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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 daeg'likse plichten 
,Jig" ik te warken 
en maek ik mien gedichten. 

de id loot ! 



M orgen 

De dag is nog Jong 
en had is de wekker, 
mit een sprong 
bin ik bij de stikker 
van et koffie-zet-toestel. 

Et bedde is waarm 
en ik moet warken. 
ze ligt in mien aarm, 
zol ze et marken, 
ze markt et vast wel. 

1k zie heur mond. 
zi'j kan liggen blieven. 
ik stap op e grond, 
ik kon over heur schrieven. 
mien lieve Katrine. 

't Waeter is lauw 
en ik moet me nog scheren. 
ik drome flog flauw 
en ik wil me nog keren 
al al stao in de kantine. 
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De baand 

Een schroefien naor links 
en een booltien naor rechts 
en de baand die gaot veer veerder, 
zo gaot et een dag 
en zo gaot et een jaor 
en de baand die gaot veer veerder. 
h 'j is al zo mu 
en hi'j kan haost niet meer 
mar de baand die gaot weer veerder. 
hi'j dot mar weer deur 
eers krigt hi'] ontslag 
mar zien hatte wol niet veerder. 



Tied 

De wiezers valen, 
viogge gaot de tied, 
Atlantis en PompeI 
we bin ze beidend kwiet. 

De zaandloper is bi'jkaans leeg. 
we kun et aende al lezen. 
een robot warkt niet meer, 
morgen kan al gister wezen. 

De Iaeste voegel starft, 
'It vergif, dat wun de stried, 
Mars en Venus winken oons, 
mar hebben we nog tied? 



November '74 

Op hermon 

Ston een bloeme 
was wit van kleur 
wodde rood 

vligt een vlinder 
wat muuizem 
raekte in nood 

trok een leger 
dat schrompelde 
was groot 

en hermon kikt 
van damascus tot 
de zee van dood 
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Veur 't eerst 

Under de kestanjebomen 
op et schoeleplein 
naost et karkhof 

zag hij heur 
veur 't eerst 

onder de treurwilgen 
op et karkhof 
naost et schoeleplein 

veur 't laest. 



Van oolde meensken 

Zi'j praoten. mit 'n vierend. op een baank 
over him, uut heur midden valen, 
hebben et over daotums en getallen 
en heuren nog zien stemmeklaank. 

Hil zit alliend, 't is vier jaor laeter, 
is 't now eindelik zien beurt? 
Alliend zien ogen kieken wat betreurd 
naor heur herinnering in 't waeter. 
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In heur aarms 

't Bedde is nog smerig, 
et laeken is te kot, 
de zuster pakt een spuite, 
de dokter is al vot. 
Heur ogen bin nog rood, 
heur naachtjak is nog nat, 
heur veurheufd is wat wittig, 
heur gevulens wat appat. 
Ze kikt him moedig an, 
hi'j is slim wies mit heur, 
ze zegt: ,,Et is veurbi'j," 
en daor was alles veur, 
want in heur zaachte aarms 
ligt heur eerste kiend, 
die disse beide oolden 
toch mar de besten vient. 
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De laandarbeider 

Kiek hoe de arbeider gaot. 
drokt deur zien zorgen. 
hoe hij zi'jt et kost'bre zaod 
\eur de onzekere dag van niorgen. 

Mar jim. jim zaggen him niet 
t zal jim pas laeter blicken. 
jim lachen en genieten mar 
as hil douk varkt in jim febrieken. 
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Beeldh o uwer 

Hij houwde heur lief 
heur heufd 
en heur hien. 
Zi'j ston veur him eupen, 
mar bleef koold as een stien. 
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't Gedien 

't Gedien bleef dichte, 
die morgen in de flat. 
de flessen veur de melkboer 
bin niet daele zet. 

,,Zol ze wat langer slaopen" 
was wat glen iene docht. 
ze lag al vroeg  op bedde, 
aovens was d'r ok glen locht. 

Is ze wat verkoolden" 
docht glen iene die volgende dag. 
..die griep kan lange duren" 
doe gienend heur die weke zag. 

