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Harm Houtman schrift al een jaor 
of wat in et Stellingwarfs. Et 
meerste van zien wark het hi'j 
publiseerd in de Liwwadder Kraan-
te, De Ovend en et Fries Land-
bouwbiad. Hitj schreef Ok stok-
kies veur et 'HarbargespulT, et 
Steflingwarfs kabaret. 
Reden genoeg om es een greep uut 
zien wark bi'j mekeer te brengen 
in iene Ovend. 

an een ieder die dit lest 
It is now jow beurt 
ik dee mien best 
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warken 

in mien bedde 
maek ik mien gedichten, 
veur de slaop 
zal ik niet zwichten, 
as een aander slapt 
nao zien daegelikse plichten, 
'hg' ik te warken 
en maek mien gedichten 

de idioot 
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regeren 

Vandemorgen om negen ure 
trok 1k mien naachtak uut, 
ik gao vandaege de wereld keren 
was mien aldereerste besluut. 

Vandaege zal 1k regeren 
en niet Mao, Kosygin of Ford, 
ie zullen zien, beste meensken 
hoeveule beter alles wodt. 

'k Pakte de tied, de wekker, in de haand 
en dee een grote stap veuruut, 
doe bin 'k op et koolde zeil belaand. 

1k wiezigde die dag mien besluut, 
want as een mattien al jow aende is, 
hoe kriej' dan de preblemen de wereld uut? 
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I e r 1 aand 

Wanneer valen jow 
alderlaeste doolen? 
Ianneer zollen ze 
de laeste bommen gooien? 
Wanneer schieten ze 
et laeste huus kepot? 
Wanneer heuren we 
et alderlaeste schot? 

Ierlaand, 

Wanneer geven ze 
mekeer de eerste haand? 
Wanneer is dtr  veur It 
eerst vrede in 't laand? 
Wanneer zien we de 
eerste glirnk op It gezicht? 
Wanneer marken we de 
eerste voegel, die vligt? 

Ierlaand, 
daor lo-pt een mo eke 
aachter een kiste, traoge, 
ge±t zi'j et antwoord 
op mien vraoge? 
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de man en de moes 

De waarme warkdag was veurbi'j. De hiete zun-
ne was vot en de waarme wiend was liggen gaon. 
De dreuge palmblaeden hongen doodstille boven 
et geeUrune zaand. 

Hilj gong de iezeren deure deur, die mit een 
hadde kiap aachter him dichte vul, dan et ge-
luud van voetstappen en et gerammel van een 
bos sleutels op 'e gang. Van de 'ooekeplaanke, 
mit petretten van zien vrouw en kiender, kreeg 
hi'j zien dagboek. D'r weren wel es daegen, 
dat hitj  wat be1eefde, mar meerstal ston d'r 
op elke bladziede et zelde. De hieltied die 
zelde meensken, die zelde gedaachten an vrit_ 
heid, et zelde wark, dag in dag uut. Bat maek-
te him vaeke moedeloos. 

Naodat hili wat schreven had, zette hi'j et 
boek vot en gong op de hadde metras liggen. 
Daenken an vrouw en kiender, dat was d'r elke 
aovend weer bi'j. Ok disse aovend. In ienend 
heurde hitj een geluud! Een ni'jsgierig moe-
sien kwam uut een gattien in de hoeke, hi'j 
trippelde naor een stokkien keze, dat as valen 
was, vrat et op en maekte doe dat hi'j vot 
kwam. De man was dus toch niet alliend. Veur 
et eerst in twie jaor was d'r een gaast bi'j 
him west. De volgende aovend kwam et besien 
weeromme en snuffelde zo mar wat rond en bleef 
even zitten. Et was een meraokels mooi gezicht: 
et kleine zwatte besien mit zien gleensterende 
ogies op zuuk naor wat eten. Misschien wel 
veur zien jonkies, alles mitpikkend wat as meu-
gelik was. Aenlik bin we et zelde, docht de 
man, ik heb ok wat mitpikt veur mien ongen, 
mar alliend meensken straft men daorveur. 
Disse keer was er niks veur et diertien. Be 
man had niet docht, dat hi'j nag es kommen 
zol, daoromme kreup et moesien gauw weer in 
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zien hollegien. Netuurlik lag d'r de volgen-
de aovend wel weer wat veur zien kleine kam-
meraod. Die stelde et slim op pries, want 
hi'j kwam alle aovends even langes. Van et 
gezelschop van de man trok hi'j him op 't 
laest al niks meer an. Drie maonden laeter 
was de moes niet iens bange meer veur de man, 
die him zo mar van de grond oppakken kon. Hitj 
leup him over de schoolder as of et zien ei-
gen hollegien was. De man knapte ofgrieselik 
op van dit angenaeme gezelschop. Hi'j kon 
now praoten mit iene en vuulde him niet zo 
ienzem meer. Elke dag warkte hi'j vlogger om 
mar op tied te kommen veur de moes, die hi' 
eten geven mos en waor as hij mit speulen 
wol. De straf vul him lichter en de tied 
vleug omme. 

