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Dieren
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Wat heb je toch ‘n plezier van een hond
Heel trouw ligt hij voor je op de grond
Altijd blij nooit humeurig als je thuis komt

Luistert, huppelt en soms gromt
Vol verwachting loopt hij rond
Of hij mee mag als je weggaat of komt!
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Ik heb een rare hobby, vindt men
Want ik heb 12 kippen in een ren
Ze zijn in alle grootte en maten
En lopen maar te snaten

Af en toe een heerlijk zandbad
Pikken, eten  en dat is dat
Zwart, bruin, geel en wit
Het maakt ze niets uit, geen sikkepit

Er is alleen geen haan
Want daar vind ik niets aan
Z’n vroege kukeleku
Om half vier vind ik te cru

En zo genieten de kippen van hun rust en vree
Leggen een eitje of twee
En met zonsondergang op stok
In een prachtig groen hok
Stro op de grond en gordijn voor het raam
Gaan ze naar bed, de kleintjes vooraan
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Nu is ze dan toch dood gegaan
Ons Kuifje, een kip, wel te verstaan!
Ze was wit met een sprieterige kuif op haar kop
En al jaren blind, maar gaf het niet op!

Ging vroeg op stok, voor het donker werd
Iets te laat, dan was het snert
Bleef ze onder de bomen zitten
En probeerde om zo te pitten
Dan brachten wij haar naar het nachthok
Dankbaar zei ze dan: tok, tok!

Nu is ze er dus niet meer
11 jaar geworden, echt weer!
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Ik heb twee poezen
Het zijn echte snoezen
Een zwarte met ‘n knoop in z`n staart
En een cyperse die loopt als een paard!

Beiden niet zo piep jong meer
Maar gaan nog lekker te keer!
Hebben allebei een eigen mand
De ene rond, de andere vierkant

De zwarte afkomstig van een siamees
De cyperse gewoon een wees!
Ik hoop ze nog jaren te mogen verzorgen
En wakker te worden van ze, iedere morgen!
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We haalde haar uit het asiel
Een jonge dikke cockerspaniel
Ze heette "Lady" wat niet paste bij haar gezicht
Wij veranderden dat in "Dikkie" passend bij haar gewicht

Een vrolijke gezellige hond
Blonde gouden haren en lekker rond
Blij blaffend voor een wandeling
Of op een ritje in de auto achterin
Dol op appel en lekker eten
Chocola wilde ze ook wel wat van weten!

Nu is ze dan van ons weggegaan
14 jaar geworden langzaam aan
Grijs oud en stram
Keek je nog steeds dankbaar aan
Slapend in haar mand
Met haar koppie op de rand

Ze zal altijd in mijn herinnering blijven bestaan
Slaap zacht Dikkie
Hoop dat je naar de hondjeshemel bent gegaan
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Familie
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Verjaardag trouwdag moederdag
Van veel belang voor mij als het mag

Onze kinderen denken daar anders over
En gedragen zich als een rover
Voor hun spelen andere dingen mee
Geen symbolen méér geld is hun idee!

En zo veranderen de normen
Ouders worden verlengde bankvormen
Tradities worden over boord gegooid
Ik voel me leeg en berooid
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Wat is de verhouding dochter moeder?
Ben en blijf je een soort hoeder?
Zit je met draadjes aan elkaar verbonden?
Net als de negen maanden in de wonde?

Het is een heel groot geheim
Van liefde, haat, en soms venijn
Meestal overwint het hart
Eén die alles weer ontwart
Alles weer mooi glad strijkt
En niet van moeder-dochter verhouding wijkt!
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Het ene kind is het andere niet
Wie zegt dat het niet waar is, die liegt

Ieder kind zit tenslotte anders in elkaar
Soms prettig, soms naar
Het blijft je kind, zegt men dan
Maar liefde en houden van…
Is niet onvoorwaardelijk voor altijd!
Het gebeurt dat, dat slijt

Ook als het je kind is moet je je beschermen
Ieder op z’n eigen manier in eigen termen
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Een zoon, dus een stamhouder
Maar die heeft een plicht….
Je wordt als maar ouder
En geen vervolg in het zicht

Je hebt zoveel dromen
Maar kom eens naar benee
Het moet er toch van komen
En begin eens met z’n twee

Zodat wij het vervolg kunnen meemaken
En aan de takken bloesem te zien geuren
Ik zal er wel voor waken
Om niet te zeuren
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Na een zoon was jij m’n eerste meisje!
Een pop met kuiltjes in haar wang
Je groeide op zoals een meisje!
Met kantjes aan je broek en staartjes langs elke wang!

