
  

 

De lêste Po@dium kaam krekt foar (Fr.) en krekt nei (Nl.) de lêste jierwikseling út. In 

'Winter-Po@dium'. Dêrnei lei der in farsk jier foar ús en koenen we plannen meitsje. 

De twa korona-jierren hienen foar my persoanlik dreech 

west. As sjonger wie ik al wat oan it ôfbouwen, mar troch 

de lockdowns wie it yn ien kear lange tiid net mooglik om 

op te treden. Dat brocht my by de fraach: wat wol ik noch 

as it aanst wer kin? Skriuwe koe wol en dat die ik ek. Ik 

makke in soarte fan papieren Po@dium-bondel mei cd en 

presintearre dy yn it simmerfinster tusken de lockdowns. 

Fierder wie ik it hûs oan it 'fergrienjen', yn relaasje mei de 

klimaat-krisis. By in âld hûs is dat in útdaging. 

Dat rôp in nije fraach op: is sok wurk eins net sinfoller, 

foar mysels, foar de mienskip, as it sjongen fan âld-

moadrige lietsjes foar in hânfol leeftydsgenoaten? Of it 

skriuwen fan ferhalen foar in stadichoan tige selekt selsskip 

fan lêzers? Ek in goede fraach. 

It jier begûn mei in lange famyljebisite yn Londen. 

Krekt ûnderweis kaam ik ta de ûntdekking dat ik myn kofferke mei laptop en papieren argyf 

fergetten hie. Mei inkeld it oer-ark fan de skriuwer - notysjeboekje, pinne - socht ik alle dagen 

nei antwurden op boppesteande fragen. 

Wer thús begûnen de dagen merkber wat te lengjen en makke ik my op om wat 

'rjochtingoanwizers' te fiskjen út siden fol hânskreaune prakkesaasjes. Oant Rink siik waard, 

heit fan S. en ús húsgenoat.  Dat like ynearsten net earnstich, mar we bedarren al rillegau yn in 

ebbe en floed fan soarch en soargen: nei it sikenhûs, wer thús, opknappe, wer nei it sikenhûs.  

Tuskentroch kaam it sedimint fan eardere libbens yn beweging. Myn earste leafde en mem 

fan myn âldste dochter wie al in skoft siik en stoar ein febrewaris yn Súd-Frankryk, dêr't se 

wenne. Foar ús dochter hie dy distânsje it net makliker makke, mar se wie dêr en makke my 

dielgenoat fan de lêste wrakseling. Net lang dêrnei krige ik berjocht dat in âlde freondin stoarn 

wie. Nei't se foarige simmer ynienen har man ferlern hie, waard se sels siik en der wie amper 

mear tiid om ôfskie te nimmen 

Mei Rink gie it yntusken net goed. En op 't lêst fûn er it genôch. En kaam der in ein oan it 

libben fan in man, dy't hast 87 wie, en oant it lêst ta warber, yn meardere maatskiplike rûnten. 

Hy beskôge it sels as de ein fan in 'moai en folslein' libben.  

by libben en wolwêzen 

 Po@dium 
Bennie Huisman             2022 - nr. 1 



2 

 

(Mail fan 27 febrewaris:) 
Ha goeie bêste dichters, 
 
Even in dichtersberjocht tusken alle frontberjochten troch. 
Wy hawwe by RIXT in pear gedichten binnenkrigen oer de 

situaasje yn Oekraïne. Uteraard publisearje wy dy graach. Mar 
it wie ek de oanlieding om jim de folgjende fraach foar te 
lizzen: 

Fine jim dat wy as dichters meiinoar wat dwaan moatte/ kin-
ne? Of kin de ferbylding mar better in stapke oan 'e kant dwaan 
as it oarloch is? 

 As jimme dêr ideeën by hawwe, hearre wy se graach. By ús 
kaam it idee op om te sjen oft wy yn kontakt komme kinne mei 
Oekraynske dichters. Om te hearren oft/hoe't wy harren op ien 
of oare wize stypje kinne. 

Los dêrfan, as jim dwaande binne mei poëzy nei oanlieding 
fan de situaasje en it krijt foarm, fiel jim frij om it yn te 
stjoeren. Je witte noait wêr't it ta liede kin.  

