Versje heen en versje terug
Nostalgie bij de NBV 2004 Psalm 51 : 9
Krijgen wij nieuwe kerkgezangen?
De oude hebben afgedaan.
Je leest het goed: de hysop is vervangen.
We zingen voortaan majoraan.
Wim van der Vegt
Uit: “Alles wordt zo nieuw”, Emmen, 2005

Zielentroost
Ai ziet, de ziel verlangt, ja smacht naar het vervlogen oude:
naar ‘t hert dat hijgt in ’t ongeveinsd gemoed,
naar ’t saâmgezworen rot, ja zelfs naar ’s vijands benden;
zo bitter smaakt het nieuwe, het vertrouwde proeft zo zoet.
‘k Beklaag u niet, maar zie in mededogen aan
ziels stille hunk’ring naar wat onvervangbaar lijkt;
wees niet versaagd; ervaar hoe kruidig marjolein 1
uw ziel verkwikt, uw tere geest verrijkt.
Arie Romein
Uit: Ziels Kruidenboekjen, Ede 2005

Na een geslaagde behandeling van Wims ogen

Het landschap glijdt in tempo mij voorbij.
Ze komen terug - de goede oude tijden:
Ik mag na jaar en dag weer autorijden.
In vreugde roep ik uit: blij dat ik rij.
Wim van der Vegt
Uit: “Herleving” verzen van nieuw elan, Emmen 2015

Neem met je nieuw ontloken ogen
het schone landschap zonder tempo waar;
het blikken voertuig – laat het onbewogen
ga toch te voet, blik er aandachtig naar.
Arie Romein
Uit: “Zienderogen”, Ede 2015
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majoraan is marjolein, een opwekkend keukenkruid.

Goede liên,
Bij het invullen van gegevens voor de ledenadministratie vermeldde ene
Debora (ze is van 1991) - haar emailadres: snoezepoezie @hotmail.com
Zo’n tenaamstelling maakt iets los. Een versie waarin ook Edenaren kunnen
delen.
Wim
Snoezepoezie wil jij heten,
snoezepoezie nu voortaan?
Tja, dan moet je — zeker weten —
in mijn poeziealbum staan.

Wim van der Vegt
Uit: “Versjes voor de Sterrenkamp”, Emmen, 2008

DEBORA’S VAL
Deborah — richteres was zij
en zij versaagde niet
zij, die zich weerde als leeuwin
zong haar onstuimig lied.
Nu een Deborah van vandaag
zich ‘snoezepoezig’ acht
verbleekt de sterke profetie
tot peptalk, boterzacht.
De naam verliest zijn strijdbaarheid
verdwijnt in ‘t albumblad
verstomd is nu dat sterke lied
en de leeuwin werd kat.

Uit: Devaluaties, Ede 2008

Quasi parlando
Quasi parlando op twintig november,
zo vlok over vlok, raakt mijn stad van de kaart.
Tegen de witregels in loopt een tekst, onder
hazengrauw licht. Enkel marge is waar je nu
staat boven sneeuw, in dit grensverleggende
denken: een riet dat het hemelse doorprikt,
reusachtig zich houdt en dan weg
knikt.
Mart van der Hiele

Parlevink
Ik loop over ‘t verstild terras
als ik een parlevink verras
tussen het wit en hazengrauw
zet zij zich neer op ‘t vinkentouw
haar snaveltje nipt vlok na vlok
vervangers van een waterslok
dan klinkt haar broze vinkenstem
niet zonder toon en vogelklem:
gedwarreld uit mijn vinkennest
nam ik vandaag een vlokkentest
al maakt de gure kou mij bang
en zijn de vlokken nu in zwang
de dagen worden weldra langer
reeds is het jaar van lente zwanger