Je was echt het oudste meisje!
Als vriendin voor je broer, heel lang
Je werd geen pubermeisje!
En misschien was dat wel bang

Opeens was je geen lief meisje!
Maar alles anti en slaan met deuren in de gang!
Je ging het huis uit m’n meisje!
En kwam niet meer thuis voor heel lang!

Trouwen en kinderen krijgen maakten van m’n meisje
Een jonge vrouw in het gedrang
Nu is ze niet meer m’n meisje!
Maar van haar kinderen en haar man



15

Na je brief te hebben ontvangen
En de tranen nog op mijn wangen
Heb ik begrepen dat mijn dochter mij niet wil als moeder
Zij vindt me waarschijnlijk een loeder

Zij beweert dat ik nooit van haar heb gehouden
Ach wat weet ze van blijde dagen vooral die gouden
Van eerste dochter met staartjes, knuffels en kante broekjes
Op schoot zitten vrijen en zoete koekjes
Verhaaltjes voorlezen en liedjes zingen
Klungels vergaren, sieraden en vooral ringen
Poppen aankleden, wandelen en spelen
Genieten van alles en willen delen
Lezen fietsen en studeren
Vakanties zwemmen en kamperen

Als dat geen “houden van” is
Dan besef ik: er is iets mis
Zo gebeurt dat in het leven
Respecteren, weten te geven en vergeven
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Er was een klein meisje met blauwe ogen
Die je aan konden kijken en bedrogen
Ze wilde altijd het middelpunt zijn
Bij iedereen groot of klein

Als dat niet lukte werd ze boos
En vertrapte ze je als ze dat verkoos
Het meisje werd volwassen
En kon niet altijd op haar driften passen
Mooi was ze met een scherpe tong
En wee je gebeente als ze zich niet bedwong

Ze verloor velen vrienden en vriendinnen
En werkte hard om nieuwe te winnen
Familie nam ze aan voor veilig
Maar dat werkt niet oneindig

Om te behouden wat haar dierbaar is
Zal ze in de spiegel moeten kijken en wel wis
Om niet alles te verliezen
Zal ze moeten kiezen

Een beetje vriendelijk en attent
Is al vele generaties het patent
Rijkdom is niet alleen een vrind
Maar familie ook mijn kind
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Je bent m’n 3e dochter en een speciaal mens
Zo iemand als ik ieder toe wens
Een kind met heel veel liefde en warmte
Zonder bijbedoeling en alle kalmte
Geef je ons een deken van plezier
En altijd als je komt naar hier
Gaan we verder met ons gesprek
Of er geen hiaat is of lek
Net of je niet weg bent geweest
Met jou is het steeds een feest1
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Mijn oudste dochter, een mooie meid
Met verstand en handigheid
Een vriendin voor het leven
Dat dacht ik dus even
Maar kwam bedrogen uit
Want had niet gerekend op de invloed van een vreemde snuit
Ze keerde zich van me af
Ik wilde nog begrijpen maar stond paf

Ze trouwde en baarde schattige kinderen
Net zoals anderen ook wel eens hinderen
Ondertussen ging met O.L.H. in beraad
En dat was vreselijk waar het om gaat

Nu is het rustig in de tent
Want ze doet of ze me niet kent
Om me zelf te beschermen
Accepteer ik het zonder te kermen
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Mijn jongste dochter echt een plaatje!
Van buiten en van binnen echt m’n maatje
Heeft prachtige blauwe ogen
Kuiltjes in haar wangen en wenkbrauwen als bogen
En een hart van goud
Dat laat niemand koud!
Zo’n kind dat je iedereen gunt
Maar ze is lekker van mij…punt!



