Wetterlân
lieten fan Bennie Huisman

in fûl ferlet
lûkt my nei it wetter
dêr't ik út berne
dat aloan my ropt
ik swalkje
de wite brêgen oer
fiel de pine
fan net te wêzen
dêr't de stream
ferfloeit oan 'e kym

altyd en earne
wachtet my it wetter
bestimming dy't ik aloan ûntrin
ûntrin oant alle bloed weilûkt
lêste dreamen stjerre
is it de hûd dy't yn 'e kjeld ferfremdet
is it de aan fan wat ienris om my wie
op wiete weagen ûndergean
yn waarme stream oant alle lûd fersillet
ûndergean yn langst en wer ferrize
ebbe en floed fan nacht en dei
beweging wurde en it wetter sels
wêrom besykje ik te ûntrinnen
wêrom net oerjaan oan 'e stream
ik wol it net en it wol net yn my
fyn altyd wol wat ree ta stil ferset
is oerjaan dan in bytsje stjerre
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Fryslân, myn wetterlân is ien fan
myn earste Frysktalige lietteksten. It
Frysk hie ik fan hûs út meikrigen, mar
de marren tille fan 'e wille
oant healwei de jierren '70 koe ik de taal
de wyn waait om 'e nocht
net lêze en skriuwe. Dat feroare doe't de
de kimen oer it wetter trilje
famylje fan myn twadde frou my
stil yn it fiere ljocht
oantrune dy feardichheden mar ris te
einen dynje op 'e weagen
fûgels op 'e wyn
bemasterjen. Om't ik al foar de klasse
sa komt my dan it byld foar eagen
stie keas ik doe fuort mar foar de
dêr't ik mysels yn fyn.
Underwiisakte Frysk. Dat betsjutte ien
kear wyks in jûn nei Snits, dêr't de
Fryslân, myn wetterlân
kundige,
ynbannige
en
fyndo hast altyd myn hert al hân
humoristyske Jan de Jong de lessen
do wiest it streamen
fersoarge.
fan myn dreamen
Der gie in wrâld foar my iepen.
do draachst myn wêzen oan
It lêzen en skriuwen hie 'k mysels al
gau
eigen makke. Dêrneist waard ik
de frachtboat, warring yn it wetter
ynfierd
yn de Frysktalige literatuer. Oan
skoot stadich troch de mar
it ein fan 'e lange lesjûn kaam geregeld
in skomjend spoar en noch wat letter
it Frysk lieteboekje op tafel. De lietsjes
de rook fan tou en tar
dêrút koe ik meast wol út de 'húslike
in fisker mimert op 'e weagen
kring', mar Roel Slofstra hie se ek 'op 'e
en eagt syn pylkje nei
plaat set' en dêrtroch makken se ek oars
sa komt my dan it byld foar eagen
as earder ek diel út fan 'e publike romte.
in moaie simmerdei
Doe tocht ik: wêrom skriuw ik sels net
ris in liettekst?
stil wurdt de mar, want wat ferweegde
is mei de dei ferrûn
Dat die ik oars al wol: ik wurke as
de sinne sakket yn in spegel
muzyklearaar op in 'middelbere' skoalle
noeget in waarme jûn
en skreau musicals om mei in groep
noch binne yn myn hert de weagen
bern út te fieren. Yn it Nederlâns. No
noch waait yn my de wyn
skreau ik myn earste Fryske liettekst, op
sa komt my dan it byld foar eagen
in bekende wize: dy fan 'Yerushalayim',
dêr 't ik mysels yn fyn
doe populêr troch de fertolking fan Rika
Zarai. Dêrtroch koenen we myn liet op
Tekst, wize & útfiering:
de kursus fuortendaliks mei-inoar
Bennie Huisman
sjonge.
Doe't ik wat letter mei myn eigen lietsjes begûn op te treden, haw ik der sels in
wize by makke. It liet beskriuwt in dei op it wetter en it slotkûplet is ynspirearre troch
in liet fan de Grouster dichter Eeltsje Halbertsma: It marke, mei de begjinrigels:
It wie op in simmerjûn, it sintsje stoe op 'e grûn...
Wo heal yn 'e dauwe wei, krekt oft it yn 't wetter lei