Op een dag mos de man biIj zien 'oaos kommen. 
Die vertelde him, dat hi'j verkotting van 
straf kregen had, omdat hi'j zo toek warkte 
de laeste maonden. Dit betekende dat hi'j 
weer viogge thuus was en dat de moes him een 
grote dienst bewezen had deur zien gezel-
schop. Et dagboek wodde now haost te klein 
om alles in op te schrieven, want elke dag 
gebeurde d'r wat aanders. 
Et duurde niet lange, dat de laeste straf-
dag anbrak. De man had hiel wat keze speerd 
om et vri'jkommen te vieren mit zien kleine 
vrund. As hi'j morgen naor huus mocht, zol 
hi'j de moes stiekem mitnemen. 

Nao et wark had hi'j ofscheid neumen van de 
eren en hi'j leup naost een bewaeker naor 
zien cel. Tussen neuze en lippen deur infer-
meerde die as de man wel wus, dat d'r moezen 
in zien cel zatten. Ze hadden vandemorgen 
krek nog iene doodsleugen. Et besien was 
grif mak, want hi'j was gewoon zitten bleven. 

De laeste bladziede van et boek is schone 
bleven. 
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veurkommen 

wi'j willen niet weten 
dat wi'j oonze misdaodigers 
wat misdoen, 
deur ze te veroordielen 
dour veuroordielen 
en gien acht slaon 
op heur aachtergronden 
wilj laoten vaeke toe 
dat de toestanen van 
die onverlaoten, 
een protte te weensken 
overlat. 
as wilj daor es aachter 
kommen konnen, konnen 
wi'j een protte veurkommen 
van wat oonze misdaodigers 
misdo en. 
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slut en 

Jan, die zicht 
gien kaansen, 
Piet zicht nooit 
balaansen, 
Geert, die het 
gien zin, 
Klaos is wark 
te mm, 
Joop, die het 
nog ere baenen, 
Jaap dot nog in 
diepvrieshaenen, 
C-ijs is zat 
van gepraot, 
Boele van de 
ondernemingsraod, 
WuiThe is altied 
onderweg, 
Willem hoolt niet 
van overleg, 

en in direktie tied 
zicht men de warkers niet, 

en al schellen ze oons stief, 
wi'i sluten et bedrie±. 
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de sprong 

doe hi'j op 'e raand 
van et talkon ston 
vreug hi'j himzels of, 
welke sprong 
as hili et beste doen kon, 
die biTj dattien 
betonnen balkons langes 
of de sprong 
die ontelbere onzekere 
jaoren duren kon. 
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b.uusvrouw 

op een dag 
wodde de huusvrouw 
wakker en 
vulde heur beroep 
in. 

ego 

ik bin bliend 
veur et steren 
ik bin doof 
veur It gekiets 
ik bin mezels 
tussen meensken 
wezen willen. 

van de zienden 

van de praoters 

die een eer 



de eerpeleters 

(naor Van Gogh) 

't Was een lange, zwaore dag 
van warken op et natte veld, 
de uren 'op 'e kni'jen kroepen', 
hebben ze niet teld. 

In de stad, daor zeggen ze, 
'die dagloners bin staepelgek' 
ze zien niet dat ze d'r zels van eten, 
dat is heur grote gebrek. 