ôfskie  

Net lang nei boppesteande mail kaam der ek in útnoeging. Om 

mei te dwaan oan de manifestaasje Optrede foar de frede, op in 

sneintemoarn, 13 maart, yn Ljouwert. Twa dagen foar dy datum 

meldde ik my oan. Net sûnder twifels. De holle stie my der net sa 

nei. Sykte en soarch thús makken de oarloch 'dêr' abstrakter. En it 

fergrutte ek de skepsis dy't ik dochs al wat fielde troch dy namme: 

in moai binnenrym, mar is it net in soarter fan selsbefrediging? 

(dêr't ik oars fierders neat op tsjin ha). Helpt it ússels net mear as de 

minsken dêr? Yn 'e earste skok en ferûntweardiging  skreau ik wat 

teksten yn myn notysjeboekje, tusken de prakkesaasjes oer it eigen 

wrakseljende libben yn. (Dochs apart: by it 'fierder fuort lizzende' 

Syrië hie 'k dat minder. Ek Jemen hat net altyd myn folle oandacht). 

Hawar, ik nominearre twa lietsjes om te sjongen. Ien fan eigen 

hân út de foarstelling 'Thús', referearjend oan de flechtlingekrisis.  
in earste reaksje 

ein febrewaris 

Tusken alle húslike soargen en soarch troch, mei op 'e telefoan fertrietlike berjochten en 

apps, en mei de oarloch yn 'e Oekraïne op 'e achtergrûn, besocht ik dochs de triedden fan myn 

skriuwerij wat fêst te hâlden, ek al ûntbruts my de enerzjy en de konsintraasje om der langere 

tiid oan te wurkje te kinnen. Tusken it ferslach fan de deistige werklikheid yn steane yn myn 

notysjeboekje dan ek fragminten, markearingen en spoaren, bedoeld om dy letter op te krijen. 

Mar 'letter' waard 'no'. Der kaam wer tiid om alles nochris oer te tinken en werom te lêzen. 

Tiid om myn ferhalen wer wat fierder te bringen. Wêrûnder de ferhalen in dizze Po@dium.  

It is dan ek in bysûndere. It is de bedoeling dat it likernôch ferskynt yn it tiidsfinster tusken 

1 en 21 juni: neffens de meteorologyske kalinder is it dan al simmer. Neffens de astronomyske 

kalinder is it noch maitiid. En krekt yn dat finster wurd ik sels 75.  

Mei it soms ûngemaklike gefoel dat ik noch lang net doar te sizzen dan myn libben folslein 

is. Ik moat noch fan alles, ik wol noch fan alles. Tagelyk bin ik ek oan it ôfskie nimmen fan 

wat ik lang die. Fan wa't ik in grut part fan myn libben wie.  

Ik hoopje dêr de tiid foar te krijen. 

der stiet altyd  
wol wer ien op 
in minne jeugd 
in kniesde siel 
en it gewisse is 
yn it ûntwerp  
fergetten 
 
lykwols 
útsûnderlike talinten 
foar eigenbelang 
 
meitsje de oar tsjinstber 
meitsje se dea 
of yn elk gefal benaud 



3 

 

Dat is yn ús westerske bewustwêzen al wer hiel wat jierren lang in soarte fan likdoarn. En 

ek dizze oarloch yn de Oekraïne hat der wer even pynlik op drukt. It twadde wie Dos Kelbl, de 

oarspronklik Jiddyske oerfoarm fan wat yn de jierren '60 'Donna donna' waard. Altyd in tref-

fende metafoar yn gefallen fan ûnrjocht.  

Uteinliks song ik inkeld it earste liet. 

It waard in bysûndere sneintemoarntsjinst. Ik wie dielnimmer en 

taskôger tagelyk, wat ik yn 'e tsjerke eartiids meast ek wie. Ik wie de 

iennichste sjonger. Dichters wurde al lang net mear as sjongers sjoen. 

Guon sjongers somtiden noch wol as dichters.  

