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bij leven en welzijn
De laatste Po@dium kwam rond de jaarwisseling uit.
Een 'Winter-Po@dium'. Daarna lag er een nieuw jaar voor
ons en konden we plannen maken.
De twee corona-jaren waren voor mij persoonlijk pittig.
Als zanger was ik al wat aan het afbouwen, maar door de
lockdowns was het lange tijd niet mogelijk om op te treden.
Dat bracht mij bij de vraag: wat wil ik nog als het weer
kan? Schrijven kon wel en dat deed ik. Ik maakte een papieren Po@dium-bundel met cd en presenteerde die in het
zomervenster tussen de lockdowns. Daarnaast was ik het
huis aan het 'vergroenen', in relatie met de klimaat-crisis.
Dat is bij een oud huis nog al een uitdaging.
Het riep een nieuwe vraag op: is dat werk niet zinvoller, voor mij zelf én voor de 'mienskip',
dan het zingen van gedateerde liedjes voor een handvol leeftijdsgenoten? Of het schrijven van
verhalen voor een zo langzamerhand tamelijk selecte gezelschap van lezers? Ook een goede
vraag.
Het jaar begon met een lang familiebezoek in Londen. Onderweg er naar toe kwam ik tot de
ontdekking dat mijn koffertje met laptop en papieren archief was achtergebleven. Waardoor ik
met alleen het oer-gereedschap van de schrijver - notitieboekje en pen - elke dag zocht naar
antwoorden op de bovenstaande vragen.
Weer thuis leek het iedere dag wat langer licht te blijven en begon ik alles van waarde te
vissen uit bladzijden vol handgeschreven overpeinzingen. Tot Rink ziek werd, vader van S. en
onze huisgenoot. Dat leek eerst niet ernstig, maar we belanden spoedig in een eb en vloed van
zorg en zorgen: naar het ziekenhuis, weer thuis, opknappen, weer naar het ziekenhuis.
Tussendoor werd het 'sediment van een eerder leven' omgewoeld. Mijn eerste liefde, de
moeder van mijn oudste dochter, was al lang ziek en overleed eind februari in Zuid-Frankrijk,
waar ze woonde. Voor onze dochter was het door de afstand moeilijk, maar ze was er en
maakte mij deelgenoot van de laatste worsteling. De herinneringen aan toen, de hoop, de pijn,
het onvermogen, hebben mij nooit met rust gelaten, ook niet na het schrijven van een roman er
over. Naarmate ik ouder word, schrijf ik aan het eind van verhalen vaker: wordt vervolgd.
Met Rink ging het intussen niet goed. En tenslotte vond hij het genoeg. Zo kwam er een
eind aan het leven van een man, die bijna 87 werd. Tot het laatst toe bleef hij actief en betrokken, in talloze maatschappelijke organisaties. Zelf zag hij zijn leven als 'goed en voltooid'.

Tussen alle huiselijke zorgen en zorg door, met op de telefoon verdrietige berichten en apps
en met de oorlog in de Oekraïne op de achtergrond, probeerde ik mijn schrijfprojekten wat
gaande te houden, al ontbrak de energie en concentratie om er langere tijd aan te kunnen werken. Tussen notities over de dagelijkse werkelijkheid staan in mijn notitieboekje dan ook fragmenten, markeringen en sporen, bedoeld om er later mee verder te gaan. Mar 'later' werd 'nu'.
Er kwam weer tijd, om alles nog eens terug te lezen en te overdenken. Tijd om mijn verhalen
weer wat verder te brengen. Waaronder de verhalen in deze Po@dium.
Het is wel een bijzondere. Het is de bedoeling dat deze aflevering wordt gepubliceerd in het
tijdvenster tussen 1 en 21 juni. Volgens de meteorologische kalender is het dan al zomer. Volgens de astronomische kalender is het nog lente. En precies in dat venster word ik zelf 75.
Met het soms ongemakkelijke gevoel dat ik nog niet durf te zeggen dat mijn leven 'voltooid'
is. Ik moet nog van alles, ik wil nog van alles. Tegelijk ben ik ook aan het afscheid nemen van
wat ik lang deed. Van wie ik een groot deel van mijn leven was.
Ik hoop er nog de tijd voor te krijgen.

afscheid
Ha goeie bêste dichters,

(Mail van 27 februari:)

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/ kinne? 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.