Now zitten ze am de kleine taofel 
en elkeniene, die et mit, 
stikt zien hanen in de schaole 
waor zien daeg'liks maol in zit. 

Be laampe geft zien vaele locht, 
de stienen theekanne gaot rand, 
ze hebben 't now al over slaopen 
en stikken nag een eerpel in de mond. 

Et is een slim zwaor bestaan 
en et bin ofgries'lik lange daegen 
en elke dag opni'j kriegen ze weer 
die zelde eerpels in heur maegen. 

Ze warken tat et niet meer kan 
veur 'de heren' , de beterweters, 
wat morgen gebeurt, weten ze al, 
ze bin en blieven eerpeleters. 
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vot 

Ze hoolt et brune ilessien in de haand. Drie 
keer daegs iene staot er op. Ze nemt iene in 
heur maegere haand en dot him in de mond. Bat 
is dus de laeste veur vandaege, mar vandemor-
gen het ze nog wat pillen van dokter kregen. 
Veurdat ze op bedde gaot nemt ze daor ok nog 
iene van. 

Vandemorgen is ze weer naor de dokter west. 
lederiene had heur reer ankeken en doe de bel-
le gong was ze slimme schrokken. D'r had een 
jonge dokter zeten, de oolde was mit vekaan-
sie. Disse dokter was krek ofstudeerd. "Wat 
'Din de klachten," had hi'j vraogd. "1k bin zo 
trillerig delaeste tied," had ze ze-,rd. Was 
de 'oolde' d'r now mar west, die wus waoromme 
as dat kwam. Now mos ze disse et hiele ver-
hael weer vertellen. Et verhael over heur 
dochter, die now al weer zoe'n maond vot was. 
Ze was votlopen en had nooit weer wat van 
heur heuren laot€n. Be pelisie had overal 
zocht, in 't waeter, in de bossen, in de gro-
te steden. Elke keer zonder risseltaot. Be 
kraanten stonnen d'r vol van. Be buurt praot-
te d'r over. Allegeer zeden ze dat ze de moed 
er in holen mos. 
Heur dochter was een aeventuurlik kiend, dat 
wus iederiene. Ze liftte vaeke, mar meerstal 
niet alliend. D'r was vaeke een maegien uut 
heur klasse bi'j. Ze zochten netuurlik de 
grootste waegens uut. Een aarme luusangel 
moet ok es wat luxe roeken, zeden ze dan. 
Naor Amsterdam, Jvlestricht of Middelburg, zo 
mar veur de aorigheid. In drie, vier uren 
waj' d'r, mar elke aovnd kwarnmen ze weer 
thuus in 't oolde nust. "lederiene lift van-
daege de dag," had ze zegd, "'t is niet ge-
veerlik, ik heb ommes een peer goeie klauwen 
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an 't lief. Fuj, fuj, zoeTn pieterig ding en 
dan zoe'n grate mond. Vier.weken hadden ze 
now al niks van heur verneumen. Waor zol ze 
toch zitten. Et griezelde jaw an, aj' die 
films zaggen over al die jeugdhonken en bars. 
Be pelisie in It butenlaand zocht now Ok mit. 

Doe ze de dokter, al staemerende, et verhael 
daon had, had hi'j heur een kiaddegien mitge-
yen veur nag een flessien pillen. Zollen ze 
wat helpen? Nag niet in elk geval, een half 
ure nao de laeste pille lag ze nag te trillen. 
Nag iene nemen, 't macht niet, mar ach iene 
meer of minder zal toch niks hinderen. Weer 
nam ze iene, mar et hulp niet. Be hieltied 
bleven die gedaachten in heur heufd ammespoe-
ken. Waoramme was ze vat gaan. Ze had een niet 
al te best reppot had de laeste keer. Ze had-
den wat op heur omme schullen. Ze hadden zegd 
dat et misschien wel van 't liften kwam. Za 
slim was dat toch niet west. Daaramme haefde 
ze toch niet vat te lapen. Was 't heur schuld, 
hadden ze et niet zeggen maeten? Ja, et was 
heur schuld! Bat was grif, mar ze hadden et zo 
niet bedoeld! Ze dacht mar en ze docht mar, 
van slaapen kwam niks. Weer dwaelde heur haand 
over et kassi'en, weer gangen d'r twie slaap-
pillen deur heur keel. Wat kan 't heur ak sche-
len! Niks kan heur meer wat schelen. 