Romanus

KLINKER

Mart van der Hiele

ARS MORIENDI
Waarom wij het ver in verwondering brengen
en daaraan doodgaan.
We fluisteren feilloos: god, liefste ik spel je
ontwinteraar, donsgras, viola di mare,
vinden het woord dat het worden moet
blindelings, boven verwachting geschikt
om het niet te zijn morgen. Ik heb nog in onbruik:
sneeuwveulen van gisteren, kraalhuid, behelper –
—

ik heb zoveel zeggen gespaard.
MEDEKLINKER
Dit kleine veel- maar naar eigen zeggen niet genoeg zeggende gedicht lijkt de laatste groet van een
moriturus zonder het echter te zijn. Het zit vol leven en zeggingskracht. De dichter is daar zelf
verwonderd over en die verwondering is dan ook het thema van dit poëem.
Het vreemde ervaren, het onverwachte beleven, dat is verwondering en de dichter heeft het daar ver
in gebracht. De eerste tweeregelige strofe is niettemin zijn dubio:
hoe levendig is verwondering, maar je gaat er wel aan dood. Van dat lieve doodgaan moet men
echter niet ijzen (vrij naar Willem Kloos): het is een ars, een kunst, die beoefend mag worden.
In de volgende drie korte, gecomprimeerde strofen wordt deze dubbele beweging tot uiting en klank
gebracht, modieus gezegd: ‘neergezet’. Om in de laatste eenregelige, veelzeggende (!) zin tot
apotheose te komen.
Ik zie voor mij een schrijvende dichter. Hij heeft veel woorden ter beschikking, maar zoals bij elke
poëet bestaat zijn noeste werk vooral uit schiften en schrappen. Fluisterend spelt hij woorden. Twee
ervan zijn feilloos. Wie deze twee woorden schrapt faalt, snijdt de zin en het doel van leven en
dichten door: god en liefste. Of zijn het twee woorden voor één en dezelfde? Hoe spel je god? Hij
probeert het: ontwinteraar. De barre winter van wanhoop en zelfs van dood haalt hij weg. Donsgras.
Hij is als een zacht, veren kussen waarop je vermoeide hoofd eindelijk kan rusten. Viola di mare: hij is
gelijk het stille, melodische ruisen van een kalme zee.
Of zijn het woorden die de liefste mens benoemen? Gesteld dat de dichter een man is die een vrouw
bemint; zij is voor hem als een lente na de winter, als een zacht bed na een harde brits, als een
meeslepende melodie na hevige kakofonie.
Ooit werd een dichter een ‘vinder’ genoemd en de oude psalmberijming repte over ‘vindenstijd’. Wij
vinden, stelt de dichter vast. Wij. De spellende ik solidariseert zich met zijn bent- en lotgenoten,
scheppers van verzen en verhalen.
Wij vinden het woord dat het worden moet. Entdeckerfreude! Scheppingswoord. Zelfs ‘blindelings’:
het gaat om zeggen en horen, niet om kijken en zien. Spelwoorden spelen immers met klanken en zo
ontwerpen ze beelden in de lezers en de zangers. Het gevonden woord is boven verwachting

geschikt. Een vondst! Verwachting. Woord dat doet denken aan leven in wording, wachtend op de
verlossing uit de baarmoeder. De dichter had ‘het’ niet verwacht. Toch komt het bij hem boven.
Denkt hij aan god, die hem een lente gaf na de koude van de winter? Of aan de liefste, die
onverwachts met hem deelde? In elk geval geniet hij van de verwondering, woord waar het ‘wonder’
in schuilt dat hem overkwam en wat hij o wonder feilloos gebruiken kan om te schikken tot een zin,
een zijn ….
Om het niet te zijn morgen.
De omslag. Morgen is alles anders. Het geschikte woord is een dag later ontoereikend geworden.
Wat gezegd is dient nu verzwegen. Wat in extase voerde is weg. Gestorven. Dood. Woorden zijn
verdwenen als vlinders die uitbundig fladderden, maar na het leven van één dag terneerliggen.
Voorbij. Weg is de verwondering.
Maar de dichter is niet weg. Hij heeft nog embryo’s die wachten op het leven. Nog niet in gebruik. In
onbruik! Het is noodzakelijk te sterven aan de oude woorden. Dat is echter geen doem of lot, maar
ars moriendi, kunst om te sterven, om ruimte te scheppen voor nieuwe woorden, die zullen leiden
tot nieuwe verwondering. Woorden die opnieuw feilloos doen fluisteren. Sneeuwveulen van
gisteren, kraalhuid, behelper. Elk woord roept een nieuwe, nog ongekende werkelijkheid tot leven.
De slotzin lijkt wel met ingehouden adem neergeschreven: ‘Ik heb zoveel zeggen gespaard’. De
woordenspaarpot van de dichter is vol. Belofte voor ars vivendi. Want de drang tot uiten, zeggen,
dichten kan leiden tot dat onsterfelijke gedicht, dat de eeuwen verduurt, als de lilas, de Divina
Comedia, de Psalmen, welke laatste ons ‘leren leven van de verwondering’.
—