Niet lang na bovenstaande mail kwam er een uitnodiging. Om
mee te doen aan de manifestatie Optrede foar de frede, zondagochtend, 13 maart, in Leeuwarden. Twee dagen voor die datum melde
ik mij aan. Niet zonder twijfels. De ziekte en de zorgen thuis maakten de oorlog 'daar' abstracter. En maakten ook de scepsis groter,
die ik toch al wat voelde door die naam: een mooi binnenrijm, maar
is het niet een soort van zelfbevrediging? (waar ik overigens niets
op tegen heb). Helpt het onszelf niet meer dan de mensen daar? In
de eerste schok en verontwaardiging schreef ik wat teksten in mijn
notitieboekje, tussen de gedachten over het eigen worstelend bestaan in. (Toch vreemd: bij het 'verder weg' liggende Syrië deed ik
dat niet. Ook Jemen heeft niet altijd mijn volle aandacht).
Hoe dan ook, ik nomineerde twee liedjes om te zingen. Eén uit
mijn voorstelling 'Thús', met de vluchtelingencrisis als referentie.
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er staat altijd weer een op
slechte jeugd
gekneusde ziel
en het geweten is
in het ontwerp
vergeten
evengoed
uitzonderlijke talenten
voor eigen belang
maak de anderen
dienstbaar
maak ze bang
of maak ze dood
een eerste reactie
eind februari

Dat is in ons westerse bewustzijn al weer heel wat jaren een soort van likdoorn. En ook deze oorlog in de Oekraïne heeft daar weer even pijnlijk op gedrukt. Als tweede lied Dos Kelbl,
de oorspronkelijk Jiddische oervorm van wat in de jaren '60 'Donna donna' werd. Altijd een
trefzekere metafoor in gevallen van onrecht.
Uiteindelijk zong ik alleen het eerste lied.
Het werd een bijzondere zondagochtenddienst. Ik was er deelnemer
en toeschouwer tegelijk, wat ik in de kerk destijds meestal ook was.
En de enige zanger. Dichters voelen zich al lang geen zangers meer.
Sommige zangers worden nog wel als dichters gezien.
Spoken word ontbrak vrijwel. Maar er waren wel jonge mensen:
een aantal leerlingen van het Beyers Naude-gymnasium. Twee mooi
vioolspelende meisjes met o.a. Bach, een jongen met een eigen tekst
en een jongen, die een verhaal las uit: 'Misschien wisten zij alles...', de
verzamelde dierenverhalen van Toon Tellegen. We doneerden allemaal voor de Oekraïne in de slipstream van de televisieactie.

optrede foar de frede
wie houdt er nu niet
van vrede?

toch denk ik soms:
de navo moet optreden
sla er maar op
jaag ze terug naar
het Heilige Rusland
alsof het een game is
een tweede reactie
in de wachtkamer
Rink bij de dokter