Spoken word ûntbruts frijwol. Jongfolk wie der al: in tal learlingen 

fan it Beyers Naude-gymnasium. Twa moai fioelespyljende famkes 

mei û.o. Bach, in jonge mei in eigen tekst en in jonge, dy't in ferhaal 

foarlies út: 'Misschien wisten zij alles...', de sammele bisteferhalen 

fan Toon Tellegen. We donearden allegear foar Oekraïne yn de 

slipstream fan de telefyzje-aksje.  

En doe gie ik werom nei Rink, dy't nei de ein ta libbe, al wie dat op it momint noch net 

dúdlik. Rink, dy't syn hiele libben in prinsipiëel pasifist wie. 

Rink de Vries wie in boeresoan, dy't leare koe en woe. Nei de legere skoalle de HBS yn 

Drachten. Alle dagen 20 km op 'e  fyts, hinne en werom. Hy woe eins dokter wurde, mar keas 

foar de Kweekskoalle, om 't dat minder yngripend wie foar de húshâlding dêr't er út kaam. 

Dy wie net tsjerklik, mar in freonlike útnoeging om ris nei de sneinsskoalle te kommen 

brocht him by de ferhalen yn de bibel. Benammen de persoan fan Jezus en it boadskip fan leaf-

de en frede bleaunen syn libben lang in hâldfêst. Hy die belidenis yn de Mennistetsjerke, dy't 

fanâlds in sterke pasifistyske tradysje hat. En waard prinsipiëel tsjinstwegerer. 

Syn earste pedagogyske aktiviteit as master 

wie dan ek as 'ferfangende tsjinstplicht'. Dêrneist 

wie er aktyf yn it advisearjen en begelieden fan 

oare tsjinstwegerers. Syn pasifisme wie bibels yn-

spirearre, mar de ferskrikkings fan de Twadde 

Wrâldkriich spilen grif in rol: hy wie 10 doe't dy 

ta in ein kaam. 

De Oekraïne ha wy it net folle oer hân, dy lêste 

moannen. Dochs wie syn belutsenheid by wat der 

yn 'e wrâld barde grut: it nijs waard alle dagen 

folge, ek yn programma's 'efter it nijs'. Mar mei't 

er siker waard sette er de televyzje soms út, de 

oarloch wie him tefolle.  

Wat er net 'útsette' koe wie syn belutsenheid by 

de eigen tsjerken yn 'e omkriten. Dêr spile in kon-

flikt, dêr't er oant it lêst ta yn besocht in rol te 

spyljen, as 'fredestichter' mei ôfnimmende krêften.  

Oant er frede slute moast mei de ein fan it eigen 

bestean.  

Dat die er fêstbesletten en yn alle rêst. 

optrede foar de frede 
wa hâldt no net  
fan frede? 
 
lykwols tink ik soms: 
de navo moat optrede 
sla der mar op 
jei se werom 
nei it Hillige Ruslân 
 
as wie it in game 

in twadde reaksje 
yn 'e wachtkeamer 
Rink  by de dokter 
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Ik kin’t net keare, dat de floed 
Fan sinnepracht myn hert berint 
En dat myn jong en bûnzjend bloed 
De moaie ierde fûl bemint, 
Dat hiel de rike, wûndre wrâld 
My finzen hâldt 
 
De waarme weelde fan ’e dei 
De blom dy’t foar myn finster stiet, 
De lytse brune faam dy’t mei 
Bananen by de doarren giet- 
Myn leafde neamt se allegear 
Aloan en wer. 
 
‘k Stean by de bern, as yn’e loft 
in glânzge fleanmesine bromt; 
ik rin mei eltse blide kloft, 
En as Michiel te spyljen komt 
Dan bringt my syn harmoanika 
Oan ’t skriemen ta. 

Hâld jimmer Hear, myn eagen rein, 
Om wiid ferwûndere as in bern, 
By alles wat dizze ierde skein’ 
It moaie dat ús bliuwt, te sjen. 
Dan bloeit ek út’e lytste knop 
It wûnder op. 
 
De ljurk, dy't yn 'e súv're moarn 
De lege lannen efter lit. 
Dy't, dronken fan syn eigen toan 
Oars net as sulv'ren blidens wit 
En as syn liet nei d'ein ta rint,  
Al wer begjint; 
 
Sa springt myn hert, út leed en ûnk, 
Ut lege mieden fan fertriet 
En sjit omheech, in ljochte fûnk, 
In blinkend, selsfergetten liet 
Dat sjongend altyd heger klimt 
En neat gjin ein mear nimt.  