Doe kwam ecu nichien op vesite. 
de deure is niet eupen gaon. 
een man van de pelisie 
het de deure eupen daon. 

Ze lag daor bi'j et raem, 
ze was niet meer in leven, 
..een weke leden" zee de dokter. 
't Gedien is dichte bleven. 
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Lift 

Juffer Jaansen 
was niet bevodderd 
en in de lift 
tussen zeuven en achte 
bleef ze hangen. 

Et hoger-op-kommen 
was nooit heur 
starkste kaant west. 
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April '75 

As hi'] slapt 

As hi'j slapt 
verwaarmd deur 
zien ni'je elektrische deken, 
zicht hi'j weer, 
in zwatte kleur, 
wat d'r gebeurde die weken. 
Gooit hi'j rap, 
zonder kieken, 
in kleine groepies bornmen, 
omdat hij wet 
en 't dot ok blieken, 
dat ze altied goed daele kommen. 
Op 't gezag 
van officieren 
die zeden dat 't zO mos en kon, 
en as de wekker ropt 
ligt hi'j te raozen en te tieren 
in de straoten van Saigon. 
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Veurkommen 

Wi'] willen niet \veten 
dat wi'j oonze misdaodigers 
vat misdoen, 

deur ze te veroordielen 
deur veuroordielen 
en glen acht te slaon 
op heur aachtergronden. 
wi'j laoten vaeke toe 
dat de toestaand van die deur 
elk verlaotenen 
een protte te veensken 
overlat. 
as wi'j daor es aachter 
kommen konnen. 
konnen wi'] een protte 
veurkommen. 
van wat oonze misdaodigers 
misd oen. 



\'eur mien vader 

De laeste dag 

De stal is leeg, 
de koenen bin vot, 
de laeste dag, 
wat was hi'] kot. 

De rustende hanen 
bin an 't verzaachten. 
Een bod ,,te koop" 
en de bussen waachten. 
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Ft oolde huus 

1k lope deur et oolde huus. 
dit was mien plak. dit was mien thuus. 
Hier zat mien moeke. hier mien breur. 
et oolde dak dat lekt now deur. 
Hier ston de taofeL hier de heerd. 
hier et buro. hier heb ik leerd. 
Hier zat mien vader in de stoel 
soms wat te kieken zonder doe. 
Dit is de plinte mit et gat 
waor seins een moes te vreten zat. 
Hier ston de rieten honnemaand. 
et kassien was an disse kaant. 
1k loop de hoolten trappe op. 
miens stot ik zomar mien kop. 
Hier boven wi'jt de noordenwiend. 
heur ie et kraeken van et bient? 
Ic kriegen spinrag in et haor. 
de oolde zende ligt nog klaor. 
Hier was et hujvak. hier lag stro. 
hier ston een koe. die trapte zo. 

Dit was jow huus. et  is zo oold. 
et  stoft d'r now, et is zo koold. 
et is zo nat. et  gaot kepot, 
et iezer roest, et hoolt verrot. 
le blieven kot. mar een kertier 
en jow gedaachten blieven hier. 
Mar al is et now vol rag en gruus. 
et  is en blift jow oolde huus. 
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Vot 

le bin vot 
en op jow glas 
zie ik jow vingerofdrok, 
op 'e matte 
ligt nog sni'j 
van jow schoenen, 
in de askebak 
nog een peuke 
van jow lieve mond. 

Op mien wange 
zit nog even 
jow lippestift, 
mien traonen 
wasken mien wange. 
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Aosern 

Een zocht. 
van verlangen 
van hatstocht en beven 
t begin van een liefde 
't aende van 't leven. 

Wat zuurstof dat komt. 
wat koolzuur dat Pot. 
een stille emosie 
die locht aachterlaot. 
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Een vraoge 

Wat isjow 
slechtste eigenschop'. 