20

Voor jou heb ik het meeste pijn geleden
Maar dat is al zo lang geleden

Om jou heb ik de meeste zorgen gehad
Maar daar heb jij geen weet van gehad

Door jou heb ik vaak op mijn tenen gelopen
Wie had kunnen denken dat het zo zou lopen!

Voor jou ben ik zo blij geweest
En wat een mooie trouwerij is het geweest

Ik ben me van geen kwaad bewust
Ben jij je wel van “breuken” bewust?
Ik hoop dat je tot bezinning komt
En alles weer tot vreugde komt
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Wat gebeurt er in een gezin
Met een nieuwe schoonzoon erin?
Er gebeuren rare dingen
En schoonzoons kunnen dwingen!

Het ligt aan dochterlief
Wie sterker is, de man of z’n wief!
Vader en moeder moeten meestal de tol betalen
In welke vorm ook weten ze het te verhalen

Het is chantage of hoe je het ook noemt!
Wat doe je er aan?….je verzoent!
En zo is er een barst in het gezin!
En niemand heeft wat aan het gewin!
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We waren zo’n leuk gezin!
Maar opeens kwam er de klad in
Het gebeurde met het eerste huwelijk, heel raar!
We hadden er geen erg in, echt waar!
Zo raakte we er eentje kwijt
En was ons klavertje-vier niet meer wijd

Nu zijn we weer jaartjes later
En weer kregen we een kater!
Het klavertje is nog maar klein
Wat doen we nu? Water bij de wijn?
Zodat we weer zo’n leuk gezin zijn
Voor de buitenwereld is dat vast fijn!
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Het is nacht
En ik wacht
We weten het van te voren
Vandaag wordt jij ons 5e kleinkind geboren
Een kleinzoon dit keer
En ook nu is het weer

Dat jij, net als je zusje zeer welkom bent
Maar waarom duurt het zo lang
Kleine vent
Tot jij er bent
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Vijf kleinkinderen wat een getal!
Nog even en we hebben een elftal!
Het meisje een fijn popje
Haar broertje een dik propje
En de drie neefjes van de tante
Boefjes die weten van wanten
Allemaal vruchten van dezelfde stam!
Wat ervan komt daar weten we niets van

Het leven is een lange draad
En ontwardt zich langzaam tot waar het gaat
Verrassingen en teleurstellingen spelen een rol
En wij betalen de tol
Maar wacht maar af met het getal
Wij komen nog aan ons elftal
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Ons meisje kreeg een meisje
Aan dat genot hangt een prijsje
Zij ziet nu alleen nog maar rose wolken
Maar wij weten ook van niet begrijpen en moeten tolken

Geniet maar en knuffel veel!
Voor je het weet heb je geen part of deel
En is de taal die wordt gesproken
En de liefde die wordt gebroken
Anders dan je hebt opgevoed
En weet niet hoe het verder moet

De herinneringen blijven altijd mooi
Al is het nieuwe vaak een zooi
Wij doen het daar dus mee
En jij geniet maar met z’n twee!
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Wat een plezier zijn kleinkinderen!
O, nee helemaal geen hinderen
Als ze komen is het feest!
Of als ze weggaan het meest?
Zo heb je er dubbel wat aan!
Eén keer bij het komen, en één keer bij het gaan!
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Wat een feest om dat te horen!
Het klinkt als belletjes in je oren
Voor niets ben je achter je computer weg te sleuren!
Maar dat ene woord ‘OPA’ doet je opbeuren!
Ach je hebt ook maar een meisje-fijn
Met een bijzondere naam Li-An omijn!
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Kinderen zijn een rijkdom!
Dat leek ons wel wat
En zo kwamen er vier! een hele schat

Kinderen zijn een rijkdom!
We weten er alles van
Muzieklessen,scholen,studie, de hele ratteplan!