Daarna ging ik terug naar Rink, die 'nei de ein ta libbe', al was dat toen nog niet duidelijk.
Rink, die z'n hele leven principieel pacifist was.
Rink de Vries, een boerenzoon, die kon en wilde leren. Na de lagere school de HBS in
Drachten. Elke dag 20 km op de fiets, heen en terug. Hij wilde eigenlijk arts worden, maar
koos voor de Kweekschool, omdat dat minder ingrijpend en belastend was voor z'n ouders.
Die waren niet kerkelijk, maar een vriendelijke uitnodiging om eens naar de zondagsschool te
komen bracht hem bij de verhalen in de bijbel. Vooral de persoon van Jezus en de boodschap
van liefde en vrede bleven z'n leven lang een houvast. Hij deed belijdenis in de Doopsgezinde
kerk, die vanouds een sterk pacifistische traditie heeft. En werd principieel dienstweigeraar.
Zijn eerste pedagogische activiteit als onderwijzer was dan ook een 'vervangende dienstplicht'. Daarnaast werd hij actief in het adviseren
en begeleiden van andere dienstweigeraars. Zijn
pacifisme was bijbels geïnspireerd, maar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog speelden ook een rol: hij was 10 toen die eindigde.
Over de Oekraïne hebben weinig gepraat, die
laatste maanden. Zijn betrokkenheid bij wat er in
de wereld gebeurde was groot: het nieuws werd
iedere dag gevolgd, ook in programma's 'achter
het nieuws'. Maar nu zette hij steeds vaker de televisie uit, de oorlog werd hem te veel.
Wat hij niet kon uitzetten was z'n betrokkenheid bij de eigen plaatselijke kerken. Daar speelde
een conflict, waarin hij tot het laatst toe probeerde
een rol te spelen, als 'vredestichter' met afnemende krachten. Tot hij vrede moest sluiten met het
einde van zijn eigen leven.
Dat deed hij vastbesloten en in alle rust.
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Daarna kregen we het druk. Z'n beide zonen begonnen met het timmeren van een kist. Ze
gebruikten daarvoor ook hout, dat ooit van een vakantie op Terschelling was meegenomen. In
het familiehuis waar we ieder jaar kwamen, was een nieuw vloer gelegd en de oude planken
lagen op de houtbult, bestemd voor de open haard. Daar werden ze toen van gered. Nu kregen
ze hun definitieve bestemming.
Zelf dacht ik na over liederen bij het afscheid. Ik had de afgelopen jaren meer dan eens gezongen bij het afscheid van familie uit de generatie, waarvan Rink nu als een van de laatsten
was overleden. Ik zocht een lied dat paste bij z'n levenshouding en vooral bij zijn pacifisme.
En toen moest ik ineens denken aan Fedde Schurer. Ook een onderwijzer, in Lemmer. En
ook een pacifist, die dat als dichter en schrijver in de jaren na de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog uitdroeg in de brochure: Kristendom en oarloch. Dat werd hem door de steile
'mannenbroeders' van kerk en schoolbestuur niet in dank afgenomen. Het inhoudelijke en principiële conflict werd tot voor de rechter uitgevochten. Tenslotte werd hij ontslagen.
Op de ochtend dat hem de schooldeur werd gewezen kwam hij thuis en zei tegen z'n vrouw
'dat er de put der út hie'. De volgende dag schreef hij het gedicht: Ierdeljocht, waarin ook een
gebed zit. Rink was niet zo van het bidden. Hij geloofde ook niet zo in een leven na de dood of
verlossing van de zonde door het sterven van Jezus. Hij liep, geïnspireerd door de Bergrede,
liever met een protestbord of -vlag. Maar deze woorden pasten ook bij hem:
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.
Zo kwam Ierdeljocht in de herdenking. Hieronder de vertaling.
Voor de gezongen (Friese) versie: klik op de titel.

Ierdeljocht (Het licht van de aarde)
Ik ben weerloos, nu de vloed
Van zonnepracht mijn hart bespringt
En mijn jong onstuimig bloed
De mooie aarde fel bemint,
Dat heel deze rijke, wondere wereld
Mij gevangen houdt

Houd altijd Heer, mijn oog zuiver
Om in verwondering als een kind
Bij alles wat deze aarde verwondt
Het mooie dat blijft te kunnen zien
Dan bloeit ook uit de kleinste knop
Het wonder op
De leeuwerik, die in de zilveren ochtend
Omhoog vliegt uit het lage land
Die dronken van z'n eigen lied
Alleen maar zilveren blijdschap kent
En als z'n lied een einde vindt
Opnieuw begint

De warme weelde van de dag
De bloem die voor mijn venster staat
De kleine donkere meid, die met
Bananen langs de deuren gaat
Mijn liefde noemt ze keer op keer
En alijd weer

Zo springt mijn hart op, uit laagland
Van leed, verdriet en ongeluk
En schiet omhoog, een vonk van licht
Een lied vol glans, dat zichzelf vergeet
Dat zingend altijd hoger klimt
Eeuwigdurend, eindeloos