Op 't laeste raekte ze wat in de soeze, mar 
stille es, heurde ze daar gien vaetstappen be-
zieden et huus. Heurde ze daar niet een mae-
giesstemme. Ze wodde kel, d'r zat iene an de 
deurklinke. "Vallek, reup de sternme. Et was 
heur, ze was et! Weer reup ze vollek. Vader 
gang naar de deure. Waaram kwam ze dTr  drekt 
niet in. Now goelde et maegien en ze heurde 
de naeme 'moeke'. Ze was thuus kammen en now 
lag heur moeke op bedde. D'r weren voetstap-
pen op 'e trappe te heuren, ze kwammen bi'j 
heur. Wat baonsde dat toch op 'e trappe. Wat 
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zol ze zeggen? 1k bin bliede da'k weer thuus 
bin of zol ze heur verwietend. ankieken? Wat 
mos ze weeromme zeggen? Ze wus et niet en die 
voetstappen wodden al mar luder. In ienend was 
et stille, had ze heur bedocht? Wol ze heur 
moeke niet meer zien? tKom  mar hier," reup ze 
hadde. De deure gong langzem eupen, daor zag 
ze heur rooie leerzen al en de witte broek. 
Wat dee ze 't toch traoge, mar daor kwam ze... 
ze veerde op van 't bedde... wakker was ze, 
hielendal wakker. Ze zwiette ofgrieselik en 
trilde nog meer. Ze was d'r niet! Now was ze 
zo dichte bi'j, now had ze heur anraeken kund. 
Ze was dTr niet, alliend die gedaachten weren 
d'r nog. Et was een droom west. D'r was niks 
veraanderd. Weer dwaelde heur haand over et 
kassien. Nog mar een peer kalmerende pillen. 
D'r ston niks meèr. Waor weren ze, ze kon dTr 
ommes niet zonder, ze had ze neudig, now op 
dit mement. 

Et bedde wodde opmaekt en moeke gong naor be-
neden. Et journaal was an de gang, al weer 
honger iri India. Ze gong d'r niet bi'j zitten 
en bleef aachter in de kaemer staon. Ze had-
den heur nog niet verneumen. Wat was 't don-
ker. Wollen ze heur ogen weer verknoeien? Doe 
in lenend dee ze et locht an. Heur man en zeu-
ne keken verheerd aachteromme in heur betraon-
de ogen. "Waor hebben jim mien pillen laoten," 
raosde ze zo hadde as ze kon. Be man leup naor 
heur toe en pakte heur bi'j de maegere hanen. 
Doe zee hiTj:  "D'r moet toch nog een moeke 
wzen as ze thuus komt." 
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vaihe im 

in een hassenkronkel 
op 	een 
brommer tus en 
Nit jholtpae en Wolvege, 
bescharmd eur 
e n vaiheirn 
is dit edicht 
onts 	taon. 
doe et vul 
op -t pe pier 
is et basten, 
orndat 	helms val 
zokke heufdzaeken 
ni et keren 
kun nen. 
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gernak 

een zaandpad en een oolde fiets 
een prottien stiender om d'r op te stappen 
een betien durf, een goeie drokkerd 
en dan mar trappen, trappen, trappen... 

een klinkerdiek en een ni'je auto 
vergeten hoe et hier vroeger was 
de riemen om de dikke vette boeken 
en dan mar gas, gas, gas... 

waor bin die mooie oolde dingen 
dat vertrouwde uut vroegere tied 
mar wat is zoetn  auto toch makkelik 
vien ie niet? niet! niet! 
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tied 

Be wiezers valen 
vlogge gaot de tied 
Atlantis en Fompei 
we bin ze beidend kwiet. 

Be zaandloper is bi'jkaans leeg 
we kun 't aende al lezen 
een robot warkt niet meer 
morgen kan al gister wezen. 

