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en waoromme zol ik ok? 

ik bin nog steeds dezelde 
as jaoren leden 
doe 'k een aander was 
as da'k wezen wol 

ik bin steeds dezelde bleven 
jaoren laank verlaangst naor 
kalahari of temeensen doggersbaank 
en iene zoas jow 

ik bin niks veraanderd 
somstieden wat te ontevreden 
kraante te laete, baand weer plat 
et laeste vellegien 

ik bin wa'k et eerste was 
ni'jsgierig, 'n betien bange (hiel soms) 
veur waor a'k henne wil 
een slim grote wereld 

ik bin dezelde as jaoren leden 
Iichtkaans wat wiezer 
of flee, toch niet 
en waoromrne zo'k aanders willen? 



koelegienknikkeren 

grieze eerde 
pastelkleurige poddebakkers 
heldere knikkers 
joelen bi'j et winnen 
van bosters 
stried tussen 
schoele en fietsehokke 

grauwe eerde 
een plat trapte piere 
donkerrood indreugd 
et koelegien 
was daor 
ongeveer 

een stilleven 
inhiest deur tied, verlaangst 
misschien spiet 

een stilleven 
uutmekeer scheurd 
deur raozende vliegrnesienen 



de 

wiend 
beweug jaw haoren 
zachies 
en verdween 
fluusterde in et net 
een verhael 
van duzend jaoren 



daor ston ie 

lang, vusen te lange 
he'k waachten moeten op jow 
meer as een jaor leden 
een jaor zonder kleur 
zonder kracht, leek et 
ik kon ems niet waachten 
mien verlaangst was groter 
as mien geduld en sneller as 
de tied die aj' van neuden hadden 
was et meie of toch juni 
wanneer waj' west, wanneer zoj' kommen 
wat hawwe ofpraot in 
dat waarme mement saemen 
in de duuster, et was 
een aovend om met te vergeten 
even mar, in 't veurbi'jgaon 
ieje en ik, jow kontoeren 
de steerns d'r aachter 
jow geuren dreug ik op mien hanen 
een jaor laank, of meer now 
een laank jaor laeter bi'j' d'r weer 
inienend, ik was al zonder hope 
doe 'k ow reuk 
op krek zoe'n zoele aovend 
et jaor was plots verdwenen 
daor ston ie, op etzelde plak 



ieje (en de maone) 

gries gleensterend locht 
vaalt mit kwinkslaegen 
zaachte jow gezicht integen 

kaank en kleur bin haost vot 
fluusterend vael geel 
wit, zwat en een protte gries 

hadde kontoeren valen op 
jow wangen uutmekaander 
veraanderen in risselende li'jte 

daegs bi'j' niet te vienen 
mar naachs bin ie dr 
vol en fier 

in de blaeden schoelt 
zaacht' een lietien 
fluusterende zing ie een naeme 
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dunen 

deur et helmgros henne 
en jow haor 
zie ik et 
de maone nikt 
naor de steerns 
zegt 
dat et goed is 

mit kebaol slaon 
golven op et zaand 
in de waarme locht 
roek ikjow huud 
vertrouwd en uutdaegend 
dichterbi'j 
bi'j' nog niet west 

en toch 
hoe ieuwig 
is dit gedicht 
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haast 

wi'j zwalken deur de lanen 
een mistbaank om oons henne 
suterig schient de zunne 
leidt oons naor et plak 

in de veerte, onder kaele toeken 
tussen grieze stammen 
een noflik stee 
waarm holen deur rooiig zunnewaeter 

in krek te dunne jassen 
mekaander vaaste holende 
stiefelen we deur nat grös 
onderwegens naor de bos 

galpende, uut et naekende hoolt 
vligt een reiger oons integen 
zegt waoras wi'j henne moeten 
rap, want langzem zakt de zunne 
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winter 

de wiend goelt 
ieskoold is zien raozen 
hi'j scheuvelt om de bos 
hooltjow en mi'j gevangen 

de blienen wi'k dichte maeken 
mien hanen vienen kaele toeken 
evenpies een waarm krummeltien 
herinnering an aansen 

in een vergeten tel (de zunne schient) 
doen wi'j de redens onder 
jaegen deur de steden 
belanen vergees weer op dit stee 