Ierdeljocht 

Dêrnei krigen we it drok. Syn beide soannen begûnen mei it timmerjen fan in kiste. Se 

brûkten dêrfoar ek hout, dat oait fan in fakânsje op Skylge meinommen wie. Yn it famyljehûs 

dêr't we alle jierren kamen, wie in nije flier kommen en de âlde planken leinen op de houtbult, 

bestimd foar de iepen hurd. Dêr waarden se doe fan rêdden. No krigen se harren definitive 

bestimming. 

Iksels tocht nei oer lieten foar by it ôfskie. Ik hie de ôfrûne jierren meardere kearen songen 

by it ôfskie fan de famyljegeneraasje, dêr't Rink no as ien fan de lêsten fan gie. Ik woe wat 

sykje by syn libbenshâlding en benammen by syn pasifisme.  

En doe moast ik ynienen tinke oan Fedde Schurer. Ek in master, op 'e Lemmer. En ek in 

pasifist, dy't dat as dichter en skriuwer yn de jierren nei de ferskrikkings fan de Earste Wrâld-

kriich ek útdroech yn de brosjure: Kristendom en oarloch. Dat waard him troch de steile 

'mannenbroeders' fan de tsjerke en it skoallebestjoer net yn tank ôfnommen. It ynhâldlike en 

prinsipiële konflikt waard oant foar de rjochter útfochten. Uteinliks krige er ûntslach. 

Op 'e moarn dat him de skoalledoar wiisd waard kaam er thús en sei tsin syn frou 'dat er de 

put der út hie'. De oare deis skreau er it fers: Ierdeljocht, dêr't ek in gebet yn sit. Rink wie net 

sa fan it bidden. Hy leaude ek net yn in libben nei de dea of de ferlossing fan de sûnde troch it 

stjerren fan Jezus. Hy rûn, ynspirearre troch de Bergrede, leaver mei in protestboerd of -flagge. 

Mar dizze wurden wienen ek him út it hert grepen: 

Hâldt jimmer, Hear, myn eagen rein, om wiid ferwûndere as in bern 

By alles wat dizz' ierde skein' it moaie dat ús bliuwt te sjen 

Dan bloeit ek út de lytste knop it wûnder op. 

 

Sa kaam Ierdeljocht yn 'e betinking. Hjirûnder de tekst.  

Foar de songen ferzy: klik op de titel. 

tekst: Fedde Schurer, wize: Bennie Huisman 
arrânzjemint & akkordeon: Herman Peenstra 

fioele: Marcel Prins, Bas: Tseard Nauta 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/Ierdeljocht.mp3
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Myn dagen yn Havelberg ha in fêst patroan. Ier op, skriuwe, middeis in kuier of in fytstocht 

en jûns wat lêze. Oan it ein fan 'e wike in dei nei Berlyn. Tuskentroch moarns- en jûnsiten mei 

Heinz en byprate. De sneins is der Flohmarkt, yn it Künstlerhof. Dat plak wie fiif, seis jier lyn 

in brânpunt fan Künstler-aktivitäten en de oanlieding foar Heinz en Britta om nei Havelberg te 

kommen. Mar no steane al dy inisjativen op in sêft sin en wurde it besletten hôf en de dêr op 

útkommende oernachtingsromten amper mear brûkt.  

Ik betink, dat ik by de Flohmarkt wol wat sjonge kin. It is oars altyd wol  in puzzel om myn 

lytse reis-akkordeon op de fyts mei te nimmen. Meast doch ik dy yn in beskermjende pûde 

achterop, no haw  ik in alternatyf betocht: yn twa helten yn de fytstassen mei myn klean der 

omhinne as buffer. As ik it ynstrumint wer yn inoar set komt der daalk it fertrouwde lûd út. 

Nêst it Künstlerhof is in grut parkearplak fan Rossmann en 

dêr is eins de measte hannel en drokte, in soarte fan kofferbak-

ferkeap. It Künstlerhof sels is rêstich, minsken komme der foar 

kofje, Kuchen, Bratwurst en boeken - dy folchoarder. 