Kinderen zijn een rijkdom!
Eindelijk zijn ze groot
Vliegen uit en komen alleen in nood

Kinderen zijn een rijkdom!
Gelukkig weer met z’n twee
Was het echt rijk of dom, of nee
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Vandaag ben je 33 jaar
M’n jongste kind echt waar
Er is iets stuk gegaan dit jaar
En ik voel me daarom naar
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Een wildebras een enig kind
Een zonnetje zorgeloos als de wind
Baby peuter puber volwassen
En toen kwam het verkassen
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Je stelde hem voor de man van je dromen
En wij zagen al wat daarvan zou komen
Aardige vent waar niets bij zat
Een herhaling van dat
Wat minder leuk is dan wat wij wensen
Maar ja, jij zette zelf je grenzen!
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We waren 40 jaar getrouwd
En voelen ons nog niet oud
Eén dochter organiseerde een feest
De hele familie is geweest
Vrienden deelden ook de vreugd
Het geheel deed ons veel deugd
Het tuinhuisje in bruidstooi
Alles gedekt en even mooi

We werden echt in de bloementjes gezet
Dat alles door één dochter de rest was pet
De andere drie maakte er een potje van
Bokkig niet meedoen daar zitten we dan
Zo is het weer niet echt compleet
Jammer maar het interesseert me geen reet
Geniet van wat er wel is gedaan
Door het ene kind wat nu iets hoger kwam te staan
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Natuur
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Na regen komt zonneschijn
Vreugde na de pijn
Achter de wolken schijnt de zon
Net zo’n gezegde, of het geluk won

Je moet er maar in geloven of niet
Anders helpt het geen biet
En moet je de problemen en verdrietjes begraven
Of de zon zoeken om je te laven!
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Ik zie de sinaasappelplantages weer bloeien
En later de appeltjes weer groeien
Dan komt langzamerhand de winter in zicht
En de sinaasappels nemen toe in gewicht

Van bloesem tot groen en dan oranje kleur
Prachtig gezicht maar dan al zonder geur
Ik bekijk het vanuit mijn raam
En zie de seizoenen vergaan

Hoe rijper de vruchten
Hoe meer de wind en regen gaan zuchten
Dan op een droge dag zijn er de kisten
De pluk! en voor we het wisten
Zijn de bomen weer leeg en wachten op regen
De cirkel is rond, we kunnen er weer tegen!
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Heerlijk al die regen!
Ik kan er weer tegen!
Natte glimmende wegen
Net of ik kadootjes heb gekregen!
Ik tel de druppels, heb er al negen!
Vang ze op net als een zegen
Ik kan er weer tegen!
Heerlijk al die regen!
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De tuin is in z’n wintertooi
Het hoort er bij en is ook wel mooi
De bladen hebben speciale kleuren
Maar de meeste zonder geuren!

Tussen al die natte aarde
Zie ik puntjes van grote waarde
Het zijn de bollen van de lente
En het tuinwerk gaf dus rente

Nu maar afwachten, iedere dag
De wintertooi, de lentepracht alles met een lach!
Het een vergaat, het nieuwe komt
En ik kijk naar de natte grond

Wat een verrassingen er zullen komen
En i.p.v. de wintertooi de lente weer komt wonen
Met al z’n vlinders en pracht
De natuur heeft zo'n grote kracht!
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Het is met het veranderen van de seizoenen
Dat ik me niet kan verzoenen!
Geen winterse taferelen van sneeuw
Dat komt hier niet voor, in geen eeuw!

Zo wacht ik ongeduldig op de regen
Dat is tenminste al een zegen
Daar daalt de temperatuur al van
En kan de kachel tenminste an!