Be laeste voegel starft 
't vergif dat wun de stried 
Mars en Venus winken 
mar hebben we nog tied? 



mittertied 

had as een stien 
kot veur 't gat 
hatstikke zat 
een trap van zien bien 

blauw van kleur 
een oolde kroeg 
nooit een keer vroeg 
en doe.., zag hi'j heur 

de zunne kwam op 
maekte van zien kwaoje 
een eerlike kop 

d'r wi'jde wat stof 
want ok hadde stien 
brokkelt mittertied of 
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et maegien 

Op een zaoterdagmorgen, doe d'r nog ofgriese-
uk veule meensken sleupen, kuierde mienheer 
De Bruun deur et park. H_JIj had zittend wark, 
d'r mos dus zo now en dan ok wat beweging bi'. 
Of en toe 'sprintte' hi'j ok, twiehonderd me-
ter kuieren en vuuftig meter hadlopen, dat was 
de 'meniere De Bruun'. 't Was soms muuilik vol 
te holen, mar de deurzetter wint, is 't niet 
zo? 
Doe zag hi'j in ienend an de kaant van de vie-
ver, niet veer van him of, een maegien zitten 
op een baank. Ze had et bien optrokken en zat 
mit heur haand an et aankel. D'r leupen een 
peer dikke traonen over heur wangen. Mienheer 
Dc Bruun docht nog, condisietrening kan te veer 
gaon, dat ziej' now wel weer en van schrik 
sleug hi'j zien sprint over. Hi 1 j gong naor et 
maegien toe en vreug wat as d'r an scheelde. 
Ze zee dat ze strukeld was en dat heur aankel 
now ommeraek zeer dee. Ze dee de schoe en de 
sokke uut en ze zaggen dat et opzet was. Per-
beer mar es een aentien te !open, stelde hi'j 
veur. Veerder as twie stappen kwam ze niet. 
"Krieg mi'j mar in de aarm," zee De Bruun, 
"dan breng ik jow even naor huus." "Nee, dat 
hoeft niet,' zee ze kot en beslist. "1k kom 
d'r zels wel." Ze perbeerde et nog een keer, 
et lokte weer niet, vereleugen gong ze weer 
zitten en goelde. "Et is toch mar et beste 
da'k jow naor huus brenge, eers wodden jow Va- 

•der en moeder nog ongerust," zee hi'j. Ze wod-
de kel en keek benauwd. "Waor woon ie," vreug 
De Bruun. Ze zee dat heur oolden niet onge-
rust wodden zollen en wol ok niet vertellen 
waor as ze woonde. Naost heur op 'e baank 
ston een grote leren tasse, hatstikke vol. 
Was ze uut van huus west? Die mos ze dus ok 
mitsiepen. 
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Een tied was et stille. Doe stelde mienheer 
De Bruun himzels veur en hitj zee dat et him 
speet, dat h-JIj dat niet eerder daon had. Et 
maegien zee liekewel niet wie as ze was. Weer 
wodde dTr een posien niks zegd. Een peer me-
nuten laeter vreug et maegien toch as de man 
heur niet naor huus toe brengen wol. Hi'j pak-
te de tassen en zi'j hinkte an zien aarm mit. 
Ze wodde wat praotser en vertelde, dat ze al-
lienig woonde in een huus in len van de oolde 
1ouurten. Ze nammen een taxi en reden naor die 
buurt toe. Doe mossen ze nog een aentien lo-
pen en hinken. Mienheer De Bruun vreug of ze 
soms uut van huus west hadde en waorornme as 
ze alliend woonde. Omdat de tasse wat eupen 
ston keek hili d'r in. Hi'j zag wat poppe-
kleerties en docht onwillekeurig an heur leef-
tied. Een kiend van vuuftien of misschien 
zoe'n zeuventien jaor speult toch niet meer 
mit poppen, scheut et deur him henne. Ze ston-
nen veur een krot. Een onbewoonber verklaor-
de woning. Hl'j had niet docht dat ze daor 
woonde. Maegles gaon tegenwoordig vaeke op 
een kaemer in de stad, mar toch niet alliend 
in zoe'n krot. 
Ze leupen et huus in en halverwege zee ze, 
dat ze 't now wel redden kon. Ze begon weer 
te goelen en vertelde dat ze votlopen was. 
Hi'j mocht niet vertellen waor as ze woonde. 
Hl'j kreeg een tuut op 'e wangen en beloof-
de niks te zeggen. Op 'e vraoge waoromme as 
ze It daon had, kreeg hi'j glen antwoord. 
Et antwoord kwam doe hi'j de oolde gang uut-
leup en zi l i de kaemerdeure eupen dee.'Blie-
de' goelde d'r een poppien, dat zien moeder 
weer zag. 
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De tuun van de lusten 
(naor Jeroen Bosch) 

Meester Bosch veegt mit zien mouwen 
deur de natte varve op et palet 
en daornao over It grote witte doek, 
de eerste vege het hi'j daele zet. 