De eigenschop 
om niet zeggen te 
willen, wat as 
mien slechtste 
eigenschop is. 
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Ego 

1k bin bliend 
veur et gesteer van de 7ienden 
ik bin doof 
veur et klaegen van de praotenden 
ik bin mezels 
tussen nieensken 
die een aander wezen willen. 
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Ienzem 

Een kaemer mit 
een baank zonder hond 
een keuken zonder 
krummcls op 'e grond 
een straote mit 
meensken 7ondcr mond. 
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't Fesien 

zcs langspeulplaeten 
vuuf variaosies 
vier kotte uren 
drie krullende snorren 
twie peer ofzakte kousen 
en 
een kaeter 
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Baarm 

De wereld bluuit. 
alderdeegst in de baarm 
hoolt een maegien 
peerdebloemen in de aarm. 

Drie peerdebloemen, 
meer willen d'r niet wassen, 
daankber veur et bossien 
snoft ze de uutlaotgassen. 
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De eerste blatties 
bin as kiender zo schruten 
as meensken zo stark. 

De wiend gaot liggen 
de oolde stienen brogge 
maekt de cirkel rond. 
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Keeper 

Hi'j ston 
in heur doelgebied 
mar heur glimk 
die vong hi 
niet. 
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Ogen 

Jov ogen 
weren zo blauw 
as de locht 
jammer 
dat et altied 
zo bewolkt 
was. 
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Zundagmorgen 
Zundagmorgen, negen ure, 
'k zie him veur mien bedde staon, 
vrorne vader, nette kieren 
as we naor de karke gaon. 

Kleine ogen gaon now eupen, 
't grote raem vol zunnelocht, 
viogge wasken, weinig eten. 
as 1k now es stie kern vlocht! 

Hoge karke, zelde meensken 
en de preek begriep 1k niet, 
stille zitten, je vervelen, 
allegeer verleden tied. 

Zundagmorgen. negen ure, 
'k zie heur veur mien bedde staon. 
kleine haanties, grote monden 
as we naor de speultuun gaon. 

En mien ogen gaon now eupen. 
aenlik heb ik niks gien nocht, 
viogge pakken, even tanken, 
as 1k now es stiekem vlocht. 

Hoge huzen, zelde meensken 
en heur doe begriep ik niet, 
hadde jaegen. J  vervelen 
is et vaeks in oonze tied. 

Zundagmorgen, negen ure 
en ik daenk nog weer an doe, 
vrome vader, nette kieren, 
ma'k weer naor de karke toe? 
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Juli 74 

Ierlaand 

Wanneer valen jO\V 

alderlaeste dooien, 
wanneer zollen ze 
de laeste bommen gooien? 
Wanneer schieten ze 
et laeste huus kepot. 
wanneer vliegen 
jow kiender niet meer vot? 
Ierlaand, 
wanneer geven ze 
mekeer de eerste haand. 
wanneer is d'r 
weer vrede in jow laand? 
Wanneer marken we de 
eerste glimk op een gezicht. 
wanneer volgen we 
een voegel die weer vligt? 
Ierlaand. 
daor lopt een moeke 
aachter een kiste. traoge, 
is dit et antwoord 
op mien vraoge? 
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Weekend 

Ok dit 'weekend 
het hi'j op t nippertien 
de draankcontrole 
en die auto 
ontweken. 
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Aorig 

Wat aorig zat ze daor 
mit heur zaachte blonde haor. 
mit heur lachende tanen, 
mit heur rooie mond, 
heur jurk. tot op 'e grond. 
heur slaanke feguur. 
heur ogen mit vuur, 
heur bienen naost mekeer, 
heur hals, zo raank zo teer, 
te luustren as een vechter 
naor de uutspraok van de rechter. 

36 



lene keer 

le weren een schat 
ie weren .begerig 
en ik wus hiel zeker 
et was wederkerig. 

1k gong niet mit 
en hul mien ,,fesoen" 
ik wus et miens 
't was om iene keer 
te doen. 
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De liefdesbrief 

Een liefdesbrief 
van meer as veertig jaor 
ligt in heur zaachte hanen 
mit grauw vergeelde ranen. 

,,Ik hool van jow" 
gevulig staot et daor; 
ze lest de kotte zinnen 
en wodt weer waarm van binnen. 

,,Kom ie gauw weer?" 
't Is krek nog te lezen, 
nog meer van die onzekerheden, 
ze kikt weer in 't verleden. 