Op de bank met een boek
Koffie en eigen gebakken koek
Creëer ik mijn eigen winterse dag
Net echt! En ik lach!
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Een hommel een vlieg en twee libelles wat een ijver!
Allemaal in de lucht boven mijn vijver
Ik geniet van al het gedoe
Zit op mijn stoel en kijk toe

De blauwe libelle in dans achter de rode aan
Ik zie de ragfijne vleugels in het zonlicht slaan
Het lijkt op een liefdespad
Suizend over het water opeens stil op een blad

Net een sprookje boven het water en lucht
Maar het is echt, ik sta op met een zucht
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Blauwe wolken in de lucht
Strak blauw net een klucht
Groen gras in mijn tuin
Strak groen tapijt niet zo klein
Rode rozen om de boog
Kleine rozen zover je kan zien met blote oog
Bruine schuur met waterpartij
Bruine ton dat hoort erbij
Gele en paarse bloemen in de border
Roze en witte in die orde
Witte vlinders overal
En de bijen zoemen al
Volop zomerwarmte in de zon
En de kleurenpracht die het weer won
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Wij hebben in onze tuin een grasveld met een heuvel
Als je ‘s nachts stil bent hoor je daar gekeuvel
Het is namelijk dáár waar de kabouters leven!
En  ‘s nachts hebben ze het druk met vegen

Onder de bomen en struiken
Hoor je ze schoffelen en ruiken
Aan bloemen en gewas
En ieder is in z’n sas!

Geloof je me niet toch is het waard om te kijken
De kabouters weten niet van wijken
En staan overdag op hun post
Keurig op een rij, kosten wat het kost

Wij geloven in de kabouters
Het zijn helemaal geen stouterds!
Jammer dat ze alleen maar werken in de tuin
Daar maken ze het nooit te bruin
Maar ‘sochtends tegen weer en wil
Staan ze weer helemaal stil
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Maatje
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Twee maal ziek en bijna weg
Je zag het zelf in, al die pech!
En beloofde beterschap
Was dat een grap?

Je was nauwelijks weer bekomen
Of bleef weer op kantoor ‘bomen’!
Vergeten alle beloftes tegenover mij
En een werkdag van 8 uur, een lacherij!

Ik zeg er niet eens meer wat van
Maar geloof me dat dit zo niet kan!
Hobby, werken, de hele boel!
Vandaag of morgen ligt alles op z’n smoel!
En dan denk je, had ik maar-----
Als dat dan nog maar kan hoop ik echt waar!
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Je bent een workalholic
En krijgt daar van een kick!
Ik zit daardoor vaak tussen 4 muren
Als ik er wat van zeg, krijg jij rare kuren

Werken kan een hobby zijn
Overdrijven is een andere lijn!
Voor je ‘n tussenweg zal vinden
Zal ik me nog vaak op moeten winden

Vervelen doe ik me zelden
Maar wil me ook wel eens laten gelden!
Samen zijn is echt heel fijn!
Wanneer doe je wat water bij de wijn?
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Zorgen om een ongeluk
Het maakt me helemaal stuk
Uiteindelijk valt alles mee
En de opluchting is voor twee

De woede krijgt de overhand
Over de meeslepende negatieve kant
Relativeren is nu het verhaal
En dus een heel andere taal
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Uren op je wachten
Met de vreselijkste gedachten
Daarna slapeloze nachten
Ondanks het verzachten
Van de feiten die me toe lachten
En dat ik nog veel heb te verwachten
Zo geve G’d me de krachten
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In gedachten begon ik te regelen en te zorgen
Alles voor de dag van morgen
Telefoneren en feiten verzachten
Overwegen en wachten

Paniekerig overstuur met het verstrijken van de uren
Opluchting en woede over jouw kuren
Twee werelden die elkaar soms niet begrijpen
Ondanks de vele jaren van rijpen
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Overal klokken die tikken
En over de tijd beschikken
Die het leven je heeft gegeven
Met het patroon wat is ingeweven

Je maakt je zorgen over dingen
Die dus over niemendalletjes gingen
En luisterend naar de klokken
Je het leed berokkende
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Wat moet ik doen als ik jou zou verliezen?
Dan is het leven niets meer waard!
Er valt dan niets meer te kiezen!
Want alles valt uit elkaar, als een papieren kaart!

Dan zijn de vreugdes verloren
En ook de ruzietjes kwijt!
Dan zal ik nooit meer horen
Zeur niet zo meid!

