Ruudjes
Gedichten Ruud van der H eijden

Aaipet
M’n pet leek versleten, m’n zuster die zei:
je moet als de bliksem ’n nieuwe gaan halen.
Het eind van je hoofddeksel komt naderbij
en bent al ’n beetje, behoorlijk aan’t kalen.
M’n zoon raadde mij, om ’n aaipet te kopen,
want aipetten zei hij zijn stellig ’n must.
Geen mens zonder aaipet zie je nou nog lopen,
nee iedereen is met zo’n ding toegerust.
Ik zei: joh m’n pet is nog lang niet versleten,
m’n zoon zei ik google ’t wel effe op.
De aaipet heb ik na veel passen en meten,
maar ’t is geen gezicht zo’n geval op je kop.

Aan z’n muziek kent men de mens
Goei mensen fluiten en zingen op ’t werk
en musiceren in kroeg en in kerk,
spelen op feesten voor bruigom en bruid,
kwaai volk dat geeft om dat zingen geen fluit!

Aanvang
Het leven, na de luier,
wordt er niet simpeler op
’t eerste eng gekuier,
de bulten op je kop.
’n Vlieg die je blijft plagen,
de soep die je niet lust.
’t Gevoel van onbehagen,
als ome Koos je kust.
De kater van de buren,
die lelijk doet naar jou.
Naar school gaan ze je sturen,
’t laatste wat je wou.
je kunt je kont niet keren,
zo propvol is de klas.
En na al ‘t incasseren,
begint het leven pas.

Aarde
Aarde, waar de haarden oorlogshaarden zijn heel vaak.
Aarde, waar de baarden hellebaarden zijn voor wraak.
Aarde, waar de gaarden dikwijls rood zien van het bloed.
Aarde, waar de waarde van ‘n mens er niet toe doet.
Aarde, hoogbejaarde en geteisterde planeet.
Aarde, niemand spaarde jouw voor zorg en leed.

Actief
Bezig blijven is belangrijk,
’t houdt je wekker aan de gang,
door ’n positieve inkijk,
blijf je fit en leef je lang.
Elke morgen bij ’t ontwaken,
ben je blij met weer ’n dag,
om van niets toch iets te maken,
zo je’t zelf bedisselen mag.

Air
Zonder klompen, zonder klak,
zonder das van bonte ruiten,
blijf je, zelfs in’t sjiekste pak,
toch ’n boerke van buiten.
Al kun je niet meer zo rad,
al die ouwe naomen noemen
en al praat je minder plat,
afkomst is niet te verbloemen.
Ge kunt groot doen en pedant
en de duurste schoenen kopen,
je blijft aan je stam verwant,
oorsprong kun je niet ontlopen.

Al doende
Nog elke dag leer je wat bij,
nu is het nog lood om oud ijzer,
maar ooit klaar je ieder karwei,
met elke stap word je wat wijzer.
Nu stoot jij je neus keer op keer,
zult vaak nog ’n uitbrander krijgen,
je valt op je gat, dat doet zeer,
zult euvelen aan elkaar rijgen.
Doch eenmaal, als bij toverslag,
omdat jij zag: willen is kunnen,
zal eens op ’n zonnige dag,
het leven jou voorspoed vergunnen.

Alaaf
We worden er niet knapper op,
de leeftijd eist z’n tol.
We leven niet meer in galop
en slaan niet meer op hol.
Er komen daag’lijks rimpels bij,
het haar verschiet van kleur.
We leven vet- en suikervrij,
ten koste van ’t humeur.
Maar ik, bij ’t eerste pril alaaf,
stort mij, voor dag en dauw,
in ’t feestrumoer, vol overgaaf
en hos me bont en blauw.

Alaaf
Drie wijzen uit het westen:
Jan, Pieter en André,
die zaten in de nesten
en diep in de puree.
Ze kwamen naar het zuiden,
met veel bazuingeschal
zo hoorden zij verluiden,
want daar was’t carnaval.
Het waren blije binken
en hadden zich verkleed.
Ze hoopten op vrij drinken
en vrouwen bij de vleet.
In Brabant aangekomen,
zonder een centje pijn,
bleef van hun mooie dromen,
alleen maar schone schijn.

40 jaar AHB
Kunt U zelf niet meer gaan winkelen,
hebt u graag ‘ns iemand mee,
laat uw telefoon dan rinkelen,
simpel bij de AHB.
Wilt U ‘ns ’n uurtje keuvelen,
met ‘n lieve luisteraar,
wie weet minderen uw euvelen,
lijken minstens minder zwaar.
Is uw ware hobby kegelen,
of ’n spelletje biljart,
ook daar valt wel iets te regelen,
leg je keu maar vast apart.
Kunt U niet bij de pedalen
en is lopen zelfs ’n kruis,
komt de AHB U halen
en brengt U weer veilig thuis.

Allerzielen
Nu ontbreekt geen enkele geest,
niet één zieltje wordt vergeten,
ben je links of rechts geweest,
hier wordt met één maat gemeten.
Kleuren maken geen verschil,
goeden zijn er geen, of slechten,
elk persoon is hier doodstil
en ‘n baas ligt bij z’n knechten.
Zelfs niet één wordt afgekraakt,
ook zijn er geen hoogverheven,
dealtjes worden niet gemaakt,
elke ziel is om het even.

Als
Als het vochtig is en heet,
krijg je vliegen bij de vleet
en als ’t kouder wordt dan krijg je wintertenen.
Als het donker is en nacht
en het boevengilde lacht,
roep maar: kiekeboe dan nemen ze de benen.
Als je sneller rijdt dan mag, draai jij op voor het gelag,
ook agenten hebben zorg voor hun gezinnen.
”Als” is ’n geduldig woord,
’t brengt weer andere ”alsen”voort,
met zo’n ”als” wordt op ’n feit vooruitgelopen.
Overal komt ”als” van pas
steeds weer in ’n andere jas,
”als” mijn kat een koe wordt, hoef ik nooit meer melk te kopen.

Als de klokken
Als de klokken van Odulphus weer gaan luiden,
als ie horen laat dat hij er nog steeds is,
wil hij iedereen misschien daarmee beduiden:
je moet bidden lui, als de verdommenis.
wie niet bidt, zal nou en nooit niet zalig wezen,
en geen aandacht schenkt aan de collecteschaal,
komt nooit verder, dat valt serieus te vrezen,
dan de laatste bank of ‘t koude voorportaal.

Als het winter wordt
Als het winter wordt en de dagen kort,
zoeken wij in eigen huis weer de gezelligheid.
Als de ijzel plaagt en je huid belaagt
vind je binnen de geneugten van de wintertijd
Als de kachel brandt, is het zomers strand,
niet meer dan ‘n vage, wazige herinnering.
Als de stormwind snijdt, in je botten bijt,
is daar altijd weer het schild van de familiekring.

Als je maar lachen blijft
Het leven is veel te kort voor ‘n lang gezicht.
Het helpt je geen ene moer of je wakker ligt.
Verschuif al je zorgen op de langste termijn
zodat ze na ‘n tijdje overjarig zijn

Als je omkijkt
Als je omkijkt
dan zie je hoe hard je kon lopen,
veel sneller en langer dan nou,
hoe ver en hoe hoog je kon springen
en stappen zo trots als een pauw.
Geen bril zie je en geen toupetje,
ik weet: zulke dromen zijn dom.
Daar heb ik toch iets op gevonden:
Ik kijk nu gewoon niet meer om.

Alzheimer
Vraag me niet naar het verleden,
”toen” bestaat voor mij niet meer,
al mijn vroegere vaardigheden,
gingen heen, zie ik nooit weer.
In mijn geest heerst de verdwazing,
’t geheugen levert mij ‘n streek
en het laat tot mijn verbazing,
mij eenvoudig in de steek.
Welk lot is mij beschoren,
nu ik in het donker tast?
‘k Voel me nietig en verloren
en ik smeek je: hou me vast.
‘k Ben verdrietig al m’n dagen,
door de knoop in m’n verstand
en ik wil je je nog eens vragen:
neem me stevig bij de hand!

Analoge tijdperk
Week aan week zes dagen werken,
niet studeren, ook geen schuld,
iedere zondag volle kerken,
de collectezak gevuld.
Huishoudens met twaalf kinderen,
vrome wens van de pastoor
en een middel om te minderen,
was men nog niet op het spoor.
Knijpkat voor de donkere hoeken,
om te schrijven: kroontjespen,
borstrok, lange onderbroeken,
eerste zwemles in’t Lang Ven.
Plee met in de deur ’n hartje,
kranten als toiletpapier,
naar de kermis met een kwartje,
duppie voor de Janplezier.
Trouwen eerst, dan samenwonen,
daarna knutselen aan ’n kind,
draaischijftelefonen,
iedereen was roomsgezind.
Fiets met trappers en dynamo,
voor een zielig streepje licht,
nergens muren met graffito,
men kende z’n burgerplicht.
Fileloze autowegen,
geen verkeerslicht, groen noch rood,
niemand zat om werk verlegen,
elkeen zwoegde voor z’n brood.
Als j’om zes uur moest beginnen,
kwam je geen minuut te laat,
’s avonds was men al vroeg binnen,
dan zag je geen kip op straat.
Als je dat gaat vergelijken,
met de overdaad van nou,
moet je vragen vlug ontwijken,
laat het maar gewoon blauwblauw

Apekool
Al ben ik geen liefhebber van converseren,
‘k Geniet van’t gekeuvel, gekakel van Geert.
Daar kan zelfs ’n dominee nog wat van leren,
de wijze waarop hij het volk amuseert.
Hij weet goedgelovigen aan zich te binden
en werd zomaar de harlekijn van Den Haag.
De welkome antwoorden weet hij te vinden.
‘k Hou niet van gezever, maar hem hoor ik graag.

Apenrots
De apen klip en klaar, doen niks als vlooien daar,
ze weten hoe en waar ze moeten vlooien.
Van vroeg tot ’s avonds laat, doen ze mekaar geen kwaad
en weten goed: ‘t gaat alleen om vlooien.
Wordt er ’n vlo gespied, dan pakt men hem subiet,
ze tellen ze ook niet, ze vangen vlooien.
Zo’n aap mist zelfs geen neet, vangt vlooien bij de vleet ,
z’n dag wordt goed besteed aan jacht op vlooien.
De mens heeft de techniek, de kunst van politiek,
zo’n truc van elastiek, goed afgekeken.
Gevlooi, gemist of raak, meest praatjes voor de vaak,
maar handig om te maken of te breken.

Apres nous le déluge
Weer ‘n keer te hard gereden,
en de snelheid overschreden
op de foto, altijd prijs,
scha en schande maakt je wijs.
Winter, bloemen op de ruiten,
zonder wolletje naar buiten,
warm en kou als vuur en ijs,
scha en schande maakt je wijs.
Voor ’n koopje op vakantie,
met ’n luchtbel als garantie,
dat wordt vaak ‘n dure reis,
scha en schande maakt je wijs.
Naar het Internet voor koopjes,
die beloven ze met hoopjes,
maar elk huis is geen paleis,
scha en schande maakt je wijs.

Arglist
Korting en bonus en halleve prijzen,
beste koop , voordeel en helpende hand,
gratis of goedkope toegangsbewijzen,
spotjes met smeersels en deodorant,
flyers, affiches en aanplakbiljetten,
spaar- en of koopzegels bieden profijt.
In de reclamestrijd gelden geen wetten,
aan ’t ene gewonnen, aan het andere kwijt.
Winnaars zijn altijd de kapitalisten,
ook als je alleen maar de aanbieding haalt,
pluggers en pushers en propagandisten,
worden op ’t lest door de koper betaald.

As
Ook al stopte ik met roken,
heel veel jaren vòòr vandaag,
smook ik vast nog zware pijpen,
voor ikzelf de pijp uitga.
‘k Heb deskundigen gesproken,
ging hun wijze gangen na,
maar ‘t viel zwaar te begrijpen,
dat ik slechts uit as besta.

As
’n Blauw stukje lucht wordt ’n zeldzaamheid,
we rekenen op pikdonkere jaren.
’n Asbrakend monster bepaalt ons beleid,
’n berg waarin de duivel is gevaren..
Straks worden we bedolven onder as,
bespeuren dan geen hand voor ogen.
Alleen maar Sunlight die is in z’n sas
en ziedt z’n zeep met vol vermogen.

Asielzoekers
Herfstkou in je benen,
stormwind op je smoel,
grote hagelstenen
en ’n kliederboel,
Ieder jaar hetzelfde,
afgezaagde lied,
van het breed gewelfde,
lagedrukgebied.
Wij als Nederlanders,
zijn dat wel gewend,
maar het voelt heel anders,
als je zonkind bent,
om te onderkoelen,
ver van huis en haard.
Doch je veilig voelen,
is ook wél wat waard.

Aswoensdag
Morgen is ‘t weer afgelopen
en de lust wordt weerom last,
je kunt dan je kiel verkopen,
berg je klompen in de kast.
Nu nog in de wolken, even,
dan de veertigdagentijd.
Morgen weer het harde leven,
van de rauwe werkelijkheid.

Avond
De avond sleept zich naar ’t slot,
de uren loom en lijzig.
Het bier blijft steken voor m’n strot,
’t is er lauw en prijzig.
Als jij ooit in zo ’n zaak belandt,
het kan, ook jou, geschieden,
steek dan de hele boel in brand,
geen mens zal ’t jou verbieden.

Beatrix
Al 30 jaar vorstin,
van ’t drukke mierenhoopje.
Ze blijft wel de bazin,
je neemt met haar geen loopje.
In’t allereerst begin,
van ’t koninklijk karweitje,
leek zij nog meer of min,
’n schriel maar schrander meidje.
Nu is ze koningin
en hopelijk nog ’n tijdje.
Misschien met tegenzin,
het is geen dingsigheidje.

Bedankt
Wil je geluk echt zien groeien,
deel haar dan met heel de buurt.
Het gaat dan pas rijk ontbloeien,
als je het hebt rondgestuurd.
Deel je geluk met je vrinden,
strooi haar in’t rond, doodgewoon.
Daarna zul jij ondervinden:
ondank is des werelds loon.

Bedankt Ko
’n Dijk van ’n dokter stopt met praktiseren,
de deur van z’n spreekkamer die deed ie dicht.
Z’n uren behandelen en recepteren,
zijn na 30 jaar niet meer praktijkgericht.
We zullen in hem toch ’n toevlucht verliezen,
want waar vind je ‘n arts en ‘n steun tegelijk.
Gelukkig voor hem hoeft ie niet zitten kniezen,
maar wij zitten wel zonder dokter van Dijk.

Bedelstaf
Vergaren ging voetje voor voetje,
‘n eenling spaarde fanatiek.
Tien pieken dan had je ’n joetje,
tien dubbeltjes was pas ’n piek.
Een knaak is als kwartje begonnen,
‘n ton die begon ooit als riks.
‘n Snip is met guldens gewonnen,
‘n daalder die startte met niks.
Vijf stuivers, dan had je ’n heitje,
veel hadden niet meer dan ’n lap.
’n Joetje was geen kleinigheidje,
maar je kon met ’n cent al op stap.
Maar dubbeltjes kunnen raar rollen,
wie had dat voorheen ooit vermoed:
Citroenen verwerden tot knollen,
de euro bracht slechts tegenspoed!

Bedrog met ‘n glimlach
Met een vlotte babbel en een uitgestreken smoel,
kun je simpel iedereen gebakken lucht verkopen.
Met 2 blauwe ogen en geen schijntje schuldgevoel,
lukt het om je prooien in de val te laten lopen.
Met ’n trucje en ‘n praatje is’t ’n kleinigheid,
om de kapelaan ’n tweepersoonsbed aan te praten.
Met ‘n pietsie moeite en in minder dan geen tijd,
slijt je, aan ‘n arme sukkel, van de kaas de gaten.
Laat je niet verleiden door ’n dame of ’n vent,
schelmen die alleman een rad voor de ogen draaien.
Voor dat boeventuig is het een fluitje van een cent,
om ieder mens die er om vraagt een neus aan te naaien.

Belasting
Als ik het eerlijk mag zeggen
en ik hoop maar dat het mag,
kunnen we ploegen en eggen,
ploeteren iedere dag
echter alleen om te dokken,
want van alles wat je beurt,
wordt elk jaar meer afgetrokken
en nog wel rijksgoedgekeurd.

Bèsse Meid
‘k Zing me uit de zorgen,
fluit m’n kommernissen weg.
‘k Schuif ze door naar morgen,
waar ‘k ze bij het afval leg.
M’n sores die verkwijnen,
‘k kweel ze kreunend van me af.
De zon die gaat weer schijnen,
zang dat is mijn toverstaf.

Best bevrijd
De gliders meldden zich al zwevend aan,
verwelkomd als bevrijdingsbodes,
maar ‘t lachen zou ons al heel snel vergaan,
er wachtten nog wat periodes,
van wisselend Duitsers, Schotten op de stoep,
vechtend op het scherp van de snede,
daartussenin ’n bange burgergroep,
die heil zag in wat smeekgebeden.
Nadat het eind van de strijd was verdaagd,
kwam toch de verlossende tijding:
de vijand is eindelijk voorgoed verjaagd
en kwam ook voor Best de bevrijding.

Best
Ons Best dat heeft ‘n gat, zo ‘t nooit een heeft gehad.
Wat ‘n put, wat ‘n kuil, wat ‘n berenhol is dat.
Met daar onder ‘n station en ‘n ondergronds perron.
Zo groot, haast al met al, als ‘n ondergrondse stad.
Door ’t gat daar loopt ‘n lijn en ‘n trein daarop, jawel
als ‘n flits, als ‘n flash, als ‘n bliksemschicht, zo snel.
Af en toe dan stopt er een, laadt je in en brengt je heen,
naar elk oord wat je wil, naar ik toch veronderstel.

Beste Emiel
Ik kan u prima velen,
goed met u overweg.
Jij geeft ons brood en spelen,
belooft ook nog beleg.
Je maakt het volk blijmoedig,
door jouw frivool geklep.
Verstrooiend, overvloedig,
geef jij de volle mep.
Je past juist in m’n straatje,
je bent geen saaie piet.
‘k Zie jou als uitgaansmaatje,
maar kiezen doe ‘k je niet,

Bestenaar
Zijt gij ook zo blij verrast, zo enthousiast,
om wat er in hartje Best werd geboren.
Een schitterend middelpunt, werd ons gegund,
nog nooit was ons zulk fraais beschoren.
’n Splinternieuwe Boterhoek, ’n plaatjesboek,
’n Nieuwstraat om, voor eeuwig, in te lijsten.
Rozengeur en maneschijn, bij ’n fontein,
’n centrum, heel misschien wel het gastvrijste,
maar hoop’lijk voor snelverkeer, niet langer meer.
In plaats van’t onbehouwen schroot op wielen,
’n wandelaarsparadijs, logischerwijs,
met ’n rollator en wat scootmobielen.

Bestse noten
Ja, dat was genieten geblazen,
Cecilia, beter dan best,
wist ons aangenaam te verbazen,
met steun van ’n klezmerorkest.
Het oeuvre, zorgvuldig gekozen,
werd muzikaal, klinkend gebracht.
De uitvoering, ’n grandioze,
met Tefke als bindende kracht.

Best gastvrij
Weet je niet waarheen op’t lest,
kom dan op ’n draf naar Best.
Daar is’t goed nee, nog veel beter,
uitgebreid en veel completer.
Ben je moe en wat gestresst,
helpt men je heel graag in Best.
Je vindt er op elke meter,
fijns voor de verwende eter.
Met het motto: be my guest,
stimuleren we ons Best.

Best in dialoog
Aan de tap en aan de toog,
vind je vaak voldoende oren,
kom je ’n eind met dialoog,
als maar iemand je wil horen.
Samenspraak kan nooit veel kwaad,
als je dat maar blijft geloven,
maar mijdt praat om het gepraat
en ‘n dialoog met doven.

Best is best
Bata, Wilhelminadorp, parels op de hei,
Salderes en Hoge Akker.
Vleut en Aarle, groen en bomen, paarden in de wei,
Best die heeft het voor de bakker.
Ooit bezit van Oirschot, maar al heel lang autonoom,
nu met splinternieuwe wijken.
Plus ’n prachtig Centrum, eentje uit ‘n mooie droom,
gaat buurman daar straks mee strijken?

Bestseller
Pagina’s vol lijken,
euvele praktijken,
treiterige ex,
drankjes, drugs en seks,
tuig in donkere stegen,
kraak op hoop van zegen,
grote plassen bloed,
juut met heldenmoed,
steken en veel schieten,
knettergekke grieten
Schrijven voor de poen,
hup, weer ’n miljoen.

Best-Web
Alle wegen gaan naar Rome,
wordt bij hoog en laag beweerd.
Anders kun je nergens komen,
maar dat ziet men toch verkeerd.
Trein je van Maastricht naar Mokum,
moet je altijd over Best.
Vaar van Tilburg maar naar Helmond,
het kanaal dat ligt in Best.
Rijdt eens van Den Bosch naar Limburg,
de A2 gaat via Best,
of van Eindhoven naar Arnhem,
de A 50 loopt door Best.
Noordwaarts, zuidwaarts, oost of west,
komen bij elkaar in Best.

Bewegen
Schudt de hemel en de aarde,
om niet stil te hoeven zitten,
want alleen de luxepaarden,
mogen langer blijven pitten.
Da´s niet weggelegd voor knollen,
plaats van rusten en verpozen,
moeten die aanhoudend hollen,
hun weg gaat niet over rozen.

Beweging
Koning, keizer, kardinaal,
macht dat willen ze allemaal,
elkeen wil de dienst uit maken.
Pastor, deken en diaken,
voelen zich de hoge Piet.
Knielen zul je, graag of niet.
Voor diegeen die niet wil leren,
wordt het excommuniceren.
Zelfs Antonius weet geen raad,
die staat strakjes ook op straat.

Bezuinigingen
Één soldaat met één geweer,
dan is’t ook nooit oorlog meer.
Weg met sterren en met strepen,
maak van oorlogs- baggerschepen.
Nog één vliegtuig, aan de grond,
zo blijft ook de lucht gezond.
Muzikanten met gitaren,
met ten hoogste nog 2 snaren.
Paardrijsport betreurenswaard,
mag alleen per hobbelpaard.
Tandarts en ook zorgvoorziening,
zijn van nu af zelfbediening.
Bedden worden, ‘tis niet pluis,
staanplaatsen in ’t ziekenhuis.
Geen verpakkingsmaterialen,
post dat moet je zelf afhalen.
Brillen blijven zo ’t was,
maar alleen nog met één glas.
Voor closetpapier: neem kranten,
of gebruik het aan weerskanten.
Auto’s moeten van de straat,
alleen skelters zijn probaat.
En dan zijn we waar w’ooit waren,
weer terug, tweehonderd jaren!

Blauw Boerke
Alweer ’n ingegroeid, vertrouwd begrip,
moet plaats gaan maken voor iets coolers
en dan is pintentappers ook niet hip
of koffiezetters, glazenspoelers.
Ik ben nieuwsgierig naar de kaart,
in welke taal moet je bestellen?
Gewoon nog koffie, ’n stuk taart,
of moet je het in’t Spaans gaan spellen.
Opnieuw ’n stuk Ouw Best verzwindt
het is nou mooi geweest zo!
Het boerke wijkt, snel als de wind,
heet nu azurro contadino.

Blik op de weg
Hoe leid je al dat blik in goede banen
en houd je al die wielen in het spoor?
Hoe kun je tot wat tolerantie manen?
Elke chauffeur heeft haast en wil graag voor.
Hij zal zich in allerlei bochten wringen
en ’t lukt ‘m vaak nog ook, wat ik je zeg.
Veel bestuurders die in hun auto springen,
gedragen zich als koning van de weg!

Blut en toch content
Geld alleen maakt niet echt zalig,
het is handig als je’t hebt.
Leuk als het, desnoods eenmalig,
mondjesmaat wordt opgeschept.
Sport is: er iets van te maken,
er wat zinnigs mee te doen,
want per slot stonden er knaken,
aan de kiem van elk miljoen.

Bofkont
M’n rimpels heb ik al zo lang
en kan ze niet meer missen,
ze gaan gewoon hun eigen gang,
al sedert heugenissen.
Ze plooien zich om mij,
zijn ov’ral bij betrokken,
weerbarstig, steeds van de partij,
net als m’n grijze lokken.
M’n rug is ook niet meer zo recht,
wat uit het lood geslagen,
maar ik heb op zijn zachtst gezegd,
geen enkele grond tot klagen.

BosKa
BosKa was ’n takkenwijf,
’n kind van Bosjesmannen.
Sacherijn in heel d’r lijf
en al haar boze plannen,
gaven haar ’n slechte naam.
Haar grillen, kuren, nukken,
die bevestigden haar faam,
maar ‘t mocht de pret niet drukken.
BosKa huisde in ’n hut,
welhaast haar hele leven,
’t idioom door haar benut,
deed alle mannen beven.
Als ze ’t op haar heupen had,
stond schuim haar op de lippen,
wel hield ze zielsveel van haar kat,
en ’t kakelen van haar kippen.

Brabander
As ik wandel, deur Brabant z’n bossen,
tot m’n enkels deur ’t geurende groen
en ik mag over zandpèèjkes klossen,
dan weet ik nie bitters te doen,
dan daor als ‘n keind te staon janken,
aon de rand van zo’n rimpelloos ven
en de Heer op m’n knieën te danken
veur het feit, da ik Brabander ben.

Breedlopers
Hoe breder de bekken,
hoe kleiner het brein.
n Scheur opentrekken,
schijnt lonend te zijn.
Hoe wijder de kaken,
hoe smaller verstand.
Geen bal kunnen raken,
en toch in de krant.
Hoe mooier de praatjes,
hoe minder gehoor.
De folders en blaadjes,
ze schrijven ons voor,
hoe pootjes te geven,
wat mag en wat moet,
hoe wij moeten leven,
met zout en met zoet.

Bic-à-brac
Groen is de bak voor ´t natuurlijke afval,
botje bij botje, gekookt of halfgaar,
koeienvlaai, kattendrek, vogelpoep, braakbal,
keutels, van muizen en ratten, met haar.
Schillen en pitten die moet je eerst koken,
rauw horen die in ’n andere bak,
daar mogen peuken en as niet meer roken,
‘t mag trouwens ook niet bij jou in je zak.
Grijze bak, in plaats van plastic in zakken,
blikjes van voedsel en drankenkartons,
tubes van tandpasta en zuivelpakken,
kunststof verpakking en dito flacons.
Twee bakjes resten nog, klein, haast vergeten,
’t ene is grijs en het andere groen,
grijze als sluitpost en groen voor dat eten,
waar men in Kenia ’n moord voor zou doen.

Broekriem
Vandaag doe ik U kond,
van zekere duistere zaken
De mare die waart rond,
dat men U zal gaan raken,
in kwantiteit en knip,
de markt dreigt in te storten,
men eist van U begrip,
uw broekriem gaat men korten.
‘tis iedere keer wel wat,
nou ligt het aan de Grieken.
’t Is allemaal één pot nat,
wie zal het straks verzieken?

Broekriem
De wereld wordt wat krapper,
met enkel AOW.
Je kunt niet naar de kapper,
de honger valt best mee.
Je doet gewoon wat langer,
met je parkietenzaad
en neemt als vleesvervanger,
‘n flinke vleestomaat.
Je leven wordt gezonder,
je drinkt ternauwernood
en wonder boven wonder,
je gaat er niet aan dood.

Campagnetijd
Na de uittocht der atleten,
met hun zilver, goud en brons,
waaien plots de wapenkreten,
van de politiek tot ons.
Alles wat we willen horen,
wordt jouw gretig geserveerd,
het idee is: kiezers scoren,
Mark, Emile, Johan en Geert ,
zingen braaf hetzelfde wijsje,
slechts de voordracht wisselt vaak,
met ’n roos, ’n waterijsje,
slaat men kiezers aan de haak.
Zie daar maar ‘ns uit te komen,
zoek er ‘ns wat zinnigs uit.
Je wordt altijd beetgenomen,
welk wijsje je ook fluit.

Carnaval
We hadden ‘n rijk landje, maar nou is ’t alleen nog duur,
’n toer wordt het om alles te betalen.
We volgen straks ’n route: weer terug naar de natuur,
om zelf ons kostje uit het bos te halen.
Het rennen achter hazen en ’t klimmen voor ’n noot,
dat moeten we van voor af aan gaan leren.
We brouwen zelf ons biertje en we bakken zelf ons brood
en moeten met ’n trom telefoneren.
We slapen in de takken of in ’n konijnenhol,
gewoon te midden van bevriende dieren.
Je vindt ook nergens banken meer, geld speelt geen enkele rol,
maar carnaval dat blijven we wel vieren.

Carpe diem
Omarm de toekomst en streel het verleden,
maar knuffel voornamelijk de dag van vandaag.
Want binnenkort is die het einde van heden,
alleen nog historisch, onwezenlijk en vaag.
Het is te bevatten, volkomen eenduidig:
zojuist dat was gister, voorbij en geweest.
Al waar het op aankomt is thans, nu en huidig,
maak van deze uren een grandioos feest.

Centrumplan
We smachten naar ’n bruisend hart,
busluw en autovrij, esthetisch.
Met bomen, bankjes, l’art pour l’art,
geen mol, geen paal, maar iets poëtisch.
Wat bruist er meer dan borrelend bier,
wat bubbelt harder dan champagne?
’n Biervat daar, ’n spuitfles hier,
en broze bellen blazen kan je.

Compliment
Bert de Bouwer schept van keien,
wegen, zo slechts hij het kan,
weet ‘n paadje te plaveien,
tot ‘n weg voor alleman.
Niet slechts bovengronds, ook onder,
wordt beton ´n bouwobject,
dat je denkt: het lijkt ’n wonder
en het werkt ook nog perfect.
Je krijgt met kritiek te maken,
als je timmert, openbaar,
meestal van geschifte snaken,
op de rand van het trottoir.
Graaf maar door, laat die niets merken,
doe je werk van hoog niveau,
Schepens grond- en infrawerken,
ik zeg enkel maar: chapeau!

Crimineel
Niemand wordt als delinquent geboren
en geen mens is boef bij het begin.
‘tZit niet van aanvang tussen de oren,
later woekert het er langzaam in.
Wat kom je als kind zo allemaal tegen,
hoe word jij als kleuter opgevoed ?
Gaat jouw jeugd langs onbetreden wegen,
of word jij geleid en streng behoed?
Vaak Ligt het ook aan een nietig vaatje,
aan ’n kleine kronkel in het brein.

Cultuur
Het laatste cult-uur heeft geslagen,
in Best heeft niveau afgedaan.
‘tIs nou vijfde rad aan de wagen,
maar wordt nog veel erger voortaan.
Beknibbelen is nu de leuze,
parolen van de politiek
en er is geen andere keuze,
dan zielige toekomstmuziek.
’t Theaterke gaat men zelfs sluiten,
er is al zo’n hoop afgevoerd.
Het gaat nog alleen over duiten,
we zijn cultureel uitgeboerd.

Cultuurplan?
‘t Wordt feesten over pakweg honderd jaar,
dan gaat de laatste schop van’t centrumplan de grond in.
’n Achterkleinzoon Gondry kijkt er naar,
’n onbekende neef van Antoine zegt: ‘twas onzin,
geen mens die van’t gewinkel nog iets snapt,
d’r was geen geld en toch werd het maar weggesmeten,
‘t Tejaterke, kon heel goed opgeknapt,
als ze van toeten en blazen hadden willen weten.

d’Ouwedag
d’Ouwedag is niet te omzeilen,
daar kun je zomaar niet omheen.
Ontkennen lukt nog wel somwijlen,
al ben je minder goed ter been.
d’Ouwedag moet je mee leren leven,
velen zijn daar niet handig in.
Blij zijn met wat je wordt gegeven,
geeft aan die tijd nog volop zin.
Dag cent
De kleine dingen zijn het die het zouden moeten doen.
Het waren nooit de grote zaken die het deden.
Nu gaan we uit ons dak, pas met ’n stuk of wat miljoen,
met minder dan zes nullen zijn we niet tevreden.
De cent, heel vroeger nog, ons zondag kapitaal,
is uit, we moeten ons met pinnen gaan behelpen.
Het zal niet lang meer duren of ik zie ons allemaal
betalen, net als toen, met kralen en met schelpen

Dag Ot en Sien
Wie klost er nog op klompen rond,
wie ziede nog met kreuges kruien?
Wie geeft nog om z’n geboortegrond,
wie zal er nog ‘n geit vertuien?
Wie maalt nog om ’n voorgeslacht,
doet ooit een duik in het verleden?
Het is de wisseling van de wacht,
er is geen toen meer, enkel heden.
Wie hapt nog koek, of loopt nog zak,
of houdt zich aan de zondagsplichten?
Zelfs polkabrok en pruimtabak,
die moesten voor de voortgang zwichten.