1. Fryslân myn wetterlân
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Doe krige ik de smaak te pakken en sylde ik stadichjes de Fryske Literatuer en de
Frysktalige sjongerswrâld yn. Ik krige in pear kear in gedicht en in ferhaal bekroand en
myn earste lietsjes waarden by Omrop Fryslân opnommen. It earste wie in 'cover'.
It begûn mei in lietsje fan Harry Bellafonte dat ik moai fûn: Jamaica farewell.
Dêr woe 'k wol in Fryske ferzy fan meitsje. Earst mar ris it refrein. Dat hie as lêste
rigel: ..had to leave a little girl in Kingston Town... Dy stêd waard in doarp mei itselde
ritme: '...Aldegea'. It tema fan it achterlitten fan 'in leafde' wurke ik wat oars út mar
mei troch de wize waard it al gau ien fan myn bekendste lietsjes. Ik spile doe ek noch
gitaar - frijwat 'ûnfertsjinstlik' - en in befreone mandolinespiler joech der in sfearke
oan. It lietsje krige as titel: It swalkerslietsje, mar wurdt ek faak neamd: De lytse
boerefaam fan Aldegea... (by optredens song ik der dan nei de slotrigel noch gau even
achteroan: ..Wymbritseradiel..)
Letter kaam der in Nederlânske oersetting, in oare wize, in oar arranzjemint en gie
Aldegea op yn de grutste gemeente fan Fryslân.

2. swalkerslietsje
as it maaitiidssintsje oer de greide rint
de earste ljip wer yn 'e finne saait
as rûnom it libben wer opnij begjint
wurdt it lêste iis yn my ûntteid
sa't it wyntsje waait, sa swalkje ik rûn
en myn swalkersbloed hat noch de rêst net fûn
mar der is in byld en dat ferlit my nea
fan dy lytse boerefaam yn Aldegea (W.)
rûchburd jage oer it wetterlân
ik hie mei 't skipke in plakje foar de winter socht
se kaam ris mei in kuorfol aaien lâns
en ik fûn by har wat ik sa lang al socht

winterkjeld hie de wrâld mei wredens slein
bûtendoar, dêr ware de kâlde dea
mar yn 'e roef wie 't leafde sûnder ein
by it waarme libben fan har lea
it ôfskie wie sa wreed, sa swier
yn de iere moarntiid fan in maaiedei
se stie dêr lang, sa lyts en fier
en ik liet har efter en ik naam har mei
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Tekst, gitaar & sang:
Bennie Huisman
Wize: Lord Burgess
Mandoline:
Eric de Groot
Opname:
Omrop Fryslân

In twadde tekst ûntstie út in
tafallige moeting. Ik die in spel- en
teaterkursus yn Ljouwert op de Blauwe
Stoep en de neisit wie tradisjoneel yn it
ferneamde Oranjebierhuis.
Dêr moete ik Akky van der Velde,
dy't op 'e selde jûn in skilderskursus
die. We rekken oan 'e praat. Se wie
beukerjuffer, mar spile ek by it
kabaretselsskip fan master Roel
Bergsma yn Terherne.
Sokke neisitten yn sa 'n healtsjustere
kroech mei in eigen histoarysk 'design' en dito betsjinning, mei drank en de leech
hingjende 'smog' fan swiere sjek, dat binne fansels broeiplakken fan dichterlike
fantasij, kreativiteit en 'ferealens'. Dat wurd hie 'k op de Fryske kursus leard, oant
dan brûkte ik lykas de measten: 'ferliefdhied'. Dit klonk wat deftiger. Ik wie dêr
yn dit gefal ek net ûngefoelich foar, want it wie in moaie, fleurige, readhierrige
en skeinsprutige boeredochter en se kaam ek nochris út itselde romantyske
wetterlân dêr't ik krekt in 'lytse boerefaam' yn besongen hie. Mar myn
relaasjesitewaasje wie doe ek al kompliseard genôch en ik beheinde my ta de
poadiumkeunsten. We betochten de mooglikheid fan in oer it wetter reizgjend
simmerteater. Plannen dy't mei elk slokje fierder útdijden, mar dy't it langjen fan
'e dagen net oerlibben.
Der bleau lykwols al in lietsje fan oer. In 'dichterlik' lietsje.
Mei in eigen wize, dy't ik diskear opnaam mei in akkordeon. Letter kaam der
ek noch in ferzy mei piano. Dy is hjir te hearren.

3. Akky fan 'e Gaestmer

Tekst, wize, sang, akkordeon: Bennie Huisman
piano: Corinne Staal

ik bin in dichter fan dit gea
ik draach de djipste dingen oan
ik sjong fan libben en fan dea
mei pinne of potlead yn 'e hân
ik piel mei alles, wat ik fiel
mar ik jou ta, it bliuwt gepiel
as ik net sa út en troch
wat fee en blommen sjoch
en earne ûnderdûk