Mien lieve schat, 
hoe zol 't toch wezen, 
as we douk tegere leven, 
wil ie mi'j et ja-woord geven? 

Ze bin al oold. 
ze glirnkt mar even, 
mar al bin ze oold en stief, 
't is nog krek die liefdesbrief. 
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Juli '74 

Stiekelvarken 

Tussen 70 en 100 treden 
heb ik neudig 
om de weg over te stikken. 
Ze hebben now minder kaans 
as eers 
oons mit de auto te pikken. 
Nog hieltied kan de menister 
over oonze 
kotte levens beschikken. 
daoromme kuwwe oons 
niet zo goed 
naor die ni'je snelhiedsbeparking 
schikken. 
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Val helm 

in een hassenkronkel 
op 	een 
brommer tu sen 
heer nveen en wol ege 
bescharmd eur 
e n vaiheim 
is dit edicht 
ont 	staon 
doe e t vul 
OP et p pier 
is et basten 
omdat helms 

val 
zokke heufdzaeken 
niet keren 

ku nen 
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Om 't hof 

Lopend om et hof, 
daenkend an 't verleden 
en an heur die streden, 
weeromme keerd tot stof. 

Dwaelend op et pad, 
kiekend naor de stienen 
en onder jow bienen 
versturven, vergeeld blad. 

Twiefelend gaot et leven, 
driegend, de hieltied deur 
en ie daenken weer an heur, 
hej' ze alles geven? 

Huterig bi j de sloot, 
lat de wilg zien toeken hangen, 
kan zo 't gefluuster vangen, 
hi'j, bewaeker van de dood. 

Sturven en vergeten, 
nao de dood pas eerd, 
wat is goed en wat verkeerd, 
wie zal et antwoord geven? 

Et hekke is weer dichte gaon, 
je gedaachten bleven daor, 
't is now al et tiende jaor, 
de tied het stille staon. 
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Jow haand 

Jow uutsteuken haand 
brocht mij naor een laand. 
vaor gien gedaachten binnen 
om een eigen ,,ik' te beginnen. 

Jow uutsteuken haand 
brocht mi'j an t verstaand. 
dat wi'j bier goed eten, 
ie weren 't al lange vergeten. 

Jow uutsteuken haand 
brocht rnij naor een kaant. 
die ik niet meer vienen kon 
sund ik mit de draank hegon. 

Joy uutsteuken haand 
hul mi*j  van die raand. 
die men in t leven pas zicht 
as men stroffelt en Iigt. 

Deur jow uutsteuken haand 
vuul ik mit jow now een baand. 
vuul ik me weer leven 
za'k jow die van mi'j ok mar geven? 

Joy uutst'ukn haand 
is in mienend belaand. 
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Pottebakker 

Hi'j bestuurde de schieve mit fleur, 
doe kwam zi'j, 
now dri'jt alles om heur. 
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De eerpeeters 

(naor Van Gogh) 

I 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 van eten 
en dat is heur gebrek. 

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

De laampe geft zien vaele locht, 
de stienen theekanne gaot rond, 
ze hebben et now al over slaopen 
en stikken nog een eerpel in de mond. 

Et is een heis'lik zwaor bestaon 
en et bin ofgrieslik lange daegen, 
elke dag opni'j kriegen ze weer 
die zelde eerpels in de maegen. 

Ze warken tot et niet meer kan 
veur de heren ,,de beterweters", 
wat morgen komt is al bekend 
ze bin en blieven eerpeleters. 
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Weerzien 

1k zag jow weer 
nao haost een jaor, 
et dee me zeer, 
'k was nog niet klaor. 

1k wodde kel 
't was onverwaacht 
en ik wus wel, 
't wodt weer zoe'n naacht 

le keken niet 
en ik bleef staon, 
ik docht an tied 
en ,,vlogge gaon'. 

Wat mos ik now. 
ik wus 't niet rneer, 
mos ik naor jow 
of .....dat niet weer ..... 

1k docht en keek, 
omda'k 't niet wus, 
ik was van streek, 
doe.....kwam jow bus. 
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