Dag 2011
Alweer ’n jaartje ging voorbij,
voor haar, voor hem, voor jou, voor mij.
Zo’n jaartje komt wat traag op gang,
dat is maar even, duurt niet lang,
dan is het in ’n vloek, ’n zucht,
verdwenen, opgegaan in lucht,
net of het er niet is geweest,
mystiek, nog vager dan ’n geest.
Alleen zo af en toe ’n flard,
ziet u terug ietwat verward:
’n Erge ziekte van je kind,
het overlijden van ’n vrind,
je vrouw die niet meer met je praat,
je man die je zomaar verlaat,
het plots verliezen van je baan,
met lege handen blijven staan.
Maar ook ‘n tikkeltje diffuus,
de dagen zonder paraplu’s,
’n weekenduitje in de zon,
’n tochtje in ’n luchtballon,
fijn, onbezorgd met je gezin,
’n dag of wat de bergen in,
met je vriendin naar ’n concert,
of zomaar thuis ’n ferm bord snert.
Zo’n jaar heeft iets miraculeus,
vrijblijvend, maar ook rigoureus.
Je wint ‘ns wat of geeft wat prijs,
door schade en schande word je wijs.
Al lijkt het ongelofelijk thans,
we krijgen toch ’n nieuwe kans,
in ‘t ongerepte nieuwe jaar,
laat ons die grijpen met mekaar.

Dag Ouwe Jaar
De Kerst wist vree te brengen
met alle praal en pracht,
de dagen gaan weer lengen,
ten koste van de nacht.
Het jaar loopt op z’n endje
z’n uren zijn geteld,
’n laatste prevelementje
en hij ruimt ook het veld.

Dag Sinterklaasje
Zo, dat hebben we gehad,
het leed is weer geleden.
Het gewauwel zijn we zat,
geen mens die was tevreden..
Veel muziek was gauw te hard
de Sint niet eerbiedwaardig
D’een die vond de Piet te zwart,
z’n keuzes niet rechtvaardig.
Het was beter toch dan niets
en komen ‘r barre tijden,
dan komt Niklaas op de fiets,
Piet op z’n step terzijde.

De Aarde
De aarde draait niet om de zon,
Copernicus kan me nog meer vertellen.
Hoewel hij ’t aannemelijk voor kon stellen,
verneem ik uit ’n nieuwe bron:
bewijzen schakelen zich aaneen,
de harde waarheid is niet meer te stuiten,
de wereld draait alleen nog om de duiten,
beweegt zich om de euro heen.

De jaren
De jaren die komen en gaan,
met zonlicht en wolken en regen,
met alles erop en eraan,
elk jaar kent z’n voor en z’n tegen.
Getijden die vliegen voorbij
met bloemen, met vruchten, met knoppen.
Het heeft iets van harddraverij.
probeer maar niet om dat te stoppen.
De Kartrekker
Wie zal er nou, vraag ik me af,
al die cultuur in Best bewaken.
Het paard nokt in gestrekte draf,
zelfs het ED bracht het ter sprake:
de ”Bestse” stuurlui staan aan wal,
naast alle kunstanalfabeten.
Ze zetten Gerard maar op stal.
maar die wil van geen wijken weten.

De Knalfreak
Vingers de lucht in, da’s gieren en brullen,
elleboog kwijt , maar wel heerlijk geknald,
doof van de klappen, dat is om te smullen,
haar in de fik, heeft z’n feest niet vergald,
één oog verdwenen, da’s leuk, dat is enig,
neus gehalveerd, ook geen man overboord.
Kin in de kreukels, dat noemt ie pas geinig,
gat in de buik is iets wat ‘m niet stoort,
tanden geveld, zoiets vindt ie best olijk,
stelt zich dan voor als Jerom Handicap,
zegt, (als je vraagt waarom ben jij zo vrolijk)
:‘k kan best wat missen, door de pret die ik heb!

De lente
De lente lacht, de lente lonkt,
de eerste zwaluw komt gevlogen.
De hele wereld lijkt verjongd,
maar het gebeurt weloverwogen.
‘tIs ieder jaar ‘n mooi verhaal,
’n steeds weer splinternieuw gebeuren.
’n Voorjaarsparty heel speciaal,
’n vreugdefeest van klank en kleuren.

De Maas
Ze wonen aan dezelfde rivier,
maar lijken, voor geen meter, op mekander.
‘n Ieder op ‘n andere manier,
zijn ze toch van huis uit Nederlander.
De ene is met Feyenoord getrouwd,
verdient z’n boterhammen in de haven.
De ander zweert bij bronsgroen eikenhout,
heeft levenslang naar steenkool lopen graven.
De buitenstaander vindt zoiets maar dwaas,
zijzelf doen onverstoord hun ding en zwijgen.
Ze werken en ze wonen aan de Maas,
en zijn daar met geen stok vandaan te krijgen.

De martelgang van een kiezel
Een rotsblok breekt hoog uit ‘n berg
en stort in ‘t stromende water,
het lijkt in’t begin niet zo erg,
maar ‘t tegendeel blijkt jaren later.
Zo’n stroming is sterker dan steen,
beknabbelt de koeien van keien,
zo’n rots valt in stukken uiteen,
tot kloofklare kiezelpartijen.
Zo’n kiezel wordt nooit meer een rots,
rolt zeewaarts met al z’n kornuiten,
wel grind onderweg van ‘t geklots
en moet daar als maaszand besluiten.

De mens
De mens is geen ontwerp,
de wording was per ongeluk.
’n Robot toont dat scherp,
zijn onderdelen stuk voor stuk,
worden te saam geschikt,
volgens ’n ingewikkeld plan,
geschetst, gedubbelklikt,
zo ging dat niet bij vrouw of man,
die zijn gewoon ontstaan,
ze zijn er en geen een vermoedt,
waar komt zoiets vandaan?
Zo’n creatuur van vlees en bloed,
zo’n wonderlijk object ,
geen schroefje komt er aan te pas
en waar het is verwekt,
er wordt beweerd: in het moeras.

Moeders pappot
Mondjesmaat gaat ’t grut ‘t nest verlaten,
de pappot van moeder die blijft favoriet,
zitten doen ze, waar ze jarenlang zaten,
het denken aan gaan, maakt ze al kierewiet.
Leven op kamers zien jongeren niet zitten,
’n korf zonder zorgen is hen naar de zin
en slechts de binken, de hittepetitten,
die trekken op goed geluk de wereld in.

De tijd
De tijd tikt de uren van de klok
tikt de ruiten van je rok,
tikt de kippen van hun stok.
De haan kraait: goeiemorgen.
De tijd tikt de uren in het rond,
tikt de blaren naar de grond,
tikt de woorden uit je mond.
De haan kraait: goeie morgen.
De tijd zet de heksen op de waag,
grijpt de boeven in hun kraag,
jaagt de klunzen uit Den Haag.
De haan kraait: goeie morgen.
De tijd tikt je leven zo voorbij,
tikt de kippen van het ei,
tikt de krullen van de sprei.
De haan kraait: goeie morgen.
De tijd tikt de tellen van de dag,
tikt ze met de Franse slag
tikt het PVV-gedoog verdrag.
De haan kraait: kukeleku.

De tonprater
Getapt wordt bier ‘t liefst gezien
met kraag, ’n delicate.
De tonprater die doet misschien,
méér schuimsel in z’n praten.
Het praten wordt heel vaak geblèr,
’n niet te pruimen blaten,
de prater heeft dat door z’n air,
zelf amper in de gaten.
Hij zoekt z’n prooi heel enthousiast,
in stegen en in straten.
Van ‘t heilig huisje zal hij vast,
geen steen op d’ andere laten.
Choqueren dat is zijn beleid,
al gooit men met tomaten.
Voor hem telt niet de kwaliteit,
alleen de resultaten.

De ware tuinder
De ware tuinder is een optimist,
spijts nachtvorst en insectenplagen,
duikt ie, als een bok op de haverkist,
zo snel z’n benen ‘m kunnen dragen,
de tuin in en werkt zich het apenzuur,
om die handmatig om te spitten,
luisterend naar de stem van de natuur,
die commandeert: poot zonnepitten
en bonen, bieten, bieslook, boerenknol,
blijf goeie vrienden met de koeien,
hun mest speelt namelijk een sleutelrol,
om al dat spul te laten groeien.

De ware vegetariër
De ware vegetariër,
die weigert tijgerbrood,
ziet niks in muizenissen
en maakt geen tuinslang dood,
hij lust geen vlinderdassen
en eet geen hobbelpaard,
wil nimmer zondebokken
en neemt geen hondsdraf-taart,
geen drop- of dat soort katjes
en niets wat zegt miauw,
blijft ver van koeienvlaaien,
hij pakt geen berenklauw,
bedankt voor mottenballen
en apekoolmisbruik,
smult niet van koekoeksklokken,
of van ’n bokkenpruik.
De ware vegetariër,
maak je vooral niet blij,
met iets wat kraait of kukelt,
wel met chocolade ei.

De zevende dag
In ‘n dag of zes schiep God de aarde,
’n klus die hem voldoening gaf,
Toch, hoewel hij geen inspanning spaarde,
leek het levenswerk maar half af.
wat er miste, kon hij niet benoemen
dat zag Hij niet zo een twee drie.
In weerwil van het scala aan bloemen,
die geuren- en kleurenorgie
de uitgelaten, kolkende rivieren,
de wind die aanzwol tot orkaan.
de enorme variëteit aan dieren,
de zon, de sterren en de maan,
de spuitende, vurige vulkanen,
met vlammen rood en geel en groen,
de schier eindeloze oceanen,
moest hij nog dringend één ding doen,
Iets waaruit z’n scheppingskunst zou blijken,
‘t eind van al, de slotcadens,
’n creatie die op hem zou lijken,
en dat werd, op het laatst, de mens.

De zon
De zon komt op, de zon gaat onder
dat gaat zo steeds maar op en neer
in donkere nachten zit je zonder,
maar overdag is ze er weer
Het helpt je niet om te gaan vitten
zo doet ze’t al vanaf ’t begin
de ’s winters bliift ze langer pitten
en ’s zomers haalt ze het weer in
De zon is d’ene keer ’n zegen
en op ’n andere dag ’n strop,
maar kun je er ’n beetje tegen
dan helpt ze je er boven op
Daar kun je je niet in vergissen
ze is van al wat leeft, de bron
We zouden haar niet kunnen missen
’t was geen leven, zonder zon.

December
Alle feesten op ’n kluitje,
dat is de decembermaand,
Sinterklaas en Kerst en oudjaar,
al die dagen wordt gekaand
en gepimpeld bij het leven,
suikergoed en speculaas
weggespoeld met huppelwater,
met de Kerst ’n flinke haas,
links en rechts kalkoenenbouten,
opgevuld met veel gehakt,
Eindpunt voor veel ganzen
die zijn dan ook uitgegakt.

Delen
Weet je wat we zouden moeten willen kunnen doen,
weet je wat we zouden moeten willen?
Zomaar in de zomer zitten zonnen in’t plantsoen,
zonnebaden in je blote billen.
Weet je waar we nu ‘ns zouden moeten kunnen gaan,
wat we zouden moeten aanbevelen?
Dwars door de woestijn met ’n kamelenkaravaan
en het mooie ook met anderen delen.

Deunen uit doosjes
Waar bleven de dartele deunen,
die vroeger vaak werden gehoord?
De sfeer nu wordt ziek door het dreunen,
en wij elektronisch gestoord.
Niets wordt er nog lijfelijk bezongen,
we worden door mainframes bespeeld,
techniek heeft de vreugde verdrongen
en zet ons playbackend in beeld.
Ooit klonken uit duizenden kelen,
de liedjes van vreugde en smart,
je kon ongekunsteld staan kwelen,
de tonen rechttoe uit het hart.

Dichtvaardig
Dichters fabrieken als zotte poëten,
verzen en regelen tot ‘n gedicht.
Ze zijn van klankrijke woorden bezeten,
als je normaal bent dan lukt het niet licht.
Eerst ’n exempeltje voor de refreinen,
’n illustratie van hoe het niet moet.
Géén quatsch van quasi serene kwatrijnen,
als ze maar rijmen dan vindt men het goed.
Ritme en rijm laten zich node binden,
daar komen inzicht en tact bij te pas.
Soms moet je zelfs weer het wiel uit gaan vinden,
’n volgend keer is het helder als glas.
Sommigen schudden hun vers uit de mouwen,
lichten daarvoor zelfs het hemd niet eens op.
’n Ander die zal zich een ongeluk sjouwen
en vindt zich terug in ’n doodlopend slop.

Dierendag
Snuitje en Miepie, twee Ollandse katjes,
arrogant, zoals slechts katwijfjes zijn,
krijgen geregeld hun droogjes en natjes,
ieder apart op hun eigen terrein.
Nakend elkaar, op het scherp van de snede,
is d’ een de ander niet erg goed gezind.
Tussen die twee heerst gewapende vrede,
zo als je het bij veel mensen ook vindt.
Daar zie je links en rechts ook heel wat paren,
die door het leven gaan als kat en hond.
Krabbend en bijtend en plukkend aan haren,
een, wat je noemen kunt, monsterverbond.
Dierendag!
Voor ieder dier is’t dierendag,
ook voor het varken en de geiten,
daarom vandaag geen visafslag,
geen stierenvechten, berenbijten.
Feest voor de beestjes in’t asiel,
de honden, katten, proefkonijnen,
de grootste haan, de kleinste kriel,
de zebravinken en dolfijnen!

Dierendag
‘t Mensje is ’n diereneter,
daarom is’t ’n kuddemens.
‘tHoort zo en men weet niet beter,
‘tis ‘n nare kwintessens.
Hoog voelt zich de mens verheven,
boven alles wat er leeft,
da’s ‘m op het lijf geschreven,
en ‘tis al waar hij naar streeft.
Barbecue en dat soort feesten,
zijn er ’t koste wat het wil,
dan zijn mensen vaak net beesten,
en waar zit dan het verschil.

Dierendag
Ze was voorwaar niet voor de poes
en zomaar niet te paaien.
Ze vond me teveel robbedoes,
ik mocht haar zelfs niet aaien.
Als ik haar riempje om wou doen,
zei ze behoorlijk kattig:
hou jij eens even je fatsoen,
nee ze was niet zo schattig.
Ze zat als ik haar pakken wou,
hoog in de glasgordijnen,
daar zat ze als een kat in ’t nauw,
’n uur lang te chagrijnen.
Zo’n woeste, wilde wijfjeskat,
is haast niet voor te stellen
maar toen ik zei: ik denk maar dat
ik het asiel ging bellen,
werd het opeens ’n knuffel beest,
die zieltjes wilde winnen.
Nou is het alle dagen feest,
want ze doet niks als spinnen.

Dikdoenerij
Bescheidenheid kan de mens sieren,
maar velen zijn niet zo discreet,
die zien meer in bluf en in branie
en lopen lawaaierig breed.
Kapsones zijn vreselijk lastig,
het is ´n vervelende straf,
hoe kom je toch aan die allures,
de vraag is hoe kom je er af?

Dinsdag
Elkeen zegt da‘k op moet schieten,
roept begrijpelijk en luid,
maar ik laat ze lekker schreeuwen,
ik lees eerst m’n krantje uit.
Alleman zeurt: kom ‘ns kijken,
er blikt iemand door de ruit.
Ik zeg: laat ‘m lekker loeren,
eerst lees ik m’n krantje uit.
Ook m’n vrouw zit steeds te zeuren:
luie vent, je doet geen fluit.
‘kHou me doof, ik wil niks horen,
eerst dan moet m’n krantje uit.
Iedereen loopt te bevelen,
zit me constant op m’n huid.
Lak heb ik aan al die lieden,
ik lees Groeiend Best eerst uit.

Dolce far niente
‘ns Eventjes nietsen,
geen vermaning of preek.
’n Stief eindje fietsen
en geen nieuws uit de streek.
‘n Hamburger spietsen,
zeker géén apotheek.
’n Bockbiertje bietsen,
geen gedicht deze week!

Donkere december
December is altijd een moeilijke maand,
met dagen ijskoud en pikdonker,
met straten en stoepen heel vaak ongebaand,
op ’t laatst pas het eerste geflonker,
‘n Piet in de schoorsteen, ’n paard op het dak,
’n Sint afgezakt uit het zuiden,
’n slee met ‘n Kerstman met baard en met zak,
bestuurders die stormklokken luiden.
Maar dan zijn daar plotseling zeeën van licht,
’n nieuw jaar begint zich te roeren,
dáár worden de schijnwerpers nu op gericht,
het ouwe raakt over zijn toeren,
het maakte niet waar wat van hem werd verwacht,
wel wereldwijd heel veel gedonder,
we tellen nu af naar de oudejaarsnacht
en hopen maar weer op ’n wonder.

Dorst
40 dagen zonder alcohol,
is ’n marteling, of ’n makkie.
Voor de dorstige is de maat vlug vol,
voor de sobere: kat in het bakkie.
Die is met zo’n kuur gauw klaar,
zul je niet gauw horen klagen,
maar voor de verwoede boemelaar,
zijn het 40 zware dagen.

Draadloos
Het wordt elke dag weer wat gekker,
want strakjes heeft niks meer ’n stekker
en heet het met recht: stop contact!
‘n Draadje is dan niet meer nodig,
het zijden zelfs wordt overbodig,
want elke connectie vervlakt.
De draad die verdwijnt, ook de rode
en draadloos wordt heersende mode,
verstandhouding raakt uit de tijd.
De huwelijksband gaat naar de knoppen,
als elke relatie gaat stoppen,
dan zijn we de draad zeker kwijt.

Droevige kerst
Met kerst ben ik droevig, ‘kweet niet waardoor
en loop zomaar wat rond te jengelen
’n uur zonder tranen, daar teken ik voor
na ‘t blije gezang van de engelen
Ik jammer om ganzen bij mij op m’n bord
om hazenpastei en kalkoenen
‘kheb meelij met al wat er kakelt en knort
ik eet het met lood in m’n schoenen.

Druk
Jij hebt het druk,
ik heb het druk,
wie heeft het eigenlijk niet druk?
We rennen, we jachten en jagen.
Jij hebt geen tijd,
ik heb geen tijd,
wie heeft er eigenlijk nog tijd,
om eens naar je toestand te vragen.
Jij hebt niet door,
ik heb niet door,
wie heeft het eigenlijk wel door,
dat dit niet eeuwig kan duren?
Jij merkt ’n keer,
ik merk ’n keer,
iedereen merkt het ’n keer,
heel vaak pas te elfder ure.

Durske
Weer ’n zondag is verstreken,
weer ’n week is er voorbij.
Hoeveel dagen, hoeveel weken,
hoeveel jaren is’t al: wij?
Hoe vaak: dag m’n schat, tot strakjes
en hallo ik ben er weer,
Sinterklaas en Kerst met pakjes?
Heel misschien wel duizend keer.
Nu moet ik je weer verlaten,
Moeilijk raak je het gewend.
Maar hou morgen in de gaten,
Want dan ben ik weer present .

Een dag is niks
Samen met het ochtendgloren,
vóór de eerste zonnestraal,
werd de nieuwe dag geboren,
tijdens ’t allereerste maal,
maar al bij het middag eten,
zeg maar toen de lunch begon,
was ie al ‘n eind versleten,
was’t voor hem al haute saison.
‘kBen nogal aan tijd gebonden,
zei hij, dit was mijn verhaal,
diste dan z’n slotseconde,
op bij’t laatste avondmaal.

Een kip zonder kop
‘n Kip zonder kop,
vindt ondanks haar vleugels,
nog minder de weg,
dan ’n paard zonder teugels.
Hetzelfde verhaal,
is ’n mens zonder maatje,
die loopt ook verloren,
al kent ie het paadje.

Eén zwaluw
Als winter opzij gaat en plaats maakt voor lente,
dan lengen de dagen op weg richting mei .
Als warmte voelbaar wordt, ook de latente,
is d’eerste zwaluw er vliegensvlug bij.
Ook z’n familie komt ras op de proppen,
zodat de lente waarschijnlijker wordt.
Het eerste zonlicht jaagt kou naar de knoppen
en krijgt natuur het hoognodig support.

Eendracht
Welke klus je ook moet klaren,
doe het niet alleen.
Welke koers je ook moet varen,
hou je team bijeen.
Blijf gewoon karweien,
wat er ook gebeurd.
Doe hetzelfde als de bijen,
daar wordt niet gezeurd.
Partnerschap doet welig tieren,
maakt het kleine groot.
Neem ’n voorbeeld aan de mieren,
daar wordt aangepoot.

Eenmaal
We leven maar eens en niet meer
en die ene keer doet al zo zeer.
’n Kat, ja die leeft er wel zeven,
maar wat als wij allemaal bleven,
dat trok onze aarde niet meer.
Wij houden ’t maar bij één keer.

Eerste schooldag
Zo’n eerste schooldag is ’n stap,
‘n hele grote voor de kleinen,
die hongeren naar wetenschap ,
als voedsel voor hun breinen.
’n Gloednieuw schooljaar is ’n pas,
’n eerste van nog heel veel schreden,
die je gaan leren, klas na klas,
om nieuwe paden te betreden.

Eerste zon
Straks dan gaan de dagen lengen,
één dag zijn ze even lang,
ze gaan ons vernieuwing brengen:
jonge lente, nieuwe zang.
Ook de atmosfeer wordt aardig,
vol beloften zit de lucht,
de natuur, volop schotvaardig,
is ontwaakt, weert zich geducht.
Nu naar buiten, met z’n allen
en als kou ons niet verrast,
kan met enkele mottenballen,
‘t kamizooltje in de kast.

Eet je rond
Eet je rond en wordt ’n knikker,
snoep maar raak, dan word je vet.
Smikkelen dat maakt je dikker,
op z’n minst ietwat gezet.
Zout en zoet maakt alles lekker
en het celweefsel is zwak.
Zoetigheid is de verwekker,
van veel lichaamsongemak.
Laat de mensheid nou maar praten,
tafel, smikkel, consumeer,
waarom zou je ’t smullen laten,
‘tis misschien de laatste keer.

Ei
Vergeet je ellende, vergeet je verdriet.
Je kleine malheurtjes, onthou die maar niet.
Je tranen die drogen vanzelf na ‘n tijd
en als je blijft klagen dan heb je straks spijt.
Gezeur en gezanik kost veel energie.
Verzin, als ’n mafkikker, ’n melodie.
Vergeet je misère, vergeet je getob
en tik met de Pasen ’n ei op z’n kop.

Ei ei
Mijn krielekes moeten zich reppen,
de Pasen ligt weldra langszij,
ik zal ze weer op moeten peppen,
’t gaat nou niet om een scharrelei.
Zo’n nest vol met eitjes te leggen,
is elk jaar een extra karwei,
’t gescharrel langs heggen en steggen,
is er nou voor effen niet bij.
Ze moeten weer vroeg uit de veren,
de haan kukelt op z’n schalmei,
voor Pasen moet men produceren,
want alles draait nou om het ei.

Eigen terrein
Privacy bestaat niet meer,
buitenwereld drong zich binnen.
Er zijn minder dan weleer,
onverbrekelijke gezinnen.
Privacy is ouwerwets,
achterhaald en kuisversleten.
Iedereen komt met gezwets,
alles van elkaar te weten,
zelfs de inhoud van je knip?
geen gegeven is nog heilig.
Alleman zit op je lip,
’n geheim is niet meer veilig.
Nooit vind je in eigen kring,
kansjes om jezelf te wezen.
Zo wordt elke handeling,
op ‘t facebook meegelezen.

Eigentijds is in
Wie wil er vandaag de dag,
nog ’n fiets die je zelf moet trappen?
Waar vind je zo gauw ’n mens,
die graag lacht om beschaafde grappen?
Wie zit er in deze tijd,
op ’n accordeonist te wachten,
die z’n eigen liedje speelt,
met tonen en tekst, zelfbedachte.
Bij wie kan ik nog terecht,
voor ‘n terugblik naar het verleden?
‘tEnige wat nog bestaat,
is nu, tegenwoordig en heden.

Einde Era
Amper honderd jaar geleden,
bouwde men nog kerken,
waar iedereen in werd gedoopt.
Ze horen niet meer in het heden,
nu worden deze meesterwerken
voorgoed verlaten en gesloopt.
Minder dan een eeuw geleden,
waren er geen lege banken,
werd nog ergens in geloofd.
Nu wordt religie gemeden,
bij de laatste orgelklanken,
wordt de laatste kaars gedoofd.

Elf elf
De elfde van de elfde gaat de wereld op z’n kop
en iedereen wordt anders voor heel even.
Meneer pastoor die doet ook mee, hij zet ‘n feestneus op
en elke vreemde snijboon krijgt z’n zegen.
De huisdokter houdt spreekuur in café “Het Zere Been”,
de dierenarts loopt in ’n apenpakje.
De burgervader die roept heel z’n huishouwen bijeen
en de bankier doet ook ‘n duit in ’t zakje.

Elf Elf
J’ hebt modegekken, meidengekken, mannengekken,
ook die te gek zijn om ze los te laten lopen.
Zelfs bij diegeen die aan de touwtjes moeten trekken,
zie je er zat waar je geen touw aan vast kunt knopen.
Maar in het najaar , op de elfde van de elfde,
Is het verschil in gekken er zo goed als niet.
Op slag van elf zijn alle zotten dan hetzelfde
en is de wijze eigenlijk de zielenpiet.

Emmeren
Het leven is te kort voor ouwe koeien,
van centrumplannen waar niks mee gebeurd.
Niet lang genoeg om één tel te verknoeien,
aan ’n mol die aan alle kanten scheurt.
Om te zeuren over hondenuitlaatplekken,
’n PSV dat elke week verliest
en treinen die heel vaak te laat vertrekken,
er wordt te veel tijd door drammers verkniesd!
Het lachen zullen we zo nog verleren
en humor komt er niet meer aan te pas,
maar eens zal alles zich te goede keren,
is iedereen weer reuze in z’n sas.
Er is een kindeke

Er was eens
‘n Sprookje was ’n vreemd verhaal,
‘n onvervalst bedenksel.
Het hield soms op met ’n moraal,
maar verder was’t ’n mengsel,
van fantasie en beuzelpraat,
wat je maar moest geloven,
maar ’t wierp m’n jeugd met regelmaat,
totaal ondersteboven.
Er was eens, zo begon het vaak,
dan kwam het bloedvergieten,
want dat was in veel sprookjes raak,
daar kon je van genieten,
’t Sprookje van luilekkerland,
dat slikte slechts ’n sufferd,
het sloot af met ’n olifant,
die iets deed met z’n snufferd.

Erven
Als Ome Stef zal sterven,
Dan kan men aan het erven,
Dus bidden neef en nicht:
doe nou je ogen dicht.
‘tIs tijd om op te krassen,
Naar Petrus te verkassen,
Maar Stef, in stervensnood,
die gaat zomaar niet dood,
hij ziet het nog steeds zitten,
blijft aan het leven klitten.
Dus Stef, da’s zonneklaar,
die wordt wel honderd jaar.
Hij zal hun hoop vergallen
En overleeft ze allen.
Als iedereen dan sterft,
Is Stef degeen die erft.

Eureka
Al wat je weet, weet je van ’n ander,
die weet het ook weer van deez’ of geen.
Al wat je leert, leer je van elkander,
van mond op mond door de tijden heen.
Zelden of nooit heb je’t van je eigen,
Je komt het tegen onverwacht.
pikt het weg, of je kunt het soms krijgen,
steeds weer heeft iemand het al bedacht.
D’ enkeling die wat heeft uitgevonden,
ontdekte het in z’n eigen brein,
wist steeds die raadsels te doorgronden,
waar anderen weer te dom voor zijn.
De zeldzame heldere ogenblikken,
komen maar dunnetjes aangewaaid.
D’r zijn niet zo heel veel slimmeriken,
en intellect is maar dun gezaaid.

Eurosenaat
Hoe mooier de praatjes,
hoe minder gehoor.
De folders en blaadjes,
ze schrijven ons voor,
hoe pootjes te geven,
wat mag en wat moet,
hoe wij moeten leven,
met zout en met zoet.
Hoe meer redeneren,
als kip zonder kop
en onzin beweren,
schiet ook niet echt op.
Hoe harder het kermen,
dat heeft ook geen zin.
In dat soort van termen,
trapt niemand meer in.

Eurovisiesongfestival
Dit versje kwam mij tegen,
gedragen door de wind,
een bonte druppel regen,
had het apart doortint.
Ik heb het vrolijk liedje,
meteen geadopteerd,
en met een melodietje,
geoptimaliseerd.
Ik zal je’s wat vertellen,
veel licht en zwoele sfeer,
wat toeters en wat bellen,
en’t was geen versje meer,
maar op de televisie,
werd het op stel en sprong,
dankzij de hypocrisie,
’n serieuze song.

Eurovloed
De dubbeltjes worden opnieuw omgedraaid,
we stoppen met euro’s te smijten.
Men heeft weer te uitgebreid gepierewaaid,
leert nu op ’n houtje te bijten.
De vrolijke tijd van volop slappe was,
is, wie weet, voor hoe lang verzwonden,
want iedereen zit nu wat zwakker bij kas,
is aan ’n beraming gebonden.
Maar ooit wordt het beter, volgens het visioen,
de eurootjes laten we rollen.
Als iedereen dan opnieuw bulkt van de poen,
mogen we’t op z’n Spaans weer verknollen.

Existentie
We hechten aan het leven,
vanaf het prilst begin.
‘tWordt je voor niks gegeven,
maar er zit toekomst in.
Het eerste kreetje brabbelen
is al ’n heel gedoe,
om overeind te krabbelen,
’t lukt je, vraag niet hoe.
Het lopen is meer vallen,
de oogst: ‘n zere kop,
‘tzal niet je vreugd vergallen,
want je staat telkens op.

Familiebedrijf
Ons Frieda heeft verkering met ’n frikadellenboer,
ons Babs gaat trouwen met ‘n warme bakker .
Neef Govert die ligt voor ‘n groenteventer op de loer,
zus Kaat blijft van ‘n kaasverkoper wakker.
Broer Pieter heeft ‘n palingvrouwtje op het oog,
oom Siem loopt op de dochter van de slager.
Nicht Kaat die staat de trappelen bij de kastelein z’n toog,
ik pik ’n graantje mee en word nooit mager.

Feestmaand
Elf maanden zonder fuiven,
of althans het grootste deel,
haast ’n jaarlang baliekluiven,
da’s niet goed voor het moreel.
Nummer twaalf is nu aanstaande,
nadat herfst- en regenweer,
eerst de zon verdonkeremaande,
opmaat naar ’n wintersfeer.
‘tIs de maand van de partijen,
Sinterklaas met zwarte Piet,
openden de feesterijen
en dit was het laatste niet.
Kerst zit er al aan te komen,
vroom en werelds feestgelag,
en, da’s nog eens meegenomen:
ook nog met ’n extra dag.
Ouwjaarsavond dan tenslotte,
staat als uitsmijter al klaar,
drank en smikkel-overschotten,
neem je mee naar ’t nieuwe jaar!