waor as iesmeesters now de waacht holen 
de dikte meten van mien zorgen 
li'jte in et midden van de bos 
is now oons ienig eigen 
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veurjaor 

kranen schetteren dwas 
deur de daegen henne 
bosschoppen naor mekaander 
ni'je geluden uut 'n veurig jaor 

kebaol van eerstieds geel 
wit en laeter rood 
kebaol waoras wi'j 
gien tied veur hebben 

wi'j dri'jen mit oons drienend 
hier wat in 'e ronte 
op de tied die richting geft 
an wat we aenlik wollen 

wi'j vergeten wawwe dochten 
aachterjow an 
mit de zunne in de rogge 
de kranen zwiegen heur beloftes 
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zoemer 

drieven deur de boventjonger 
op 'e waarmte van et huj 
snorkeblad wiest aiwetende 
naor alle kaanten om him henne 

richting sluus, staorigan naor 
warkelikhied veurbi'j et witte husien 
et stroomt as donker waeter 
langzem tussen de lanen 

schaopen vreten 
de strakke dieken kroem 
we lopen langs de zwaaikom 
en zwaaien niet weeromm' 

veerder, veerder almar veerder 
slusies, haeventies, broggen 
ja aenlik zonder oponthoold 
en makkeliker as docht 



die as wat van mi'j 
willen 
waoras ik aenlik 
niks van wil 
now en aansen 
vot en daolik 
vandaege of gister 
alles toegelieke 

et is 
tied veur 
allienigfeest 

tied veur ienzemhied en lieden 
louterend gebrek 
an meensken 
stimulerende middels 
boeken en ofzundering 
tot de kriebel 
d'r op volgt 
gekte him andient 

et is 
tied veur 
allienigfeest 

van saemen wezen 
mit allienig 
jow 
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vlinders dwarrelen 
bliede - doelloos - zo mar wat 
docht ik temeensen 

'n gaanze vligt veurbi'j 
iene keer heur ik zien gak 
voegel zonder v 

deur kaele bomen 
wi'jt wiend et laandschop leger 
koolder as et was 



coupe (henne) 

zwalkend' onder pompeblaeden 
een vis in helder waeter 
staorig dri'jende om een stengel 
wis mar traoge drieven 
(naor daor, veerder) 

de bomen bin bekeerd 
lopen staorigan naor 't oosten 
fluiten et wilhelmus 
mit de pette in 'e haand 

de poolder wiebelt 
noflik tussen de revieren 
bejaorde kiepen kaekelen 
een gries vertrouwde leegte 

geluud van onder waeter 
goest en roest 
de rust kompleet 
in utrecht overstappen 

19 



coupe (denne) 

veraldereerd stapt een reiger 
over grauwe industriehallen 
de leegte in 
ploonst waankel deur et waeter 

de kraan bouwt een aovend 
maekt et lochten minder 
thuus komt dichterbi'j 
verdwient weer in 'e veerte 

revieren stromen van aansen 
naor now weeromme 
et begin integen 
tot an et opdreugd niks 

stilte dekt et daglocht, 
dat nog nooit een raodsel oplost bet, 
mit kiamme hanen toe 
nooit meer overstappen 
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carpe diem 

de dag dwingt 
et schiemerlochten 
de wekker rinkelt 
overaende 

waetersnood van vasse tied 
spuult over verlaoten essen 
poestende 
komt warkelikhied naor boven 

zochtende, rap 
vlocht et naachtverhael 
mit de waarmte 
op morphine heur vleugels 

eupend is de jacht 
op twie dezelde sokken 
de iene voete 
dot de aandere zien verhael 

in disse bos 
zonder et morgenlocht 
is elke wedstried 
mit de oftrap al verspeuld 
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doe gebeurde et 

laestdaegs 
gong 'k daor zo zitten 
ja zo 
zo ongeveerja 
en doe gebeurde et 
ien ogenblik mar 
of ems 
een hiel klein betien 
van een tel 
een flits 
of nog minder 
fits, fs 
of s 
ja aenlik 
was 't niks 
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herkaansing? 