Heinz hat wat fan syn sketsen útstalt yn it ymprovisearre 

kafé, dêr't er ek in plaat selsbakte Kuchen oan doneard hat. Ik 

fyn in stoel en in moai plakje en begjin mei spyljen en sjongen. 

Sûnder hoed of bakje foar jild, inkeld wat fan myn Dútstalige 

cd's. Dêr ferkeapje ik al gau ien fan. Lykwols komme minsken 

mei jild, frijwat 1 & 2-euromunten. Handich foar de Elbe-

fearen, dêr't ik gauris gebrûk fan meitsje.  

Ik ha lang net sa noflik songen yn sa 'n ûntspande sfear.  

 

eine italienische Reise 

Ik wurkje oan dizze Po@dium yn Havelberg. 

Dêr bin ik hinne reizge om te resetten. Yn it gastfrije 

hûs fan freon Heinz ha 'k in beskieden keamer mei in 

bêd en in goede stoel. Skriuwark mei, fyts mei, myn 

lytse akkordeon mei en fierder it heechst needsaaklike. 

Wêrûnder in boek. Ik hie it kocht en lêzen koart nei it 

útkommen. Mar ik wol it werlêze en it dan by Heinz 

achterlitte, om't ik tink dat it ek wol wat foar him is. 

Blom is filosoof, historikus en skriuwer. Syn âlden - 

heit Dúts, mem Nederlâns - wienen musici. Hy groeit op 

yn Hamburg en Detmold en wol fioelespiler wurde. Dat 

slagget net, mar de fassinaasje foar de fioele bliuwt. By 

in bisite oan in ferneamde restaurateur en hanneler spilet 

er op in fioele, rekket ynteresearre en mei dy wol even 

mei nei hûs. Dêr begjint al spyljend de relaasje en  Blom 

keapet de fioele, dêr't de ôfkomst fan ûnbekind is. Ut syn 

brede ynteresses wei begjint er dan in syktocht nei de 

man dy't syn fioele om 1700 hinne makke hat.  
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Ik ha in moai plakje, foar in doar mei it ta-

paslike opskrift. Al beheint myn boekhâlding 

him ta de liete-listjes op myn akkordeon. 

Rjocht foar my oer, foar de yngong fan it kafé, 

in nustje ynteresearre harkers. Rjochts stiet de 

Bratwurst-kream. Lofts in betreklik jonge man 

yn legergrien mei apart spul: militêre parnafa-

lia, mei dêr omhinne en dêrfoar berneklean, 

sportskuon en elegante frouljuslearzen. 

Ik sjong meast Dúts, mar ek Italjaans, Frysk, Nederlâns, Ingels en Jidyysk. As ik even 

skoftsje freget myn oerbuorman yn goed Nederlâns wêr't ik weikom. 'Fryslân', sis ik en hy 

knikt. Dat hie er wol heard oan myn sjongen. Sels is er opgroeid yn Emmen, as soan fan in 

Dútse heit en in Nederlânse mem. Hy wennet en wurket yn Havelberg as beropsmilitêr op de 

Elb-Havel-Kaserne. Makket diel út fan in in brigade dy't tydlike brêgen bouwe kin. Bailey-

bridge, sis ik. Hy knikt enthousiast: dat kinne se inkeld noch yn Dútslân en Nederlân. En syn 

keapwaar komt fan de jierlikse oprommings, op de Kaserne en by himsels thús.  

As ik wer sit en wat op 'e automatyske piloat mei in walske begjin, betink ik dat it 'frame' 

fan de oarlochsbylden yn koarte tiid feroare is. By Bailey-bridge sjoch ik net mear hast as fan-

selssprekkend bylden út 1944 of 1945, mar fan resinte, fernielde brêgen yn de Oekraïne. 

Twa dagen letter hat Britta har jierdei, dêr't ik ek wat muzyk meitsje. De deis dêrop set ik ôf 

foar de weromreis, in komplisearde miks fan deitochten op de fyts, oernachtings en hiele stik-

ken mei regionale treinen. Al dy tiid bliuwe de twa akkordeonhelten yn de fytstassen.  