Akky fan 'e Gaastmer
yn dy wurdt alles taastber
bist ferbûnens mei it lân
en do bist sûnens fan ferstân
de hiele wrâld mei op syn kop
as ik myn dolle dichters-kop
mar by dy deljaan kin
foar in nij begjin
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dêr 't ik de greide rûk
ik bin de hiele wrâld wol treast
myn doel leit altyd like fier
en haw ik ienkear dan de geast
dan bliuw ik nachten yn it spier
mar inkeld rint de kop my om
dan is it wetterlân sa rom
dan lis ik myn holle del
dêr by dat reade hier
dat rûkt nei hea en dong
en nei de tiid fan it jier

de taal is linich en wol tûk
en komt de wrâld in ein benei
mar as ik sjoch en fiel en rûk
dan komt de dichter yn my frij
dêr by it wetter, dêr by de greiden
dêr by it rûzjen fan 'e reiden
dêr by de blommen en de kij
begjint it libben wer opnij
wy boartsje lang en swiet
en kleurt de sinne read
dan núndert troch it gea in leafdesliet

Tweintich jier letter krigen de
beide - ivich jonge - 'wetterfammen
fan myn dichterlike ferbylding' der
noch in neikommerke by: it
simmerfamke fan Sânfurd
Mei as lokaasje: in lyts arkadysk
doarpke mei in tsjerke, in hânfol
huzen en wat pleatsen. It leit oan in
dyk mei de namme De Band en
tusken it wetter fan de Aldegeaster
Brekken en It Hop yn. Rjocht foar de
tsjerke oer is in steiger, dêr't yn de
simmermoannen gauris in boat
oanleit, foar in tsjerketsjinst of in
konsert yn de tsjerke.
It lietsje ûntstie as boarterij, kaam
lykwols al gau as 'titelsong' op myn
twadde cd Sânfurd. Dêrnêst kaam ek
noch in bondel út mei de teksten én
in 'novelle', in koart ferhaal oer in yn Sânfurd spyljende 'simmerleafde'.
Wer tweintich jier letter - de tiid hâldt gjin skoft - krige dit ferhaal noch in
grutte sturt, yn de foarm fan in roman mei de titel: Sanfirdo. Dy't fertelt hoe't it
nei dy simmerleafde fierder gie mei de beide jonge minsken. It boek kaam út yn
septimber 2019 en yn de moannen dêrnei makke ik in keamerfoarstelling om it
haadthema fan de roman hinne: Thús - in reisferhaal. Yn maart 2020 spile ik de
earste fan in searje foarstellings. En dat waard ek even de lêste, want troch de
Korona-pandemie kaam it hiele publike libben ta stilstân.
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4. simmerfamke fan Sânfurd

Tekst, wize & sang: Bennie Huisman //
Herman Peenstra, akkordeon - Marcel Prins, fioele,
Carel v. Leeuwen, kontrabas - Geart Nauta, gitaar

simmerfamke fan Sânfurd
no't it hjerst wurdt tink ik oan dy
simmerfamke fan Sânfurd
no't it hjir wat rûzich wurdt
núnderje ik foar dy
mankelietsjes, waarme wizen
komme út 'e dize fan 'e tiid
simmerfamke fan Sânfurd
no't it hjerst wurdt tink ik oan dy

fier fan hûs freget it bern
wêr binne wy thús?
wêr is ús hûs?
ik djipje myn stim op
we sykje nei it wetter fan doe
lang lyn en earder
tiidreizgers binne we
neaken yn ús Sehnsucht
ferlern yn 'e roken
fan 'e westewyn

simmerfamke fan Sânfurd
no't it winter wurdt dream ik fan dy
simmerfamke fan Sânfurd
no't it wetter strjemme wurdt
sjong ik foar dy
gjin winterblues, mar simmerlietsjes
witst noch hoe't we bûten sieten
soargeleas, frij
simmerfamke fan Sânfurd
no't it winter wurdt dream ik fan dy

ús thúswetter ferlitten
wat troch de tiden swalke
is fuortsyld
wy doarmje om
op de geunsten
fan tafallige winen

simmerfamke fan Sânfurd
no't it maaitiid wurdt langje ik nei dy
simmerfamke fan Sânfurd
no't de sinne waarmer wurdt
spylje ik foar dy
moaie wyskes en mussettes
sweevje oer de wetters fan my - nei dy
simmerfamke fan Sânfurd
no't it maaitiid wurdt spylje ik foar dy

glücklich ist
wer vergiβt
was doch nicht zu ändern ist
Boppesteand gedicht komt út in
'bûsboekje'
mei dêryn lietteksten,
ferhalen en gedichten om it tema Thús.

famke fan Sânfurd
it is simmer en ik sykje dy
famke fan Sânfurd
ik fûn lichtens en leafde by dy
ús âlde freon de westewyn
rûkt al nei dy, rûkt al nei ús
famke fan Sânfurd
it is simmer
ik kom by dy
thús