Ik sta bij de kinderen als daarboven
een glanzend vliegtuig bromt
ik loop mee met iedere vrolijke troep
En als Michiel komt spelen
Dan brengt z'n harmonica
Mij de tranen in de ogen

tekst: Fedde Schurer, melodie & zang: Bennie Huisman
arangement & accordeon: Herman Peenstra
viool: Marcel Prins, Bas: Tseard Nauta
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eine italienische Reise
Ik schrijf aan deze Po@dium in Havelberg. In het
gastvrije huis van vriend Heinz logeer ik in een bescheiden kamer met een bed en een goede stoel.
Naast het meest noodzakelijke (schrijfgereedschap,
fiets, mijn kleine accordeon) heb ik ook het hiernaast
afgebeelde boek mee, dat ik wil herlezen. Daarna kan ik
het aan Heinz geven, omdat ik denk dat het misschien
iets voor hem is.
Blom is filosoof, historicus en schrijver. Zijn ouders vader Duits, moeder Nederlands - waren musici. Hij
groeit op in Hamburg en Detmold en wil violist worden.
Dat mislukt, maar de fascinatie voor de viool blijft. Als
hij een bevriende restaurateur bezoekt speelt hij even op
een viool, waarvan de afkomst onbekend is. Maar de
klank raakt hem. Hij krijgt het instrument mee naar huis,
speelt er een tijd op en besluit tot aankoop.
Vanuit zijn brede interesse begint hij een zoektocht
naar de man, die zijn viool rond 1700 gebouwd heeft.
Mijn dagen in Havelberg hebben een vast patroon. Vroeg op, schrijven, 's middags een dutje, wandeling of fietstocht en 's avonds wat lezen. Tussendoor eet ik wat met Heinz en wisselen we onze levens uit. Aan het einde van de week een dag naar Berlijn. De zondag daarop is
er een Flohmarkt, in het Künstlerhof. Die plek was vijf, zes jaar geleden een ontmoetingsplek
voor beeldende kunstenaars en de aanleiding voor Heinz en Britta om naar Havelberg te komen. Maar nu staan al die initiatieven op een zacht pitje en wordt deze binnenplaats met de
daar op uitkomende overnachtingsruimtes nauwelijks meer gebruikt.
Ik bedenk, dat ik bij de Flohmarkt wel zou kunnen zingen. Het is overigens altijd weer een
puzzel om mijn kleine reis-accordeon op de fiets mee te nemen. Meestal doe ik die in een beschermende hoes achterop, nu probeer ik een alternatief: in twee helften in de fietstassen met
mijn kleren er omheen als buffer. Als ik het instrument in Havelberg in elkaar zet komt er gelukkig weer het vertrouwde geluid uit.
Naast het Künstlerhof is een parkeerplaats van Rossmann en
daar is eigenlijk de meeste handel en drukte, een soort kofferbakverkoop. Het Künstlerhof zelf is rustig, mensen komen er
voor koffie, Kuchen, Bratwurst en boeken - die volgorde.
Heinz heeft wat van zijn schetsen uitgestald in het geïmproviseerde café, waar hij ook een plaat zelfgebakken Kuchen aan
heeft gedoneerd. Ik vind een stoel en een mooi plekje en begin
met spelen en zingen. Zonder hoed of bakje voor geld, alleen
een paar cd's met eigen Duitse liedjes. Daarvan verkoop ik er
een. Toch geven mensen geld, meerdere 1 & 2-euromunten.
Handig voor de Elbe-veren, waarvan ik geregeld gebruik maak.
Ik heb lang niet zo lekker gezongen, in zo 'n relaxte sfeer.
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Op de deur achter mij een passend opschrift.
Al beperkt mijn boekhouding zich tot de lijst met
liedjes op mijn accordeon.
Tegenover mij, voor de ingang van het café,
luisteraars. Rechts daarvan de Bratwurst-kraam.
Links een betrekkelijk jonge man in legergroen
met z'n militair-historische koopwaar. Daar omheen en daarvoor: kinderkleren, sportschoenen en
elegante vrouwenlaarzen.
Ik zing Duits, Italiaans, Fries, Nederlands, Engels en Jiddisch. Als ik even pauzeer vraagt
mijn overbuurman in het Nederlands waar ik woon. 'Friesland', zeg ik en hij knikt. Dat had hij
wel gehoord aan mijn zingen. Zelf is hij opgegroeid in Emmen. Z'n vader is Duits, z'n moeder
Nederlands. Hij woont en werkt in Havelberg als technisch beroepsmilitair op de Elb-HavelKaserne. Zijn brigade bouwt tijdelijke bruggen. Bailey-bridge, zeg ik. Hij knikt enthousiast:
dat kunnen ze alleen nog in Duitsland en Nederland. En zijn koopwaar komt uit de jaarlijkse
opruimingen, op de Kaserne en bij hem thuis.
Als ik weer zit en wat op de automatische piloot met een walsje begin, bedenk ik dat het
'frame' van oorlogsbeelden in korte tijd is veranderd. Bij Bailey-bridge zie ik niet meer als
vanzelfsprekend beelden uit 1944 of 1945, maar van recent vernielde bruggen in de Oekraïne.