As ik it ynstrumint wer yn inoar set liket der neat skansearre, mar by neiere ynspeksje fyn ik 

dochs in dûkje en dat betsjut: reparearje, skjinmeitsje en neirinne. Dat nimt tiid, want út en 

troch sit ik in skoft te sjen nei hoe fernimstich it allegear makke is. En krij it idee om, lykas 

Blom, de spoaren te folgjen fan myn ynstrumint, dêr't ik al 30 jier in relaasje mei ha en in soad 

mei belibbe ha. Dêr't ik ek ferhalen oer fertelle kin. 

Myn fioele-spyljende histoarikus, filosoof en skriuwer makket him der yn it boek net fan ôf. 

De syktocht nei de imazjinêre bouwer fan syn fioele, dy't er 'Hanns' neamt, bringt him de heale 

wrâld oer. Hy giet ek djip yn op de ambachtlike kanten fan it fak yn de 17e en 18e-ieuske 

bloeitiid fan it fioelebouwen yn Noard-Itaalje, wêryn de nammen Stradivarius en Guarneri let-

ter in ikoanyske status krigen.  

In soad bouwers hienen lykwols Súd-Dútske woartels en sa wurdt it ferhaal der ek ien oer 

migraasje. Al dizze kultuer-histoaryske, sosiale en sosiologyske aspekten komme yn syn 

syktocht oan 'e oarder. Mingd mei persoanliker ferhalen, oer bygelyks it ferlies fan de illúzje 

dat er in grut fioelespiler wurde koe. 

No sjoch ik nei myn eigen beskieden muzikale reismaat en betink, dat ik dochs mar in oare, 

wat minder ambisjeuze toan oanslaan moat. Lykwols binne der wol oerienkomsten tusken syn 

ferhalen en dy fan my. Lykas de Noard-Italjaanske konneksje en de sosjologyske-histoaryske 

kant fan myn ynstrumint, dêr't ik sa 'n wurd om sis. En alhiel frij fan illúzjes wie ik ek net. 

Oars as by Philip Blom hoech ik net mear as 

trijehûnderd siden te sykjen nei de namme fan de 

bouwer fan myn ynstrumint. Dy stiet der op. 

Yn plestik letters en net mear alhiel ûnbeskadige: der mist in stikje fan de earste S.  
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As ik google-je mei dy namme kom ik earst út by Paolo Soprani, syn broer, lykas letter 

bliken docht.  De akkordeon is eins 'útfûn' yn Wenen en dêr yn 1829 patenteard. Goed 30 jier 

letter, yn 1863, nimt in Dútse pilgrim sa 'n akkordeon mei op in beafeart nei in Mariabasilyk yn 

Loreto yn Itaalje - rûchwei hichte Florence, mar dan oan de eastkust. Grif te foet de Alpen oer, 

mei sa 'n ynstrumint in hiele tôgerij. Mar mooglik hie er in ezeltsje. 

Hy útfanhûzet yn 'e omkriten fan Loreto by de boerefamylje Soprani. Soan Paolo rekket yn-

teresearre yn it ynstrumint. Hy hellet it neffens in ferhaal nachts útinoar, om te sjen hoe 't it 

wurket en makke is. Mooglik lit de pilgrim it achter. In jier letter al iepent Paolo thús, yn de 

kelder, in wurkpleats en begjint mei twa fan syn broers 'fisharmonia's' te meitsjen. Dy wurde 

goed ferkocht en tsien jier letter ha se al in fabrykje yn it sintrum fan Castelfidardo. Al gau 

begjinne de broers eigen wurkpleatsen, ek Settimio. Harren ynstruminten geane oan it ein fan 

de 19e ieuw de hiele wrâld oer, benammen ek nei Amerika, dêr't hûnderdtûzenen Italjaanske 

emigranten wenje, dy't sjongend en spyljend de ûnwennigens wat ferdriuwe. 

Sa wurdt Castelfidardo it sintrum fan in akkordeonyndustry, dy't tige lang in mjuks bliuwt 

fan in mear yndustriële en meganisearre produksje fan ûnderdielen yn it fabryk én in foarm fan 

mear tradysjoneel thúswurk, dêr't se dan yninoar set wurde.  

Oant safier Wiki & de website fan it noch altyd besteande bedriuw. 