Laten we daarom zoveel mogelijk genieten!
Tenslotte kreeg je twee maal een gele kaart!
En zonden je terug van ‘boven’ en lieten
Je nog een stukje van de levenstaart!
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Dit jaar ging je twee maal
Bijna aan de haal!
Gelukkig voor mij werd beide keren
Je ,boven’ niet toegelaten en kwam je weder

Wel raakte je gevoelige snaren
En kreeg ik grijze haren!
Ik vond het trouwens een gemene streek om er uit te stappen
Beloftes hoor je te houden zonder af te kappen
Je beloofde het voor lengte van dagen!
Dus moet je nu niet klagen!

M’n grijze haren zijn weer weg
Wat dat betreft heb je pech!
Het is nu rood uit ijdelheid
Maar volgens jou past het beter bij m’n persoonlijkheid!
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35 jaar getrouwd, een heel groot feest!
Dat is het heus niet altijd geweest
Twee mensen met verschillende wensen
Die alles anders zien door andere lenzen

Maar altijd was het de liefde die overwon!
En zo is het dat 35 jaar kon!
Veel zorgen, wensen en gedachten
We deden, deelden en volbrachten

Jij bewees me dat een huwelijk mooi kon zijn!
Ondanks mijn twijfels aan de startlijn
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Bijna 40 jaar ken ik je nou
En daarvan 36 jaar je vrouw
Wat een wonder zo'n lange tijd
Ik geloofde het niet zo toendertijd

De scherpe kantjes zijn afgesleten
Een blik een woord doet me alles weten
Echt saai is het leven niet
Wel veilig zoals in een lied

Vertrouwd met jou te zijn
Net als goede wijn
Steeds beter ouder als goud
Zo worden we hopelijk samen heel oud
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Vrijen met jou is de hemel bevaren
Vrijen met jou is liefde vergaren

Vrijen met jou is één zijn met geest
Vrijen met jou is één groot feest!

Vrijen met jou is verdrinken in genot!
Vrijen met jou is liefde ‘or not’?
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Allerlei
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Wat zijn wortels als je ze niet hebt?
Wat zijn je wortels als niemand erover rept?

Wat is het heden?
Als je niet weet “waar is het verleden”?

Wat bracht de oorlog teweeg?
Waarom voel ik me vaak zo leeg?

Bouwen steen voor steen
En weer sterk worden als voorheen

Dan komen de wortels sterker terug als voorheen
En met mij gaat het beter dan geen één
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Mijn droomhuis is knus en klein
Zo’n huisje zoals in sprookjesboeken zijn
Een tuin met kabouters en bloemen
En natuurlijk een boomgaard om te zoenen

Een boerenkuiken om te wonen en te koken
Een huiskamer met bank, boeken en verboden te roken
Een slaapkamer met een hemelbed
Voor een heleboel pret

Een werkkamer met de nieuwste snufjes als het kan
Niet voor mij maar voor mijn man
En een badkamer met bubbelbad
Voor een heleboel plezier en dat is dat!



57

Na wat er vandaag is gebeurd
Voel ik me ontzettend afgekeurd
Zal me proberen te beheersen met pijn
Het zal nóóit meer als voorheen zijn

Ik die zovéél moet slikken
En jouw buien probeer te pikken
Maak de balans op van alle jaren
Peins en weet er valt niets te vergaren

Ruzietjes ongelijk en harde woorden
Mijn gelijk zijn altijd valse akkoorden
Ach wat mijn verdriet!
Alles loopt op rolletjes, zie je niet!

In ’t puntje van mijn hart zit de pijn
En doe wéér water bij de wijn
Vergeten en vergeven doe ik niet weer
Net als de vorige en vorige keer
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Prietpraat is van geen belang
Maar dat wist ik al zo lang
Over het werk praten dat is leven!
Maar voor mij vaak om het even
Kleine dingen zijn voor mij van grootte waarde
En dat houdt mij stevig op deze aarde
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Ik heb buren die gluren!
Hangen over de schutting en turen!
Dat doen ze soms uren!
Wat doe je met zulke buren?
We bouwen dus muren!
Zodat ze niet meer kunnen gluren!
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Handwerken is voor mij een uitlaatklep
Had ik vroeger nooit gedacht, wat gek!
Ik was dat meisje dat nooit wat kon
En als de handwerkjuf wat vroeg, maar wat verzon!