Twee dagen later viert Britta haar verjaardag, waar ik ook speel. De volgende dag begin ik
aan de terugreis, een combinatie van dagtochten op de fiets, overnachtingen en lange stukken
met regionale treinen. Al die tijd blijven de twee accordeonhelften in de fietstassen.
Als ik thuis het instrument weer in elkaar zet lijkt er niets beschadigd, Maar als ik beter kijk
vind ik toch een deukje en dat betekent: herstellen, schoonmaken, controleren. Dat kost tijd,
want soms heb ik alleen even oog voor de slimme constructie. Dan krijg ik het idee om, net als
Blom, de sporen te volgen van mijn instrument, waarmee ik al 30 jaar een relatie heb en veel
mee beleefd heb. Waarover ik ook verhalen kan vertellen.
Mijn vioolspelende historicus, filosoof en schrijver maakt het zichzelf in het boek niet gemakkelijk. De zoektocht naar de imaginaire bouwer van zijn viool, die hij 'Hanns' noemt,
brengt hem over de halve wereld. Hij gaat ook diep in op de ambachtelijke kanten van het vak
in de 17e en 18e-eeuwse bloeitijd van het vioolbouwen in Noord-Italië, waarin vooral de namen van Stradivarius en Guarneri later een iconische status kregen.
Veel bouwers hadden evenwel Zuid-Duitse wortels en zo wordt zijn verhaal er ook een over
migratie. Al deze cultuur-historische, sociale en sociologische aspecten komen in zijn zoektocht aan de orde. Gemengd met persoonlijker verhalen, over b.v. het verlies van de illusie dat
hij een groot violist zou kunnen worden.
Nu kijk ik naar mijn eigen bescheiden muzikale reismaat en bedenk, dat ik er maar een wat
minder ambitieus verhaal van maak. Toch zijn er wel overeenkomsten tussen zijn queeste en
die van mij. Zoals de Noord-Italiaanse connectie en de sociologisch-historische kant van mijn
instrument, zogezegd. En helemaal zonder illusies was ik ook niet.
Anders dan bij Blom hoef ik niet meer dan driehonderd bladzijden te zoeken naar de naam van de
bouwer van mijn instrument. Die staat er op.
In plastic letters en niet meer geheel onbeschadigd: er mist een stukje van de eerste S.
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Als ik google met die naam kom ik eerst uit bij Paolo Soprani, de broer, zoals later blijkt.
De accordeon is eigenlijk 'uitgevonden' in Wenen en daar in 1829 gepatenteerd. Ruim 30 jaar
later, in 1863, neemt een Duitse pelgrim zo 'n accordeon mee op een bedevaart naar een Mariabasiliek in Loreto in Italië - ongeveer hoogte Florence, maar dan aan de oostkust. Te voet over
de Alpen, met zo 'n instrument een hele uitdaging. Maar misschien had hij een ezeltje.
De pelgrim logeert nabij Loreto bij de boerenfamilie Soprani. Zoon Paolo raakt geïnteresseerd in het instrument. Volgens een verhaal haalt hij het 's nachts uit elkaar, om te zien hoe het
werkt en gemaakt is. Misschien laat de pelgrim het achter. Een jaar later al opent Paolo thuis,
in de kelder, een werkplaats en begint met twee van z'n broers 'fisharmonia's' te maken. Die
worden goed verkocht en tien jaar later is er al een kleine fabriek in het centrum van Castelfidardo. De broers beginnen eigen werkplaatsen, ook Settimio. Hun instrumenten gaan aan het
eind van de 19e eeuw de hele wereld over, vooral ook naar Amerika, waar honderdduizenden
Italiaanse emigranten wonen, die zingend en spelend de heimwee proberen te verdrijven.
Zo wordt Castelfidardo het centrum van een accordeonindustrie, die nog lang een combinatie blijft van toenemende industriële en gemechaniseerde productie van onderdelen in een fabriek én een vorm van meer traditioneel thuiswerk, waar ze in elkaar gezet worden.
Tot zover Wiki & de website van het nog altijd bestaande bedrijf.
As ik op het Künstlerhof mijn boeltje bij elkaar pak komt Heinz er bij staan met een vrouw,
die ik die maandag al zag bij de Mal-Gruppe in zijn huis. Ze is speciaal voor mij gekomen.
Voor haar zing ik nog een toegift: Der Lindenbaum. Een lied uit Schubert 's Winterreise.
De tekst van Wilhelm Müller krijgt in de pianopartij een rijke muzikale schildering mee, onder een simpele, wat volkse melodie. Ik zing het lied heel graag, maar met een veel simpeler
begeleiding, waar ik wat subtiele Schubertnootjes in heb gesmokkeld. Schubert schreef de muziek kort voor zijn dood, in 1827, in Wenen. Op datzelfde moment was in dezelfde stad een
uitvinder bezig met de constructie van de stamvader van het instrument waarop ik nu speel..
Een historische ontmoeting zogezegd. (wordt vervolgd)