 

As ik op it Künstlerhof myn spultsje byinoar pak komt Heinz der by mei in frou, dy't ik de 

moandeis al seach by de Mahl-Gruppe yn syn hûs. Se is spesiaal foar my kommen.  

Foar har sjong ik noch in tajefte: Der Lindenbaum. In liet út Schubert syn Winterreise.  

Wilhelm Müller syn tekst krijt yn de pianobegelieding in tige rike muzikale skildering mei, 

ûnder in simpele, suver folkse wize. Ik sjong it liet o sa graach, mar al mei in folle simpeler be-

gelieding, dêr't ik lykwols wat subtile Schubertnoatsjes yn smokkele ha. Schubert skreau de 

muzyk koart foar syn ferstjerren yn 1827, yn Wenen. Op itselde momint wie yn deselde stêd in 

útfiner dwaande mei de konstruksje fan de stamheit fan it ynstrumint dêr't ik no op spylje..  

In histoaryske moeting alsa. (wurdt fuortset) 

thúswetters 
'Feanetië' - jierren '20 
lofts myn berte- & wenhûs 

't Feen - jierren '40 
lofts myn berte- & wenhûs 
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 'Po@dium' is in Persoanlik Digitaal Magazine - dit is de 1e ôflevering fan 2022 

Fan in nije rige, dy't de tiden fan it jier folget. 

Réaksjes binne altyd wolkom: huisman.bennie@gmail.com 
Wa't op 'e ferstjoerlist wol cq op it tastjoeren gjin priis stelt: lit it witte. 

www.benniehuisman.nl 

optrede foar de frede 

febrewarisljocht 

in tiidleaze dei wurdt wekker 

troch myn trije lagen glês hinne in lytse symfony  

fytsers streame lûdleas nei bestimmings 

auto's glide kalm oer wietswart asfalt 

brommerke hellet feninich út 

miuw krúst troch it byld  

fan dit omheechfallen doarp oan deade wetters 

parkearplakken as noch lege havens 

it nije wettertaappunt wachtet in winter lang  

op simmerboaten dy't komme sille 

oer rjochte útgroeven kanalen 

 

it wetter leit sûnder in fâld 

de siden fan myn boekje ûnbeskreaun 

it is noch lang gjin maaityd 

inkeld yn myn tinken oer in reis 

meanderjende rivier dêr't ferbylding streamt 

 

in lang libben lang nim ik ôfskie 

it bern dat ik wie, it leauwen dat ik hie 

illúzjes, minsken, hiemen, bern, leafdes, fitaliteit 

nim ik ôfskie of nimt it ôfskie fan my? 

wêr't it hinne giet is bekend 

elk wit wêr't it hinne giet 

wêr't it weikomt is fraach genôch 

om trochlibje te wollen 

 

it wetter leit sûnder in fâld 

ik sjoch nei in rivier en tink oan de see  

ôfskie 

begjin juny 2022 

dizze wike fiif&santich jier âld wurden 

koel, griis, wyndrich, rein op kommendewei 

into each live some rain must fall... 

yn dat fan my foel it ta 

...but too much, too much is fallen 

yn dat fan oaren 

wy wurde der ek wiet fan 

kinne ús der net altyd op klaaie 

 

ik lit de hûn út, krij de krante, twadde kofje 

grutte wrâldproblemen ferhúzje nei 

myn boardsje, dat ik al lêzend leech yt 

oarloch feroarsaket hongersneed makket oarloch 

 

...miljoenen mensen lijden honger  

omdat we ons graan liever aan dieren geven... 

 

noftere sifers oer it net altyd sûne-grûn-beslach  

fan karnifoar, fegetariër, veganist 

de ekologyske priis fan ús konsumearjen 

fleis yt ik al frijwol net mear 

tiid foar in folgjende stap? ôfskie? fan 

ko-molke, tsiis, slachreamme, aaien? 

 

sjoen 't de geo-politike útwurkings 

fan ús yndustriële fleis- & suvelproduksje  

op it klimaat, op migraasjes,  

op de tanimmende kleau tusken earm en ryk 

soe sa 'n stap in goede ynfolling jaan kinne oan it ferlet 

om 'foar de frede op te treden'  

 

en it is lykwols in foarm fan 'yndividuele ekspresje' 

byld: Britta Lehmann 