de tied integen gruuien 
liek as vliegen naor venus 
de zwaorte overwunnen 
hielendal op eigen kracht 

vanzels omhogens valende 
kommen wi'j mekaander tegen 
stil plak veur oons monement 
van aanderhalf verleden 
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(tragi-komisch pseudo-klaankdicht, non-fictie) 

piep 
deur de mist 
komt een fiets 
ik heur 
piep 
lange tellen laeter 
piep 
en zo veerder 
piep 

hi" macit traoge 
traoge de trappers om 'e asse 
piep 
een grieze jasse 
dito 
broek en haansken 
piep 
kommen langzein uut de mist 
piep 

hi'j vaalt 
krek niet omme 
piep 
hi'j blift 
onderwegens 
piep 

piep 

25 



26 



zo bliede 

al veur de wekker rammelt 
bin ik meerstentieds in de bienen 
struup rap in mien kieren 
vlieg een ni'je dag integen 
ik bin zo bliede 

onderwegens naor et wark 
zie ik van alles om mi'j henne 
bloemen, knienen, schofferds en 
daor hej' werachies een kollega 
ik bin zo bliede 

koffie roek ik al halverwegens 
de fiets een taandviel zwaorder 
mit vaosie soes ik veerder 
spring de koffiejuffer in de aarms 
ik bin zo bliede 

de tillefoon rinkelt twaelf keer in et ure 
mit an de ere kaante 
krek as hieltied an mien burogien 
biesterbaorlik aorige meensken 
ik bin zo bliede 

aovens nao et eten 
gooi ik de beerlig op 'e baanke 
de voeten noflik op 'e taofel 
dan bin d'r goeie tieden 
ik bin zo bliede 

somstieden midden in de naacht 
percies om veertien over drieje 
wor ik inienend wakker en droom 
mit een glimlach drekt weer veerder 
ik bin zo bliede 

en now de laeste naacht 
ik sleup krek zeuven menuten 
doe scheut et deur mi'j henne 
wat soes ik toch mar gelokkig 
en bliede naor mien aende 
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hargen an zee 

terras tussen duun, diek 
poolder, straand en zee 
wiend jaegt 
wolken langs de zunne 

boven jow heufd 
hangt 
bliekber zonder muuite 
een haegelwitte zeevoegel 

ligt stille op 'e wiend 
krek niet zonder te bewegen 
reagerend mit finesse 
op elke zochien 

oppassen 
om niet votblaozen te wodden 
of juust al 
as et zo uutkomt 

deur de locht bewegen 
leven 
as of et zo heurt 
as of et zo moet 
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schoorl 

veur et slaopkaemerraem 
staot een walneute 
de toeken bin driekleurig behangen 
mit kostmossen 
veurzichtig wiezen 
de eerste blatties 
omhogens naor et blauw 

bluuiende rhododendrons 
naost et nog iele lof van hop 
(Humulus lupulus) 
in een zunnestraole 
zit een roodbossien 
dat knap akkedeert 
mit een slim drok 
bluuiende clematis 

zunne 
maekt de meidoorn roder 

wiend 
schuddet zachies kraekende 
alles deur mekeer 
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dichter wezen 

mooie zinnen maeken 
waoras zo now en dan 
mar zeker niet te vaeke 
een woortien uutroegelt 
dat wel zin het 
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spiegeling 

langdurige mementen zwiegen 
et staorigan verdwienen 
van woorden en tieden 
vlochtig, lochtig as waeterjuffers 
wodt et heden kleinder 
daanst deur grune sprieties 
spiegelt him nog even en 
is inienend 
vot 
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kuierder! 

héjong, ie daor,ja ieje 
ie kommen hier zomar langes lopen 
hadde as de wiend 
lieke giesend as de tied 
tegere gaon jim henne 
laoten mi'j bier aachter 
richting en doel holen jim 
veur mi'j verburgen 
waor gaot jim reize henne 
et zol mi'j verbaozen 
aj' d'r zels ok mar 
de minste notie van hebben 
al loop ie mit kompas 
een goeie kaorte en kwieke stap 
ie moeten al slim knap wezen 
aj' weten willen waorhenne 
as et kronkelige pad van de tied 
jim wisse toekomst wi'jt 
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kwaoie daampen? 

