graeg in 
geleuven blieven willen. 

Mar veurda'k et wus 
gong ik koppien onder 
in een ondersni'jd wak. 



2 

Mat argens moet dat vuur wezen 
om je an waanmen te kunnen, 

en een hoge hoop oploegd hoolt 
om et altied branende te holen. 

Ik weet dat et argens bestaot 
en ik miende da'k de waarmte 

de laeste lied zuver vulen kon, 
daansende vlammen op koolde 

winteraovens; et smoegde in mij, 
et wakkerde mien verlangst an: 

eulie op et flakkerende vuur 
van te kotte, laete hatstocht. 

Mat de vost in et winterlaand 
zat vuus te diepe in de grond. 



Bezuuk op een winteraovend 

Soms kommen ze zomar an 
op een heldere aovend in 
et begin van een winter. 

Dan heur ik stappen in de 
kwalsterproeze op et pad, 
stemmen in et aachterhuus, 

roek ik de winterlocht in 
te vaeke dreugen kleren, 
roekersgoed op buusdoeken, 

zie ik deur de kiere van 
de bedsteedeuren de hiele 
femilie bij de taofel. 

Veur een schoffien ontsnapt 
vanuut dat laand an de 
ere kaant van de stilte. 



2 

As et schaad van de dag 
mit mien gedaachten 
verglidt in twielochten, 

de klokke op et kassien 
dwas deur de meziek 
van Haydn hennetikt, 

kommen ze de deure in: 
een heit en een breur 
die ik nooit kend hebbe. 

Zonder te praoten 
zitten we mit mekeer 
om de taofel henne 

en tiezen zo wat omme 
in tied die verkleurde 
as blad in een haast. 

En as ze vule laeter, 
as et stikkeduuster is, 
de deure weer uutgaon, 

de wiend wat anhaelt, 
mien gedaachten verwi'jen, 
stopt de meziek en dan 

kiek ik in de spiegel 
en vraog ik me of: 
bin ik eins wel wie ik bin? 
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Breur 

veur Jan 

Dat woord blift lichtkaans alle 
jaoren deur veur altied onbespreuken 
Opburgen aachter slot en grundel 
van een bewaekt, verzegeld weten. 

Want elke letter van dat woord 
kan van et leven een lawine maeken, 
die oons tegere ondersni'jt in een 
té veer veurbi'j en té belast verleden. 

Dat zo blief ie de grote onbekende 
op et vere eilaand van verlangst. 
Mar algedurig reis ie mit me op 
tot an de veerste horizon veurbi'j. 

En toch... misschien zeg ik dat woord 
een keer op 't stille aende van een haast, 
as oolderdom de zeerte en 't verlös 
verpakt het in een deken van berusting. 



Die Winterreise 

As op et kotst van de daegen 
die meziek deur et huus zweeft, 
de poes op 'e baank ligt te slaopen 
en de straotlanteenis al branen, 
dan weet ik dat ik et allemaole 
een keer loslaoten kunnen zal. 

Et huus tussen de hoge bomen, 
et kiend St de lochtige krullen, 
de moeder die onder de liendeboom 
van de buren deur an fietsen komt. 

Zoas snij die uur de locht dwarrelt, 
rook die nut een schostien kringelt, 
een appel die van een boom vaalt. 

As et duuster et dôrp nog verbargt, 
zal ik stiekem de deure dichtedoen 
en zonder weeromme te kieken 
onder dezelde boom deur votgaon. 

En as de zunne opkommen is, 
zal ik et soms even weerzien: 
mien eigen lange, bange reize 
deur de winter van et leven. 
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uutzicht 

Et uutzicht is onveraanderlik: 
de huzen in et winterlocht, 
de hele bomen in de bos, 
et grôs nog altied wit beriept. 

In mien huus zweeft je locht. 
As een Iaete meitiedsylinder 
dwarrelt et de deure nut 
en wiist dood in de koolde. 

Dan vaalt de eerste snij 
die alle sporen votmoffelt. 
As waf hier eins nooit west, 
haj' zuver nooit bestaon. 

Mar as de koolde, witte dood 
smolten zal van et verlangst, 
za'k je locht weer vernemen, 
zal et uutzicht veraanderen. 
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Dichter 

Et is grif, ik griep te hoge. 
Op 'e struun naor zinnen, 
die mien daenken vertaelen moeten, 
perbeer ik stottelig een weerslag 
van mien bestaon te geven. 

Een aarmoedige verzameling 
bij mekeer gadderde gevuligheden. 
Schaemele flutties woorden, 
verschoel vienende bij mekeer 
op et kaele, witte pepier. 

Huverig, zoas de koenen 
in een koolde, Iaete haast 
klwnerig bij et hekke staon. 
Mit de kont naor de regen, 
gunterende naor de stal. 
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