Fluitje van een cent
Hou het leven simpel,
spaar je rikketik,
tel niet elke rimpel,
maak je niet zo dik.
wil’t vandaag niet lukken,
leg je er bij neer,
na ’n nachtje tukken,
dan lukt alles weer,
zelf de toon aangeven,
zonder mankement
en je gaat weer leven,
of je achttien bent.

Foutloos
Elke leeftijdsgroep kent dwazen,
zotheid heerst bij jong en oud
en bij al je leeftijdsfazen,
doe je’t goed of doe je’t fout.
Mensen zullen mensen blijven,
bij het gaan en komen naakt,
waaraan zondetjes beklijven,
want geen een is er volmaakt.

Gedogen
‘n Angsthaas en ’n ijskonijn,
dat waren dikke vrinden.
Ze konden’t ondanks hun verschil,
goed met elkander vinden.
De een deed alles nogal vlug,
de ander heel veel trager.
De vlugge die werd fietsendief
en de slome: baantjesjager.

GeeBee dag
Na het dagelijks ontwaken,
komt de kommer uit de krant,
ons vermoeien of vermaken
en verbijsteren en passant.
Woning -, waters -, hongersnoden,
vreugdetranen, schrijnend leed,
ons vrijblijvend aangeboden,
catastrofes bij de vleet.
Iedere morgen nieuwe rampen,
elke dag z’n ergste kwaad,
gif - en kruit- en zwaveldampen,
euvel, onheil, rassenhaat.
Maar op dinsdag, alle weken,
wordt het opstaan niet verpest,
door publieke ploertenstreken,
want die dag komt Groeiend Best.

Geen nu zonder toen
’n Mens die in het heden leeft,
en niets om het verleden geeft,
het afdoet als vergane glorie,
’n onbetekenend stuk historie,
vergeet de onvergankelijkheid,
van alle expressiviteit,
die er bestond in vroeger tijden,
en tot al het comfort zou leidden,
waarvan hij elke nieuwe dag,
met hart en ziel genieten mag.

Gehoorverlies
Het vak van entertainer,
is net ’n slechte witz,
het grut dat wil niet luisteren
en de ouwetjes horen niets.
De jeugd van tegenwoordig,
is zonder onderscheid,
haast net zo levenslustig,
als wij in onze tijd,
dus zal ik blijven zingen,
met zwier uit volle borst,
al komt de hele meute,
alleen maar voor de dorst.

Gelijke finish
Wie veel slappe was heeft leeft als een baron,
hij slaapt in de schaduw, z’n voeten in de zon.
Zo’n zielige sloeber nog armer dan Job,
die scharrelt met moeite z’n leefkostje op.
Het leven is veelal zoals je het ziet,
voor d’ een is’t ’n last en voor d’ ander ’n lied.
Dat heeft niets te maken met arm of rijk,
want we zijn aan het einde toch allemaal gelijk.

Geloof
Gelukkig zij, die nog geloven,
geloof is vaak ’n toevluchtsoord.
En eenmaal zweef je, hoog daar boven,
door Petrus fraaie hemelpoort.
Geloof geeft richting aan je leven,
geloof dat houdt je op de been.
Het zal je vaak ’n duwtje geven,
’t helpt je over heuvels heen.
Al zou je je het schompes sjouwen,
het resultaat is relatief.
Voor hen die nog op iets vertrouwen,
biedt het bestaan ‘n hoop gerief.

Geluid
Volkomen afwezigheid van ’t geluid,
is heden ‘n zeldzaam gebeuren.
Het loopt met de herrie de spuigaten uit,
het bonkt en het beukt uitentreuren.
Dat was heel wat anders in de ouwe tijd,
geen vliegtuiggebrom wat je stoorde.
Nou en dan het klokje van gehoorzaamheid
en de vogeltjes was wat je hoorde.
Het volume had ’n aanvaardbaar niveau
en was geen gevaar voor je oren
Niet net zoals nu steevast herrie en gros,
Nee, je kon de stilte nog horen.

Geluk
Als je zou krijgen al wat je zou vragen,
wist je per slotte niet meer wat je wou.
Je had zoveel dat je’t niet meer kon dragen,
droeg je het toch, dan bezweek je al gauw.
Als je zou hebben al wat je zou willen,
er op ’t end niks te wensen meer was,
waar moest je heen met de rest van je grillen,
jij was haast zeker nooit meer in je sas.
Altijd alleen maar ‘n zorgeloos leven,
is voor een individu weggelegd,
koester daarom, al wat jou wordt gegeven,
zie het als hemelse hulp zogezegd.

Geluk
’n Splinternieuw jaartje, dus zoeken geblazen,
de vraag is dan, waar je het eerste naar taalt.
De kunst is om op goeie kaarten te azen
en waar je ’t voordeligste boodschappen haalt.
De boer zoekt ’n vrouw en ’n vrouw mooie kleren,
de krant speurt naar nieuws of het goed is of slecht,
de zanger naar iets om z’n keel mee te smeren,
de blazer ’n sax waar je u tegen zegt.
De ene zal graag op de vlooienmarkt snuffelen,
de tweede vindt vlooien genoeg bij z’n hond,
de kluizenaar alles waarmee valt te knuffelen
‘n ander alleen als het jong is en blond.
De meesten die streven en jagen en dromen,
‘n enkele zoekende weet niet waar naar.
Ik zoek of ik speur niet, ik laat het maar komen,
’n beetje geluk en ik heb ’n goed jaar!

Gemold
’n Mol die is geen kruis,
behalve als ie bladdert,
want nou is het niet pluis,
het beest lijkt zo bezwadderd.
Het is geen ijzeren Hein,
want hij zit vol met gaten.
Waarmee ze bezig zijn,
zou dat nog wel wat baten?
Zo’n mol die hoort daar niet,
die wil alleen maar wroeten.
Z’n ondergronds gebied,
dáár zou hij henen moeten.

Geniet
Je leeft zo vluchtig, ’t gaat zo gauw
‘tIs voor je ’t weet bekeken
Zó kus je nog de morgendauw,
zó is de dag verstreken.
Dus pluk de dag, uit alle macht,
ontwikkel je talenten,
maar smaak de zegening van de nacht
en kijk niet op de centen.

Genoeg is…
Niet te veel drinken, niet te veel praten,
niet te veel eten, alles met mate.
Niet te veel lipstick, niet te veel spraytjes,
niet te veel lijnen en alles met beetjes.
Niet te veel kroelen en niet te veel kussen,
niet te veel minnen, ook genoeg plussen.
Niet te veel dorp en niet te veel stad,
af en toe dit, en net zo vaak dat.

Gesnoeid
In de spiegel van de kapper,
worden wij weer heel wat waard.
Tevens zienderogen knapper,
al verlies je haar en baard.
Voor ’n eurootje of zeven,
extra gel dan kost het meer
want de kapper moet ook leven
en jij komt er uit als heer.

Gezond
Gezondheid is het grootste goed,
dat zie je als je hoesten moet,
of valt en je verstuikt je voet,
je hart het voor de helft maar doet.
Want moet je op ’n streng dieet,
Of van de pijn geen raad meer weet,
Je op ’n haar na overleed,
Dan weet je wat gezondheid deed.

Gezwam
Alle paddenstoelen kun je eten,
doch veel soorten maar één keer.
Welke wel, dat moet je weten,
daarvoor is de zwammenleer.
Alle mooie vrouwen kun je kussen,
soms eenmalig, soms wat meer,
want de dames zijn intussen,
zo veranderlijk als het weer.
Alles wat je ziet wil je verkrijgen,
ook al is het van geen nut,
dat is heel veel mensen eigen,
‘tis ‘n bodemloze put.
Al wat je hier leest maakt je niks wijzer,
en het steekt ook niet zo nauw,
’t is alleen lood om oud ijzer,
dus vergeet het maar weer gauw.

De Guld
De Bestenaar verloochent z’n verleden,
hij houdt niet zo onstuimig veel van toen.
Aan vroeger wil ie geen aandacht besteden,
zo weinig mogelijk moeite aan verdoen.
Van’t vroegere verdwenen de bewijzen,
zoveel is er in Best aan moois vergaan,
we mogen ons nog al gelukkig prijzen,
dat het Odulphusgilde bleef bestaan!

Goei Best
Best heeft niet net als Maastricht: aardewerk
en ook niet het Westland z’n kassen.
Maar ’t heeft wel Odulphus z’n tuin en z’n kerk
en nergens staan zoveel kanidassen
Best heeft geen grachten, zoals Amsterdam,
ge vindt er ook geen Eifeltoren.
Voor mij is het echter m’n eeuwige vlam,
omdat ik in Best ben geboren.
Best heeft geen Ajax en geen P.S.V.
en niet die supporters-ellende.
BV en de Boys echter tellen goed mee,
met voetbal en veel minder bende.
Best is bij heel weinig mensen bekend,
het heeft geen beroemde kastelen,
maar ik ben toch zo aan mijn dórpke gewend
en kan het ontzettend goed velen.
Best is geen wereldstad, zoals Berlijn,
ge zult er niet veel over lezen.
Het heeft geen rivieren, geen Maas en geen Rijn,
maar niettemin mag het er wezen.
Best heeft geen havens, geen zee en geen dijk,
maar ’t heeft wel z’n bomen en bossen.
Juist daarom voel ik me zo blij en zo rijk,
als ik in z’n hei rond mag klossen.

Goeie been
Stap altijd met je goede been uit bed,
dan is de dag meteen al goed begonnen.
Als jij ineens die goeie stap al zet,
dan heb je niet gespeeld en toch gewonnen.
Je hebt ’t voor de helft al haast gered,
als jij maar weet waarmee je moet beginnen.
Stap nooit met je verkeerde been uit bed,
dan zul je zelfs op één been alles winnen.

Goeie ouwe tijd
Toen er van schaliegas,
nog heel geen sprake was
en men z’n potje op ’n houtvuur kookte,
het mansvolk na het werk
en ‘s zondags uit de kerk
gezellig samen ’n sigaartje rookte,
Dat op het rijwielpad,
’n fiets geen motor had,
maar iedereen zich slank en vetarm trapte,
men na ‘n kroegentocht,
op tijd z’n bed opzocht,
Blijmoedig uit de klamme lappen stapte.
Toen stuff en shit en speed,
bijlange na nog niet,
de mate van genieten zou bepalen,
geen landsbestuur bestond,
dat ons het volle pond,
en daar ‘n schep bovenop liet betalen,
Toen was er ook vaak wat,
waar je geen weet van had
en veel meer waar we niet van wilden weten.
die goeie ouwe tijd,
kende ook narigheid,
goddank zijn we dat allemaal vergeten.

Goeie raad
Zonder ‘n poot om op te staan,
dient tot niets, dan ben je nergens,
zou je dan de hort op gaan,
kwam je ergens zonder erg ‘ns.
Nergens: is ’n niemandsland,
waar geen denkend mens wil wonen,
of ‘n spelletje spelen met iemand,
zelfs niet eens voor spek en bonen.
Wil je niet ten lange lest,
naar de haaien of de knoppen,
dan kun jij het nog in Best,
in de raad ’n heel eind schoppen.

Goeie wil
Al ben ik niet bijzonder vroom
en bid geen ballen uit de boom,
toch hoop ik op ‘n Kerst vol vrede.
Dan brengt misschien ’t gezond verstand
en niet alleen in Nederland,
‘n dag of wat ‘n Hof van Eden.
En als het dan wat langer duurt,
dat er geen schot wordt afgevuurd,
is er iets moois begonnen.
en dat is dan geen ijdele droom,
‘n kerstverhaaltje bij de boom,
nee goeie wil heeft overwonnen.

Golven en water
Golven en water,
dat trok mij al vroeg,
Ik zag even later,
nog water genoeg.
Want ik ging varen,
’n tijdje, zodat,
Ik kan verklaren:
‘tis overal wat.

Gouden eeuw
Oh Die goeie ouwe tijd,
dat roemvolle verleden,
riddertijd vol romantiek,
we eren hem nog heden.
Hobbelend per diligence,
door onbekende streken,
van Brussel naar Florence,
je kwam niet uitgekeken.
Oh die dappere gouden tijd,
toen waren er nog helden,
De Ruyter heerste op de zee,
Prins Maurits op de velden.
Nu hebben we in plaats daarvan,
geen Vondel om te dichten,
in Brussel slechts één delegaat,
die daar niks uit kan richten.

GPS
Vorig jaar is ze gescheiden,
was de weg ’n beetje kwijt,
maar Tomtom, haar nieuw vrijer,
gaf haar weer wat vastigheid.
Voortaan neemt ze de rotonde,
rechtsaf, rechtdoor, of driekwart.
Nu ze TomTom heeft gevonden,
maakte ze ’n nieuwe start.

Gras
We blijven domweg staan te kijken,
naar ’t groenere gras van onze buren,
want alles zou eenvoudig lijken,
door niet over de heg te gluren.
Tevredenheid is aan te leren,
al met ‘n pietsje mise-en-scène,
door met onheil te accorderen,
en buitenkansjes te herkennen.
Probeer gewoon ‘ns ondertussen,
de zon t’ontdekken bij jou binnen.
Bekijk eens extra alle plussen
en des te minder alle minnen.

Gras
Als ’n kind volwassen wordt,
wil het er op uit.
Thuis daar komt ‘t lucht tekort
wordt z’n groei gestuit.
Zegt: ze houden me constant
kinderlijk en klein,
ziet het gras aan d’ overkant,
denkt: daar moet ik zijn.
Wordt het dan teleurgesteld,
is ‘t er niet zo pluis,
kiest ie eieren voor z’n geld,
haast zich weer naar huis.

Grieptijd
De herfst, hij haalt de hoest in huis,
geraffineerde griepjes.
Met keelgeschraap en oorgeruis,
uit ieder neusgat piepjes.
Nasale klanken m, n, ng,
uitheems voor de computer.
Die denkt: wat moet ik daar nu mee?
Ik hoor alleen getoeter.
‘tBegint in de oktobermaand,
’n week blijft het je plagen,
gelukkig is’t overgaand,
als beterschap gaat dagen.

Grijs
Nu zijn het grijze haren,
waar’t vroeger wilde waren.
Verdwenen is het bruin
en kaler werd de kruin.
Nu zijn het kalme stappen
en niet meer van die rappe.
Het vuurtje is geblust
beknot de levenslust.
Nu loop je wat gebogen
en het gezichtsvermogen
is niet wat het moet zijn.
Ja, je verliest terrein.
Maar kaal, of grijs van krullen
je kunt nog lekker smullen,
van wat je eten mag.
Je lacht en plukt de dag.

Grijze massa
Des nachts dan baant m’n brein
zich z’n eigen weg,
beleeft dan solo
z’n wildste avonturen,
maakt afgewisseld
door voorspoed en door pech,
te hooi en te gras,
al zwervend, overuren.
Geen risico, geen waagstuk
is hem te veel,
hij tart het fortuin,
al zoekend z’n limieten.
Ik erger me soms
terdege groen en geel,
maar lig ook vaak wel
stilletjes te genieten.

Grip
We verliezen in no time de grip,
op pensioenen, inflatie, de knip,
op banken, hun doen en hun laten ,
’t onkreukbare van advocaten,
op de alles of niets politiek,
de fatsoenlijkheid van het publiek,
de dreigende intolerantie,
de voortschrijdende dissonantie,
maar het meeste op namaak en nep,
wat men aanbiedt op world wide web.

Groei- en bloeimaand
De tuin weer vol met kleuren,
van bloemenovervloed,
de meest plezante geuren,
die komen je tegemoet.
‘t Lijkt ieder jaar ’n makkie,
toch steeds weer nieuw en pril
en simpel kat in’t bakkie,
het lijkt een peulenschil.
Maar ieder jaar zo’n wonder
meeslepend, toch secuur,
is daarom zo’n bijzonder,
geschenk van de natuur.

Groeien
Maakt één zwaluw nog geen lente,
samen met ’n lentelied
en wat zonnige momenten,
ziet men licht in het verschiet.
Frêle fleur, frivole tinten,
wat behoedzaam, vooralsnog,
’t braaf gedoe van hyacinten,
is nochtans gezichtsbedrog.
Groeiend Best ook, blijft niet achter,
tooit zich in ’n nieuw ornaat,
strakker, eigentijds, doordachter,
goed te zien, waar het voor staat.
Straks ontploffen alle geuren,
krijgt natuur pas echt haar loop
en suprême aan alle kleuren,
is het groen, kleur van de hoop.

Groeiend Best
Elke dag op alle uren,
weet de krant en de teevee,
ons ellende toe te sturen
en wij slikken dat gedwee.
Vechtpartijen, ongevallen,
stommiteiten uit den Haag,
veel en volle varkensstallen
en ’n wilde varkens plaag.
Oorlog tussen landgenoten,
zorg voor ouwetjes op de tocht,
postkantoren afgestoten,
kerken magertjes bezocht.
Maar op dinsdag, alle weken,
zo eenvoudig haast als wat,
ligt daar, als hoopgevend teken,
Groeiend Best weer op de mat.

Groene Woud
Kom naar De Vleut en geniet,
van alles wat je er ziet.
Daar raakt, te hooi en te gras,
zelfs ’n chagrijn in z’n sas.
Iedereen is in z’n hum,
voelt zich er thuis in ’n mum.
Overal straalt het vertrouwde van af.
Kom naar De Vleut op ’n draf!

Grúss Gott
‘kWil best ’n keer naar Oostenrijk,
het moet er goddelijk wezen,
‘t wordt zonder meer in de praktijk,
de hemel in geprezen,
als men me garanderen kan,
da’k niet omhoog zal moeten,
me warm houdt en verre van,
glad ijs en blauwe voeten.

Haast
Niemand heeft tijd voor ’n ander over,
moet nog van alles doen,
dat loopt maar te jachten, kan nergens wachten,
maar dendert door, vergeet z’n fatsoen.
Want iedereen wil elk moment gebruiken,
heeft het verschrikkelijk druk,
woekert met uren, het mag niet lang duren,
die zoektocht naar levensgeluk.

Haha
Ze vroeg waarom ik lachte,
maar ik stond in gedachten,
te denken aan dat verre oord,
waarheen mijn mooie dromen,
heel graag te samenkomen,
als ze niet wreed worden verstoord,
door een zo’n halve zachte,
die vraagt waarom ik lachte.

Haast u stilletjes
Bij ons thuis ging alles op een sukkeldrafje,
elfendertigst was ons aller sleutelwoord,
daarom woonden we ook op een achterafje,
op ’n plek waar niemand ooit van had gehoord.
Bijgevolg was er geen mens ooit overspannen,
iedereen die liet gewoon zoals het was,
zonder dure magnetron of snelkookpannen,
haastigheid kwam niet in onze kraam te pas.
Hollen vonden wij te gek om los te lopen,
wandelend bewogen wij ons, poot voor poot,
zelfs de slakken kwamen ons voorbij gekropen
en aan spurten hadden wij een broertje dood.
Onze toom van kippen legde langzaam, lijzig
en de koeien gaven melk druppelsgewijs,
niemand had, de klok rond, een horloge bij zich,
omdat tijd niet telde in het paradijs.

Harmonie
Solitair presteer je maar ’n schijntje,
samen bouw je ’n huis als een kasteel.
In je uppie ben je maar ’n kleintje,
hand in hand volbreng je juist heel veel.
Heel alleen dan kun je het niet halen,
wel tezaam in goede Harmonie.
Zonder gids zul je beslist verdwalen,
met z’n allen lukt het een-twee-drie.

Hart en ziel
Leef gezond en eet geen dieren,
haal je voeding van het veld,
spaar je lever, hart en nieren,
kies geen eieren voor je geld.
Je zult nooit de eindstreep halen,
met te vet, te veel, te vol,
zo’n menukaart vraagt om kwalen,
en je lijf betaalt de tol.

Hart voor hout
Hart voor hout is snoeihard nodig,
voor ’t natuurlijk evenwicht.
Actie is niet overbodig,
straks is het te laat wellicht.
’t Sparen van de groene longen,
is voor d’aarde het behoud.
’t Feit is ernstig en voldongen:
Hart voor hout is goed voor ’t woud.

Hebban olla vogala nestas (anno 1000)
Alle vogels hebben nesten,
slechts de Koekoek heeft er geen,
legt ’n ei, ondanks protesten,
er bij al z’n buren een.
‘tIs ’n slim en stiekem beestje
en ze doet het heel gehaaid,
fopt ’n merel of ‘n meesje
en geen haan die er naar kraait.
Zo wordt ieder Koekoekskuiken,
door ’n kunstkloek uitgebroed,
het kan zorgeloos ontluiken
en wordt gratis opgevoed.

Hebben en houwen
We willen ons hebben en houwen niet kwijt,
want al wat je hebt wil je houwen,
niet slechts voor ’n poosje, maar ’t liefst voor altijd,
al wat we bijeen konden sjouwen,
al staat het op zolder, dik onder het stof,
onzichtbaar door de spinnenwebben,
alsof het ’n schat van jewelste betrof,
we wilden het ooit persé hebben,
en als we straks naar het verpleeghuis toe gaan,
omdat we’t niet meer kunnen rooien,
dan kun j’op je achterste poten gaan staan,
maar ‘tgaat naar de markt als vlooien.

Heel Holland bakt voor Vaderdag
Waar zou vader blij mee zijn,
da’s de vraag in veel gezinnen,
bier of whisky, port of wijn,
of dit jaar iets nieuws verzinnen?
’t Oudvertrouwde is wel safe,
stropdas, 'n paar wollen sokken,
of toch maar weer aftershave,
dat is risicoloos gokken.
Maar het zit niet in geschenken,
'tls de'intentie die't 'm doet,
alleen door 'ns aan hem te denken,
geeft 'n vader goeie moed.
Dus geen stropdas; pet of sokken,
en zo'n vaderdag is fijn,
hij hoopt dat en wil niet jokken,
er vaker vaderdagen zijn..

Heidense Kerst
Kerstmis, van huis uit, ’n heidens festijn,
van bomen en bergen aanbidden,
beden, verzuchtingen bij maneschijn,
om ’n hoog brandend vuur in hun midden.
’n Godsdienstig feest was het daar, in ’t woud,
van schreeuwen en schreien en schransen.
Ook Kerstmis is nu, op de keper beschouwd,
’n party van drinken en dansen,
met brandende kaarsen, ‘n boom uit het bos
en eten, totdat we’r van balen.
Desnoods gaan de knopen en ritsen maar los.
Geschiedenis blijft zich herhalen.

Herders en koningen
Herdertjes zijn er al zolang ik weet.
Herdertjes maakten Kerstmis echt compleet.
Herdertjes bij de kudde en al die engeltjes in hun vlucht.
Herdertjes met hun schaapjes in de wei.
Herdertjes maakten Kerstmis zonnig blij.
Herdertjes bij de stal en al die engeltjes in de lucht.
Herdertjes in de nacht door weer en wind.
Herdertjes zochten het pasgeboren kind.
Herdertjes vonden het in ‘n kribbe in ’n armetierige stal.
Herdertjes waren er als eerste bij.
Koningen stonden toen nog in de rij
Koningen die staan nu vooraan, zowel hier als overal.

Herfst
Na de langste dag, mag iedereen weer dromen,
van hete bliksem, prei en wortelstamp.
Liefhebbers van snert, gaan aan hun trekken komen,
de zon devalueert tot schemerlamp.
Echter ook de herfsttijd kent z’n knappe kanten,
de kleuren zijn niet meer zo excessief.
de herfst toont tinten met meer bruine varianten,
niet zó frivool maar net zo creatief.
Ook het vrouwvolk kleedt zich warm en minder fleurig,
appetijtelijk desalniettemin.
Al zijn Pluvius en kornuiten sikkeneurig,
verwoed toch houden wij de moed er in.

Herfst
Als de boom haar groen verliest en voor kale takken kiest
als de stormwind brult en briest, voel je ’t in je knoken.
Als de vogeltrek begint, vogels vluchten voor de wind,
zuidwaarts trekkend, eensgezind, lijkt het afgesproken.
Als je strompelend over straat, door de dorre blaren waadt,
voorproef van wat komen gaat, smeek je: heb erbarmen .
Ben je minder winterhard, vreest de ijselijke smart,
leg dan vast je kruik apart, om je te verwarmen.
Is de winter dan toch daar, ben je net als ieder jaar,
al je schrik en je bezwaar, in ’n mum vergeten
Als je van de sneeuw geniet en de mooie plaatjes ziet,
jodel je het hoogste lied, wilt van kou niets weten.

Herfst
Het jaar is z’n borstrok aan ’t zoeken,
’t heeft meer dan genoeg zon gebaad,
meteen ook z’n warmende broeken,
het weet wat hem te wachten staat.
Het ziet dat z’n nachten toenemen,
’t is ’s morgens niet meer zo vroeg dag,
de herfst die z’n rechten gaat claimen,
mengt zich in de uitputtingsslag.
Wij kunnen ons er niet in moeien,
we zien wel wat gaat en wat komt,
of dagen gaan krimpen of groeien,
en puntje bij paaltje ooit komt.

Herfst
’t Is uit en over voor de blommen
en met de pracht die hen omgaf.
Nog staan ze daar in dichte drommen,
maar ‘t allermooiste is eraf.
Ze lieten ons volop genieten,
’n hele, zoele zomer lang.
Nu gaan ze allemaal pierewieten,
uit beeld verdwijnen, onder dwang.
Het blad dat ritselt van de bomen,
verkleurd, verschoten en verdord.
Dat is dan toch mooi meegenomen,
omdat het straks weer humus wordt.

Herfst
Als de snert op het vuur staat te dampen,
het aroma dat trekt door het hele huis
en als moeder de stamppot gaat stampen,
is het feest rondom moeders fornuis.
Als de bijen niets meer kunnen vinden
en chagrijnig hun taak hebben neergelegd,
krijgen lelie, lavendel en linde,
tot de lente hun baan opgezegd.
Als de bomen hun blad laten vallen,
heel de straat is bedekt met ‘n kleffe brij.
Alle koebeesten gaan naar hun stallen
en ‘t wordt stilaan wat stil in de wei.
Als de mensen weer dassen gaan dragen,
en je file moet staan bij de drogist,
je de kou aan je vingers voelt knagen,
wordt het herfst, tijd voor ’n trappist.

Herfst
Bij het bruinen van de blaren,
en het vallen van het blad,
roepen wij al zoveel jaren:
wat ’n kleren zooi is dat.
Maar als regen dan blijft spetteren,
ons de wind in d’oren toet,
laten wij de kachel knetteren
en is’t leven toch weer goed.

Herfst
Druiven, wijn en bonte kleuren,
dat is de oktobermaand,
bladeren in alle geuren,
einde zomer, herfst aanstaand .
Zonnestralen afgemeten,
dagen kort en nachten lang
hoogtij voor de weerprofeten,
stormachtige overgang.
Zelfs dan kan het leven mooi zijn,
als je ‘t fijne er van ziet,
fraai gevormd kan wintertooi zijn,
ook al schijnt de zon eens niet. .

Het Eigenheimerslied
Eet en drink en leef en lach,
doe maar alles wat je wilt,
‘tis misschien je laatste dag,
zorg dat je geen tel verspild.
Doe maar waar je zin in hebt,
als een ezel in het kwadraat,
wie zich als ’n haasje rept,
die is nergens ooit te laat.
Zet de boel maar naar je hand,
en heb lak aan iedereen
geef niet aan de collectant
en nooit iemand iets te leen.
Sluit je voordeur en je hart,
leef je leven strikt privé,
houd je eigen kerk apart,
ook je tempel of moskee.
Het gaat in één moeite door
en je krijgt ook nog respons,
als je meezingt met je koor:
“Elk voor zich en God voor ons”

Het geheim van Kerst
De herdertjes lagen te wachten,
ze wisten alleen niet op wie,
ze droomden in winterse nachten,
van iemand uit hun fantasie.
Geen mens die het hun kon vertellen,
geen die ‘r het fijne van wist,
ze konden slechts veronderstellen,
er werd wel van alles gegist.
Plots riep daar die stem uit de wolken:
’n Goddelijk kind wordt gebaard,
die koning wordt van alle volken
en heerser van alles op aard.
Dat klonk sowieso fabelachtig
en was het ook wel bovendien,
maar ’t was voor die herders te machtig,
dat konden ze niet overzien.
Ze hebben de hoop laten varen,
al deed het hen heel wat verdriet.
Wij weten, zelfs na zoveel jaren,
het fijne er van ook nog niet.

Het is weer zo ver
De boom staat er weer, met z’n piek en z’n pakjes,
z’n blinkende ballen, z’n engelenhaar,
z’n glimmende slingers, de sneeuw op de takjes,
hij is al weer groter dan ’t vorige jaar.
de stal is nog net zo als toen: armetierig,
de os en de ezel weer van de partij,
de herdertjes vinden het altijd plezierig,
en komen met allerlei etensgerei,
ze laten hun schaapjes maar heel eventjes jengelen,
als ze naar ’t kind in ’t stalletje gaan.
Plots hoor je van ver ‘t gezang van de engelen,
en dan komt er ook nog ‘n stel koningen aan.

Weer
Het weer is in de war, het weet niet wat het wil,
geen sneeuw of ijzel valt er te bekennen,
de winter die is zoek, het lijkt soms wel april,
je zou de kou warempel gaan ontwennen.
Geen ijs op de sloten, geen bloemen op de ruit,
de bomen , ja die staan wel vol met knoppen,
de boer en De Bilt komen er ook niet meer uit,
de hemel is ons grondig aan het foppen.

Hij komt
De Sint is veranderd, is veel minder streng.
De Pieten zijn aaibaar en niet meer zo eng.
De roe is verdwenen, de zak is geen crime.
De intimidatie volslagen miniem.
Niet half zo dreigend als toen, in mijn jeugd.
Ooit was ’n pak slaag nog ’n prikkel tot deugd.
Nu is ’t bezoek van de Sint één groot feest.
De pakjes zijn groter, de roe is geweest.

Historie
De jaren van zwaarden en paarden,
van moedige mannen van staal,
die vrouwen als roofgoed vergaarden
en leefden naar eigen moraal,
zijn lang reeds voorbij en vergeten
en enkel nog geschiedenis.
rest slechts nog ’n flits uit het verleden,
maar net goed genoeg voor ’n quiz.

Hittegolf
De zomer voert ’n schrikbewind,
de zon die brandt barbaarser,
de schaduw wordt je beste vrind,
het water wordt steeds schaarser.
Geen enkel wolkje in’t verschiet,
toch eentje, zonder water,
’n vloek en bidden helpt je niet,
we hopen maar op later.
Haast al het leven is gesneefd,
in vennen en in meren,
de enkele vis die nu nog leeft,
moet weerom zwemmen leren.

Hoekje
Tact is traject tot ’n beter bestaan,
het leven is kiezen of delen.
Zuinigheid biedt je het woongerief aan,
van huizen zo groot als kastelen.
Jubel maar: het kan voor mij niet meer stuk,
ik smul van m’n tafeltje-dek-je.
Groot toch is geen synoniem van geluk,
zoek dat in ’n klein woonvertrekje.

Hof van Eden
’n Adam en Eva, die hadden haast niets,
geen huis of geen haard om te branden,
ze maakten hun bulletjes van zomaar iets,
alleen, zonder hulp, met hun handen.
Ze hadden geen zorgen, om eetwaar of drank,
het voedsel viel zo uit de bomen,
belasting kwam lang naderhand, godzijdank,
het luchtruim was hun onderkomen.
’n Eeuwigheid later is er veel te veel,
ondoenlijk om te selecteren,
alleen krijgt nou niet iedereen nog z’n deel,
’n fout in het distribueren.
Voortdurend is er ’n boel volk op de vlucht,
op zoek naar zo’n lustoord van heden,
maar waar vind je nou nog die hemelse lucht
en sfeer van ‘t oude Hof van Eden.

Hollandse zomer
De ene dag ’n blootnormale zaak
en daags daarna is’t klappertanden.
De regenbuien zij spelen lukraak,
hun spel met barometerstanden.
De zon zou moeten helpen met het hooi,
maar die is zuinig met z’n stralen.
Dat wordt warempel nog ’n nog zwaar emplooi,
om de zomer uit z’n dip te halen.