Arie Romein

—

Nabetrachting op Cees’ vijftigste verjaardag 25 juni 2008
‘Dit gezelschap is heel gevarieerd, theologen, bankiers, een dichter en een
lasser zijn erbij.’
Cees

DE DICHTER EN DE LASSER

Wat invalt vormt zijn geest tot zinnentaal
geput uit bronnen opgeweld van binnen
hij schuwt niet nieuwe woorden te verzinnen
als ‘toegetaald’ of ‘ingetrijnd’ en ‘braal’.
De jongen voert een schijngevecht met staal
blauw spatten vonken op bij ‘t felle smeden
hij last tot mallen die beton omkleden
bewerkt met kracht het harde materiaal.
Men ziet de dichter keuren bij ‘t buffet
hij kiest behoedzaam een Toscaanse wijn
zijn tong proeft langzaam het verfijnd bouquet.
De lasser heft zijn pul met schuimend bier
de sterren op zijn tatoearm geheven
en beiden drinken op ‘t geluk van de bankier.
Romanus

Barcarolle

Bosnymphisch

Jutten onder Westkapelle:
sleepnet, strandboor,
seismograaf.
Zee van vilt, de wolken velvet,
lila schuim. Branding gedempt.
Bandensporen. Plastic slippers.
Loodjes om oud ijzerdraad.
Uit de oertijd losgewrikte
kiezen van een wolmakaak.
[…]
Later flitst de torenwachter:
op de kust niet overnachten.

Rapen in een Veluwwoud
weerpeer, spartak
wichelroede..
Naaldenvloer, de kruinen spagaat
tint van bruin. Meanderbeek.
Karrensporen. Zoolafdrukken.
Spinnen in grijs webbendraad.
Uit het oer omhoog gewoelde
voortant van Neandertaal
[….]
Koddenbeier roept na ’t rapen:
in het bos mag je niet slapen.

Trijn & Mart wensen jullie een vindingrijk 2019

Maty & Arie wensen jullie een vondstenrijk 2021

Voor Maty Romein, werkend aan een boek over archeologie in Ede, in 2007 verschenen in de reeks
Historische Cahiers Ede onder de titel ‘Opgedolven Ede’, door archeologen in de bodem ontdekt.

Jij spit maar in archieven
in morgen- c.q. avondstond,
om lezers te gerieven.
Dat spitten is niet ongegrond.
Paradoxaal of oliedom?
In Ede gaat de mare rond:
Wie klimmen wil in ouderdom
moet dieper spitten in de grond.
...

Wim van der Vegt Uit “Delven “, oudheidkundige verzen, Emmen 2007

Vorig jaar zond ik dit versje, nu heb ik er het passende plaatje bij teruggevonden.
Het is het uitgeversvignet van de Rotterdamse uitgever D. Bolle.

Maty spreekt ten antwoord:
Geleerde boeken, in mijn bezit,
vormen de grond voor mijn verhalen,
wat ik daaruit heb opgespit
zoek ik in eenvoud te vertalen.
Je spit alzo niet ongezond,
terwijl je aan je tafel zit;
wie ‘t spitwerk zelf doen in de grond
en zich vertillen, krijgen.., spit.
Arie Romein
Uit: “Spitwerk”, gerijmde delfstoffen, Ede 2007