Der is ek in cd mei deselde titel,
mei dêrop tal fan nije lietsjes. Dy
komme op termyn ek op deselde wize
op myn site. En wa't in roman besteld
krijt it boekje en de cd der fergees by.
Lokale produkten ha de takomst lês ik rûnom. Mar de minsken moatte
se earst wol priuwe
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De earste helte fan 'e jierren '80 wie ik rûnom sjonger: op 'e strjitte & by
festivals, by ferienings & by minsken thús, by literêre jûnen en op poadia yn
doarpshuzen. Sjongend en fertellend en mei in breed repetoire fan eigen lietsjes
en al besteande lietsjes yn allerhande talen. 'Kamerbreed', sa 't kollega Rients
Gratama dat relativearjend neamde. Dy stie lykwols ek op de grutte teaterpoadia
en sa fier wie ik noch lang net. Dochs frege ik subsydzje oan foar it meitsjen fan
in teaterfoarstelling en krige dat ta myn eigen ferwûndering. De sjonger wie de
titel. Doe moast ik as skriuwer én organisator 'yn 'e beage'. Dat lêste gie my goed
ôf, in talint dat my ek dêrnei faak goed fan pas kaam.
De skriuwer makke him der net fan ôf: it waard in samling fan heechdravende
sjongteksten en dialogen. Der kaam in betûfte muzikant, in meispiler en
regisseur, dekôrs en in premjêre yn it Posthûs. We krigen in loovjende resinsje,
mar it wie tink foar de fynpriuwers, want nei in hantsjefol foarstellings 'foel it
doek'. Lykwols smakke it nei mear en twa jier letter makke ik op eigen kosten in
twadde programma: De skipper. In folle tagonkliker foarstelling, mei mear
humor. Ik wie dêr mear in ferteller, dy't fertelde oer syn pake en de âlde en de
nije tiid boartlik en kritysk neist inoar sette.
It sloech folle mear oan. Ek de lietsjes wienen tagonkliker en krigen fiif jier
dêrnei ek plak op myn earste cd: Lietsjes. Ik ha De skipper doe ek langer en faker
spile. By optredens sprekke minsken my der noch wolris op oan, tritich jier letter.
De titel heucht harren net mear, mar al, dat ik nei de earste opkomst in lyts
peteroaljestel oanstuts. Dêr stie in pantsje op mei brune tarre. En de karakteristike
rook fan dy waarme tarre dreau stadichjes de seal yn.
De wûndere wrâld fan it wetter wie it iepeningsliet. Mar foar't ik opkaam ried
in radiografysk bestjoerde grutte sylklompe - sels fabrisearre fan 'pypskom' en
papiermasjee - it teniel op en stoppe krekt foar de râne.
It skouke fan pake is in songen fertelling tusken fantasij en werklikheid. It
skouke hat pake werklik foar my makke. It famke is ûntliend oan in besteand
famke dat nij yn 'e klasse kaam en dy't ik bysûnder fûn. Yn myn skouke hat se
noait sitten.
Piter Broekjeskiter giet oer Piter Langius, de brêgewipper fan de brêge tusken
Hearewâl en Kninepôle, oer de Feenskieding. In âld-skipper, altyd mei
skipperspet en promkjend. Hy wie ek fokkenist op it Feenster skûtsje.
Yn De soan fan it wetterfolk wurdt in generaasje delset. Dy fan de skûtsjeskippers: berne op in skûtsje, sels skipper, ôfdankt troch de foarútgong en
weromroppen foar wat oerbleau: it wedstrydsilen. Ynspiraasjeboarne: Tjitte
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5. de wûndere wrâld fan it wetter
in klompe wie it earste boatsje, dat syn dreamen droech
in âlde klomp fan pake mei in eintsje roede as mêst
beppe naaide as seil in reade bûsdoek der oan fêst
wylst hy der sels in stikje blik foar it lykwicht ûndersloech
hy rûn der mei de tún troch op in iere maaitiidsdei
it wetter fan 'e feart lei yn 'e meagere sinneskyn
fan tusken hege hûzen kaam de earste wyn, en naam it klompke mei
in wûndere wrâld is it wetter
de feart, dy't by de huzen lâns, de wrâld yn streamt
in fisker op 'e wâl, dy't de tiid ferdreamd
en by de brêge is altyd wat te sjen
in wûndere wrâld is it wetter foar bern
doe kaam de earste boat, dy't him sels drage koe, in skouke
dat pake eigenhannich boude yn it stille wintertij
hy stie op de beferzen feart en liet syn dreamen frij
en dwaalde oer de kimen, wannear kaam de maaitiid no?
timmerlûden kamen út 'e âlde skuorre wei
dêr brochten warbere hannen, mei it ark fertroud
op in flier fol spuonnen en by rook fan ekenhout, de simmer tichteby
in wûndere wrâld is it wetter
in liet fan lang ferlyn
mêst en touwurk kreakje yn 'e wyn
besef fan tiid giet yn it spul ferlern
in wûndere wrâld is it wetter foar bern
hy wol in jonge swalker wurde yn in boatsje mei in roefke
sa'n skûlplakje foar twa, fol ferwachting en ferlet
ut en troch in plakje frij, út en troch beset
lytse gouden oeren, want de dagen rinne stroef
fragen nimme it plak yn fan 'e dreamen fan de dei
eagen sjogge folle mear as wat him is ferteld
in lytse skipper wurdt net samar in grutte held; dat is in lange wei
in wûndere wrâld is de leafde
't fertroude hiem hat no de glâns fan in fier, frjemd lân
hy fielt syn hertslach yn in oare hân
en yn har eagen rekket er ferlern
in wûndere wrâld is de leafde foar bern
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Tekst, wize, sang, piano:
Bennie Huisman
sang: Frederike Kleefstra