Geluk
Honden poep niet,
Op de stoep niet,
Ook niet op het zebrapad.
Als je’t kwijt moet,
Als je’t weg doet
Zijn er best wel plekken zat
Waar j’er af kan
’t geen kwaad kan
en geen mens er in gaat staan
Hou de stoep maar
Goed begaanbaar,
Da’s toch niet zo’n hondenbaan.

Hoop
Daar zijn de jonge sprietjes,
het eerste lentegroen,
’t zijn nog maar akkevietjes,
die ik hun best zie doen.
Maar na het lanterfanten,
gordt de natuur zich aan,
bewijst naar alle kanten:
natuur is ’n vulkaan.
Want alles gaat weer groeien,
straks krijgt de tuin iets bonts.
De zon die zich gaat moeien,
lokt alles bovengronds.

Houtje
Die drie dagen carnaval vlogen voorbij.
Dat wordt weer ’n jaartje lang wachten.
Het was, zoals steeds, ’n gigantisch karwei.
Ons rest nog: ’n harinkje slachten.
Nu komt er ’n nuchtere, matige tijd,
van vier weken hongeren, vasten.
Zo’n kater die ben je niet een twee drie kwijt,
na het lustige volgen de lasten.
Het slokken en schrokken is even gedaan,
wel eten en drank rantsoeneren,
maar ginder komt dan toch het paasfeest weer aan.
waarbij we ons nogmaals trakteren.

Huismus
Als ik al m’n buurlui zie vertrekken,
wil ik ook best ‘ns hier vandaan,
eens, exact als zij, m’n benen strekken
en wat grenzen te buiten gaan.
Maar ‘k ga niet weg zonder m’n krielen,
m’n parkietjes laat ik niet alleen,
m’n eigen sponde blijft me bezielen,
zonder m’n tuin ga’k nergens heen.

Hulp nodig
Vang me op voor ik ga vallen,
reik me dan op tijd de hand,
zie je dat ik sta te tobben,
help me van m’n trammelant.
Als ik dreig te gaan verdwalen,
wijs me dan opnieuw de weg,
waarschuw mij voor de gevaren,
voordat ik het loodje leg.
Houd ’n oogje op mijn eten,
niet te zout en niet te zoet,
maar waag niet mij voor te schrijven,
hoe ‘k mijn leven leven moet.

Huwelijk
Lieve Dames, sta me toe, dat ik uw doopceel licht,
ik doe het zachtmoedig, met ’n vriendelijk gezicht.
Eens schiep men het vrouwtje, uit ’n botje van ‘n man
en die kleine ingreep doet nog zeer zo nou en dan.
Huwen kan de hemel zijn, ook af en toe ’n hel.
Meestal lukt het best met ‘n beklonken rollenspel.
Eentje heeft de broek aan en de ander vindt dat goed.
Ideaal is wel het samenspelen op gelijke voet.
Leven met ’n vrouw, dat is ’n hachelijk bestaan,
toch begint haast elke man er vastbesloten aan.
Goeie vrouwen dat zijn prijzen in de levensloterij,
weet, voor je gaat gokken: er zijn ook veel nieten bij.

Ik zou
Ik zou het heus wel weten
Als ik de kans maar kreeg
Ik zou het niet vergeten
en weerde mij terdeeg
Als het zo ver zou komen
dan was ik heel wat mans
Ik was niet in te tomen
maar ik krijg niet de kans
Laatst ging er ‘n minister
naar ‘n hele andere baan
Ik meldde, niet van gister
mij als vervanger aan.
Wat weet jij van regeren
vroeg mij zo‘n hoge pief
‘k Zei: het leiden leren
biedt best wel perspectief

Imago
Het draait om het imago, Je beste kant in beeld.
Al ben je met talenten, stiefmoederlijk bedeeld,
kun je toch aandacht trekken, al is het voor de schijn
en met wat slimme streken alsnog het heertje zijn.
Zo gaat dat tegenwoordig, bij Opperheer Teevee,
want op de buis telt enkel de habitus maar mee.
Je roemt en looft jezelf, je prijst je eigen ik,
besodemieterend zo, per slot, de hele zwik.

In de wolken
Een woelig windje kust ’n strand,
zojuist verlaten door de vloed,
het speelt ondeugend met het zand,
dat dartelt in de zonnegloed.
Een eenzaam wolkje blikt en bloost,
bij het zien van ’t winderig minnespel,
het zei, nu is de wind nog oost,
maar straks krijg ik m’n kans nog wel.
Ik groei dan uit tot cumulus,
‘n stapelwolk van hoog niveau,
‘k krijg van de engelen ’n kus,
en zij een zonnestraal cadeau.

Ipad
Jong en oud loopt ai te petten,
heeft geen oog meer voor cultuur.
Iedereen zit te tabletten
en chat zich het apezuur.
Wie ’t vertikt om fees te boeken,
telt vandaag de dag niet mee.
Iedereen die iets wil zoeken,
scharrelt rond op www.
Maar als jij ’n keer wilt proosten,
met een die jou heeft begroet,
of jij wilt ‘n sloeber troosten,
weet je niet meer hoe dat moet.

Jan Boezeroen
Doorsnee-personen zijn geen filosofen,
zijn wel onmisbaar, maar niet hooggeacht,
ploeteren, sappelen, zwoegen en sloven,
van ’s morgens vroeg al tot diep in de nacht,
bezig met klussen waar veel niet naar talen,
daar ze te zwaar zijn, te nat of te droog,
staan niet in boeken, in oude annalen,
stellen hun eisen niet onhaalbaar hoog,
maar op hun wijs zijn ze heel wat bij machte,
meer dan dat volk in een tweedelig pak,
dat, doorsnee-mensen ziet als dommekrachten,
en zelf door ’t leven gaat als kale kak.

Jeanne
Jeanne is veur den Duvel
en z’n moer niet bang.
Ze gaat niet opzij
al zijn ze meterslang.
Maar met onze Dinky
is ze toch wel blij;
want die staat haar dapper
tegen boeven bij.

Jugendzeit
Als we jongeling zijn, lijkt ‘t leven piekfijn,
want je leeft uit ‘n korf zonder zorgen.
Je bestaat pertinent en je denkt geen moment,
aan hetgeen er gebeuren gaat, morgen.
Alles kan, alles mag, morgen komt weer een dag,
waarom zou je je nodeloos plagen.
Je bent jong en geniet, van wat elk uur je biedt
en je wentelt je in zelfbehagen.
Maar opeens merk je toch, je bent niet meer dat joch,
die zich niet in ’n pantser liet passen
en je denkt stomverbaasd, maar veel meer nog verdwaasd
is dit nou, wat ze noemen: volwassen.

Jungle
Hoe breder de bekken, hoe kleiner het brein.
‘n Scheur opentrekken, schijnt lonend te zijn.
Hoe wijder de kaken, hoe smaller verstand
Geen bal kunnen raken, en toch in de krant.
Hoe luider de klanken, hoe valser de zang.
Hoe harder het janken, hoe minder ’t belang.
Hoe erger het snoeven, op eigen talent,
hoe losser de schroeven, van het fundament.
Het Is net de jungle, loodrecht voor z’n raap,
de schreeuw’rigste slungel, staat altijd voor aap.

Kak blijft kak
Dagelijks kom je ze tegen,
mensen met ‘n wassen neus,
die jou via slinkse wegen
en ‘n spitse woordenkeus,
trachten om te imponeren,
met hun duur driedelig pak,
maar hoe ze het ook maskeren:
stront blijft stront en kak blijft kak.

Kalkoen
We sukkelen weer op Kerstmis aan,
tijd van mist en mooie liedjes.
Zo lang wij mensen al bestaan,
zingen wij op onze knietjes,
voor ’t kindje Jezus in de stal,
luisteren naar de kerstverhalen,
maar overwegen bovenal,
hoe we de kalkoen betalen.

Karige Kerst
‘tZit er dik in: ‘ t wordt ‘n karige Kerst
en dit is nog maar het begin.
We worden door Rutte finaal uitgeperst,
zo’n crisis die hakt er wel in.
Nu rest ons alleen nog het elementairst,
’n oliebol zit er niet aan,
maar wordt het dan strakjes toch op z’n precairst,
het lachen zal ons nooit vergaan.

Kermis
Uit het niets ontsproten: een scienceplein,
van slag- en sleur- en slingerapparaten,
verwant aan een té hogesnelheidstrein,
op weg gestuurd door mengelmoes-fanaten.
Voor branieschoppers een té gekke plek,
om ongebreideld uit de slof te schieten,
normale mensen worden knettergek,
waar breingebrekkigen volop genieten.
’n Voordeel: zo’n vertierpark nokt weer vlug,
zo schielijk, vrijwel als het is gekomen.
Pas na een jaar, eer komt het niet terug,
nu mogen de verknipten er van dromen.

Kermisbier
Kastelein, je hebt er water bij gedaan,
de pils die heeft er danig van geleden.
‘kHeb je met ’n emmer naar de tap zien gaan,
de hele club is danig ontevreden.
Jan en alleman heeft zich er mee bemoeid
en al wat ik je wens wil jij niet weten.
Buiten dat m’n hele avond is verknoeid
kan ‘k dronken worden ook nog wel vergeten.

Kerst
De kerstboom, ja hij staat er weer,
‘t stalletje er neven.
Brengt toch weer voor heel even,
dat kerstgevoel, die warme sfeer.
De engel hoog in de nok,
kijkt vrolijk blij naar onder,
omdat zich daar het wonder,
als ieder jaar voltrok.
Maar d'herders zijn aan’t staken,
ze zitten met 'n wei waar mest,
geweerd wordt als de zwarte pest,
Maria en Jozef waken.
Ook de kamelendrijver,
hij voelt ' n beetje nattigheid,
want ‘n kameel wil ook wat kwijt,
voert actie met veel ijver.
Het zal dus stil zijn in de stal,
veel meer dan vroeger het geval.
Maria moegestreden,
zegt: eind'lijk rust, tevreden.

Kerstavond
Het grut, met droomgezichten,
al dansend door hun bol,
ligt rusteloos te slapen,
bezorgd, verwachtingsvol.
Geen notie van recessie,
van krimp en zuinig zijn.
Als Santa maar wil komen,
ze zijn maar één keer klein.

Kerstboodschap
Na deze trage tijden,
met luchten, zwart en zwaar,
komt ’t Kerstkind ons verblijden,
maakt de belofte waar,
van: bij elkaar te horen,
van liefde en begrip.
Van: weer opnieuw geboren,
van’t kindje in de krib.
Nog steeds na al die jaren,
hoort men haar overal,
de wijdverspreide mare,
de boodschap uit de stal,
dat eens, van lieverlede,
en zonder zorg en pijn,
’n wereld vol van vrede,
toch werkelijkheid zal zijn.
Dit feest van hoop en vrede,
van ongestoorde rust,
geërfd uit het verleden,
maakt ons steeds weer bewust,
dat kerst niet slechts uit eten,
en kerstcadeaus bestaat,
’n boodschap, laat ons weten,
dat het om liefde gaat.

Kerstlawine
Van pepernoot tot oliebol,
is het heel even rustig.
Je ziet nog net de Sint z’n knol,
wel oud, maar levenslustig.
Zo dadelijk breekt de hel weer los,
van belletjes en ballen.
’t Konijn is dan ook weer de klos
er zullen spaanders vallen,
want alle dennen gaan er aan,
zullen voor kerstboom dienen.
Ze blijven tot Driekoningen staan,
in huis, kroeg en kantine.

Keuze
’t is weer kerstmis, ’t is weer kerstmis.
Iedereen wordt even stil,
of zingt zoals men gebekt is,
da’s ‘n hemelsbreed verschil.
d’Een wil stilletjes genieten
en de ander met geluid,
gaat genoeglijk pierewieten,
z’n gevoel dat galmt ie uit.
Zo kent Kerstmis heel veel kanten,
vele daarvan kun je heen,
ernstige en amusante,
Kerst is er voor iedereen.

‘k Heb wa’k wil
‘k Heb wa’k wil, ‘kheb niks te wensen.
‘k ben met weinig al tevree.
‘kHou van muziek en met de mensen,
pak ik op tijd ’n pintje mee.
Ik ben gezond van lijf en leden
en alles zit er stevig aan.
ik spoed mij voort, met rasse schreden
en wil niet graag voor joker staan.
Ik kijk en luister naar de mezen,
dan ben ik in mijn knollentuin tuin.
Ik mag heel graag m’n krantje lezen,
’t zonlicht strelend op m’n kruin.
Ik zal me niet zo vlug vervelen
en voor geen klus ga ik opzij.
maar fantasie enb luchtkastelen,
daar kan ik met m’n pet niet bij.

Kie now
Met m’n Engels en m’n Frans,
voel ik me al heel wat mans,
laat Europa nou maar komen.
‘kDurf nou heel de wereld aan,
overal naar toe te gaan,
naar Berlijn, Parijs of Rome.
Mij zet niemand meer voor schut,
als ik uit m’n kennis put,
kan ik vlot m’n snater roeren.
Met wat vieren en ’n zes,
kwam ik door de Franse les.
Ik kan assuré ouwehoeren.
Maar als ik in Helmond kom
en dat volkje praat zo krom,
sta ik met m’n mond vol tanden.
Tussen neus en lippen door,
martelen ze jouw gehoor,
zoals in de vreemdste landen.

Kieskeurig
Mijn stem geef ik niet plompverloren,
aan een, voor mij, wildvreemde eend,
ik heb als altijd van te voren,
m’n stem alleen maar uitgeleend,
aan iemand die ik goed kon velen,
een die er iets gewiekst mee doet,
zo een die niet met zich laat spelen,
en weet wat er gebeuren moet.
De keus voor Best is zó te maken,
je kiest voor Ine of voor Frans,
we hebben eenmaal niet meer smaken,
maar beiden zijn ze heel wat mans.

Kiezen of delen
Er banjeren bobo’s door Best,
ze azen op aarzelende stemmen,
hun geestdrift is nauwelijks te remmen,
ze pikken geen nul op’t rekest.
Verkiezingen komen er aan,
de tijd dringt om zieltjes te winnen,
maar hoe haal je stemmetjes binnen,
da’s simpeler gezegd dan gedaan.
De handleiding is wel bekend,
maar ‘t blijft, soms door veel te beloven,
met sprookjes zichzelf uit te sloven,
toch nog ’n gebed zonder end.

Klompengatter
Ik voel me toch zo’n bofkont,
dat ik Klompengatter ben
en dat ik zoveel enthousiaste
Klompengatters ken.
Ik haal weer al die vorsten
en die prinsen voor m’n geest,
die hofkapellen en de dweilers
en de optocht nog het meest..
Met Kerstmis staan m’n klompen,
ligt m’n feestneus al weer klaar.
Dan denk ik bij m’n eigen:
wa bende toch ‘n mazzelaar.
’n Pintje Dommels bier,
voor mij het toppunt van genot
en mijne vastenavond
die krijgt niemand meer kapot.

Klein hoekje
Je kunt sappelen en sjouwen,
je kunt grote villa’s bouwen,
maar het komt toch steeds zoals het komen moet.
Je kunt ploeteren en beulen,
heel je leven lopen zeulen,
onberekenbaar is voor- en tegenspoed.
je kunt jaren lopen zoeken,
met je neus in dikke boeken,
met ’n kilo wijsheid naar ‘n ons geluk
en kom jij, op hoop van zegen,
het opeens dan eindelijk tegen,
weet je er geen raad mee en je maakt het stuk.

Klagen
Als iedereen jammert van crisis en zucht,
dat hij van de toestand moet balen,
vergeet hij dat er nooit ’n tijd was, wellicht,
dat j’ al wat je wou kon gaan halen.
‘n Tijd die zo weelderig en rijkelijk was,
als die waar we nu toch in leven,
doch ’t vergenoegd volk is een uitstervend ras
en de rest heeft altijd al gekeven.

Klaaglied
Als mitsen en maren,
‘ns dubbeltjes waren,
dan werden er veel miljonair
en als je voor klagen,
‘ns prijzen kon vragen,
dan wierp je de banken omver.
‘k Ga ook reclameren
en luid lamenteren
en troosteloos lopen te doen.
‘k Ga lopen te snikken,
da’k alles moet slikken
en dan word ook ik kampioen.

Kippenschik
Zojuist kwam ik voorbij ’n boer,
een die z’n kippen los liet lopen,
die vogels vonden zelf hun voer,
in mos en mest en mierenhopen.
Ze leien elke dag ’n ei,
al picknickende onder heggen.
Alleen op zondag waren ze vrij,
van’t scharrelen en eierleggen.
Ook kuikens zag ik her en der,
wat rommelig grasduinend doende,
met uit te vogelen hoever,
hun kleine kuikenwereld groende.
Ik ken geen dier zo doelgericht,
wat achter niets aan loopt te rennen,
maar ook geen vrolijker gedicht,
dan dat van huppelende hennen.

Knollentuin
Mijn tuin hoeft niet zo strak te zijn,
hij mag gerust wat flodderen,
’n beetje oerwoud in het klein,
om lekker in te modderen.
’n Rolmaat of ’n waterpas,
is dan ‘n onnut dingetje,
want dat uitbundige gewas,
dwing je niet door een ringetje.
Mijn tuin is mijn variété,
met fluitenkruid en bosaardbeien,
ze komen met de mussen mee,
ik laat ze maar betijen.

Knoop
Mensen die zijn er in veel varianten,
grote en kleine en daar tussenin.
Zweverige zeurders en kranige kwanten,
allerlei soorten tussen plus en min.
Dromers en doeners in allerlei vormen,
vind je op links en je ziet ze op rechts.
Lieden als leeuwen en mensen als wormen,
stille figuren en sta-in-de-wegs.
Om tussen ’n stuk of wat labbekakken,
volgers te vinden is geen zware klus,
maar naar ‘n vent die ‘n knoop door kan hakken,
zoek je je levenslang hét lazarus.

Komen en gaan
Je geboorte, overlijden,
heb je niet in eigen hand,
die twee zijn niet te vermijden,
daar ben je ’n figurant,
maar wel wegen mag en wikken,
over heel de tussentijd,
je mag dan zelf beschikken,
over ziel en zaligheid.
Tijd van gaan en tijd van komen,
worden voor jou uitgedacht,
alles wordt je afgenomen,
al wat je hebt voortgebracht.

Kom van dat dak af
Zie de maan schijnt door de bomen, hoorden wij al keer op keer,
als u nou niet gauw gaat komen, krijgen we het heen en weer.
Ook al hoort het bij uw arbeid, tot de risico's van ’t vak,
is het vragen om ellende, in het donker op het dak.
Strakjes moeten we u helpen, als u aan de dakgoot hangt
en u kunt geen paard meer rijden, als geen mens uw schimmel vangt.
Zwarte Piet en Sinterklaasje, ‘k zet m’n grootste klomp vast klaar,
geef uw klepper gauw de sporen, maar blijf wel op het trottoir.

Knarren
Vroeger was het leven lekker ongecompliceerd.
Je wist heus wat goed was en de rest dat was verkeerd.
Iedereen ging dood; maar niemand wist toen nog waaraan.
Tegenwoordig weet ‘n ieder waar ie aan zal gaan.
Vroeger had je asperien, dan had je ’t wel gehad.
Nu bestaat voor elke wissewas ‘n pilletje zowat,
is er ‘n remedie tegen elke vege kwaal
en we worden duizend jaar of meer nog allemaal.
Even nog en dat beweer ik onverbloemd met klem,
worden we nog ouder dan destijds Methusalem.

Konniebeter
Wij zijn het volk van kan niet beter,
zeer in de nopjes met onszelf
en ook al klopt het voor geen meter,
wij hebben toch de beste elf.
De beste backs, de knapste keeper,
daarbij bezitten wij ’n spits,
die speelt van huis uit al veel dieper,
passerend als ’n bliksemflits.
Maar herejee als we verliezen,
de beker moeten laten staan,
dan krijgt de scheids het voor z’n kiezen,
of heeft de trainer het gedaan.

Koning Keizer
Je bent ’n te beklagen man
als je zo moeilijk poepen kan,
als jij zo met je stoelgang tobt
en als je uitlaat lijkt verstopt
De een gaat zitten en hij schijt
de ander kan z’n ei niet kwijt.
De nummer een der ongemakken,
die is voorwaar niet uit te vlakken.
Je zit daar en er komt geen drol,
de beer die wil niet uit z’n hol,
’t is ’n karwei die moeite kost,
om van die last te zijn verlost
dan kun je zuchten, kun je steunen,
of bidden, vloeken, roepen, kreunen
één redding is er, één remedie,
dan helpt alleen maar wonderolie

Koning Voetbal
Nog even en de bal is koning,
’n hele maand speelt ie de baas,
het stadion is dan z’n woning,
niet erg vorstelijk helaas
Hij die per slot het hoogst kan koppen,
hij die het hardste trappen kan,
die zal ’t straks het verst gaan schoppen,
al snap ik er de ballen van.

Koning Willem
Als koning, ’n kroon op de kruin,
is’t uit met het prinselijk leven.
Je bent nu de baas van de tuin,
door struiken en strikken omgeven.
Ondanks het gejuich en hoera,
is het niet de hemel op aarde,
maar lijk je ietwat op je Ma,
dan komt het wel goed met de gaarde.

Korenmaten

Keileuk, in ’n koortje te kwelen,
om op ‘n actieve manier,
met nootjes en woordjes te spelen,
zoiets doe je voor je plezier.
Het voordeel van groepsgewijs zingen,
jij mist en het koor krijgt de schuld,
een blunder is een van de dingen,
die de rest van de zanggroep verhuld.
Niet elkeen herkent valse noten,
veel vinden haast elke noot goed,
mocht jij ‘ns toontje verkloten,
dan word jij voor afgang behoed.
’n Zangsolo da’s heel wat anders,
je valt al meteen door de mand,
er zijn dan geen koormedestanders,
die jij voor je karretje spant.
Dus laat je door maten beschermen,
doch zorg af en toe voor ’n stunt,
blijf lachen als je staat te kermen
en zing maar zo hard als je kunt.

Krimp
Ik droomde dat we kleiner werden
en dat ik ongeveer ’n derde,
of de helft gekrompen was.
Dat we haast overal in verzopen
en nieuwe spullen moesten kopen.
Ik kon wel twee keer in m’n jas.
M’n vrouw d’r zelf gebreide rokken,
waren ’n maat of vijf te groot.
De Bijenkorf deed goeie zaken
en wist z’n voorraad kwijt te raken.
De een z’n nood is andermans brood.
Ik gaf m’n allerlaatste centen
uit aan alleen het meest urgente.
Ik had het zowat niet meer
en voelde mij ’n echte arme stakker,
maar even later werd ik wakker
en m’n sokken pasten weer.

Kus
Maandag ging God d’aarde scheppen,
Dinsdag, zeeën, bergen, steppen.
Woensdag mocht de zon gaan schijnen,
maan en sterren bij dozijnen.
Donderdag heeft God de apen,
meteen Adam ook geschapen.
Vrijdag Mars en Jupiter,
Zaterdag was Eva er.
En tot slot van de klus,
schiep de goeie God de kus.
in de mooiste nacht van mei,
sprak hij: ‘tis voor allebei.
waar nog steeds met appetijt,
zonder zorg en zonder spijt,
elk moment aan wordt gewijd.
Zondag, op het laatst, bewaarde
God als rustdag voor de aarde.
Iedereen moest gaan verpozen,
dat gold niet voor’t minnekozen.
Want op zondag ondertussen,
bleef men zeer bedrijvig kussen.
Werk verbood Hij op zijn dag,
kussen zegt Hij, och dat mag.
Zo is het tot nu gebleven,
kussen bleef ’n lust in’t leven.
Hoe we boerden, baden, bouwden,
kussen bleef ons bezighouden.
Houdt de wereld op met draaien
en gaat alles naar de haaien,
liefde, ons gegund door God,
blijft verbonden met ons lot.

Kwekkefoon
Waar vind je nog een vrouwtje zonder smartphone,
zo een die in is voor ’n goed gesprek
en niet zo’n twitterende rare snijboon,
ik weet wel elke gek heeft zijn gebrek,
maar gekker dan een telefoon die pijn doet,
krijg ik me maar met moeite voorgesteld,
meewarig denk ik dan met weemoed,
hoe ik nog met zo’n draaischijf heb gebeld.

‘k Zag dansmarietjes
‘k Zag dansmarietjes, meer dan zat
Met benen, mooie, sterke
Als ik toch zulke benen had,
Dan ging ik nooit meer werken

Laat me er uit
Laat me eruit, ’t gaat me hier benauwen
Je kunt het hele zakie, wat mij betreft, wel houwen.
’t Staat me hier niet aan, laat mij maar heel gauw gaan.
Toen Jonas in de walvis zat in’t pikke-pikkedonker
Z’n handen koud, z’n voeten nat, ’t borrelde en stonk er.
Toen dacht hij: ‘k hou ’t voor gezien, ik wordt zowat bedolven.
Ik wil, al staat er windkracht tien, die maag uit naar de golven
Toen Manus in het klooster bad, achter vier dikke muren,
z’n maag was leeg, z’n beurs was plat, z’n geest ging aan’t verzuren.
Toen keek ie naar de kloosterpoort, die blonk vol koperen pinnen.
Hij zei; ‘k werd nooit zo zwaar bekoord, maar ze houwen mij niet binnen.
Toen Janus in de bajes stonk, na vier en veertig kraken,
ontvlamde vlug de vrijheidsvonk, hier kon ie ’t niet maken.
Hij vroeg ’n koevoet en ’n vijl, verpakt liefst in ’n bijbel,
’n ijzerzaag, ’n botte bijl, hij zei: al krijg ik heibel
Toen Jantje zich aan ’t leger gaf, het vaderland ter ere,
zag hij de generale staf en andere hoge heren.
Hij zag de kruisen op hun borst, hun sterren en hun strepen
Hij rook hun bier- en sherry-dorst en had al gauw begrepen:

Lamento van het storpje Best
Het storpje Best heeft ’n raadstulp,
daar huizen stombo’s met strapatsen.
Er kropen stoffels uit hun schulp,
die het storpje wilden verstadsen.
Het stramien was straal instabiel.
‘tBestek bleek ‘n doodlopend straatje.
’t Was peperduur en infantiel
en zoog al het geld uit het laatje.
Straatarm wordt ‘t storpje straks toch,
’n Stoperastulp, zelfs, was het streven.
Maar wie storten al die taks nog?
Dat doen wij, stomkoppen, wel even.

Landman
Wat den boer niet kent, dat eet hij niet,
wat vreemd is, staat hem tegen.
Wat ie weten moet op zijn gebied,
dat weet ie heel gedegen.
Al wat ie niet snapt, gaat hem niet aan,
het kan hem niet bekoren,
Hij zal op het veld zijn mannetje staan,
daar is ie voor geboren.

Last na lust
Van alle kerkelijke festijnen,
is carnaval het meest gewild ,
door mafkezen en harlekijnen
wordt geen tel daarvan verspild.
Als introductie naar de vasten:
een waterval van vrolijkheid,
wat dieper in de buidel tasten,
voor nóg een abnormaliteit.
Kom je de kater toch te boven,
van’t explosieve drankverbruik,
dan kun je ’t beste maar geloven:
de schuld was mijn te ruime buik!

Leed en vreugde
Na het dagelijks ontwaken,
komt de kommer uit de krant,
mij vermoeien of vermaken
en verbazen en passant.
Woning -, waters -, hongersnoden,
judastranen, schrijnend leed,
worden mij hier aangeboden,
catastrofes bij de vleet.
Iedere morgen nieuwe rampen,
elke dag z’n ergste kwaad,
gif - en kruit- en zwaveldampen,
ongeluk en rassenhaat.
Maar op dinsdag alle weken,
is het einde hommeles
en met al dat leed bekeken:
Groeiend Best valt in de bus.

Leeftijd
De rimpels verklappen je leeftijd,
je stap zegt hoe lang je al loopt,
al komt ook het uur van de waarheid,
zolang je nog leeft is er hoop.
Soms kwellen er enkele kwaaltjes,
nog is er niet veel aan de hand,
je ziet ze alleen als signaaltjes
en lacht er eens om en passant.
Meteen worden jou grijze cellen,
tot denken en doen aangespoord,
dan kun je het mooi navertellen
en is er geen man overboord.

Leefwijze
Begrijp wat je doen moet
en wat je moet laten,
wanneer je moet zwijgen,
wanneer je moet praten,
welk uur je moet komen,
welk uur je moet gaan,
dan kom je zo gauw niet
voor joker te staan.

Lees eens ‘n boek
Het is niet belangrijk al wat je zult lezen,
maar veel meer om wat je daarvan dan onthoudt.
‘n Hoop wat je vastlegt na ploeteren en pezen,
vergeet je of ‘t laat je al heel gauw ijskoud.
Het is ook heel goed om ‘ns wat te vergeten,
want anders wordt het boordevol in je brein,
zodat je van toeten noch blazen wilt weten
en soms tot en met ‘t spoor bijster zult zijn.
Dus lees wat je leuk vindt en wat je kan boeien,
vergeet even het televisiegewroet.
Waarom zou je je daardoor laten vermoeien,
er is al genoeg wat niet mag en wat moet.

Lekker deuntje
Hoe kan het dat zo’n simpel lied,
ons zoveel ware vreugde biedt?
Is het dat beetje melodrama,
of toch dat stuk fata morgana?
Is het de toon, de harmonie,
de eenvoud of de bonhomie?
Het ongekunsteld melodietje,
dat zin geeft aan zo’n luimig liedje?
Het thema zou het kunnen zijn,
of de cadans van het refrein.
Zie het als een der dolle dingen,
als je het mee gaat staan te zingen.

Lente
Heerlijk, eerlijk, onontbeerlijk,
zijn de stralen van de zon.
Krachtig, prachtig, oppermachtig,
als ’n heteluchtkanon.
Wijkt de winter voor de lente
en het groen weer groeien gaat,
zie je enkel maar contente
mensen huppelen over straat.

Lentebelofte
Zon en zonlicht breken baan,
met de kou is’t weer gedaan,
maar de slee kan blijven staan,
want het is nog lang geen lente.
Vogels geven het al aan,
als ze aan ’t nestelen gaan,
zoeken pitjes, wurmpjes, graan,
maar het is nog lang geen lente.
slechts ‘n werkende vulkaan,
trek zich van de kou niks aan,
spuwt z’n sintelen spontaan,
zegt: ik zorg voor lente.

Lenteliedje
Stuur je sores om ’n boodschap,
leg je niet bij ‘t nare neer,
droog je tranen met een smartlap,
wat gedaan is neemt geen keer,
maak maar schroot van je complexen,
zing je zorgen naar de maan,
maak gewoonte van relaxen,
met een lied, een lach, een traan.
Licht wordt dan de last der jaren,
alle kommer neemt een keer,
van problemen met verharen,
merk je niet het minste meer,
je zult weer de merels horen,
met hun zangerig onthaal
en je voelt je als herboren,
met ’n lied en klare taal.

Leuk
Jong en sierlijk, dat is goed
Heel erg roemrijk, dat is goed,
maar gelukkig en tevree,
daar ben je het beste mee.
Op vakantie, dat is leuk.
Naar de camping, dat is leuk.
Maar weer thuis, in elk geval,
dat is toch het leukst van al.
Pierewaaien, dat is fijn.
Boemelen, brassen, dat is fijn,
maar broodnuchter ‘savonds laat,
is het fijnste wat bestaat.