Uut zien zwatte varvekwasten 
kommen de meeneken zonder kieren 
en gaon an 't vechten en spoeken 
mit messen, mit laansen en speren. 

lTonken spatten wied waor henne, 
de kleine zee is rood van braand, 
soldaoten kommen dichterbi', 
de meensken kroepen op et laand. 

Een vlinder lopt de trappe op, 
Jean Pierre is in de tromme sprongen, 
ze heb'oen de harpespeulder zo krek 
in zien eigen snaoren daele hongen. 

Lodewiek dreegt een voegelei, 
kiek es, et ligt op zien blote rogge, 
de sleuteldreger tlift mar hangen, 
'k zie zwatte peerden op 'e brogge. 

Een wereld vol mit symbolen 
allegeer deur mekere daele zet 
en in et midden, tussen bomen 
hangt Hieronymus zien zeispetret. 

't Beweegt mar en leeft zien leven, 
't geft visioenen en gedaachten 
en die kommen de hieltied weer, 
et spoekt bi'j him, alle naachten. 
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aosern 

een zuoht 
van verlangen 
van hatstocht en beven 
t begin van een liefde 

't aende van It leven. 

wat zuurstof dat komt 
wat koolzuur dat gaot 
een stille e mosie 
die locht aa chterlaot. 
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verleuren 

Bezuukure, kwat veur twie 
daor komt hiIj weer, 
hi'j dot de deure eupen, 
ze kent him niet meer. 

Ze zicht him wel zitten, 
mar vragt niet over thuus, 
niet naor de kiender, 
ze wil Ok niet naor huus. 

Ze glirnkt niet meer 
zo as ze kon, altied, 
zels heur eigen naeme 
wet ze hielegeer niet. 

't Is kwat veur drieje, 
een ure kon hi'j heuren 
naor die onekende stemme 
hi'j het heur al verleuren. 
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ienzem 

een kaemer mit 
een baank zonder hond 
een keuken zonder 
krummels op te grand 
een straote mit 
meeneken zonder mond 

't fesien 

zes langspeulplaeten 
vuuf variaosies 
vier kotte uren 
drie krullende snorren 
twie peer ofzakte kousen 
en 
iene kaeter 
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't aende 

't aende is naobi'j 
zegt men zo vaeke, 
waorom zicht men nooit 
een ni'j begin? 
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INHOC]IJD 

op blz. 3 begin ik te 
op blz. 4 perbeer 1k te 
op blz. 5 et gedicht over 
op blz. 6 en 7 et verhael 

over de man en 
op 11z. 8 wi'k wat 
op blz. 9 beschrief ik et 
op blz. 10 waog ik niet 
op blz. II de emancipeerde 

en mien 
op blz. 12 staon de 
op blz. 13, 14 en 15 et 

verhael 
op blz. 16 ligt de basten 
op blz. 17 oons tegenwoordige 
0 -p 11z. 18 staot een 
op blz. 19 beschouw ik 
op blz. 20 komt et wel, mar 
op blz. 21 en 22 vien ie 
op blz. 23 ligt  

op blz. 24 hael ik even 
op blz. 25 het iene zien 

naoste 
op blz. 26 et gedicht 

en we holen een 
op blz. 27 heb'oen we 
op blz. 28 staot de 

warken 
regeren 
ierlaand 

de moes 
veurkomrrien 

slut en 
de sprong 

huusvrouw 
e go 

eerpeleters 

vo t 
valhelm 

gemak 
tekening 
de tied 

mittertied 
et maegien 
de tuun van 
de lusten 

aosem 

ye r 1 e ur en 
ienzem 
±esien 

't aende 
inhoold 
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