mit mekaander op vekaansie 
in een hiel echt butenlaand 
alles is aanders want 
niks is zoas thuus 

awwe op vekaansie weren 
zaggen wi'j bargen, kestelen, meren, 
bossen, steden en zo veerder 
en meer van zokszowat 

op vekaansie leupen wi'j 
daor allemaol over, langes 
en deurhenne want thuus 
daor haj' zoks niet 

och, in zoe'n vekaansie 
was haost alles om 't even 
even mooi, fleurig, zunnig en 
veural aanders as bi'j oons 

op vekaansie reuk et eers 
de bos, et waeter, de kestelen 
mar ok zoe'n stattien 
had een eigen zoemers lochien 

vekaansie in zoe'n stattien 
museum in, rap d'r uut 
iesies eten, straotlocht snoeven 
en et vuulde goed 

dat vekaansiegevuul he'k nog 
a'k stadse autodaampen roek 
snoef en glunder want 
thuus hewwe zokke lochies niet 
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om mi'j henne 
slat de regen daele 
wi'jt koolde in 'e ronte 
is et alle daegen tied 
om nooit meer te vergeten 

om mi'j henne 
dwarrelt verbaosd de 
sni'j en zuukt 
rustigan een plakkien 
op mien musse 

om mi'j henne 
verschilfert de zunne 
et laandschop geler 
hitte maekt alles 
vaeler as dat is 

om mi'j henne 
vaalt de aovend daele 
nog even snel veur de naacht 
waarmt de zunne 
wawwe hebben 
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novembermist 

mien haoren en kieren 
bevriezen wit en 
ik wor opneumen 
in een witte wereld 

een peer meter zicht 
kilemeters dikke stilte 
verbient mi'j allienig 
gien meenske 

gien geluud 
stilste stille stilte 
vanuut de witte ruumte 
vuul ik mi'j lichter 

wodden en raek los 
van zaand en haost 
ik dael mit et op-
kommen van de zunne 
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masker 

langzem schoeven de gedienen 
opziede en verdwienen 
naor dat aandere verhael 
een teniel, aekelig stille en leeg 
de zael wodt traoge steeds lochter 
pebliek bonkt op 'e deuren 
vaalt naor binnen 
een op hol sleugen meute 
stroomt op him an 
de stormloop stopt 
inienend 
ze zien him staon 
wat aachterof 
tussen de gedienen 
hi'j stikt twie hanen op 
to vroeg 
vaalt et dock 
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roggeveld 

ieuwen fluusteren 
deur zachies wuivend gruun 
praoten van duustere tieden 
risselend rempend 
naor de guicheiheil 

goolden golven van oold zeer 
stromen 
over de veerste raand 
naor et plak 
van nooit weeromme 

te jong om vot te gaon 
te oold om te blieven 
ie mossen wel 
zee ie 
aanse n 
zie ikjow 
daor 



geleuf 

onderwegens 
naor et trieste hoolt 
verdwient de haost 

meitied komt van binnen 
zonder waarmte 
zonder koolde 
aansen 

men is gries 
gewis 
en wies 

de veerte komt 
mit klokkeslaegen 
naoder 
helder is 't verlaangst 

hoolvaaste 
is et aende 
langs herenweg 



ommenocht 

ze bin gaon 
in lange duustere riegels 
et heufd vol 
mit gatten 
votsleugen leven 

op ien van de schoolders 
een oold kassien 
van mcm's mem 
vol hooltworm, vol andaenkens 
te vol van verdriet 

gien meenske durft te daenken 
hoe as 't was 
et heufd hol, de ogen star 
naor binnen keerd 
et laeste mement 

now en clan schommelt een deurtien 
of een laegien eupen 
een gries voegeltien roegelt dade 
ruult deur et zaand, schuddet wat 
ligt still' in de platlopen baarm 

zi'j gaon deur 
bin ommes onderwegens 
op een ienrichtingsweg 
naor een lege toekomst 
et tentekaamp 'zonder hope' 



ommenocht 

nao maonden, jaoren steren 
in 'e veerte, in vaele gezichten 
dezelde weg weeromme 
onderwegens naor huus 
naor nargens 

baarms bin haost weer gruun 
mit zo now en dan 
een plokkien grieze veren 
fladderende in 'e wiend 
een wit bonkien as viaggestok 
somstieden 
scharrelt d'r nog iene 
soezerig en trekkepotig 
hieltied henneweer 
een inkelde wodt optild 
bekeken 
en onverschillig 
liekt et 
in een laegien daon 
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en aandersomme 

as dichter 
wi'k schilderen 
hoe as et is 
hoe as et was 
en hoe as et 
(niet) 
wezen mos 
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