Levensgeluk
Geluk stelt je tevreden, ’n vat vol zaligheden,
’n fijn gevoel maar wel ’n beetje saai.
J’ hebt niets meer te begeren, je weet dat te waarderen,
maar het kan omslaan, in een handomdraai.
Je bent totaal gelukkig, maar innerlijk soms nukkig,
je waagt ‘ns graag en wil van her naar der.
’n Leven zonder wensen is moeilijk voor veel mensen,
je wilt het altijd anders, veel of ver.
Hou het maar bij het oude, tracht wat je hebt te houden
dan is’t bestaan ’n fluitje van ’n cent.
Je kunt het slechter treffen, vaak duurt zo’n stunt maar effen,
je hebt geluk als je tevreden bent,

Liedjes
Dag zonder muziek, is een etmaal verloren,
strooi overvloedig je klanken in’t rond.
Laat iedereen al je liedjes maar horen,
zang is een zegen, ‘t maakt zieken gezond.
Kansen om kwelend de noten te kraken,
mag je niet missen toch redelijkerwijs.
Uren die jij je muziek hier mag maken,
tellen als voorschot op het paradijs.

Lieveling
Lieveling, ik wil wat zeggen,
voordat ik het weer vergeet.
Klaar zal ik het uit gaan leggen,
zodat jij 't voor altijd weet.
'k Had het ook wel kunnen schrijven
in 'n brief aan jou gericht;
maar nu voel je 't aan de lijve,
zeg ik het in je gezicht.
'k Had je eerst nog willen bellen;
maar nu heb 'kje bij de hand.
'k Zal het maar 'n gaan vertellen;
want dan is het aan de kant.
Nou dan zal ik 'ns beginnen,
't wordt zo langzaam aan ook tijd;
maar het schiet me niet te binnen,
nondepie ik ben het kwijt.
'k Hoop van harte, slechts voor even,
't was wel iets van groot belang.
Had ik het maar opgeschreven;
maar nou word ik toch wel bang,
dat 'k het stomweg ben vergeten;
misschien komt het zo wel weer.
'k Zou het eigenlijk moeten weten;
maar 'k herinner 't mij niet meer.
'k Ben 't verdorie weer verloren;
maar wat was het nou zo gauw.
Als 'k het wist dan zou je 't horen,
ik weet het al. .... ik hou van jou.

Lijfsbehoud
De 40 mooiste jaren van je leven,
tot zowat de helft van je bestaan,
doe je er alles aan, overdreven,
om maar vlug het hoekje om te gaan.
Dupeert je kostbaar welzijn door te roken,
zet ook je gezondheid op het spel,
door je lijf met alcohol te bestoken
en te fuiven en te snuiven als de hel.
Maar dan is plots van je tegoed aan jaren,
de helft, of meer, ruimschoots gepasseerd.
Jij neemt dan afscheid van je wilde haren
en ziet wat er aan heeft gemankeerd.
Je gaat ineens dan aan het leven hechten,
want je merkt ontzet: ‘k kom tijd te kort,
dan pas ga je er fanatiek voor vechten,
zelfs wanneer het leven lijden wordt.

Lindeboom
Bij den ouwe lindebòòm, aan ’t einde van de laan
hebben w’elkaar gevonden, bij het zilveren licht der maan
gij gaf mij oew woord en, bracht vreugd in m’n bestaan
ik denk nog dik an dieën ouwe boom aan het einde van de laan

Lol
Ga je zingend door het leven,
dan hoef jij zo goed als zeker,
maar ’n schijntje uit te geven,
aan ‘n arts of apotheker.
Maar loop jij te saggerijnen,
met ’n smoel van ouwe lappen,
zie je vrienden snel verdwijnen,
die met anderen lol gaan trappen.

Lolvirus
M’n buurman, op weg om te gaan carnavallen,
die kende ik niet meer terug.
Normaal zwijgzaam stil en nu liep ie te brallen,
‘n luilak en nu vliegensvlug.
Waar komt dat vandaan, zou ik best willen weten
en dan op zo’n korte termijn.
Het moet haast wel zeker, ‘tligt niet aan het eten,
het carnavals virus wel zijn,

Luchtkasteel
Je wilt zo graag een vogel zijn
en blijft op vleugels hopen,
er ging zonder een centje pijn ,
een wereld voor je open.
Je kon totaal op je gemak,
dan door de ruimte zweven,
je vlinderde van dak naar dak,
zelfs zonder gas te geven.
Nu zit je op je biezenmat,
van dampkringen te dromen,
je zou, als je maar vleugels had,
’n heel eind kunnen komen,
geholpen door ’n wervelwind,
net als de ruimteschepen.
Maar vleugels voor ’n mensenkind,
die zijn te hoog gegrepen.

Maagden
Zoveel ongerept vrouwvolk, wat moet je ermee,
één vind ik al meer dan volop,
nee, ik redde het niet, met ’n flatje voor twee
en ‘k werd ook nog armer dan Job.
Bovendien hangt elk uur ‘n agent aan de bel,
vanwege de mot met de buurt,
zelfs ’n hele nieuwsgierige politiekapel,
die zomaar niet weg wordt gestuurd.
Waarom dat je als man, is iets waar ik mee zit,
al die hemelse gunsten hebt,
over dank voor een vrouw op ‘t eind van de rit,
met geen enkel woord wordt gerept.

Maartse buien
Stap je met je goeie been uit bed,
is de dag meteen al goed begonnen,
want er is een ongeschreven wet:
goed begonnen is al half gewonnen.
Maar als soms de zon verstek laat gaan,
en de stormwind rammelt aan de ramen,
gaat de mensheid het geen bliksem aan,
als je lekker lui blijft liggen, samen.

Maltekort
De zieligste ziekte is genotgebrek,
daar kun je je echt op verkijken.
Het is niet alleen maar ‘n pijnlijke plek,
je kunt het met smart vergelijken.
Zo’n handicap: geen verlangen naar vertier,
dat kan je bestaan ondermijnen.
Edoch voor zo’n chronisch tekort aan plezier,
bestaan er heus wel medicijnen.
’n Knalfuif of lachgas, ’n olijke blik,
’n stel ”lach of ik schiet” gebeden,
’n uurtje of wat met je vriendenclub schik,
en ’t lastigste leed is geleden.

Man en paard
Een man van gewicht,
ook de man in de straat.
Een man van zijn woord
en een man van de daad.
Vaak man aan het roer,
maar een naar ieders hart.
Een man van het vak,
maar een klasse apart.
Een man van belang
’n echte selfmade man,
Een zeldzame mens,
zo’n man was Gerrit Jan.

Mariamaand
Ons eigen Vlèùts kapelleke,
ontvangt met groot plezier,
de hele zomer elke,
Mariafan met zwier.
Op iedere woensdag, ’s avonds,
meest op de zelfde tijd,
met zegen van de moessons,
’n buitenplechtigheid.

Mei
Maria d’r maand is begonnen,
de duizenden fans gaan op pad.
Ver weg of dichtbij, in colonne,
op weg naar ’n heilige stad.
Naar Santa Maria Maggiore,
Naar Kevelaar, of Guadaloup,
van wijd en zijd hoor je de koren,
op Moeder doen ze ’n beroep.
Ze reizen per trein of in bussen,
vertrekken vaak vroeger dan vroeg,
maar vraag je’t aan mij ondertussen,
dan vind ik de Vleut ver genoeg.

Melkkoe
Weet je wat ze willen met de ouwen?
‘tis warempel bij de beesten af:
zonder tanden op ’n houtje kauwen
en de wandelstok wordt bedelstaf.
Wat ze ook nog van ons kunnen vragen,
ons misschien wel willen laten doen?
‘k Zie ze er voor aan dat ze het wagen:
na ons tachtig jaar pas met pensioen.
Zijn wij zulke lulletjes rozenwater,
of gaan we massaal als grijze plaag,
met z’n allen achter de rollator,
in de kortste keren naar Den Haag?

Merel
Iedere morgen vlak voor m’n ruit,
zit er ‘n merel die mij wakker fluit.
Bij ‘t ochtendgloren, laat hij zich horen,
en jaagt me zomaar m’n slaapstede uit.
Voordat de zon er is, gaat ie te keer,
slapen dat lukt dan verdorie niet meer.
iedere morgen, wil ik hem worgen,
waar haal’k zo gauw ’n machinegeweer.
Hoe maakt zo’n beest, dat enorm matinee,
als hij begint, doet het hele koor mee,
mezen en mussen, je komt er niet tussen,
‘t lijkt wel ’n fluitketelband op tournee.

Middelmaat
In steeg, in steg, in iedere straat,
heerst kleurloos, grauwe middelmaat,
maar zelden tref je er iets aan,
om één minuut bij stil te staan.
Alleen maar doorsnee, waar je kijkt,
‘tis of bespottelijk, of geijkt.
‘tis alledaags, opnieuw verpakt,
vaak voorgekauwd en uitgekakt,
vrijblijvend is al wat je ziet,
verfrissend, dan verkoopt het niet.

Midden in de winternacht
De boom staat er weer,
met z’n prachtige piek en z’n pakjes,
z’n blinkende ballen, z’n engelenhaar,
de slingers, de sneeuw op de takjes.
’t Brengt sfeer toch in huis,
elke Kerstmis bewijst weer z’n waarde.
Al is ie voor enkele dagen maar daar:
de illusie van vrede op aarde.

Mijmerij
Er was eens ’n dorpje dat heette: Uitstekend,
het was er geweldig, uitmuntend en best.
Er werd alles tot op de cent uitgerekend,
zodoende werd je er maar zelden geflest.
Geen automobiel reed te snel op de wegen,
gaf voorrang aan alles, zowél links als rechts.
‘n Iedereen wenste elkaar heil en zegen
en niemand die gunde ’n ander iets slechts.
De kerk die was iedere week afgeladen
en in de collecteschaal lag niet één knoop.
Politici waren elkaars kameraden
en nooit lag er iemand met een overhoop.
Zo’n plekje als dit is er een uit m’n dromen,
illusie, visioen, fantasie tegelijk.
Het was voor ons allemaal mooi meegenomen;
maar blijft voor ons mensen ver buiten bereik.

Milieu
Soms denken we terug aan die heerlijke tijd,
verwachtten van’t leven zo veel,
maar flink wat vertrouwen dat raakten we kwijt,
de welvaart die eiste z’n deel.
Al werden we samen als volk toch zo rijk,
ons hart dat werd stilaan verarmd
en ook het gevoel dat verdween tegelijk,
het kan niet meer worden verwarmd.
Het water was vroeger zo helder als glas,
genoten door zalm en forel,
maar nu is het troebel; vergeven van as,
‘n hemel werd langzaam ’n hel.
We maakten’n wassende, woedende zee,
de auto bracht lux, doch ook gas.
Maar wat we wel hebben dat is de teevee,
Daar kun je dan zien hoe het was.

Milieustraat
Stoelen en banken en dik hout voor planken,
’n soep- of ’n spat- of ’n prikbord.
Kale tapijten, belegen habijten,
dat kunnen we kwijt op de vuilstort.
Stokken en latten en loof van patatten
en alles wat thuis in de weg staat.
Specie en stenen en vodden en benen,
‘tkan allemaal naar de milieustraat.

Moeder
Ons Vader is de heer in huis,
hij heeft het voor het zeggen,
zodat het hele huisgezin,
zich daarbij neer moet leggen.
Ons vader deelt de lakens uit,
als ongekroonde koning.
Ons moeder echter die besluit,
hoe’t gaan zal in de woning
en daar helpt jou geen alsjeblief,
geen schelden of geen vloek aan,
een smeken of geen moedertje lief,
want mama heeft de broek aan.

Moeder
Moeders hebben het niet makkelijk.
Moeder is ’n zwaar beroep.
Moeders sjouwen zich ’n ongeluk.
Eerst de luiers vol met poep,
daarna veel gekneusde knietjes,
kilometers leukoplast,
onverklaarbare verdrietjes,
moeder draagt ‘n loden last.
Stopt dan’t grut met groter groeien,
denk je: nou krijgt moeder rust,
blijft ze zich toch nog vermoeien,
zal ze zorgen....onbewust.

Moeten en willen
Jij mag niet, jij mag wel
’t Zijn de regels van het spel
en bevel dat is bevel
van de wieg tot aan je dood
Jij zult zus, jij zult zo
met of zonder animo
in ‘n vast scenario
anders val je uit de boot
Jij moet dit, jij moet dat
ook al ben je’t wel ‘ns zat
en al baal je wel ‘ns wat
van die duffe regelmaat
Jij moet hoog, jij moet laag
zonder morren of geklaag
ook al deed je wel ‘ns graag
‘ns ‘n keer wat kattenkwaad
Jij blijft arm, hij wordt rijk
altijd blijft ’t ongelijk
da’s nou eenmaal de praktijk
zonder rijke ouwe heer?
D’een heeft niks, de ander veel
en je denkt: ‘k wil mijn deel,
hoe steek ik dat aan de steel
leg je daar nou maar bij neer

Mogen en moeten
Schudt de hemel en de aarde,
om niet stil te hoeven zitten,
want alleen de luxepaarden,
mogen langer blijven pitten!
Da´s niet weggelegd voor knollen,
die niet rusten en verpozen,
hun weg, door constant te hollen,
gaat hoogstzelden over rozen.
‘tWerkend volkje mag niet luieren,
maar hem juist van jetje geven,
opschieten en niet uieren,
is het motto van hun leven.

Molenhuis
Uit de woningbouw z’n as
is het Molenhuis verrezen.
Als ’n warme winterjas
’n veilig tehuis, uitgelezen.
Dankzij Cello en Domein
en ’n gulle groep sponsoren,
kwam na regen: zonneschijn,
’n warme bron, uit nood geboren.

Muziek
Ritme en rijm en akkoorden.
Keervers, coupletten en woorden,
van liefde, geluk of verdriet
en daar heb je alweer ’n lied.
Deuntje, eenvoudig te zingen,
alleman gaat er op swingen.
Je weet vaak niet waar het in zit,
maar da’s het geheim van de smid.
Zingen is simpeler dan zeggen
Jij kunt je swing er in leggen.
Waar praten heel vaak niet voldoet,
geeft zingen de burger weer moed.
Gaat je houvast ’t begeven,
laat dan muziek in je leven,
zorgen voor de harmonie,
in ‘t timbre van ’n melodie.

Muzikant
Voordat ik echt doodga,
zorg ik dat ik rood sta,
en ga daar iets leuks voor beramen.
‘kZorg dat ik platzak ben,
op m’n dooie gemak ben,
‘tis uit dan en over en amen.
‘k Genoot van het hier zijn,
maar ‘k hoor het vertreksein,
en wil eerst nog dit met u delen:
Muziek was m’n leefwijs,
‘n klankvolle droomreis
en ‘k wil zelf het slotakkoord spelen.

Muzikant
Al kan God niet overal zijn,
weet Hij drommels goed van wanten,
dus voor ieder soort festijn,
schiep Hij blije muzikanten.
Zei: geeft ‘m maar van katoen,
met je fluit, je luit en trommel.
‘kHeb hier boven zat te doen,
blaas en drum maar, voor de drommel.

Muzikant
‘k Moest vaak roeien met de riemen die ik had,
‘t lukte me om kool en geit te sparen.
Ik vond voetangels en klemmen op m’n pad,
hoopte: het verstand komt met de jaren.
‘k Zocht, waar mogelijk, ’t goede in de mens,
dacht iedereen tevree te kunnen stellen.
maar dat nobele streven was ‘n vrome wens,
vreemde klanten waren m’n gezellen.
Jaren was ik met m’n monica op pad,
speelde heel vaak voor muziekbarbaren,
maar ik roeide met de riemen die ik had,
ook al was het tegenstrooms zwaar varen.

My way
Wat andere mensen zeggen,
dat trek ik me niet aan.
‘kBlijf ploegen en blijf eggen,
laat m’ uit het veld niet slaan.
Je doet het volgens velen,
toch altijd weer verkeerd,
maar ’k heb, door mee te spelen,
m’n lesjes wel geleerd.
Wat andere mensen willen,
zal mij ’n zorg zijn.
Ik ga me niet vertillen,
aan andermans chagrijn.

Mysterie
‘tGeheim van het bestaan,
de waarde van het leven,
waar komen we vandaan,
waarom zijn we gebleven?
Wie hielp ons op de been,
na het veelvuldig vallen,
waar gaan we strakjes heen
en is daar plaats voor allen?

Naar buiten
‘kGa nou naar buiten, waar m’n sla gaat ontspruiten,
waar de zon m’n bleke kuiten, bruinen zal.
Waar merels krabben en mollen hopen dabben,
maar ook waar ‘t warmer wordt, dat bovenal.
Waar wolkpatronen, gouden randjes gaan tonen,
meisjes zich weer, op hun mooiste laten zien.
Waar mensen springen, als wilde hokkelingen,
gaat er toch nog zomer komen, ooit misschien.

Nachtkus
Mijn avond, die is op z’n knust,
als jij me welterusten kust
al ben je maar half wakker.
Wanneer ik dan mijn bed in duik
en kort daarna mijn ogen luik,
is mijn nacht voor de bakker,

Nazareth toen
We hebben het zo slecht niet bij de nonnen,
we jeu de boelen en we badmintonnen,
zijn niet zo dun, maar ook niet dubbeldik,
we zijn bejaard, maar reuze in ons schik.
We peuzelen, zoveel als we maar willen
en maken ons niet druk om modegrillen
We drinken thee en cola zonder tic
en blijven lachen tot de laatste snik!

Nergens beter dan in Best
Het is prima in Den Helder,
nergens haast zo’n zeegezicht,
en zo’n Poesjenellenkelder,
vind j’alleen maar in Maastricht,
Culemborg heeft grote klasse,
Groningen is een goed gewest,
hoewel aangenaam in Assen,
is het beter toch in Best.
Tilburg is als stad uitstekend,
Boxtel is buitengewoon,
Boskant fraaie bomen kwekend,
Limburg heeft z’n landschapsschoon,
Papendrecht is duidelijk prima,
Gouda heeft z’n schoolorkest,
Hengelo is waar ‘k soms uitga,
hoewel beter toch in Best.
Op de Haagse hofpartijen,
schittert men spectaculair
en in Helmond heeft men keien,
die enorm zijn van oudsher,
ook als we de kim verleggen,
op de duur ten lange lest,
wil ik hier alleen maar zeggen,
dat het beter is in Best.

Nieuw in De Vleut
De Vleut had al heel wat te bieden,
ik noem wat: het pannenkoekenhuis.
Daar zijn nog meer wakkere lieden,
van nog al wat markten thuis.
Best Zoo om er een te vermelden,
oase voor mens en voor dier,
de fietsen op wegen, langs velden,
als bijdrage van Toon Vertier.
Sinds kort is de keus toegenomen,
’n sieradenshop kwam er bij,
is bezig op toeren te komen,
brengt leven in de brouwerij,
met zilver en zeepjes en kralen,
’n aanbod van hoogstaand niveau,
om door een ringetje te halen:
”Van Erp Bijoux en Cadeau”

Nieuw schooljaar
De stranden leeg, de klassen vol,
de school is weer begonnen.
De stommeling en studiebol,
marcheren in colonne,
de speelplaats op, de banken in,
om weer ’n jaar lang samen,
met veel of weinig studiezin,
zich trachten te bekwamen,
in al wat er wordt uitgestald,
aan tafels, taal en breuken.
Of’t wel of niet zo goed bevalt,
het saaie en het leuke.

Nieuwjaar
Vol verwachting klopt ons hart,
wat het nieuw jaar gaat presteren,
wordt het een verhaal apart,
eentje die het tij doet keren,
of een jaar dat ’t wel gelooft,
denkt: mijn tijd zal het wel duren,
‘k heb wat anders aan m’n hoofd,
jaar-zijn is geen sinecure.
Als ik zorg voor zon die schijnt,
boeren krijgen volop regen
trek ik aan het langste eind
want geen mens heeft grond tot zeuren.
Gaan we met zo’n sul in zee,
zo’n flexibel twijfelaartje?
Of valt het misschien nog mee
en wordt het een superjaartje!

Nooit te oud
Je bent nooit te groot, voor op schoot,
je bent nooit te oud om te knuffelen,
verweert jezelf ternauwernood,
als vrouwtjes je willen besnuffelen.
Wat dát betreft blijf je piep klein
en lang, levenslang zelfs, aanhalig.
Jij vindt al die aandacht best fijn
en kroelen en knuffelen zalig.

Nooit tevreden
Een tweede huis, ’n dure auto,
’n therapeut voor je bouvier,
vlak naast de haard ’n staatsiefoto,
in iedere kamer ’n teevee,
de tea uit gulden theeserviezen,
’n goedgevulde drankenkast,
echt goud in tanden en in kiezen
en siliconen op je bast,
je kinderen op dure scholen,
’n overdaad van meet af aan,
de vrije dagen: bridgen, bowlen,
maar nog bij lange niet voldaan.

Nooit tevreden
De aarde levert wat men nodig heeft,
bezit volop om trek te stillen,
te zorgen dat je onbekommerd leeft,
maar niet genoeg voor alle grillen.
Er is voldoende voedsel, voor elkeen,
geen ene mens hoeft dorst te lijden.
Da’s niet genoeg, we klagen steen en been,
en zullen ’n Mercedes rijden.

Norm
Wie houdt wat ie heeft,
nooit ‘n ander wat geeft,
miljonair daardoor wordt,
doet zichzelf veel te kort,
want wie niets kan missen,
alleen maar kan grissen,
die zal ondervinden,
dat geen van z’n vrinden,
’n lor om hem geeft,
wel om wat ie heeft,
alleen van hem houdt,
om z’n blinkende goud.

Nostalgie
De Hollandse Kerst is geen schim meer,
van kerstmis uit grootmoeders tijd.
Die warmte van toen, dat komt nooit weer,
de luxe van heden ten spijt.
Van’t klokje, de kaarsen, de kerstboom,
’n engel, ’n kerstbal, ’n ster,
rest ons op ’t lest nog ’n kerstdroom,
alleen nog ’n echo van ver.
De “Stille nacht” staat op ’n stickie.
de herdertjes zijn in de VUT.
Geef mijn kerstpakket maar aan Fikkie,
zo’n kerstmis van nu is ’n flut.

Nummer 14
Heden nog tophit en morgen verdwenen,
net nog hot item en straks afgedaan.
Held in de wereld van hét entertainen
en dáárna stiekem en stil afgegaan.
Stijgen en voor je er erg in hebt: dalen,
hemel en hel liggen dicht naast elkaar.
Er is aan roem alleen eer te behalen,
voor een voetballende taalkunstenaar.

Oenendag
De maand april heeft dertig dagen,
de eerste dag is speciaal,
al eeuwenlang gewijd aan plagen,
zowel lichamelijk als verbaal.
Zond men ook u ’n nepcadeautje,
of met een kluitje in het riet,
nam men u gister in het ootje,
of waart gij zelf de pierewiet?
Actief in touw met poetsen bakken
en zotten schikken op den dril,
dan staat gij volgend jaar voor kakken,
want dát hoort zo op één april!

OK 175 jaar
Je mailt: okido of je twittert: oké,
OK zegt de Dikke van Dale.
Het is openbaar, net zo goed als privé,
als woordje het meest mondiale.
‘tBegon lang geleden ooit als: ”all korrect”,
te lang om mee te Sms’en.
Het chillende tweeten is pas echt perfect,
om wereldwijd te klessebessen.

Oktober
Vandaag ’n stuitje buitjes,
allang niet meer gezien,
goed voor de sla en spruitjes,
werk voor het maaimachien.
Het gras wordt zichtbaar groener,
’t was heel de zomer bruin,
de natte wonderdoener,
geeft leven aan de tuin.

Oliebol
Er gaat niks boven Ossche oliebollen,
vooral zoals Bettonviel ze bakt.
Telkens, als die z’n bollen weer laat rollen,
verlang je naar het volgend bolcontact.
Al jarenlang, sinds onheuglijke tijden,
staat ie in Best, al bakkend, heel bekwaam,
ons met z’n oliebollen te verleiden,
vanuit z’n Ossche oliebollenkraam.

Onbezorgde tijd
Wat ’n onbezorgde tijd was dat
toen er niemand haast ’n weegschaal had,
ooit van vitaminen had gehoord,
of door calorieën werd gestoord,
niemand aandacht schonk toen aan de lijn
en geen mens er als ’n plank wou zijn.
Werken moest je, heel je leven lang,
zo hield jij je pondjes in bedwang.
Wou je ook nog eens ’n eigen huis,
bloementuintje er om heen, incluis,
nou dan werkte je wel dag en nacht,
het was sappelen uit alle macht
Je had geen tijd of zin voor ’n dieet
daar je buik meestal vanzelf wel sleet
Taai en mager was je, als ’n lat,
wat ’n onbezorgde tijd was dat.

Onderwijs
De meester van toen,
was ’n man van gewicht,
zijn vak eer aandoen,
straalde van zijn gezicht.
De leraar is nou,
meer ‘n slaaf van zijn job,
voortdurend in touw,
maar het schiet niet echt op.
De stress van de les,
is hem tegen gaan staan,
de koppige klas,
kan ie nauwelijks aan.
Ooit ijlde ’n uur,
als ’n sneltrein zo vlug
en nu als ’n slak,
met ’n huis op z’n rug.

Laatste oogst
De boonstaken gaan weer op stok,
de spekbonen zitten in potten,
dan is nu het woord aan de kok,
’n vakman, om niet mee te spotten.
Hij tovert van bonen en spek,
door er z’n gewicht in te leggen:
’n maal ongelooflijk, te gek.
Geen pap zul je nog kunnen zeggen.

Op hoop van zegen
Wie veel weet, weet dat ie veel niet weet,
wie weinig weet, denkt alles te weten,
daar is heel veel nauwelijks aan besteed,
hij heeft dus ook niets om te vergeten.
Wie niks weet zegt: ik weet alles al,
niemand die mij nog iets kan te leren.
Wie veel weet zegt: ik weet nog geen bal,
ik moet nog ’n leven lang studeren.
De wijze drijft tussen vrees en hoop
en hij wandelt heus niet naast z’n schoenen,
hij loopt niet met z’n kennis te koop,
wij moeten het doen met de oenen.

Op is op
Wie veel slappe was heeft, leeft als een baron,
hij slaapt in de schaduw, z’n voeten in de zon.
Zo’n zielige sloeber nog armer dan Job,
die scharrelt met moeite z’n leefkostje op.
Maar’t leven is veelal zoals je het ziet,
voor d’ een is’t ’n last en voor d’ ander ’n lied.
Dat heeft niets te maken met arm of rijk,
want we zijn aan het einde toch allemaal gelijk.

Opgedroogd
‘kWas ooit ’n onbehouwen bink,
ik schopte keet, maar sloeg ook kwink
en gooide roet in’t eten.
Ik trapte lol en bakte poets,
deed alles wild en onverhoeds,
heb vaak in’t zand gebeten.
‘kZond mensen tot hun groot verdriet,
vaak met een kluitje in het riet
en nam dan fluks de kuiten.
M’n pa’s geduld raakte vaak op,
ik zette alles op z’n kop
en alle bloemkes buiten.
Ik liep, zo ik het nou bekijk,
in zeven sloten tegelijk,
zat vol kwajongensstreken.
Voortdurend viel ik me ’n bult
en waar ik kwam was er tumult,
‘kwist elke pot te breken.
Nooit deed ik halma, schaak of dam,
die spelletjes waren mij te tam,
ik haatte ganzenborden.
Ondanks dat ‘t nog wat vierkant oogt,
ben ’k toch nog aardig opgedroogd
en haast normaal geworden.

Opstaan
Ergens tussen dag en dauw,
rijs ik uit de klamme lappen,
klappertandend van de kou,
strompel ik m’n eerste stappen.
Minstens een minuut of tien,
ben ik m’n gezicht aan’t zoeken,
dat is niet om aan te zien
en ik kan het wel vervloeken.
Rimpels hier en plooien daar,
laten me het lazarus schrikken,
Ik weet goed: ‘t lijkt nergens naar,
maar ik leer me er in schikken.

Opzitten
Stilte, rust en lekker eten,
daar pas houwen ouwen van,
willen van geen wijken weten,
haten alle rataplan.
Op dit kruispunt in hun leven,
luister goed wat ik je zeg:
zonder dwang en pootjes geven,
kiezen ze hun eigen weg.

Oranje
Oranje boven, onder, voor en na,
oranje bier en oranje urine.
Oranje spitskool, selderie en sla,
iedereen tankt nu oranje benzine.
Oranje kleurt de straat, het rijwielpad,
oranje schreeuwers alom, hele horden.
Oranje gekleurd is iedere stad,
het moet nou toch niet oranjerder worden.

Oud en blij
Stap voor stap en tree voor tree,
sukkel ik het leven door,
effen maar moet ik nog mee,
iedereen die wil, mag voor.
Zoet en zout heb ik geproefd,
kende kommer soms en kwel,
‘k heb in ‘t paradijs vertoefd,
af en toe ook in de hel.
‘tIs niet dat ik niet meer wil,
‘kzit niet bij de pakken neer,
maar het is ’n groot verschil:
snotbel of belegen heer.
‘kZet niet ieder zeil meer bij,
‘khang m’n mantel naar de wind,
maar ik ben met alles blij,
‘kvind mezelf een zondagskind.
Mijn advies ten lange lest,
ook al heb je’t niet besomd:
blijf genieten van wat rest,
laat maar komen zo het komt!

Oud en jong
Als jonge mensen iets vergeten,
stak tijdgebrek ’n spaak in’t wiel.
Als ouwetjes het niet meer weten,
dan noemt men dat al gauw: ”seniel”.
Als jong’ren zich verliefd gaan voelen,
hoor je: ”we zijn maar één keer jong”.
Bejaarden die ‘n keertje kroelen,
die gaan meteen over de tong.
Als kinderen naar adem snakken,
dan zijn ze aan vakantie toe.
Als oudjes ‘ns ’n keer verzwakken,
zegt iedereen: ” díé zijn gauw moe”.
Als jongeren bezwaren maken,
heet dat ’n eigentijds verweer.
Als ouwetjes ’n standpunt kraken,
dan snappen ze’t zo niet goed meer.
’n Jongeling met een depressie,
dat wordt als crisis afgedaan.
’n Oudje met ’n dwangobsessie,
roept: ”kom we gaan er tegen aan” !

Oud en nieuw
Wat mensen bij elkaar brengt: lekker eten en muziek,
dat maakt de samenleving juist zo simpel,
’n maaltje en ’n liedje, iets moderners of klassiek,
verbroedert en verwijdert elke rimpel.
’n Boerenstamppot van andijvie met ‘n kuiltje jus,
’n bord met rijstepap als achterafje
en ‘touwe jaartje, afgeleefd, verlaat het hier en nu,
het nieuwe meldt zich in een dapper drafje.

Oud en nieuw
Tussen wiegelied en kraaienmars,
wordt wat afgefloten.
In cafés en drukke discobars,
kraakt men heel wat noten.
In elk feestpakket vind je muziek,
overal klinken liedjes
en zelfs bij de ochtendgymnastiek,
horen melodietjes.
Men loopt huppelend bij de hofkapel,
achter de muziek aan
en hoor je opeens ensemblespel,
kun je ook niet stil staan.
Van akkoorden en een melodie,
wordt een lied geschreven.
Hoempa, hiphop, harmonie,
zijn een deel van’t leven.
Maar Silvester brengt ons bij elkaar,
neuriënd van binnen,
om dan fris en flink het nieuwe jaar,
klinkend te beginnen.

Oud geluk
Voordeel van ’t ouder worden,
plussen van de oude dag,
komen hier zó aan de orde,
daarvan nu ’n klein verslag:
Meer gezicht als je gaat kalen,
bij de kapper spaar je geld,
Je kunt voortaan zelf bepalen,
wat je eet en kokkerelt,
mag aan alles maling hebben,
zelfs aan Sint en zwarte Piet,
hebt geen last van spinnenwebben,
als ze ‘r zijn, je ziet ze niet.
Draag je ongelijke sokken
niemand die daar iets van zegt,
stappen hoeft niet, je mag sjokken,
ook dat hoeft niet meer zo recht
en al werd het horen minder,
luisteren dat gaat nog goed.
Je rent niet van hier naar ginder,
alles mag nou en niks moet.
Je leeft fijn je eigen leven,
ook al wordt jouw wereld klein,
ouderdom wordt jou gegeven,
en dat hoeft geen straf te zijn.