Heerenveen - jaren '40
links mijn geboorte- & woonhuis

thúswetters
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'Feanetië' - jaren '20
links mijn geboorte- & woonhuis

optreden voor de vrede

afscheid

begin juni 2022
deze week vijf&zevintig jaar oud geworden
koel, grijs, winderig, regen op komst
into each live some rain must fall...
in dat van mij viel het mee
...but too much, too much is fallen
in dat van anderen
wij worden daar ook nat van
kunnen ons daar niet altijd op kleden
ik laat de hond uit, pak de krant, verse koffie
grote wereldproblemen verhuizen naar
mijn bordje, dat ik al lezend leeg eet
oorlog veroorzaakt hongersnood maakt oorlog
...miljoenen mensen lijden honger
omdat we ons graan liever aan dieren geven...
nuchtere cijfers over het niet altijd gezonde-grond-beslag
van carnivoor, vegetariër, veganist
de ecologische prijs van ons consumeren
vlees eet ik al vrijwel niet meer
tijd voor een volgende stap? afscheid? van
koemelk, kaas, slagroom, eieren?
of nog even wachten tot de wetenschap het oplost?

februari-licht
een tijdloze dag ontwaakt
door mijn drie lagen glas een stille symfonie
fietsers stromen geluidloos naar bestemmingen
auto's glijden kalm over natzwart asfalt
brommer haalt even fel uit
meeuw kruist door het beeld
van dit omhooggevallen dorp aan dode waters
parkeerplaatsen als nog lege havens
het nieuwe watertappunt wacht een winter lang
op zomerboten die zullen komen
over rechte gegraven kanalen

in het licht van de geopolitieke gevolgen
van onze industriële vlees- & zuivelproductie
op het klimaat, op migratie,
op de toenemende kloof tussen arm en rijk
zou zo 'n stap een goede invulling kunnen geven aan
de behoefte om 'voor de vrede op te treden'

het water ligt rimpelloos
de bladzijden van mijn boekje onbeschreven
het is nog lang geen voorjaar
alleen in mijn gedachten over een reis
meanderende rivier waar verbeelding stroomt

en ook een vorm van 'individuele expressie'

een lang leven lang nam ik afscheid
het kind dat ik was, het geloof dat ik had, illusies
mensen, thuis na thuis, kinderen, liefdes, vitaliteit
nam ik afscheid? nam het afscheid van mij?
waar het heen gaat is bekend
ieder weet waar het heen gaat
waar het vandaan komt is vraag genoeg
om te willen leven
het water ligt rimpelloos
ik kijk naar een rivier en denk aan de zee

beeld: Britta Lehmann

'Po@dium' is een Persoonlijk Digitaal Magazine - dit is de 1e aflevering van 2022

Van een nieuwe serie, die de seizoenen volgt.
Reacties zijn altijd welkom: huisman.bennie@gmail.com
Wie op de verstuurlijst wil cq op het toesturen geen prijs stelt: laat het weten.
www.benniehuisman.nl
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