6. It skouke fan pake
Ik wie in jier as tsien, doe krige ik in skouke,
Dat pake eigenhandich foar my boude.
In kundichheid, dy 't ik folslein fertroude,
Wie pake net in master op it wapen fan de skou.
It gie te wetter op in moaie maaitiidsdei,
Ik hie 't sels ferve , mei restjes út wat âlde potsjes.
En yn it wat grut útfallen seil siet hjir en dêr in gatsje.
Ik krige ek noch in leech konserveblikje mei.
'Pake, kin ik fannemiddei al te silen?'
'Fannemiddei al, myn jonge?Hy leit der ommers noch mar krekt yn. Hy moat noch even tichtlûke.'
'Ja, mar pake, ik haw him al leechskept. Sjoch, hy driuwt al, sa moai as wat...'
'Ja, myn jonge, mar in houten boat, moat wol even fjirtjen dagen, trije wiken ûnder wetter lizze...'
'Ja, mar pake der komt hjir aanst in famke út 'e klasse, dy ha 'k al meifrege..'
'As it lân der sa hinne leit, myn jonge, moatst it mar besykje, miskien, miskien falt it wol wat ta...'
En dêr gyngen we, de lytse skipper en syn skipperske, it earste eintsje op 'e boom,
en doe...

De buorren út, de lêste húzen, dêr wie wyn.
It boatsje op ien ear, it gie foar wûnder.
Mar it gefaar kaam súntsjeswei fan ûnder,
Want troch ferskate naden kaam der wetter yn.
No droech ik learzens, mar net myn fokkeniste,
Dat famke út 'e klasse, wat nei hiel lang freegjen
Har ta myn maiden skoutrip liet bewege.
Soks is in stap foarút, ast krekt as ik, fereale biste.
Sy droech har nije simmerskuon by it grut momint.
Hiel moai, hiel skjin, mar fan hiel blau suède.
Se wienen neitiid net mear te rêden.
Doe smoarde har mem ús prille leafde al yn 't begjin.
En ik hearde har sizzen: 'Do gietst net wer mei dy jonge te silen, hear. Do gietst mar mei Frits, dy
hat teminsten in fetsoenlike boat. En syn heit komt ek faker yn 'e tsjerke...'
En ik, ik woe wol even ferhaal helje by pake. Dat skouke hie ferdikke net om 'e nocht west; ik hie
der hast de heale bondel fan Jehannes de Heer foar leechsongen,

'In houten boat', sei pake, 'swit altyd wat troch'.
En mei de leafde is it al net folle better;
Mar mei de holle op 'e tiid wat boppe wetter,
Skarrelje wy it libben likegoed wol troch.
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Tekst, wize, sang, piano:
Bennie Huisman

7. Piter broekjeskiter
Soms bin der fan dy dagen, dan moat ik oan him tinke,
dan bin ik wer in jonge fan heechút njoggen jier.
Dan hear ik op 'e nij fertroude lûden klinken.
Jongens by de brêge, wachtsjend op fertier.
Wy steane yn spanning om 'e bolder hinne,
aanst komt it tsjokke tou, dat we amper tille kinne
en dat dan foar ús fuotten op 'e wâlkant klapt.
De brêge riist, it smoarge wetter fan 'e brêgeflap
dripket yn 'e feart, dêr 't lytse beltsjes yn komme.