Oudjaarswijsheid
Weken en maanden, ze vliegen voorbij,
zo is ’t nog winter en zo is’t weer mei.
Er kwam geen einde haast, soms aan ’n week,
maar hij was pleite als je effe niet keek.
Zo is ’t ook met ’n jaar vlug gebeurd
en z’n vertrek wordt maar zelden betreurd.
Gloednieuw staat er al weer een voor je klaar,
net als z’n voorganger onhandelbaar.
Je bent gewaarschuwd en telt dus voor twee,
keus is er niet, dus we doen het ermee.

Ouwe danser
Dansen gaat voetje voor voetje,
da’s is wel ‘ns anders geweest.
Nu ben ik dansend ‘n doetje
en vier ik krukkend ’n feest.
M’n koppel klunzige voeten,
zijn me ’n blok aan ’t been.
Volgend ’n mij vreemde route,
weten die ook niet waarheen.
Huppelend op hoop van zegen,
meestal met schuim op m’n mond,
blijf ik me ritmisch bewegen,
maar krijg geen poot aan de grond.

Ouwe tijd
Niet te geloven ooit waren er tijden,
zonder de printer en panty’s en pil.
Je zag geen bromfiets, geen brommobiel rijden,
penicilline dat was nog heel pril.
Ballpoint en baaldag niet, geen bolletjesslikkers,
telebankieren en geen turbotrut.
geen aids, of airbag en geen plastic stickers,
geen AOW, WAO en geen VUT.
Zonder het tapedeck en de tekstverwerker,
geen ladyshave en geen man op de maan.
Zonder het T-shirt of tuner-versterker,
geen fax of video of deeltijdbaan.
Nu merk je pas van hoe weinig we wisten,
niemand wist toen van computers bescheid,
Maar nu je merkt wat ze allemaal misten,
hebben ze het goed gedaan in die tijd!

Ouwvellenbal
Al zijn we acht en tachtig, dat is niet kinderachtig,
toch voelen wij ons lang nog niet passé.
Het zijn alleen getallen, toch gaan we carnavallen,
we pakken de rollator, hupsakee.
’n Blij en vrolijk liedje, zo’n simpel melodietje,
schudt volgens plan de spinsels uit je kop.
Zo’n trekharmonicaatje, past prima in ons straatje,
en zet ons heel de avond in galop.

Over last
We gaan ‘t ‘ns hebben over lasten,
die waren al behoorlijk zwaar.
We gaan diep in de buidel tasten,
nu zijn pas echt de rapen gaar.
De broekriem die verkast wat gaatjes,
men kort op de AWBZ.
Het wordt verpakt in mooie praatjes
en dan verkocht als: nood breekt wet.
En als de prijzen blijven stijgen,
het kabinet dat nodig vindt,
kun je voor weinig niks meer krijgen,
alleen nog regen, sneeuw en wind.

Over de datum
Ik ken er een die oud wou worden,
dat had ze al van jongs af aan,
op zich is zoiets dik in orde,
als je maar tot de grens wilt gaan.
Instructies zat, in alle kleuren,
je vindt ze in elk sprookjesboek,
oud wórden is een mooi gebeuren,
om hét te zijn, da’s andere koek.

Overbevolking
Ze had, na het dertiende kind,
de buik meer dan vol van het baren
en ook, lang genoeg roomsgezind,
de kool en de geit willen sparen,
maar vond het nu voortaan volop
en zei: ik hou op met bevallen,
het maakte me arm als Job,
ik heb ook geen plek voor z’n allen.

Pa z’n dag
’t ls wel fijn zo’n Vaderdag,
'tHeeft z'n tegen en z’n voor,
maar als het aan vader lag,
ging ie lekker toch niet door,
want zo’n middenstandsverzinsel,
kost heel dikwijls handen geld
en d'r wordt vaak in beginsel,
meestal aftershave besteld.
Soms spendeert men 'n paar sokken,
of 'n stropdas die niet staat
en de jeugd zit met de brokken,
duur is dan de goede raad.
'tZit 'm echt niet in geschenken
'tls de inzet die't 'm doet.
Slechts door 'ns aan hem te denken,
geeft 'n vader weer wat moed.
Zonder stropdas; zonder sokken,
is zo'n Vaderdag best fijn.
Zo, ik wil er niet om jokken,
mogen Vaderdagen zijn.

Paardengebed
Schenk me water, geef me haver
en verzorg m’n huid, m’n vacht.
Spaar de benen, van uw draver,
zie me niet als dommekracht.
Laat het tuig me nergens knellen,
trek de riemen niet te strak,
want ik kan het niet vertellen,
als ik straks naar adem snak.
Spui gerust uw ongenoegen,
als ik op m’n bit ‘ns bijt,
lijk ’n paard zal ‘k voor u zwoegen,
toon dan uw tevredenheid.
Als ik moeite heb met eten,
kan het van de tanden zijn,
die verrot zijn of versleten,
geef me dan iets voor de pijn.
Laat toch nooit m’n staart couperen,
’t mooiste sieraad van m’n lijf,
waar ik vliegen mee moet weren
en de dazen mee verdrijf.
Geef me als het moet de sporen,
en de zweep alleen als’t moet,
want ik ben als paard geboren
en dat blijf ik voet voor voet.

Paasbest
Paasfeest voor al wat Christen is,
het eindpunt van de vasten,
het madeliefje, de narcis,
zijn blije lentegasten.
De kip bepaalt het paasmenu,
jouw eetwensen vervult ze,
zeg hongerlijden maar salut,
want met haar ovum scoort ze.
Één eitje is vandaag geen ei,
vraag het maar aan de paashaas,
twee brengt hij er daarom graag bij,
te saam met z’n collega’s.
‘n Nieuw kostuum wordt aangepast,
Driedelig, grijs met rokvest,
je sjouwt rond met een schuldenlast,
wel echter op z’n paasbest.

Paf-lamento
Ondanks kritiek en verhoogde accijnzen,
enge figuren op slof en op pak,
zijn er zat, die over stoppen niet peinzen,
zeker niet: ik heb van roken tabak.
Die als een dieseltrein door blijven paffen,
net of de lucht niet van iedereen is,
moeten en zullen hun medemens straffen,
oogsten daarmee ook ‘n wolk ergernis.
Als men zo doorgaat met choken en smoken,
met de gevolgen van dien eromheen,
dampend en wasemend ononderbroken,
dan heeft de laatste de dampkring alleen!

Hof van Eden
’n Adam en Eva, die hadden haast niets,
geen huis of geen haard om te branden,
ze maakten hun bulletjes van zomaar iets,
alleen, zonder hulp, met hun handen.
Ze hadden geen zorgen, om eetwaar of drank,
het voedsel viel zo uit de bomen,
belasting kwam lang naderhand, godzijdank,
het luchtruim was hun onderkomen.
’n Eeuwigheid later is er veel te veel,
ondoenlijk om te selecteren,
alleen krijgt nou niet iedereen nog z’n deel,
’n fout in het distribueren.
Voortdurend is er ’n boel volk op de vlucht,
op zoek naar zo’n lustoord van heden,
maar waar vind je nou nog die hemelse lucht
en sfeer van ‘t oude Hof van Eden.

Pasen
‘tIs pauze voor de hennen en de hazen,
na ‘t leggen en ’t bezorgen eindelijk rust,
heel even geen gedonder in de glazen,
geen mens die voor ‘t eerst nog eitjes lust.
Het haantje dat z’n legkorps aan bleef sporen,
is absoluut aan’t eind van z’n Latijn,
zoekt stilte op het topje van z’n toren,
hij kan maar ergens heer en meester zijn.
Als dan ook nog de klok begint te beieren,
wiens galm sinds goede vrijdag werd gesmoord,
is het met hanen, hazen, hennen, eieren,
’n Pasen net zoals ‘n Pasen hoort.

Pasen
Het is Pasen, ‘tis weer voorjaar,
iedereen van goede wil,
is het Opperwezen dankbaar,
staat ’n ogenblikje stil,
bij het jaarlijkse ontluiken,
van het wonder der natuur,
van de knoppen aan de struiken,
van het groen, nog jong en puur.
Zijn uit Rome dan de klokken,
na de vasten, weer terecht,
wordt ook in de hennenhokken,
de productie platgelegd.

Paul alaaf
Brood en spelen krijgt het Klompengat,
geen kruimeltjes maar prinselijk brood.
Alaaf, kom maak je borst maar nat,
aan zoete broodjes, heel geen nood.
Brooddronken worden we dit jaar,
van ’n bakker met ’n prinsensteek,
maar beter Paul z’n brood, hapklaar,
dan spulletjes van de apotheek.

Pax
Hoe veel herrie, hoe veel heibel,
oorlog in de naam van God,
komt vaak door koran en bijbel,
da’s de ironie van ’t lot.
Want in plaats van pais en vrede,
wat je van zo’n boek verwacht,
gaat het, sinds een ver verleden,
over helse strijd om macht.

PC
‘n Superior performance, total control,
da’s iets voor ’t computergebeuren.
Je gaat met dit werktuig totaal uit je bol,
naar links, rechts en achterste veuren.
Nu krijg je weer gratis ’n Windows 10 toe,
‘n ding van ‘n hoog importantie.
Je hoort dan voortaan bij de happiest few,
oh ja, ook nog drie jaar garantie.

Pecunia non olet
Gaan geld en fatsoen nog wel samen,
oprechtheid en bank door één deur,
of zijn het gewoon loze namen,
markeringen zonder teneur?
Met geld kun je veel gaten stoppen,
voor geld krijg je alles gedaan,
je kunt het er heel ver mee schoppen,
maar ook veel delict mee begaan.
Fatsoen verdwijnt naar vuilstortplaatsen,
de eerlijkheid is uitgeteld
en wordt, gekras van scheve schaatsen,
gedempt door de klank van het geld.

PGB
Als ’t leven ’n last wordt,
’t bestaan gaat je hinderen,
er iets aan je lijf schort ,
je moed gaat verminderen,
als alles verkeerd gaat,
de kwalen je plagen,
is een ding wat vaststaat,
je mag gratis klagen.

Philips
Gerard, met één lampje aangevangen,
wel klein da’s waar, maar het gaf licht,
die zag in zijn dromen lampen hangen,
van Rodeschool tot in Maastricht.
Zei: als ik één lamp kan laten branden,
doen het er zo ’n paar miljoen
en er komt meteen wat uit mijn handen,
wat niemand mij gauw na zal doen.
Het vervolg van dat povere peertje,
is dagelijks te zien om ons heen
en de les van het lampje dat leert je:
één lichtje komt zelden alleen.
Gerard schiep nog ‘n boel apparaten,
tot ieders vreugd en ieders wens.
Nuttig in alle soorten en maten
en zei: het gemak dient de mens!

Ping pong
Als j’ inplaats van tafeltennis
ping pong durft te zeggen,
zal zo’n tafeltennisfreak,
jou ’n uit gaan leggen:
ook al hoor je ping en pong,
is het heiligschennis,
als je ’t pingpongen verwart,
met het tafeltennis.

Pinksteren
Zij is er weer de pinksterblom,
de zon die zet de bakens om.
Natuur die komt je tegemoet.
De vogels voelen het ook goed,
ze bouwen nesten bij de vleet,
Er ligt ’n ei in, voor je’t weet.
Straks wordt het ei ’n karekiet,
’n kauw of ’n kanariepiet.

Plannen
’t Leven dat bestaat uit plannen.
’t leven is één grote jacht
en je blijft je in aan’t spannen,
rijkdom wil je en meer macht.
Vorderen, eisen, marchanderen,
rennend zonder rust of duur,
om obstakel heen laveren,
van het kastje naar de muur.
Je doet meer dan je zult kunnen,
als je denkt: nou klaar is Kees,
‘k heb ‘t aardig weten runnen,
blijft daar altijd weer de vrees,
dat je toch iets bent vergeten,
en je wordt opeens gewaar,
dat je fout hebt staan te meten
en je weet: ik ben nooit klaar.

Plat
Zonder klompen, zonder klak,
zonder das van bonte rùìten,
bledde, zelfs in’t sjiekste pak,
toch ’n boerke van bùìten.
Kunde gij nie mir zo rad,
al die bésse naomen noemen
en al praote minder plat,
afkomst is nie te verbloemen.
Ge kunt gròòt doen en pedant
en de dùùrste skoen gaon kopen,
bledde aon oewe stam verwant,
òòrsprong kunde nie ontlòòpen.

Plichtbesef
De scheiding tussen lef en laf,
schiet je niet zo te binnen,
de een stapt overal op af,
maar is wel bang voor spinnen.
De lafaard wordt heel vaak een held,
als ie z’n kind moet redden,
maar kiest wel eieren voor z’n geld
en vlucht voor pissebedden.
Ik neem wel graag mijn petje af,
voor helpers van patiënten
en sta voor de prestaties paf,
van brandweer en agenten.

Plu
Met de wind in de rug en de zon in je nek,
is fietsen des zomers genoeglijk, te gek.
Maar regen van voren en wind op je smoel,
laat weinig maar over van ’t zomergevoel.
Ze zeggen: het water stroomt altijd naar zee,
maar evenveel nattigheid fietst met je mee.
Dan helpt geen snotdomme en geen potverju,
één redmiddel rest dat is de paraplu.

Pluk de dag
Je hebt dagen van zonlicht en dagen van kou
en andere, dan blijft het gieten.
Je hebt dagen, dan is heel de lucht hemelsblauw
en vaak zijn er, om op te schieten.
Je hebt dagen, dan denk je: wat moet ik er mee,
ook dagen, dat alles wil lukken
en een, dat je denkt, die is best wel okay,
die moet je onmiddellijk plukken.

Pluk de dag
Die zeldzame zonnige vlagen,
van vriend’lijke vrolijke dagen,
daar moeten we zuinig op zijn.
De dagen van hoesten en niezen,
die niet gauw het hazenpad kiezen,
vergeet die op korte termijn.
De mooie die moet je onthouden,
de dagen van snot- snip verkouden,
vergeet die zo snel als maar kan.
Onthou slechts de mooiere dagen,
die ‘t daglicht goed kunnen verdragen,
want dáár zijn er niet zo veel van.

Poëzie
Iedere eeuw had zijn poëten,
dichters van de kouwe grond,
die ‘n tijd onsterfelijk heetten,
dat bazuinden ze in’t rond.
Maar ook roemrijke poëten,
in hun tijd bekend, gevreesd,
zijn nu al zo ver vergeten,
dat niet één mens hen nog leest.

Politici
Ze willen zo graag naar de top,
de rechtsen en de linksen.
Ze stellen zich weer aaibaar op,
als achterbakse sfinxen.
Dat houden ze heel de tijd vol,
zonder blikken of blozen.
Ze spelen behendig hun rol,
totdat ze zijn gekozen.

Ponyloterij
‘k Hoor het hinniken van de pony al,
bij het naken van de carnaval.
Heel Best steunt de ponyloterij,
niemand stuurt de lotenboer voorbij.
Elkeen hoopt dat ‘t zijn perdje wordt,
ziet zich lid al van de paardensport,
maar al wint hij ook geen enkele prijs,
brengt geen man of vrouw hem van de wijs.
Hij blijft lachen omdat hij wel weet,
dat het rendement goed wordt besteed.

Pootjes
Met kerngezonde leden,
wordt steen en been geklaagd,
we jammeren ontevreden,
maar doen wat ons behaagd.
We kermen om het kleine
en niet om het geheel.
alleen de tierelantijnen,
zijn existentieel.
We doen als arme klootjes,
maar hebben het niet slecht
en straks komt op z’n pootjes,
toch alles weer terecht.

Postman
Jan stapte voor de kost,
de vonken uit z’n sloffen,
hij zei: da’s is nog ‘ns boffen
zo’n baantje bij de post.
Doch na m’n laatste brief,
de laatste enveloppen,
moet ik er toch mee stoppen,
maar ’t leven had me lief.

Potverteren
Dat waren nog eens tijden,
je kon je lol niet op,
veel zon, geen schaduwzijden,
de vreugde op en top.
Je lachte hele dagen,
de slaap was voor de nacht,
met goedgevulde magen,
en nooit klonk er ’n klacht.
Maar plots ging men aan ’t schuiven,
was niemand nog tevree,
wou feesten en meer fuiven
vooral door de teevee,
bij hoog en laag beweren:
da’s niks en da’s niet goed,
we moesten profiteren
en wel op staande voet.
Het roofdier internetten,
joeg ons de wereld rond,
de oude waardewetten,
verloren elke grond.
De werkweek werd 5 dagen,
vakantie kan niet op,
we krijgen wat we vragen,
maar worden arm als Job.

Prettig gestoord
Om’t leven te kunnen genieten,
is prettig gestoord niet verkeerd,
d’r zijn al genoeg zielenpieten,
die hun lesje niet hebben geleerd.
Somwijlen ’n tikkeltje knetter,
is eigenlijk niet zo beroerd,
er wordt al genoeg, naar de letter,
mooie-praatjes-toneel opgevoerd.
Kom snel voor de dag met je fratsen,
die aanslaan in kerk en in kroeg,
je zult er veel mensen mee matsen,
gewoon is maar half gek genoeg.

Protest
Wat ik niet veranderen kan,
moet ik accepteren,
ook als Jan en alleman,
loopt te protesteren .
Da’k van demonstreren ril,
ligt in d’aard van’t beestje.
Als ik polonaise wil,
ga ‘k wel naar ’n feestje.

Q-koorts
We hebben de mazelen overleefd,
de wegescheet, de waterpokken.
Voor lopend oor en bof gebeefd,
zijn van de rodehond geschrokken.
Eczeem gehad en gordelroos,
gevochten tegen vlooien.
Dus zullen we ‘t ook wel moeiteloos,
met vogelpest en Q-koorts rooien.

Ramptoeristen
Naar d’ellende van de medemens,
is men groepsgewijs nieuwsgierig,
dikwijls is tot aan de lompheidgrens,
hun performen armetierig.
Waar de neus, dicht boven het verdriet,
speurt en snuffelt, onverminderd,
raakt het de misèrezoekers niet,
dat ‘n helper wordt gehinderd.
Waar men oog in oog staat met de dood,
om zich aan het leed te laven,
zijn niet de slachtoffers zielenpoot,
maar de drom mobieltjesslaven.

Ratten
Wat ritselt door m’n achtertuin
en banjert door m’n sperziebonen?
Wat schuifelt door m’n jonge juin,
verbellemont m’n anemonen?
‘tIs donker dus ik zie geen fluit,
geen barst, geen lor, geen hand voor ogen.
Ik hoor alleen dat slinks geluid,
de nacht dimt mijn gezichtsvermogen,
of ‘t is de nachtelijke wind?
Dan zijn het toch geen criminelen.
Misschien dat ik de ratten vind,
die ’n spelletje met mij willen spelen.

Regelkunstjes
Geen klap snap ik van politiek,
van fracties, kabinetten.
Het lijkt wel vreemd, maar ik word ziek,
van al dat ouwebetten.
De linksen stemmen altijd voor,
waar rechts niet van wil praten
en later duwt men zelf iets door,
wat men ooit zei te haten.
Voor mij is’t ’n gesloten boek,
dat vreemde vak: regeren,
ik zal als ‘k ooit wat anders zoek,
dat pas op’t laatst begeren.

Regels van dien Aert
In Best is’t leven lijnrecht goed,
omdat daar niemand moeilijk doet
en er elkaar ‘t goede gunnen.
‘tIs ’n gemoedelijke plek,
waar we met wisselend bestek,
terdege uit de voeten kunnen.
Men leeft er blij en welgemoed,
tot iemand, die er niet toe doet,
opeens zegt: dit moet niet beklijven!
We weten: regel moet er zijn,
maar Best: gedraag je niet zo klein,
laat Anton nog langdurig blijven!
We weten nou wel allemaal,
dat, wat je aan hem hebt, speciaal,
hij zag ons als z’n beste vrinden.
Nu moeten we opnieuw te veld,
om voor precies‘t zelfde geld,
zo’n burgemeester nog te vinden.

Regen
Veel te veel is er gevallen,
voor wel honderd jaar misschien.
Druppels die m’n dag vergallen,
‘k kan geen vochtigheid meer zien.
’t Is met vruchtwater begonnen,
toen het dagelijkse bad.
Van het zweten, na het zonnen,
werd je ook terdege nat.
met dit vocht wordt zelfs gezegend,
water drinken we als Bob.
‘tHeeft nou wel voldoend geregend,
m’n geduld is meer dan op.

Regen
j’Hebt dagen van zonlicht en dagen van kou
en dagen dan blijft het maar gieten.
j’Hebt dagen dan denk je: waarom moet dat nou?
Zo’n dagen die zijn om te schieten.
We zijn voor ’n tikkeltje regen niet bang,
we zullen het wel overleven
Doch sombere dagen die duren te lang,
en mooie die duren maar even.

Rokeloze manier
De rookloze trant om te leven,
van jaren zonder sigaret,
kan jou nogal wat voordeel geven,
probeer het maar, dan weet je het.
Je spaart voor jezelf kapitalen,
die jij nou de ruimte in blaast,
je martelt je ademkanalen,
totdat ze het opgeven, haast.
Het ergste van al zijn de gassen,
die jij om je henen verspreidt,
d’r valt wel een mouw aan te passen:
zie roken als morbiditeit.

Rood-witten
Voetje voor voetje begint PSV,
’n beentje of wat voor te zetten,
brengt deze keer ook z’n beste been mee,
lanceert zo z’n tweetrapsraketten.
Géén voetbalploeg meer van hét zere been,
maar eentje wat aan weet te poten,
grif en gedegen nu, van top tot teen,
waar enkel met scherp wordt geschoten.

Russische Kerst
Zingen en Rusland, dat hoort bij elkaar,
eeuwenlang, al in de tijd van de tsaar,
Kerstmis dat is bij hen heel speciaal,
elke kozak geeft zich dan helemaal.
Recht uit het hart komt hun Russische lied,
maar zonder wodka, dan zingen ze niet.
Rust
Graag wil je de bedstee bestijgen,
na ’n etmaal van zwoegen en zweet,
die jou op de knieën kan krijgen,
jou afmat en uitput compleet.
Verslagen dan op alle fronten,
lig jij algeheel uitgeblust.
Niks kan jou nog verblotekonten,
want slapende kom je tot rust.

S.B.O.
Histories zijn we slecht bedeeld :
Odulphuskerk en enkele boerderijen.
Veel moois zijn we al kwijtgespeeld,
het kan nou niet zo veel meer lijen.
De kerk blijft daarom overend,
hoeveel dat ook van ons gaat vragen
Het is een fluitje van een cent,
als wij ‘n steentje bij gaan dragen.

Sam-sam
Zijn vrouw en Sam doen alles samen,
ze doen maar zelden iets alleen.
Zo lapt zij elke week de ramen
en Sam die kijkt er dan door heen.
Zijn vrouw en Sam zijn zeer eenparig,
‘tIs samen uit en samen thuis.
Ze eten biefstuk, zij heel karig
en Sam haar portie dan incluis.
Zijn vrouw en Sam zijn echt ‘n koppel
ze zijn gezamenlijk ‘n kliek.
Sam drinkt tot aan de laatste droppel,
‘n liter rum en zij wordt ziek.
Zijn vrouw en Sam zijn zeer verbonden,
sam-sam, en bloc zo met elkaar.
Als zij door leeuwen wordt verslonden,
staat Sam er bij en kijkt er naar.

Santé
Met de klare komt de klaarheid,
want de tongen komen los.
Met de wijnfles komt de waarheid,
hulde aan de druiventros.
Ieder lied dat wordt gezongen,
is verhoging van de sfeer.
Kweel derhalve ongedwongen,
maar blijf wel uit het verkeer.

Schaalverhaal
Je kunt diverse kanten op,
als je met schalen krijgt te maken,
’n ei dat krijg je uit de dop,
als je de schaal goed weet te kraken.
’n Engelsman die noemt het shell
als hij ’n eitje wil gaat doppen.
De schaal van Richter lijkt het wel,
als ze je voor je schalen schoppen.
De kapelaan z’n kapitaal,
is opbrengst van de schaalcollecte
anders dan de huishoudschaal,
door’t loon wat jou de baas verstrekte.
’n Schaalvrucht smaakt mij opperbest,
als ze er bubbelwijn bij schenken
en zo’n vierdelig schalennest,
doet mij aan lang geleden denken.

Schijn bedriegt
Hoedt u voor nette schavuiten,
dat tuig met een vriendelijke smoel,
een en al glimlach van buiten,
maar zonder ‘n menselijk gevoel.
Altijd maar speurend naar sullen,
naar ezels, op de bonnefooi,
slim hoe ze hun zakken vullen,
met hulp van hun simpele prooi.
Link zijn dit soort criminelen,
voor schurken ziet niemand ze aan,
weten hun spel zo te spelen,
zodat jij voor joker blijft staan.

Schijnheilig
Van ‘t kwade heb je gauw genoeg,
en van het goede nooit te veel.
Het slechte komt altijd te vroeg,
’t juiste juist integendeel .
Het lichte vinden we heel gaaf,
het donkere onaangenaam.
Des daags dan zijn we preuts en braaf,
maar dromen doen we polygaam.

Schone lei
De laatste loodjes, niet de lichtste,
van ‘n problematisch jaar,
zijn met stille trom vertrokken,
en ’n schone lei ligt klaar.
Niemand weet hoe d’euro’s rollen,
wie weet haalt het toch wat uit,
als u het dan wilt proberen,
hopend op ‘n nieuw geluid,
wens ik u van ganser harte,
voor het ongerepte jaar,
veel geluk en veel gezondheid,
en begrip toch voor elkaar!

Weer naar school
‘tIs uit, ‘tis over, ’t is voorbij,
de schoolvakantie vond z’n einde,
we starten met ’n schone lei,
de uren worden vastomlijnde.
‘tIs niet meer: ”gooi maar in mijn pet,
daar zijn we hier niet voor gekomen”
Van zee en zon en zomerpret,
mogen we alleen nog dromen.
We vossen ons de vakken door
en pompen, pezen, zwoegen, zweten
we nemen ons het heel jaar voor,
dat we weer heel veel willen weten.

Schoonmaaktijd
Wij doen de hele boel van binnen en van buiten,
de rotanstoelen en de richels en de ruiten.
Wij doen de vestibule en de vensterbank
en als ‘t klaar is krijgen we slechts stank voor dank.
We doen de plee en ‘t portaal en de plavuizen
en uit de plaid daar plukken wij de vuile pluizen.
We doen de twintig treden in het trapportaal
en de beloning die is kariger dan kaal.
Niettegenstaande toch de slechte financiering,
doen we de vensters, vestibule en de vliering.
We maaien driemaal op een dag ‘t groene gras
en schrobben tussendoor de tegels van ’t terras.
De keukenkasten doen we en de kokosmatten,
we snijden prei en juin en pitten de patatten.
Hoe zijn we ooit begonnen aan zo’n slavenbaan?
We zijn het beu, we nokken af, de boot is aan.

Schranzen
Meneertjes en madammetjes,
genieten stuk voor stuk,
van rijk belegde bammetjes
en snoepgoed in één ruk.
Ze voeden zo hun hammetjes
en zuchten onder ’t juk,
van overdaad aan grammetjes,
dat is hun ongeluk.

Schrik
Het zal altijd wel zo wezen:
van de dingen die we vrezen,
hebben we de meeste tijd de meeste angst.
Niet van dingen die gebeuren,
wij zij dikwijls uitentreure,
van ellende, die nog komen moet, het bangst.

Schuld
Het zwarte schaap, de zondebok,
kan men maar moeilijk missen.
De paal, de sul, de domme sok,
om tegen aan te pissen.
Die men de schuld van alles geeft,
de zonden aan zal tijgen.
Het geeft, bij schuld, niet wie hem heeft,
maar wel wie hem zal krijgen.

Seniorkatten
Ook mijn katten die vierden de lente,
op hun eigen bezonnen manier,
niet dat dringende, dat pertinente,
niet als koeien, op zoek naar ’n stier,
maar voorzichtig, bedachtzaam als poezen
en genietend van hún zonnestraal.
Beetje kat in ’t bakkie en soezen,
krols, dat staat bij hen niet meer centraal.

Shoppen
Dat rondgeslinger in ’n winkel,
maakt mij gewoonlijk niet zo blij.
Ik ben teveel nog boerenkinkel
en kan er met m’n pet niet bij,
dat iemand overal aan moet ruiken,
eerst voelen of het hem bevalt,
nee ik hoef nergens in te duiken,
het hoeft voor mij niet uitgestald.
Wat ik te kort kom zal ik halen,
en ga niet boven m’n rantsoen,
want wat je koopt moet je betalen,
ook als je er niks mee kunt doen.
Als je verslingerd bent aan shoppen,
sta je geregeld in het rood
en kun je niet met shoppen stoppen,
ben je gewoon ’n zielenpoot.

Sigaret
Je hoest te veel, je proest te veel, je voelt ‘k ga naar de knoppen
en als je nog niet dood wilt gaan, moet je met roken stoppen.
Je weet: ‘tis allesbehalve goed en moet het af gaan schaffen,
maar nicotine in je bloed, zegt dat je door moet paffen.
Dus hoest je door en proest je door en teistert je conditie,
je longen en gordijnen goor, bij jou en je familie.

Sint
’n Maand aan ’n stuk, is iedere uk,
nerveus en te bang om te slapen.
Want straks komt de Sint, dat vreet aan ’n kind,
stress wordt het, voor die arme schapen.
Maar komt dan het feest en is ie geweest
en was ie weer gul met geschenken,
is’t uit met de schrik, is zelfs Piet dikke mik,
ook de Kerstman staat al weer te wenken.

Sint
U huppelt al lang bij ons over het dak,
de tel ben ik kwijt, hoeveel jaren.
Uw paard nam de nokken, met alle gemak,
alsof het maar molshopen waren.
U strooide cadeautjes, voor iedereen wat,
er viel op U niets aan te merken,
maar nu was er plotseling ’n Kamerdebat,
over slaven die U hard liet werken.
‘n Storm in ‘n glas bleek het en niet meer,
vooral van de Jan Pierewieten.
Die gingen daar als kleine kleuters te keer,
alleen om de kleur van uw Pieten.

Sint Juttemis
Wanneer wordt de wereld stil,
iedereen van goede wil,
is er geen belasting meer,
stort ’n vliegtuig niet meer neer?
Wanneer schaft men oorlog af,
worden boosdoeners bestraft,
komt er weer ’n postkantoor,
gaan de centrumplannen door?
Niet eer dan Sint Juttemis,
komt het aardse paradijs.
Let op, met Sint Juttemis,
wordt de wereld eindelijk wijs.

Sint Sint Sint
’t Bestaan van de man in drie levensfasen:
als kleuter gelooft ie in de ooievaar,
in zwarte pieten en in sinterklazen,
in d’eerste klas pas wordt ie twijfelaar.
Als puber zal hij nergens in geloven,
hij lalt soms nog ’n pepernotenlied,
maar is totaal niet meer ondersteboven,
van Sinterklaas, zelfs niet van zwarte Piet.
De derde fase: hij heeft eigen spruiten,
de trauma’s uit z’n jeugd is hij de baas,
de maan schijnt stimulerend door de ruiten,
hij leent ’n baard en wordt zelf sinterklaas.

Slaap
Na gedane arbeid,
mateloze werktijd,
veel bekwame spoed,
stram van lijf en leden,
murw en moegestreden,
is het rusten goed.

Smartphone-terreur
D’een is niet van huis te branden,
d’ander zoekt de horizon,
wil alleen naar andere landen,
maakt zich vrij uit z’n cocon,
hier kan hij z’n kont niet keren,
daarom zegt hij: nou tabee,
gaat wat paden uitproberen
en z’n smartphone die gaat mee.
Zonder zegt ie ben ‘k een stakker,
zielig zonder GSM,
‘k slaap ermee, wordt ermee wakker,
heel m’n leven drijft op hem,
‘k word door whatsapp voortgedreven,
hij misbruikt mijn slavenaard,
zonder smartphone is mijn leven,
eigenlijk niet de moeite waard.

Sneeuwval
‘tIs weer weer voor boerenmoes,
hete bliksem en petazzie,
allerhande ratjetoes,
met ‘n winterharde passie.
Sneeuw is schitterend als het daalt,
‘tis met niets te vergelijken.
Als je om de kou niet maalt,
is het cool om naar te kijken.
Maar al na ’n dag of wat,
laat de sneeuw z’n masker vallen,
ook jou, dat is nogal glad
en gaat dooi de pret vergallen.

Soort zoekt soort
Een apartheidsmaatschappij,
duldt er nooit ‘n vreemde bij.
Oud bij oud en kleur bij kleur,
jong bij jong en geur bij geur.
Land van vreemde smetten vrij,
wordt een stoffige partij:
dom bij dom en duf bij duf,
saai bij saai en suf bij suf.

Spelbepaler
Hij wist, als gitarist, de juiste snaar te raken,
had ie ’n noot gemist, wist ie weer aan te haken,
zodat de hele band van drummer tot bassist,
niet eens merkte, dat er ’n nootje werd gemist.
Dat zijn de fijne kneepjes van het musiceren
en scholen zijn er geen, waar jij die kunst kunt leren,
zoiets dat heb je of zoiets dat heb je niet,
het is ’n buitenkans, wat het fortuin je biedt.

Spreken is zilver
De schoolmeester spreekt,
waar de wijzere luistert.
Waar betweter preekt,
is’t de zwijger die fluistert.
Gun in het nieuw jaar,
eens het zegje aan stillen,
die krijgen het klaar,
zonder ‘n woord te verspillen.

Spreker
Op elke bijeenkomst, op ieder convent,
daar is er wel een die zich wil laten horen.
Al zijn gezwam, dat gebed zonder end,
en al dat gebeuzel is hem aangeboren.
Doch één is er wel die de spreker graag hoort,
er mogelijk zelfs wel pap van zou blieven.
die smaaklijk geniet van elk hoogdravend woord
en dat is ie zelf met z´n superlatieven.

Spring
De adem der lente maakt alles weer jong,
vuurt vogeltjes aan om te zingen,
Een felle cadans laat op stel en op sprong,
de lammetjes huppelend swingen.
Een gloednieuwe lente, een gloednieuw geluid,
geeft kans aan de kleuren en klanken.
Dat alles ontluikt en ontkiemt en ontspruit,
daar mag je de zon voor bedanken.

Spring in’t veld
Als je leeftijd niet telt,
blijf je ’n spring in ’t veld
en je wordt ’s morgens opgewekt wakker,
maar die zielig wil zijn
en zich wentelt in pijn
is, voor hij het doorzien heeft,’n stakker.
Daarom geef het niet op,
wissel draf met galop,
blijf je geest en je benen bewegen,
nog veel morgens misschien,
laat de zon jou weer zien,
dat er elke dag hoop is op zegen.

Starters
Beter klein en onafhankelijk,
dan meteen al grote baas.
Het lijkt lucratief aanvankelijk
en het biedt misschien soelaas,
maar het is ook speculeren,
want waar vind jij personeel,
dat zich, zoals jij, zal weren,
deugdelijk en principieel.
Iedereen moet klein beginnen,
kruipen. lopen, lammetjespap,
beter kleine beetjes winnen,
dan ineens ’n reuzenstap.
Van je minifoutjes leren,
hoeden je voor groot verdriet.
Wie het kleine weet te eren,
die ontgaat het grote niet.

Stekker
Na het treffen, van de stekker
met het eerste stopcontact,
werd de wereld knettergekker,
zo verreikend was dit pact.
‘tHandwerk zou vergeten raken,
ambacht werd niet meer geleerd
en het werd, wou men iets maken,
machinaal gefabriceerd.
Ook de mode reageerde,
moest ie wel, met goed fatsoen
en geen mens die ooit poneerde,
wat zo’n stekkertje kan doen.

Stemmen
Wie zal ik nou ‘ns kiezen,
waar zet ik m’n bolletje neer?
‘k krijg langzaam in de smiezen:
‘tis toch hetzelfde weer.
Want alles wordt verschoven,
blijft op d’agenda staan.
De schuld van het beloven.
wordt zelden afgedaan.

Stemoefening
Bestuurders maken bokkensprongen,
hoog, noch ver, nog fraai, wel raar,
de een die huppelt ongedwongen
d’ander is niet zo’n duikelaar.
Ik kies niet graag een kant-en-klare,
links- of rechtse democraat,
een die om stemmen te vergaren,
achteloos over lijken gaat.
Mijn stem gaat naar een lachebekje,
met ’n ongedwongen plat,
gewestelijk karaktertrekje,
pienter, geestig en gevat.

Ster
We doen haast niet anders dan drinken en eten,
de hele dag door, vaak tot diep in de nacht
en of het gezond is dat wil niemand weten,
er wordt slechts aan kluiven en knabbelen gedacht.
We snaaien alleen en we buffelen samen,
in huis, in de tuin, op ’n bank in’t plantsoen
en hoe het zo groeide, komt door de reclame,
die jou adviseert bij het boodschappendoen.

Stille nacht
De mooiste memories uit ons verleden,
de herdertjes en stille nacht,
zijn onverwacht en onverklaard verboden,
voor nou en voor het nageslacht.
Van d’ herdertjes het piëteitgehalte,
van stille nacht het vroomheidspeil,
werden als liederen te licht bevonden,
voor ons en voor ons zielenheil.
Dan zijn zo dadelijk de dennenbomen
en ook de ballen aan de beurt
en wordt er, na de kaarsjes en de schaapjes,
ook de kalkoen nog afgekeurd.

Stille Nacht
Heilige nacht, herders op wacht,
horen van verre ’n wijsje.
Herders bij ’t vuur, heel de natuur ,
puur als de ziel van ’n meisje.
Niemand vermoedt, zoekt in de gloed,
waarom hij toch mag beleven:
dit kerstverhaal, dat als journaal,
eeuwen hiervoor is geschreven.
Zo’n stille nacht, fluwelig zacht,
elk jaar in’t hart van de winter,
ligt in de stal, in elk geval,
absoluut het Christuskind er.
Strelend ons oor, ’n engelenkoor,
als door de hemel gezonden.
De werkelijkheid, van toentertijd,
is door geen mens te doorgronden.

Stok
Op ’n dag ben je meer stok dan piep,
de een wat vroeger en de andere wat later.
Het komt heel vaak ook in ’t geniep,
bij d’een wat cru en bij de ander delicater.
je denkt: het is nog ver van mijn bed,
maar de stille sloper komt stil en stiekem nader.
Het begin van het eind van de pret
en ’n rendez-vous met je betovergrootvader.

Stoppen met roken
Je rookt en je hoort vele keren:
wie is dat toch die hier zo stinkt?
Je zou het best af willen leren,
maar geur is het die jou verlinkt.
Je bent een der vlugste met hoesten,
doch aflerend traag als ’n slak
en jij laat je longen verwoesten,
want jij ben verslaafd aan tabak.
Maar als je ‘ns kon redeneren:
ben ik nou de baas, of die peuk?
liet jij je door hem niet regeren
en kwam meteen in goede reuk.

Stralen
Weer ’n dag achter onduidelijke ruiten ,
neerslag drijft ieder en elk binnenshuis,
bruin zijn de dalende blaren daarbuiten,
zonder waarneembaar, onnodig geruis.
Er was ’n zomer van mei tot november,
zo langgerekt is ie nooit nog geweest,
zon die bleef schijnen tot haast in december,
het was voor ieder ’n grenzeloos feest.
Maar ook de tijd die we nu aan zien komen,
de maand als afsluiting van het ouwe jaar.
biedt ons, al staat er geen blad aan de bomen,
vrede en vreugde, intiem met elkaar.

Strijd
Tegen tijd is niet te knokken,
’t is vooraf verloren strijd,
zelfs met progressieve klokken,
ben je niet en nooit op tijd.
Tegen tijd valt niet te vechten,
je komt slag voor slag te laat,
hij is baas en wij z’n knechten,
‘t is ‘n strenge potentaat.
Tegen tijd is niet te kampen,
die blijft in z’n eigen spoor,
tracht maar niet om aan te klampen,
want hij is je altijd voor.
Ook al zou je vroeg beginnen,
door misrekening geleid,
dat van tijd niet valt te winnen,
merk je wel te zijner tijd.

Strip de senior
Nu de lusten moeten wijken voor de lasten
en de rimpels zich gaan melden aan het front,
wij steeds dieper in de buidel moeten tasten,
om aantrekkelijk te blijven en gezond.
Nu de handen niet meer doen wat wij graag willen
en de voeten protesteren tegen haast,
zullen wij ons niet aan overvloed vertillen,
zeker niet zolang men op ons spaargeld aast.

Strohalm
Iedereen gelooft wel ergens in,
ongeloof is geen manier van leven.
Geen geloof, dat heeft totaal geen zin,
want dan zou je nergens meer naar streven.
is het republiek of monarchie,
of ’n machtig koningschap van boven,
enkele fanatieke sceptici,
menen dat ze nergens in geloven.
Maar vind je geloof in het bestaan,
om daarna het eeuwig zijn te erven,
dan is het niet moeilijk om te gaan
en opnieuw beginnen na het sterven.

Struisvogels
’n Deel van het volk of ‘t wit is of zwart,
dat teert op ‘t geluk van eenieder,
volgt de weg van verstand en niet van ’t hart,
verkoopt zich aan de hoogste bieder.
Er is meer op de wereld dan ‘t eigen belang,
denk eens aan het lot van zo velen,
dat bepaalt wordt nu door ’n grensovergang,
of een zee waar ze hun leven verspelen.
Nu is er hun nederlaag nog winst voor jou,
maar dat zal zo lang niet meer duren,
vergeet dat zelfzuchtige maar ‘ns heel gauw,
’t fortuin is al bij aan het sturen.
Kom op grijze golf, neem de jeugd bij de hand,
met wijsheid valt veel te bereiken.
Steek je kop niet in’t zand, je ziet straks in de krant,
dat de Donaldjes raar staan te kijken.

Stuivertje wisselen
Yvo houdt op, daar waar Anton begint
en wij mogen allemaal blijven
strakjes dan waait er een andere wind
als Anton de wet voor gaat schrijven
Wordt het ’n stormwind , ‘n heuse orkaan,
tsunami’s die ons gaan passeren,
windstil als Anton aan’t roer komt te staan?
We zien wel, de tijd zal het leren.

T, T en T
Todulfusbeeld en taltaar, ja die waren er nog wel,
maar turgel stond, och herejee, al jaren buitenspel.
Het kreeg zowat geen lucht meer en ’t ademen ging zwaar,
‘twas, wat je noemt versleten, ’n krakkemikkig exemplaar.
Maar nu dan, na ‘n ingreep van ‘n orgelmedicus
en ’t vaak genoeg hanteren ook van de collectebus,
strooit daar in volle glorie, het leek onbegonnen werk,
ons orgel toch opnieuw z’n mooiste klanken door de kerk.

Taal
Taal kan verbinden, maar kan ook verdelen,
taal zorgt dat iedereen d’ander verstaat,
woorden bezeren, maar kunnen ook strelen,
als je maar samen één richting uit praat.
Fouten en flaters, onzinnige streken,
worden verdoezeld door middel van taal,
sterven in stilte, bij wijze van spreken,
horen opeens in ‘n ander verhaal
en vind je ‘t lastig om iets uit te leggen,
of om de waarheid geweld aan te doen,
is ‘n manier, heb ik ooit horen zeggen:
‘n rode roos of ‘n klinkende zoen!

Teken
Fietsen is prettig, plezierig, plezant,
aardig en aangenaam en amusant,
lucht voor je longen en kracht voor je kuiten,
stap op de fiets en begeef je naar buiten.
Fietsen is heerlijk voor jong en voor oud
en buiten dat tegelijk het behoud,
voor de natuur, voor de bomen, de bossen,
’t zal je meteen van wat pondjes verlossen.
Hoog in het zadel zie jij nog eens wat,
als je daar opgewekt zoeft over het pad
en kom je tijdens je tocht langs de wegen,
bomen met dreigende steekbeestjes tegen,
trap er voorbij met de haastigste spoed,
doe wat een kampioen sprinter ook doet.
Pompend en ploeterend op de pedalen,
is er geen teek die jou ooit in zal halen.

Tejaterke

Veel hulde aan deze en gene,
die ‘t Tejaterke hebben gered,
in ere hersteld, nota bene
‘n schouwburg op poten gezet.
In plaats van een uitgediend kerkje,
prijkt daar nu een doelmatig pand,
belangstelling groeit en dat merk je,
‘tgebodene is imposant.
’n Centrum voor dansers en zangers,
voor allerlei vormen toneel,
voor rolstoel- en carnavalsgangers,
voor jong en oud, ieder zijn deel.

Terug naar de tijd
Wie gaat met me terug naar de vijftiger jaren?
De tijden van Ot en van Sien.
Om Zilverpapier voor de zwartjes te sparen.
De baby’s vervoerde men met ooievaren.
De pil die was nog clandestien.
De jaren vijftig, lijken nu ‘n grijs verleden
De jaren vijftig zijn geschiedenis voortaan
Maar zelfs al gaat de tijd gestaag met reuzenschreden,
we blijven telkens bij die goede jaren staan.
Het was niet zo slecht in de vijftiger jaren,
’n leraar die werd niet gepest.
Er viel op de school niks te mitsen of maren.
Geen mens wist wat keyboards of drugdealers waren.
Er raakte haast niemand gestresst.
Er was weinig mis met de vijftiger jaren.
Er werden geen tassen geroofd.
’n Enk’ling maar zat televisie te staren.
Veel mensen vertoefden rondom de altaren;
want er werd nog volop geloofd.
O was het maar als in de vijftiger jaren.
Er hoefde geen slot op je fiets.
Geen een liep met groene of purperen haren.
We zagen geen nichten en geen vriendenparen,
van files ook, nauwelijks of niets.

Tevredenheid
Iedereen heeft vrome wensen,
van ’n wereld zonder pijn,
zonder angst en zonder zorgen,
men wil graag gelukkig zijn.
Mensen dromen over vrede
en het liefst ook wereldwijd,
maar er heerst vaak in hun midden,
ruzie en veel haat en nijd.
Mensen bouwden grote kerken,
kathedraal en basiliek,
maar ze dienen nu alleen nog,
voor toeristen als antiek.

Tevredenheid
Goed is goed, wordt vaak gezegd,
ook al kan het beter.
Wordt de lat te hoog gelegd,
is zo’n centimeter,
vaak dat stukje struikelblok,
wat ons op kan breken
en jou in de afgrond trok,
het is zó bekeken.

Thuis
Hier op het Heerebeek en Tussen de Torens,
is’t daag’lijkse leven ’n waar paradijs
en die er woont, roept de hele dag: hoor ‘ns
‘kwil hier niet weg, voor geen geld, voor geen prijs.
Wat je ook nodig hebt, ‘t is hier te vinden,
er is ‘n kaasboer, ‘n kapper, ’n kerk.
Al die je tegenkomt zijn ware vrinden
Hier gaan verhuizen dat is gekkenwerk
Nooit hoor je ‘r mensen die zeuren of klagen,
Want iedereen heeft het enorm naar de zin
en blijft beslist, tot het eind van z’n dagen,
gezellig hier wonen, dat zit er dik in.

Tien jaar euro
Het lijkt zo kort geleden nog, het afscheid van de piek
en met de Euro viel Europa bij ons binnen.
De riksen, kwartjes, joetjes waren plotseling antiek,
de Euro mocht z’n zegetocht beginnen.
Nu zijn we 10 jaar verder, goedbeschouwd nog even ver,
alleen de geeltjes zijn van kleur verschoten.
De uitgekookte slimmeriken werden miljonair,
maar wel ten koste van ’n zootje zielenpoten.

Tijd
Kom je in je stramme jaren
en verliest je laatste haren.
Ben je aan ’n leesbril toe,
vind je opstaan zo’n gedoe.
Zou je liever blijven zitten,
of ’n uurtje langer pitten.
Denk je soms wel met wat spijt:
had ik maar ’n zee van tijd.
Je denkt aan je jonge jaren,
die veel turbulenter waren.
Altijd weg en steeds op stap,
geld op om de haverklap.
Elke week ’n ander meidje,
af en toe ’n knokpartijtje.
Uren in de weer met sport,
toen kwam je ook tijd te kort.

Tijd
Geen tel wacht de tijd aan de zijkant,
nee, die loopt voortmakend voorop.
Het is net een razende Roeland,
hij rent als een kip zonder kop.
De tijd is steeds bezig met jagen
en zit je gestaag op de huid.
Hij gaat, tot in lengte van dagen,
door niets onderbroken, vooruit.

Tijd tekort
Het gras moet ik nog sproeien
en de stoep die moet geveegd.
Tomaten moet ik plukken
en de vuilnisbak geleegd.
Ik moet nog naar de winkel,
voor prei en pap en port.
Ik kan het wel vergeten,
ik kom altijd tijd te kort.
De vaat moet in de wasser
en de duiven moeten voer.
de ramen moet ik lappen
en het kleed moet op de vloer.
M’n huid moet ik verzorgen,
die wordt zo droog als gort.
Ik kan het wel vergeten,
ik kom altijd tijd te kort.
Ik moet me nodig scheren,
ik moet heel vlug ‘n bad.
De cavia moet drinken,
want z’n fles is leeg als wat.
Ik moet gaan klaverjassen,
het puin moet naar de stort.
Ik kan het wel vergeten,
ik kom altijd tijd te kort.

’t Is mooi geweest
De laatste dag, nog enkele uren
en ’t pierewaaien is gedaan,
de strip- en rand- en schertsfiguren,
hebben morgen weer hun eigen baan,
dan is het uit met potverteren,
het leven wordt weer stoffig, saai,
je kunt alleen nog redeneren:
hoe vind ik weer m’n ouwe draai ,
maar reeds, al na ‘n handvol dagen,
weet je gewoon niet anders meer
en ’t volgend jaar, zonder te vragen ,
keert carnaval van eigens weer.

Toekomst
Niemand weet wat morgen hem zal bieden,
zelfs niet iemand met ‘n scherp verstand.
Wat er na vandaag zal gaan geschieden,
kun je pas voorspellen naderhand.
Hoeveel plannen je vooruit zult plannen,
’ is en blijft toch maar ’n flipperkast.
Niets kun je al op je duimpje kennen,
plannen achteraf staan zeker vast.

Toen
Vaak denk ik terug aan mijn weleer,
m’n toen, m’n vroeger, m’n verleden.
Er was slechts langzaam snelverkeer,
je werd niet van de weg gereden.
Er werd op z’n gemak gehaast,
niets moest meteen, het mocht ook morgen
en niemand toonde zich verbaasd ,
als jij je ouders bleef verzorgen.
De telefoon waar je door sprak,
had niet die toeters en die bellen.
Je geld zat in je achterzak,
daar kon je het, zo nodig, tellen.
De mis door ouders, kinderen bezocht,
met rechts de mannen, links de vrouwen,
was elke zondag uitverkocht,
geheel gevuld door godsgetrouwen.
Van alles wat tot nu verdween,
is veel voor in de plaats gekomen,
maar klagen doet nog iedereen,
ja dat is zelfs toegenomen.

Toewijding
’n Maatschappij zonder vrijwilligers,
stond onomkeerbaar op z’n kop,
werd iedere dag hulpelozer
en kwam er nooit meer bovenop.
Voor het hedendaags existeren,
werd hun gemis ’n flinke dreun,
ook school- en verenigingenleven,
kan niet zonder wat ruggensteun.
’n Sportclub was niet voor te stellen,
waaraan de supporter ontbrak,
ook bij veel verzorgingshuizen,
van ‘t zelfde laken ’n pak.
Blijf dat enthousiasme waarderen.
hun inzet en zorg, doelbewust,
hou alle vrijwilligers in ere,
gerieven is hun lieve lust!

Tok tok tok
Tok tok tok tok tok, ik voel me lekker
Rennen met de hennen in m’n hok
Ook al wordt de wereld alsmaar gekker
Ik blijf lekker op m'n eigen stok
`kVoel me als de vissen in het water
`kVoel me als 'n koekoek in ‘n klok
Als ik weg moet baal ik als ‘n stekker
Ik blijf lekker scharrelen tok tok tok.
`sMorgens vroeg dan kom ik uit de veren
want `n kip is altijd stipt op tijd
Ben'k te vroeg kan ik m'n kont niet keren
En ben ik te laat kan ik m'n ei niet kwijt
Als de boer met graan begint te gooien
dan ben ik er als de kippen bij
M'n talenten kan ik dan ontplooien
als ik om de grootste brokken bakkelei
Want ik ben de eerste kip in orde
en ik pik al wie ik pikken wil
Ja ik dril die hele hennenhorde
Da's wat mij betreft toch maar `n peulenschil

Toonbeeld
Een lied wordt gemaakt door de toon,
maar ook door de wijze van spelen.
door d’een met ’n ruw strijkpatroon,
waar d’ander de snaren zal strelen.
De sfeer maakt heel vaak de muziek,
malaise of vrolijke stemming.
Rechtlijnig, verstard en klassiek,
of discogedreun zonder remming.
Het lied wordt bepaald door de toon,
alsook door de modus van spelen.
Muziek is vooral wonderschoon,
als jij ‘t met vrienden wilt delen.

Tour de France
Als krummel reeds wou ‘k toer-de-fransen
en eiste al krijsende ’n fiets.
Al was het maar ’n derdehandse
’t was beter toch dan helemaal niets.
Als peuter bleef ik alsmaar talen
en toen hij ietwat dronken was
wist ik m’n pa over te halen
om van ‘n hoog bejaard karkas
na ietwat passen en wat meten
met tijd en materiaal en poen
om zijn beletsels te vergeten
en mij te zien als kampioen.
De introductie van ‘t vehicle,
zo krachtig als ’n stalen ros
gaf mij meteen ’n ferme prikkel
die duidde aan: de beer is los!
De eerste race was veelbelovend,
het was in boerenkoolstronkeradeel.
Het handgeklap was oorverdovend
ik reed meteen al in het geel.
Kwam daarna in het groen te liggen
te midden van de kikkerdril
Met op mijn fiets twee rappe biggen
die wonnen, met ’n snuit verschil.

Tour de France
Constant stampend op pedalen,
blijf je fietsend aan de gang,
maar kun jij de top niet halen,
zie je fietsen als een dwang.
Als je effen wacht met trappen,
zul je bij wat tegenwind,
van je kar af moeten stappen,
dus bezint eer ge begint.
Ga geen dure fietsen mollen
en blijf uit de Tour de France,
wil je toch wat rock-'n-rollen,
klepper dan ’n klompendans!

Trektocht
Er is meer tussen hemel en aarde,
dan ’t gene wat ons werd geleerd,
door de wijze die ons dat verklaarde,
hij zei: wat niet weet, dat niet deert.
Die persoon was er faliekant tegen,
dat iedereen alles maar wist
sprak: doe maar gewoon, óp hoop van zegen,
net als die accordeonist,
die blij is als ie liedjes kan spelen,
in de open lucht of in ’n kroeg.
Hoe ’t werkt kan ‘m nauwelijks schelen,
Het klinkt, da’s voor hem al genoeg.

Troost
De winter die wist van geen wijken,
ellende lijkt altijd te lang.
Je kon hem de deur wel uit kijken,
maar hij ging hardnekkig z’n gang.
Maar zo is gewoon heel het leven,
aan narigheid komt haast geen end.
Het mooie duurt altijd maar even,
’n weekje, ’n dag, ’n moment.
Maar ooit wordt de winter verslagen,
het zonlicht wint dagelijks aan kracht.
Je vergeet vlug de snijdende vlagen,
als hoog daar het zonnetje lacht.

Trots op Best
Si le cœur est bon, tout ira bien
( als het hart best is, is de rest ook goed)
Elke Bestenaar loopt naast z’n klompen,
apentrots op ‘t nieuwe hart van Best,
fierder dan ’n pauw, met nieuwe pluimen,
op de mooiste boezem van ’t gewest.
Zo ’n midden is niet middelmatig,
nee, zo’n kern is zeker niet modaal,
speels, ludiek en toch ’n beetje waardig,
spil en centrum, van ons allemaal.

Tussen toen en nu
’t Verleden wordt groter, de toekomst die krimpt,
daaraan helpen geen jammerklachten.
Heel langzaamaan worden jouw lichten gedimd,
je dagen gaan over in nachten.
Ooit nam je ’n hindernis slordig en rap,
gezwind en vooral onverschrokken.
Nu mag het, voor jou, rustig aan, stap voor stap
en snellen werd zoetjesaan sjokken.
Je ziet niet het nut meer van haastige spoed,
van allerlei veranderingen.
Zo’n extreme hoop heb je niet meer te goed,
wel veel leuke herinneringen.

Tussen-ennen
Ze zijn er weer de tussen-ennen,
terug van effe weg geweest.
We schrijven nu weer kippenrennen,
al zeg je nog niet wat je leest.
't Is beresterk, maar berenholen.
't Is kattekruid en kattenvoer.
‘t Is Mallenmaker, mallemolen
Heremiet, maar herenboer.
Ruggespraak en ruggenwervel
Spinnewiel, maar spinnenkop.
Duivekater, duivenkervel.
Harteloos en hartenklop.
Goedenavond, goedemorgen.
Bonnenstelsel, bonnefooi.
Armetierig, armenzorgen.
Klerenborstel, klerezooi.
Paardebloem en paardendeken.
Rollenspel en rollebol.
Bolleboos en bollenstreken.
Boordenknoop en boordevol.
Ganzerik en ganzenborden.
Reuzenrad en reuzeleuk.
'k Probeer er wel uit wijs te worden;
maar ik pieker me ’n breuk.

Tussen hoop en vrees
Ongeveer, ruwweg de zevende kiezer,
weet zich geen hemelse raad met z’n stem,
enkel daarom heet ie zwevende kiezer,
het balanceren zit zielsdiep bij hem.
Twijfelend wordt hij een bevende kiezer,
die steeds geen passende luchthaven vond.
Wie maakt van hem een wellevende kiezer?
Eentje met benen en al op de grond.

Twee bavianen
Twee bavianen, samen in ’n kooi,
die hadden net toevallig niks om handen.
Vlooi jij mijn rug, als ik de jouwe vlooi,
zei de een, als wij eens samenspanden.
Het bleef bij vlooien, niet alleen,
ze deelden ook hun noten en bananen.
en zelfs hun plannen, naar ik meen
Hun vreugde, hun verdriet en stille tranen

Uit weg
Nog even en we zitten zonder kroeg,
de ene na de andere gaat sluiten.
Barbiers en brillenzaken wel genoeg,
de afbraak van cafés is niet te stuiten.
Het borreltje, net als ’n glaasje bier
en ook het bijbehorend zeverpraatje,
bestaan straks, veel kans, enkel op papier,
ze passen niet meer in ons Bestse straatje.

Vader
Mijn vader die heeft me het fietsen geleerd,
op ’n derdehands kar, zonder remmen.
Nadat ie elk bot in m’n lijf had bezeerd,
wees hij mij dan de kunst van het zwemmen.
Zo plaatste mijn pa me ook zonder pardon,
op ’n skateboard en op skippyballen.
Hij zorgde dat ik m’n tekort overwon,
liet me telkens weer opstaan, na ’t vallen.
Pa heeft me van kleuter tot kerel gesmeed,
en hij slaagde daarin ook, cum laude.
Maar ’t mooiste, ’t fijnste, wat ik van hem weet,
dat ie mij van muziek leerde houden.

Vakantie
Veertien dagen eigen baas,
eigenwijs mijn naam is haas
ook de wekker krijgt verlof,
zelfs de haan die doet alsof.
Reis je wel of niet zover,
of van huis uit her en der,
naar een berg- of polderland,
zie vooral de zonnekant.
Goeie reis en veel plezier,
voor elk mens en ieder dier,
ook al lacht de regenton,
achter wolken schijn de zon!

Vakantie
Dit jaar ga ik naar Notsofar,
ik moet het kunnen lopen.
‘kBen toch al niet zo’n reisminnaar,
verafschuw kaartjes kopen.
‘sNachts lig ik in m’n eigen nest,
slaap tot ‘n uur of ellef.
Gewone kost smaakt mij het best,
dus brouw ik alles zellef.
M’n email en m’n telefoon,
die ga ik uitbesteden.
Ik schep m’n eigen leefpatroon,
als Adam in z’n Eden.

Vakantie
Vakantieverkeer is iets anders,
dan iedere dag naar je baan.
Naar ‘t werk ben je nooit of hoogst zelden,
het onjuiste pad op gegaan.
Maar rijden, of vliegen, of varen,
Naar ’n onbestemd, onbekend doel
vergt ieder jaar van’t zelfvertrouwen,
en je tolerantie ’n boel.
Maar denk je: ’t zal mijn tijd wel duren,
Ik maak me geen ogenblik druk,
dan worden die weken vakantie,
‘n periodiek stuk geluk.

Vakantie
De scholen stromen leeg en de vakantieparken vol.
De rust daalt neer in alle klaslokalen,
Geen kind denkt nog aan school en zal de strengste studiebol,
z’n zwemslip uit de mottenballen halen.
Voor even is het strand beduidend voller dan de straat,
’n zegen voor de schaarse stoere blijver.
Die heeft nou voor zichzelf ’n parkeerplaats van formaat,
als extraatje voor z’n getoonde ijver.

Vakantietrammelant
De school is weer begonnen,
de moeders vieren feest.
Die gaan nu hoogtezonnen,
‘tis zwaar genoeg geweest.
Vakantie, zoveel weken,
maar niet voor d’arme moe,
voor wie die weken leken:
’n grenzeloos gedoe.
Zo’n school is toch ’n zegen
en niet alleen voor’t kroost.
Die weken vielen tegen,
maar nu komt dan de troost.

Van familie…..
Het lot leidt ons langs louche lanen,
bepaalt de hele levensloop,
langs hinkel-, honger-, hondenbanen,
door onze eigen biotoop,
met winnen, maar ook wel verliezen,
je oogst slechts, wat je zelf zaait,
je vrienden die je zelf kunt kiezen,
familie…die komt aangewaaid.

Verdriet
Velen voelen hun eigen verdriet,
meer dan de smart van ’n ander,
zien vaak zichzelf als de zielenpiet,
hun leed als de tegenstander,
bijten zich in hun ellende vast,
dat is niet zo bijster schrander,
want veel lichter wordt de last,
als jij ‘m draagt met elkander.

Verkoopbevordering
Als ’t goed lijkt, zal ‘t dat zijn,
ook al is’t geen stuiver waard.
Hoe meer nep, hoe schoner schijn,
allemaal doorgestoken kaart.
Mensen worden graag verlakt,
trappen in de domste foef.
Als je het maar slim verpakt .
Altijd tref je weer zo’n boef,
met ’n pientere handelsgeest,
voor de duivel nog niet bang.
Zo is het altijd geweest
en zo blijft het nog heel lang.

Verslaving
De een stopt niet met roken.
Twee blijft niet van de drank.
Drie stopt zich vol met eten.
Zegt: dan maar niet zo slank.
Een kan niet zonder spuiten.
De ander snuift maar door,
maar ’n leven zonder verslaafdheid,
daar ga en vecht ik voor.
Ik ben gestopt met roken
en drank is ook passé.
‘kBen na spuiten en na snuiven,
nu verslaafd aan de PC.

Verspilling
Wat geeft ‘n bedelaar om rozen,
of ‘n blinde om ‘n bril,
‘n begijn om minnekozen,
‘n moederoverste om de pil.
Wat is ‘n koelkast voor ’n neger,
als geen mens hem eten geeft,
‘n ladder voor ‘n schoorsteenveger,
als ie niks te vegen heeft.
Je geeft toch ook geen medicijnen,
aan een fris, gezond figuur,
zoiets is paarlen voor de zwijnen
goed waardeloos en ook nog duur.