Tekst, sang, akkordeon:
Bennie Huisman
wize: Bennie Huisman
& Herman Peenstra

De skippersfrou, se klompket hoeden troch de warring.
It grouwe tou moat no om 'e bolder fêst.
De lucht is eefkes fol mei rook fan tou en tarre.
Piter sjocht it promkjend oan, sa giet it bêst.
De moter komt ta libben, stampet, grommet.
De kont fan it skip ferskoot en it sok dat skommet.
Swarte wolkjes steam ferwaaie op 'e wyn,
dan gliidt it grutte skip de smelle Skieding yn, it motorlûd bedarret ta sêft brommen...
En wy, wy dogge keunstjes by de boom en Piter raast: 'Dêr wei, ferdomme...'
Piter Broekjeskiter. Piter wie de baas. Wat Piter sei wie sûnder twifel wet.
Piter wie de kening fan brêge en feart. As Piter sei fan 'Hee', dan hearden wy it net.
En as Piter sei fan 'Nee!', dan dienen wy it krekt.
Der wienen winterdagen,
dan koesto Piter fine
yn syn lytse stiennen hokje,
syn brêgewipperstroan.
It rûkte dêr nei mesjester,
nei oalje en terpentine.
De feart lei krekt ticht,
Piter promke en wurke oan
syn ark, in nifelboatsje,
it dúveltsje stie read.
Dan sjocht er ynienen
fan dy smoarge jongens
op 'e feart.
'Hee, moat ik by jim komme?'
Piter Broekjeskiter....ensfh...
De brêge fan Piter, krekt foar de oarlog. Yn '45 waard er opblaasd, wer repareard en
waard Piter brêgewipper. It lytse stiennen hokje rjochts wie syn domisyl. Hy wenne mei
frou en bern yn in lyts hûske rjochts fan it grutste hûs. Yn it twadde hûs fan lofts wennen
myn pake en beppe en bin ik berne. Beppe hie dêr in winkel yn manufakturen.
Wy spaanden faak by de brêge om.
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8. de soan fan it wetterfolk