Vers
Vers dat is lekker, ja vers is gezond
Vers dat zijn vlaaien die strelen je mond
Vers dat is groente, da’s fruit en da’s kaas
Halleve hanen en varrekenshaas
Vers
Vers is verstandig en voedzaam en fijn
Vers is verrukkelijk en goed voor je lijn
Vers dat is sparen met veel interrest
Vers uit het Versstraatje, Boterhoek, Best
Vers is aantrekkelijk en up to date
Vers is O.K. als je weet wat je eet
Vers dat is heerlijk en fris en piepjong
Net of ‘n engeltje piest op je tong.
Vers is verstandig
Vers dat is beter dan best buiten kijf
Vers: vitaminen voor leden en lijf
Vers zijn kadetjes en stol en croissant
Goulash, poularde en chateau briand.
Vers is verstandig

Verval
Alles kan, alles mag, niets is meer verboden.
Zwijnerij en kuiperij en ongastvrij zijn in.
Eigenbaat, domme haat dat is in de mode
Alles mag je zeggen nu en niks is er te min.
Al wat je belooft, mag je meteen vergeten
Schulden hoeven voortaan niet te worden afgedaan
Elk gevoel dat is tot op de draad versleten
Maar geen mens zal daarvoor bij zichzelf te rade gaan

Verval
Leeftijd is ’n cijfer,
bouwjaar ’n getal.
’t Gaat niet om de jaren,
maar om het verval.
Een die doet met tachtig,
wat ie vroeger deed.
Twee die toont met twintig,
aan heel ‘t lichaam sleet.
Hoe je toch kunt weten,
hoe ’t in feite zit,
is moeilijk, omdat dat
’t geheim is van de smid.

Verwondering
Ik sta verwonderd van de zon
en al die wentelende planeten .
Met aan dat hemelsblauw plafond
die schitterende sterrenketen
Ook snap ik niet dat ieder jaar,
opnieuw weer alles gaat ontluiken
en met verbazing kijk ik naar,
dat nieuwe groen daar aan de struiken .
En elke keer vraag ik me af ,
wie er toch zorgt voor al die zaken,
maar't meest van al toch sta ik paf,
dat ik dat alles mee mag maken.
Ik ben verwonderd dat de kou,
elk jaar opnieuw weer gaat verdwijnen,
dat met de lente dan al gauw,
ook weer de blaadjes gaan verschijnen
Dat ieder jaar van heind’ en ver,
van uit subtropische regionen,
toch al die vluchten vogels er,
zich steeds opnieuw weer gaan vertonen.
En elke keer vraag ik me af,
wie alles steeds weer laat ontwaken.
Maar ’t meest van al toch sta ik paf
dat ik dat alles mee mag maken.

Vingertaal
’k Ben al jaren aan’t proberen, de gebarentaal te leren,
maar ‘k heb moeite met accenten en met uitspraak.
Zelfs met voeten en met handen en m’n pols in alle standen,
krijgen woorden ’n onaangename nasmaak.
En gebruik ik dan m’n pinken, gaat de klemtoon anders klinken,
‘tis ‘n klus om hét onder de duim te krijgen.
Als ik denk; de buit is binnen, zorgt ’n handrem op m’n zinnen,
da’k toch maar beslis met mimen te gaan zwijgen.

Visioen
Bij ‘n vrouw als Sybil, vind ik alles wa ‘k wil,
want Sybil is voorzien van gemakken.
Is in veel dingen goed, veel meer dan je vermoedt,
ze kan koken en poetsen en bakken.
Zij heeft alles in huis, is op’t eerst gezicht kuis;
maar bedreven in mannen verwennen.
Doch sinds tijden in touw, kan ‘k zo’n droom van een vrouw,
in geen velden of wegen bekennen.

Vervloekt
Veel kan ik nogal velen,
ik ben niet zo gauw boos,
het kan me zelfs niet schelen,
al ben je laveloos,
maar ga je autorijden,
met drank teveel in’t lijf,
kan ik dat niet goed lijden
en vloek ik je stokstijf!

Volksdansen
’n Vrolijke weduwe, jong van gezicht,
met altijd de blik op de toekomst gericht,
die speurde naar mannen en joeg ze dan na
en vond er ook een naar haar goesting, weldra.
’n Kranige kerel had zij op het oog,
die strak in z’n vel zat en lenig bewoog.
Hij zong en hij danste, dat vond zij wel tof
en lispelde, toen hij haar vroeg: nou en of.
Ze brengen hun dagen met volksdansen door,
en vonden elkander bij ’t volksliedjeskoor.
Nu gaan ze door’t leven met klompen en kiel
en zingen en springen met hart en met ziel.

Volume
Met ’n hommel en ’n trommel
en wat muzikaal gestommel,
bracht het bandje voor de drommel,
Iets wat niemand van te voor ooit had gehoord.
Zeven muzikanten brouwden,
mysterieuze, eeuwenoude,
Oermuziek uit woeste wouden ,
klinkend of ’n hele stam werd uitgemoord.
Het kabaal dat bleef maar duren,
zeer tot wanhoop van de buren,
die de uitzichtloze uren,
smachtend wachtten op de laatste donderslag.
Niet één toontje ingetogen.
zoiets zou niet moeten mogen.
Waarom ze zoiets gedogen?
‘kWeet het al, wat dom, het was op donderdag.

Voor de lol
’n Echte artiest wordt nooit rijk,
die wil alleen maar lekker spelen.
‘tGeluid of de klankkleur van geld,
kan hem geen sakkerju schelen.
Hij speelt wat ie wil, niet wat moet
en houdt zich niet bezig met duiten.
Hij is niet van plan ’n verbond,
met pingping-mefisto te sluiten.

Voor niks…….
Het laatste wat voor niets is, is de zon,
haar opgang is voor noppes, vrij en gratis.
Die kosteloze, blakerende warmtebron,
ze koestert duurzaam, of ’t vroeg of laat is.
Maar hoe lang nog genieten we voor nop,
we blijven even in het duister tasten.
Nog viel het oog van Rutten er niet op,
maar straks gaat hij die stralen ook belasten.

Voornemens
Hoeveel voorgenomen plannen,
die met kerstmis zijn ontstaan,
goedbedoelde, hooggespannen,
zijn de mist al ingegaan?
Vrede, voorspoed bleef men wensen,
iedereen stond even stil
en je zag alleen maar mensen,
vol begrip en goede wil.
Doch het jaar was nog niet pleite,
‘t nieuwe nog niet ingeluid,
of de idealiteiten,
doofden als een kaarsvlam uit.

Vooruitzicht?
Ooit hing je hele toekomst af,
van wie je zoal kende,
van, wie jou ooit ’n biertje gaf
en wie jij ooit verwende,
maar facebook leerde mij en jou,
de hele wereld kennen,
nu moeten we wel zelf in touw,
en dat is even wennen.
Je kreeg er massa’s vrienden bij,
die jou hoog zullen prijzen,
maar in zo’n massamaatschappij,
moet je jezelf bewijzen.

Vrede
Als ik paus was zocht ik net als in’t begin,
twaalf gewone mensen met een leuk gezin.
Niet alleen maar blanken, fleur was geen bezwaar,
heel gewoon ‘n bontgekleurde vriendenschaar.
Daar flaneerde ik dan blij mee langs de straat,
lachend, zingend en we deden niemand kwaad,
maar ik ben geen paus, geen bisschop, geen pastoor,
hou het er maar op: dit feestje gaat niet door!

Vrede
Sint en Piet zijn met de stille trom gegaan,
decibellen roeriger was hun komen.
Kerst komt nu, ook daar is geen ontkomen aan,
weer ’n feest da‘s toch mooi meegenomen.
Gaan we voor de engeltjes in de stille nacht,
zingen we voor het kindeken met z’n allen,
of ligt de oplettendheid met alle macht,
bij de boom met blikkerende ballen?
Hopelijk geen jinglebells en rassenhaat,
smikkelen en veel overtolligheden,
maar gewoon de herdertjes in driekwartsmaat,
en voor iedereen een beetje vrede.

Vrede in je hart
Als het winterse haardvuur brandt
en de sneeuw legt ’n sprei op’t land,
als de kerstboom naar dennen geurt,
met z’n lichtjes de kamer kleurt,
wordt het eventjes stil, overal om je heen,
heel de wereld houdt de adem in.
Als de kerststal weer is bevolkt,
en de hemel nog dichtbewolkt
er ’n kindje geboren is,
nog geen engel te horen is,
staan de os en de ezel in de hoek van de stal,
en verwarmen het kind in de krib.
Als de kaarsjes dan branden gaan,
ook het vuur in de haard mag aan,
klinkt van ver weg ’n engelen lied,
is ’n wonder in het verschiet
dan is’t Kerstmis het feest van de vrede op aard,
in je leven, je huis en je hart.
Vreemde taal

Vreemde taal
Wat mankeert er aan de Nederlandse taal?
Waarom staan we toch dat buitenlands te blaten?
Straks kan niemand in z’n moedertaal nog praten,
hoor j’ alleen nog maar dat vreemd gekoeterwaal.
Waarom zijn we met ons taaltje niet tevree
en gebruiken we toch al die vreemde woorden,
die we vroeger van ons pa en ma nooit hoorden?
Als je nu niet vreemd praat tel je niet meer mee.

Vreemd is in
Nu ik ouder werd dan ik vroeger dacht te worden
en ik krijg er steeds maar weer ’n jaartje bij,
let ik meer op de schreeuwende reclameborden,
het bewijs van de consumptiemaatschappij.
Vroeger stond er op die paar winkels: Hegge kapper,
bakker Meulengraaf, of Neggers paardensmid.
Varkensslager Vogels, of Swinkels ketellapper,
heden is boodschappen doen ’n puzzelrit.
Healthshop, Body coaching, Empire rekwisieten ,
Aqua drolics, Belle Arti en Maw B.V..
Als ontraadselbezigheid is het vast genieten,
maar Readshop, Bread en Beeb, dan zeg ik: tabee!

Vreugde
Vreugde, toegift van de goden,
ruggensteuntje van ’t lot,
zonder scepsis aangeboden,
door ’n goeie, gulle God,
om de sores te verdragen,
de decepties van’t bestaan,
vreugde al is het bij vlagen,
doet verdriet in rook opgaan.
Blijdschap, juist onaangediende,
is een sein van gunstig tij,
deel ‘t genoegen met je vrinden,
want dan ben je dubbel blij.

Vriendschap
Dun gezaaid zijn alle zaken,
waar je niets voor hoeft te doen,
harde noten moet je kraken,
voor je zuurverdiende poen.
Overal moet je betalen,
niks is er geheel voor niets
en iets zomaar af te halen,,
kost de meeste tijd wel iets.
Vals verdeeld zijn kapitalen,
weinigen zijn welgesteld,
gratis slechts zijn zonnestralen,
en ook vriendschap eist geen geld.

Vrijaf
Zomervakantie is één grote file,
‘k telde op één dag zo'n tweeduizend wielen.
Stranden bedekt met geteisterde lijven,
van ’n heel volk wat niet thuis wilde blijven.
Brabant is maanden 'n mopperende massa,
duwend en dringend in rij voor 'n kassa.
Snakkend naar frisdrank of hongerend naar frieten,
hunkerend om van ‘n pul pils te genieten.
Wachtend voor d'overweg of voor ’n sluis,
als ik toch wachten moet wacht ik wel thuis.

Vrij willig
Knuffelen doe je gauw te weinig,
kroelen, knuffelen kan geen kwaad.
Onberoerd word je chagrijnig,
knuffel dus met regelmaat.
Deerniswekkend is’t met name,
voor de sul die’t kroelen laat
en ook voor de kuise dame,
die als maagd de kist in gaat.

Vrijwilliger
’n Maatschappij zonder vrijwilligers,
stond onomkeerbaar op z’n kop,
die werd met de dag hulpelozer,
en kwam er nooit meer bovenop.
’n Sportclub is niet voor te stellen
waar ‘t steuntje in de rug ontbrak
en ook bij veel verzorgingshuizen,
van hetzelfde laken ’n pak.
Voor de hedendaagse wereld,
werd het gemis ’n flinke dreun,
ook scholen en verenigingen,
kunnen niet zonder ruggensteun.

VVN
Hoe leid je al dat blik in goede banen?
Hoe houd je zoveel wielen in het spoor?
Je zou je somtijds in ’n jungle wanen,
want iedereen heeft haast en gaat ervoor.
Maar veiligheid zit niet in winterbanden,
niet in ’n blaaspijpje, vergeet het maar.
Nee, veilig rijden heb je zelf in handen:
toon wat respect en achting voor elkaar!

Wakker
Gewassen, geschoren, de snavel geschrobd,
dus definitief nu met slapen gestopt,
verwijderd de deken van stoom van de ruiten,
je werpt dan wat slaperige blikken naar buiten,
daar zie je’t begin van ’n komende dag
en pegels aan’t raam en je weet dat je mag,
het dikke pak ijs van je auto gaan schrapen,
dan wil je het liefst nog ’n hele dag slapen.

Warme hulde
Alle eer aan de NS,
heel de zomer bij de les,
maar gaat het ’n beetje vriezen,
gaat die eer zijn glans verliezen,
want dan stropt het railvervoer,
treinen wordt een heksentoer,
je staat uren blauw te bekken,
van de koude krom te trekken,
en zie, daar teert de NS,
op het zomers schijnsucces.

Weertje
Zo’n zomer tussen druilerig en droog,
waar zon zich achter wolken blijft verstoppen,
met af en toe zo’n valse regenboog
en soms als extra enkele donderkoppen.
Daar zijn we in ons landje aan gewend
je krijgt het jong al mee: het is niet anders
dus zijn we met dit kikkerweer content,
als waterproof geboren Waterlanders.

Weesgegroet
De mei is er weer
en op de agenda,
staat iedere keer,
de Moeder Maria.
Elk jaar wonderwel,
nu ook weer het midden:
De Vleutse kapel,
om samen te bidden.
Houdt veel, vooralsnog,
het volk niet meer bezig,
Maria blijft toch,
in Brabant aanwezig.

Wichtje
Ik heb in m’n hart ’n gedichtje.
Er zit in m’n hoofd ’n nieuw lied.
Het gaat om ’n schat van ’n wichtje,
dat overal de zonzij in ziet.
Zo een die je zelden hoort klagen,
’n meidje gezellig en fris,
die andermans lasten wil dragen
en ’t leven neemt zoals het is.

Wie baas is, bakt koek
Als iedereen de hoogste stem wil zingen,
hou je nooit een clubje bij elkaar.
’n Koor dat is geen bende enkelingen,
eentje staat er voor als regelaar.
Zo gauw hij commandeert: je moet nu springen,
vragen alle koorleden: hoe hoog.
Op die manier voorkom je strubbelingen,
dirigenten dulden geen betoog.

Wijnmaand
Gij hadt uit gulle druiven,
een godendrank gedrukt,
die wijn is als de liefde,
die ons één nacht verrukt.
Een droom die bij ’t ontwaken,
als treurig resultaat,
in plaats van welgevallen,
de hoofdpijn slechts ons laat.

Wijs?
Vroeger lag ik overhoop,
met dames en met heren,
was voor iedereen op de loop,
die mij ietwat wou leren.
Nu ik grijs en ouder ben,
zou ‘k wijzer moeten wezen,
maar zo ik mezelf ken,
moet ik het ergste vrezen.

Wijsheid
‘n Wijze mens heeft vaak gelijk,
maar vergt ‘t nooit of zelden.
Al staat z’n thema als ’n dijk,
hij zal zich niet gauw melden,
als iemand die veel kent of kan,
laat iedereen maar zwammen.
’n Wijze vrouw, ’n wijze man,
zij laten d’anderen drammen.

Wijsheid
Gaan wij er maar weer eens ‘n potje van maken
en zegt iedereen: ’t is mijn pakkie-an niet,
waardoor we opnieuw weer geen bal kunnen raken,
herhalen we alsnog het stokoude lied?
Of gaan in ’t nieuwjaar de schouders eronder,
door goede wil en wijsheid aangespoord ,
zodat het komend jaar, als door een wonder,
precies zal worden zo het eigenlijk hoort.

Wijzer?
Wat ouder en wat grijzer,
maar heus geen haartje wijzer,
‘n groeiend luizenpaadje,
in’t oor ’n apparaatje,
de huid ’n veegje vager,
de stap ’n tandje trager,
muziek uit vroeger tijden,
je eigen soep bereiden,
de een keer zuur en ook vaak zoet,
maar verder gaat het beregoed!

Wil
Het leven belooft je gouden bergen,
zilverglans en zonneschijn,
maar indien je wonderen gaat vergen,
moet je niet bij ’t leven zijn.
Op ’n dag dan krijg je in de smiezen:
’t blijft niet bij dat fraai begin,
je mag winnen, zult ook vaak verliezen,
soms dan denk je: heeft het zin?
Maar hoewel ’t geen gouden bergen bleven,
jou malheur niet bleef bespaard,
vind je het feit om te mogen leven,
toch meer dan de moeite waard.

Wildzang
Mijn eerste koortje dat werd ’n fiasco,
zingen wat ‘k zelf wilde was er niet bij.
De dirigent zei: ik voer het commando,
improviseren is aanstellerij,
niet voor niets zijn al die noten geschreven,
zingen dat doen we alleen wat er staat.
Opdrachten waren z’n lust en z’n leven,
militaristisch en strikt in de maat.
Samen beginnen, gezamenlijk stoppen,
alles gelijk in hetzelfde akkoord,
‘t hoeft niet zo mooi, zei die, maar het moet kloppen,
zo werd mijn passie voor zingen gesmoord.

Winst of verlies
Winnaars hebben volop vrienden,
haast aan elke vinger een,
of ze ’t wel of niet verdienden,
altijd kunnen ze ergens heen.
Fan word je van kampioenen ,
niet van hem die wordt geklopt,
titelhouders krijgen zoenen
en van alles toegestopt,
Waar ze triomfators roemen,
zijn verliezers afgegaan,
Eerst geplaatsten krijgen bloemen,
losers zien ze nog niet staan.

Winter
Winter staat weer voor de deur,
overal hangt dennengeur,
heel veel vogeltjes zijn op de vlucht, voor de kou,
Neuzen druppen als waterijs,
stoepen neem je stapsgewijs,
wolken draaien dreigend door de lucht, grijs en grauw.
Maar wat verderop hoor je gerinkel,
‘tIs de Kerstman met z’n arrenslee.
Tovert daar voor ieder kind,
ondanks sneeuw en tegenwind,
pakjes in een vloek en in een zucht, uit z’n mouw.
Ook al zijn de winters koud,
als je van elkander houdt,
deert de kille Noordenwind je niet, krijgt geen kans .
Op de koudste dag van’t jaar,
vind je warmte bij elkaar,
altijd is er zonlicht in’t verschiet, en veel glans.
Hoho roept de Kerstman oorverdovend,
‘k bracht voor iedereen cadeautjes mee.
Sneeuw brengt hem niet uit z’n doen,
’t is voor hem nu hoogseizoen,
hij bezorgt heel keurig en subiet, heel wat mans.

WK
Stuk voor stuk willen we winnen,
iedereen wil eerste zijn,
kom niet zonder beker binnen,
want dan is het huis te klein.
Derde telt niet, zelfs geen tweede
eentje maar wordt kampioen
en staat op de hoogste trede
kan daar uit de hoogte doen.
Hoe de ballen zullen rollen,
weet je eigenlijk pas op’t lest,
Hou het maar bij oliebollen,
van de kermis hier in best.

W.K-wee
Nederland is uit de gratie,
kreeg de zak als voetbalnatie
en nog is de wereld niet vergaan.
Zo 'n tijd van Kruijf en Kromme,
zie ik zomaar niet meer komen,
is voorlopig van de baan.
Onvoorzien zijn daar de Belgen,
vroeger vliegensvlug op velgen,
nu ineens ook met ’n bal.
En och arm d'oranjeleeuwen,
ruilden brullen in voor schreeuwen,
samen in een schoolelftal.

Woorden wegen
De ene wil vrede, zo veel mogelijk rust,
de tweede wil knokken en vecht voor de vrede,
de derde die heeft z’n geweten gesust,
door de politieke ring te betreden.
Daar doe je mekaar, redenerend, geen zeer,
de scherpe munitie bestaat uit gebabbel,
maar komt er een met ’n link woord in’t geweer,
dan gooit ie al kletsend de vrede te grabbel.

Woordgebruik
Taal kan verbinden, maar kan ook verdelen,
taal zorgt dat iedereen d’ander verstaat,
woorden bezeren, maar kunnen ook strelen,
als je maar samen één richting uit praat.
Fouten en flaters, onzinnige streken,
worden verdoezeld door middel van taal,
sterven in stilte, bij wijze van spreken,
horen opeens in ‘n ander verhaal
en vind je ‘t lastig om iets uit te leggen,
of om de waarheid geweld aan te doen,
is ‘n manier, heb ik ooit horen zeggen:
‘n rode roos of ‘n klinkende zoen!

Wortel van het kwaad
Het Kwaad op zich is zeldzaam,
de mens op zich is goed.
Veel minder schaars is domheid,
net als gebrek aan moed.
’n Iemand pleegt ’n misdaad,
haast niemand wijst het af,
het grootste deel van’t mensdom,
is daarvoor veel te laf,
of zijn te lui voor denkwerk
en daar zit het gevaar,
want altijd staat ’n Hitler,
weer met z’n plannen klaar.

Wrigley’s
Ooit waren paardenmoppen nummer één,
in dagelijks wederkerend onbehagen.
Des zomers zacht, des winters als van steen,
je kon je beter niet op wegen wagen.
De knollenmop die werd verledentijd
en werd verdrongen door de hondendrollen.
Die joekels weten ook heel goed bescheid,
om voet- en wandelwegen te verknollen.
Nu moet opnieuw weer alle hens aan dek,
straks gaan we paardenmoppen nog waarderen.
De taak van paardenpoep en hondendrek,
wist men naar kauwgomtroep te delegeren.

Zangdrang
Krijgt u trek in kweelplezier,
zomaar zin om te gaan zingen,
door muziek-getierelier,
u met zangers te omringen?
Ook bereid tot ’n akkoord,
met wat dames en wat heren,
en uw wensdroom wordt verhoord,
wil ik u nog adviseren:
Smeert uw stemband en uw strot,
dat die het ook aardig vinden,
maar vooral waarschuw tot slot,
uw familie en uw vrinden!

Zeg het met zang
Er is weer vraag naar ouwemensenliedjes,
hele horden zingen ze weer mee,
die algemeen bekende potpourrietjes
thuis en op de straat en in’t café. ´
Dat doet de heimwee naar vervlogen jaren,
toen er nog geen facebook-pressie was
dat wij met samenzang gelukkig waren,
en ‘n toonwaarderend mensenras.
Geef mij gerust maar de vergeet-mij-nietjes,
die van toentertijd kleinkunstenaars,
de leuke levens- liefdes- luisterliedjes
en geen trommelvliezentreiteraars!

Zeggen en doen
Velen zijn er die het zeggen
en maar enkelen die het doen,
of die eerst ‘ns overleggen
en daar wringt hem vaak de schoen,
want ben je steeds té spitsvondig,
wacht te lang met ’n besluit,
baal je strakjes weer hartgrondig,
want men haalt je onderuit.

Zelfbehoud
Je bent wat je leert en je bent wat je weet,
je bent wat je na zult gaan streven.
Je bent wat je drinkt en je bent wat je eet,
product van je wijze van leven.
Het hangt heel vaak af van de portie geluk,
die Vrouwe Fortuin jou zal gunnen,
maar ben je ’n vrouw of ‘n man uit één stuk,
dan zul je veel zelf kunnen runnen.

Zoals die allereerste keer
Zoals die allereerste keer,
Kan ‘t nooit meer worden, nimmer meer
Dat nieuw en wonderlijk gevoel:
hoe zeg ik toch wat ik bedoel?
Dat haast onblusbaar liefdesvuur,
was blijkbaar toch van korte duur
En dat verlangen, vurig blij,
ging ook verbazend snel voorbij
Het felle van die eerste keer,
dat is geweest en komt nooit meer.

Zomaar zomer
Wanneer de zon gaat schijnen,
als ’n warme levensbron,
verdwijnen al je kwalen,
want ze smelten als sneeuw voor de zon.
Laat je gedachten swingen,
op ‘n mooie melodie,
denk alleen aan fraaie dingen,
met je eigen fantasie.

Zomertijd
Heel de winter vind je 't gek, eet ik boerenkool met spek,
snert en zuurkool keer op keer,
maar 't verandert radicaal, bij de eerste zonnestraal ,
want daar is het voorjaar weer.
Heel de wintertijd zowat; zit ik op m'n luie gat
en ik kom de deur niet uit,
maar als dan het voorjaar komt, zing 'k m'n lenteliedje prompt
van de hoogste daken luid.
Van oktober tot in maart, schuif ik dam en leg ik kaart,
of ik slaap de hele dag,
maar bij't eerste zonnelicht, word ik met 'n blij gezicht,
mens weer als bij toverslag.

Zon
Mijn dag begon,
geheel naar wens,
met volop zon,
goed voor ’n mens.
Je krijgt weer kleur,
’t wit verdwijnt,
de volle fleur,
zelfs die verschijnt.
‘tIs vrij gelag,
voor hart en zin,
zo’n fraaie dag,
ik lijst ‘m in.
Die buitenkans,
laat ik niet gaan,
ik drink en dans,
straks komt de maan.
Mijn dag is om,
hij was oké,
mijn bed roept: kom,
Ik zeg geen nee.

Zondagsrust
Wat is er in Godsnaam op tegen:
één zondagje zonder kabaal .
Zit je om beroering verlegen,
bezoek dan ’n peuterspeelzaal.
Feest 6 dagen op volle toeren,
schop herrie dan naar hartenlust.
Laat zaterdag na ’t rumoeren,
de stilte op zondag met rust!

Zondagsrust
Vóór WAO en de VUT en WW,
vóór SMS essen en E-mail en chatten,
vóór I Pad, GSM en DVD,
toen je je zinnen analoog nog verzette,
ging je op zondag heel trouw naar de kerk,
thuis, met z’n allen aan tafel ontbijten,
Na zo’n week, braaf op de fiets, naar je werk,
had je geen zin meer in frivoliteiten.

Zonde
’n Ieder heeft nog iets van d’ ouwe Adam,
de aard van’t beestje raken we niet kwijt.
Wat zelfs de allerduurste school niet wegnam,
toont, zelfs na jaren, nog geen vleugje slijt.
Al lijkt het heel wat meer, door taal en rede,
iets wat ’n chimpansee totaal niet heeft,
toch is de erfenis, uit het verleden,
‘n mankement wat eeuwig aan ons kleeft.
Het is ons op het naakte lijf geschreven,
zowel in villa- als in sloppenwijk.
‘n Mens z’n lusten, z’n manier van leven,
dat is per slotte toch z’n hemelrijk.

Zondebok
De zondebok is er al eeuwen,
is feitelijk nooit weggeweest.
’n Kristen ging ooit voor de leeuwen
en de Romeinen vierden feest .
Ook Barbertje moest destijds hangen,
werd daardoor een modelfiguur
en heksen die werden gevangen,
belandden acuut in ’t vuur.
Zigeuners en straatmuzikanten,
ze werden door massa’s gehaat.
Het vreeslijk verhaal van de Joden,
staat nog in’t geheugen gegrift.
Waar rassenhaat heerst, vallen doden,
komt discriminatie op drift.
‘tZij banken, of louche bedrijven,
voor elke hond vind je ‘n stok
en dat zal altijd zo wel blijven,
elk tijdstip had z’n zondebok.

Zonder EPO
Nog tjilpt geen mus, nog kraait geen haan,
wel schijnt daar nog ’n schijfje maan
en daar is reeds de krantenjongen.
Hij trapt, z’n fiets flink volgepakt
en ogenschijnlijk onverzwakt,
de laatste adem uit z’n longen.
Lang voor de zon, is hij in touw,
soms klappertandend van de kou,
bezorgt ie huis aan huis de bladen.
’n grote pluim, voor deze vent,
dit dopingloos natuurtalent,
zo stoer en sterk en vastberaden.

Zonder geluk vaart niemand wel
De staat van A.O.W.er, daar moet je veel voor doen,
want velen halen nauwelijks, hun ouderdomspensioen,
al ben je nog zo blakend en goed- en sterkgebouwd,
totaal niet stuk te krijgen, ’n bink van eikenhout,
zonder ’n portie mazzel lukt het je zeker nooit,
dat jij, ook niet met wijsheid, het tot je honderd rooit.

Zorg
In Den Haag vind je’r niet veel,
die hun tijd aan zorg besteden,
geen bekommerde Kamerleden,
niet één Florence Nightingale.
Op de thuishulp wordt gesnoeid,
de bejaarde wordt beknibbeld,
er wordt net zolang gekibbeld,
tot de zorg is uitgeroeid.
Zelfs in’t wild, in de natuur,
zal ’n aap z’n stam behoeden,
is zo’n plicht te veel van ’t goede,
van ’n landelijk bestuur?

Zoveel te beter
Het wordt wondermooi, ’n lieve lust om naar te kijken,
nou de gaten, d’een na d’ander, worden opgevuld.
Zo kan Best zich nu met heel wat plaatsen vergelijken
en krijgt loon naar werken, na zo’n lange poos geduld.
Best krijgt mogelijk ’n imponerender allure,
is geen durpke meer, met zo ’n stemmig stadsgezicht.
Al die gaten stoppen was beslist geen sinecure
en dat zevencijfers-gat wordt ook nog wel gedicht.

Zuinigheid
Alles wat ik wil, dat kan ik kopen,
omdat ik nooit kocht al wat ik wou.
Ik wou nooit te hard van stapel lopen,
voor je’r erg in hebt, heb je berouw.
Eva heeft met ‘r ene vijgenblaadje,
heel haar huishoudinkje uitgekiend
en mijn opoe zei altijd: ik raad je,
wat je niet uitgeeft is ook verdiend!

Zwart en wit
’n Blank jonge heertje en ’n vrouwtje in kleur,
die waren zo goed als getrouwd met elkander,
ze woonden al samen en deelden ‘n deur
en keken maar zelden of nooit naar ’n ander.
De buurt stond erbij, keek erg kritisch en zei:
bij ons laten wij dat niet zomaar geschieden.
Daar doen we wat aan, nee dat kan niet bestaan,
dat zullen wij ze eens heel gauw gaan verbieden.
Want discriminatie doen wij niet aan mee,
zolang iedereen op z’n eigen blijft wonen,
ook als het dik aan is daar tussen die twee,
wij dulden bij ons hier geen vreemde patronen.
Want wit hoort bij wit, zei men, zwart kleurt bij zwart,
het wordt in no time anders ’n allegaartje,
bij voorkeur zien wij, zei men, alles apart,
zo niet, krijgt die zaak later toch nog een staartje.
Zo was het voorheen en heel vaak nog vandaag,
die mentaliteit is het zelfde gebleven,
al spreekt men het tegen bij hoog en bij laag,
men weifelt om anderen de ruimte te geven.

Zwart-wit
Over flats en wolkenkrabbers,
rijdt de bisschop op z’n paard,
vergezeld door trouwe gabbers,
krabt ie wel eens in z´n baard,
zucht: ik ben te oud voor heisa,
werd ik nou maar kleurenblind,
was het niet zo’n melodrama,
ging het mij weer voor de wind.
´kMoet al passen en al meten,
op zo’n zonpanelendak,
en vooral, niet te vergeten,
‘t zwartepiet-gehakketak,
die strooit dapper, onverdroten,
ondanks al dat wild geraas,
de bekende pepernoten,
van dezelfde Sinterklaas!

Zwevende kiezer
Wie heeft met Best het beste voor,
waar kunnen we op bouwen?
Aan wie geven wij het stokje door,
wie kunnen we vertrouwen?
Hoe maken we de beste keus,
uit al die stemadviezen?
De ene na de andere leus,
krijg je nu voor de kiezen.
Het gros van het publiek,
ziet niets in luchtkastelen,
maar bij belangenpolitiek,
is’t kiezen toch of delen.
Zo’n stemming is een stoeipartij,
van kronkelende kansen
en daarom zijn er heel wat bij,
die met de duivel dansen.