Tekst, wize, sang, akkordeon:
Bennie Huisman

hy wie in soan fan it âlde wetterfolk
hy koe de krapte en de romte fan in tsjalk
de lytse roef, dêr't er in skûlplak hie
it machtich seil, dat nei de himel gie
hy hearde heite flok en mem har gûlen
as winters wreed oer wurk en wetter foelen
mar wist ek simmerdagen, heit oan 't roer en mem har sjongen gie der oer
de lêste sinne sette in doarp yn fjoer en yn 'e hjerst kamen guozzen oer
no docht er moarns in kuier nei de maten
om oer it waar en de âlde tiid te praten
doe kaam de tiid it eigen paad te gean
in skipperssoan wol oan it helmhout stean fan it eigen skip, dy âlde frijheidsdream
fan swalkers, finzen yn in dreech bestean
de nije tiid kaam sûnder seil en beage en weemoed lústere oer wyn en weagen
as er as skipper oan it stjoerrêd stie, dy 't hear en hearser oer syn Kromhout wie
mar dy 't de triennen yn 'e eagen hie as oer de kym noch in silend skûtsje gie
moarns docht er syn kuier nei de maten
om oer it waar en de âlde tiid te praten
der giet in rige skûtsjes oer de mar
dêr stiet de skipper dy 't it roer yn hannen hat
de âlde pet fêst op it grize hier
de lytse, taknypte eagen sjogge fier
it âlde wetterfolk hat it wer foar 't sizzen, wylst grutte frachtskippen foar anker lizze
de soannen foarop sjogge nei har heit dy 't ûnferwrikber neist it helmhout leit
en dy 't, skerp silend fan reid nei reid, betsjoende taal fol âlde wurden seit
en jûns docht er ferhaal mei âlde maten
om oer de striid fan juster, hjoed en moarn te praten
de hjerst bringt weemoed oer it âlde skaai
skûtsjes sliepe winters oan 'e kaai
de âlde skipper stie foar it lêst oan 't roer
en oer de lytse went ûnder de toer
falt jûns de sinne, bloedread fan fjoer
alle dagen komme guozzen oer
muoisum is syn kuier nei de maten
om oer it waar en de âlde tiid te praten
op it âlde heechhout eefkes hingjen bliuwe
en mimereagje nei de skipkes, dy 't dêr driuwe
de wrâld is skier en lyts, tinzen ûnderweis... winterreis
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Lûd fan langst, rook fan rot
By myn âldste oantinkens oan reizen oer it wetter hearre ek roken en lûden.
It sil earne yn de earste helte fan de jierren '50 west ha. Pake hie earne in
bakdekkrúser opskarrele, dêr't er de húshâlding fan syn jongste soan in pear dagen
mei it wetter op naam. Der lei neffens de lettere ferhalen in âlde moter fan in T-Ford
yn, mei in fersnellingsbak. We bedarren yn Grou en as ik de âlde bylden besykje te
lokalisearjen leinen we net fier fan Hotel Oostergo oan de Nije Kade. Ik wit noch dat
ik de oare kant fan it wetter ûnberikber fier fûn. Dat wetter is dêr sa 'n 100 meter
breed, mar der stie doe ek noch neat dêr't de eagen op stuiten, ik stoarre yn 'e leechte.
It meast is my de nachtlike weromreis nei hûs by bleaun. Us mem hie ús al yn 'e
kajút op 'e banken lein om yn sliep falle te kinnen, mar ik lei wekker, ik hearde nei it
lûd fan it wetter, it lûd fan 'e moter en it dimpte praat fan 'e grutte minsken yn 'e
stjoerhut boppe my. Mei yn 'e noas de roken fan moteroalje, kofje en de moassige
rook dy't doe yn alle âlde houten boaten hong, om't der altyd wol wat oan it ferrotsjen
wie.
Dy miks fan roken en lûden op en om it wetter binne dêrnei altyd wer op myn
paad kaam. Of ik ha se opsocht. Se waarden in diel fan myn dreamen. En ik ha se
besongen. Mar as bern ûndergie ik it, koestere my der yn sûnder it besef dat him yn
dat bouqet fan roken en lûden in botsing ôfspile, in duorjende striid tusken natoer en
minske, tusken ús ûngeduldige driuw nei behearsking en oerhearsking fan de natoer
en de einleas geduldige sykly fan libben en dea yn de natoer sels.
Doe't ik mysels de folwoeksenheid ynslingere en mei myn earste leafde en ús
earste bern op in lytse houten wenark bedarre, fielde dat earst as in soarte fan
thúskommen. Ik werkende de lûden en de roken. Mar stuite ek de op ferantwurdlikens
om it ferrotsjen tsjin te gean, om it ferruskjen te kearen. Sûnt hat dat altyd diel west
fan myn bestean, fan myn wrakseling mei de eleminten. Simpelwei om't ik noait
genôch jild hie om it folslein oan fakminsken út te besteegjen.
Ik bin der net minder fan wurden. It hat my beskieden makke. En geduldich. It hat
my leard om mei beheinings te libjen. It hat it bern yn libben holden, dat noch altyd
benijd is nei nije ûnderfinings en nije ferhalen. Ferhalen, dêr't dy eigen ûnderfinings
yn resonearje. Sa 'n ferhaal kaam ik tsjin yn in boek. Oer in simmerhûs oan in mar,
dêr't ik by del fytst wie doe't ik yn en om Berlyn de Mauerradweg fytste. Dy folget it
trajekt fan de muorre, dy't tusken 1961 en 1989 West-Berlyn ôfsleat fan de DDR. In
rûte fol mei oangripende ferhalen, dy't westlik fan Berlyn by in snoer fan marren del
rint. Dêrûnder ek de Groβ-Glienicker See. Dêr bin ik doe bylâns fytst sûnder te
beseffen dat oan dat mar in noch net ûntdekt ferhaal sliepte.
In pear jier letter kaam der in boek út mei dat ferhaal: The house at the lake.
Nettsjinsteande de Ingelske titel wie it in Dúts ferhaal.
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In Jahrhundergeschichte fan Thomas Harding, histoarikus en skriuwer, in
Ingelsman mei Dútse woartels. Syn beppe Elsie Alexander wie opgroeid yn Berlyn as
dochter fan in joadske dokter, dy't yn de jierren '20 in houten simmerhûs bouwe liet
oan de Groβ-Glienecker See. Yn 'e wykeinen en simmerfakânsjes wie de famylje dêr
meast. Yn 1936 lieten se alles achter en flechten nei Ingelân. Yn 2014 trof Harding it
hûs oan as in ruïne. It stie op 'e nominaasje om sloopt te wurden. Hy krige it foar
inoar dat it in monumintestatus krige en restaureard wurde koe.
Yn it boek beskriuwt er de skiednis
fan it hûs, dat alle stoarmen fan de 209. simmerhûs oan 'e mar
ste ieu oerlibbe. No is it in sintrum fan
fersoening. (www.alexanderhaus.org)
der wennet noch in hûs yn ús
in simmerhûs fan hout
Ik haw it hûs dêrnei besocht en
't stiet earne oan in mar myn leaf
skreau in gedicht. Letter haw ik dat as
en it is ús frjemd fertroud
basis brûkt foar in liet. Dêr't myn eigen
ûnderfinings yn resonearje. It waard
soms sjogge wy it yn in dream
diel fan 'Thús', de syktocht dy't ús
we boartsje dêr as bern
allegear dwaande hâldt.
de wyn is soel, de sinne skynt
as ha wy 't noait ferlern
by it wekker wurden is it der noch
mei kleuren blau en wyt
mar yn 'e striid fan al den dei
reitsje wy it wer kwyt

yn elk fan ús wennet
in simmerhûs oan 'e mar
it wachtet
we rekken it kwyt
ûnderweis
yn strideraasjes fan libbens

der libbet noch in hûs yn ús
in simmerhûs fan hout
dêr earne oan in mar, myn leaf
en it is ús lang fertroud

wat ienris wie waard wei
yn ferskierjende tiid
inkeld de spegeling bleau
yn it stille wetter fan 'e siel

de simmerkleuren fan it hûs
ferskierje noait alhiel
se bliuwe yn 'e spegeling
it stille wetter fan ús siel
oait fine wy 't werom myn leaf
en komme wy wer thús
yn it kleurich houten simmerhûs
mar no? hoe rêdde wy ús?

sûnt reizgje we
yn spoaren fan Sehnsucht
yn nachtlike oeren
wurdt de hope wekker
driuwt ûnrêst ús
ta sykjen
we fine it werom
by tafal
of nea

de loft sa tsjuster, de dagen griis
in wrâld dy't ús benaut
myn leaf, ik bou foar ús in hûs
in simmerhûs fan hout
Tekst, wize, sang, piano & akkordeon: Bennie Huisman
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10. bern fan 'e rein en de wyn
ik waard berne op it liet fan ‘e rein
simmerbuien gongen oer it gea
wetter song in rûzjend
wolkom op ‘e pannen
rein yn it wêzen, simmer yn ‘e lea
ik waard berne op it liet fan ‘e wyn
simmerstoarmen gongen oer it gea
beammen om it hûs
songen in rûzich wolkom
wyn yn it wêzen, lijtes yn ‘e lea
ik bin in bern fan ‘e rein en de wyn
Ik bin in bern fan it nea fergetten sjongen
Ik ha de weemoed
fan ‘e earste oere fongen
doe hat de wyn, doe hat de rein
libbenslange langsten yn myn lieten lein
ik bin in bern, sykjend om ‘e rein
wetterlûden waarm as alear
weagen om ‘e boat
as lústerjende stimmen
rein op ‘e roef, leafde yn ‘e lea
ik bin in bern, sykjend om ‘e wyn
huverstoarmen, feilich as alear
twirre troch it hier as streakjende hannen
rûzjend reid, leafde yn ‘e lea
ik bin in bern fan ‘e rein en de wyn...
ik bin in bern, langjend nei de see
ik bin in bern, dreamend yn myn hernen
fan ‘e weagen, út wyn en wetter berne
wêrom hat de wyn, wêrom hat de rein
libbenslange langsten yn myn lieten lein?

Yn 'e rin fan de jierren '90 socht ik foar
it earst gearwurking mei muzikanten, dy't
mear ynstrumintale kwaliteit as iksels
hienen. Net inkeld om de arranzjeminten
in mear profesjonele slinger te jaan, ek
om't se in folle breder muzikaal palet
hienen as komponist.
Dat fan my wie beheind.
Ik kaam oarspronklik út de klassike
hoeke en as ik wizen makke by myn
teksten, dan hienen dy meast in wat 19eiuws karakter en waarden faak begrinzge
troch wat ik sels spylje koe. Mar der wie
yn de 'lichte' muzyk yn de 20e ie in soad
bard. Dêr hie 'k wol wat fan meikrigen
mar dat wie meast 'passyf'.
Fan 1995 ôf ûntstie in fruchtbere
gearwurking mei pianiste en komponiste
Corinne Staal, dy't fan myn besteande
lietsjes bettere bewurkingen makke. En
foar myn nije teksten in folle riker palet
fan wizen en begeliedings oansprekke
koe.
Dat barde foar it earst yn 1995, foar de
foarstelling Weemoed en Irony, dêr't ek
Frederike Kleefstra yn meisong en -spile.
Frijwat fan dy lieten steane ek op har
cd's.
Yn 2001 kaam der wer in
solofoarstelling: De loftfytser, dêr't
Corinne wer in tal nije lietteksten foar op
muzyk sette. Ien dêrfan wie it liet dat
hjirneist stiet. It kaam fjouwer jier letter
op myn earste en iennichste cd dy't foar it
grutste part Nederlânsktalige wie.
In oantal oare lieten dêrfan binne te
finen yn it album Waterland.
Tekst & sang: Bennie Huisman,
arrânzemint & piano: Corinne Staal

Dit is it earste Frysktalige album mei teksten en lietsjes op myn site.
It is de bedoeling dat der noch twa bykomme. Se jouwe in moai oersjoech
fan wat ik yn mear as fjirtich jier oan lietsjes makke ha.
Ik hoopje dat se in wei fine nei wêr't se foar skreaun binne: leafhawwers
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