Menig keer voor straf voor de klas
Omdat het handwerk weer niet af was
En als dom werd aangewezen!
Als anderen werden geprezen

Nu borduur en brei ik alles naar smaak
En maak menigeen gelukkig met wat ik maak!
Jammer dat de JUF het niet ziet
Maar ik geniet! geniet!
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Ik begin mijn eigen wereld te creëren
Waar niemand toegang heeft
Het is heerlijk alles te negeren
En op papier te zetten wat in me leeft

Dat zijn mijn eigen gedachten en wensen
En niet bestemd voor alle mensen
Zet het nog maar in het klad
Later wordt het misschien nog wat!
En durf ik voor mezelf op te staan
En me te laten gaan!
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Wat is een bad toch heerlijk om in te dromen
Je denkt aan alles en laat het over je heen komen
Je wordt rustig en kan relativeren
En bij het weglopen van het water, denk je aan alle keren
Van woede, blijdschap en verdriet
Bij het afdrogen ben je weer een hele Piet!
En zijn alle muizenissen weggespoeld
En de rest is afgekoeld
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Zo staat dan je hele leven in de krant
Misschien wordt er nu gepraat want
Er zijn vast méér wezen die dit is overkomen.
En nu met minder schromen
Durven te praten en te bekennen
Dat niet alles “kosher” was en aan véél moesten wennen!

Beroofd van lief en veiligheid
Eindelijk (h)erkenning wordt het niet tijd?
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April 2004, reünie oorlogswezen

Wat een feestelijk gebeuren!
Beleefd in alle geuren
Even wennen aan de “nieuwe” gezichten
En toen zag je de herinneringen oplichten

Opeens de blijdschap van de “familie” te beleven
En herkenning van iets samen om door te geven
Verhalen, belevenissen en nieuwe gegevens
Grotere families opa’s en oma’s eigen levens
De cirkel werd gesloten een nieuw begin
Bij vele en in elke zin
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Mei 1945-2005 Beroofd en berooid
Twee kleuters kijken gespannen naar de deur
Wie weet krijgt het leven van vandaag weer kleur
De leidsters vertellen wat is waarde
En voorzichtig horen  ze,
Dat ze beroofd zijn van het liefste op aarde
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De kleuren zijn niet meer van de regenboog
En hun verdere leven krijgt een ander verloop
Kindertehuizen, geen verjaardagen of feesten
En hun dromen vol met nare geesten

Het leven heeft  z’n eigen wetten
En zestig jaar nadien probeerden ze alles recht te zetten



67

Beroving van ouders is niet ongedaan te maken
Maar wel goederen en geld waar anderen over moesten waken
Horen terug te worden gegeven
En zo iets te verzachten in dit leven

Helaas 2005 is de beroving volledig voltooid
De beide kleuters, nu echtgenoten, vaders en opa’s
Zijn nog samen maar nu wel geheel beroofd en berooid
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Recht is recht dus niet krom
Dat weet ik wel ik ben niet zo dom
Rechtspraak is spraak waar recht gesproken wordt
Roof is oneerlijk in het kort

Onrecht is waar onwaarheden worden gepleegd
Verjaring is als alles onder het tapijt wordt geveegd
Wat is dan beroving, verjaring en onrecht?
Het wordt tijd dat het eens wordt gezegd

Het is wat er met de wezen gebeurde na de oorlog
Door ‘toeziend’ voogden enz., enz. wat een bedrog
Zakkenvullers en bedriegers van jonge kinderen
En nooit was er iemand die dit wilde verhinderen
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Als je met idealen kon behangen
Waren de muren van ‘n paleis bedekt!

Als je met dromen kon behangen
Was het luchtruim bedekt!

Als je met wensen kon behangen
Was de wereld al lang bedekt!

Als je met dagdromen kon behangen
Werd ik nooit meer gewekt!
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Zo kwam ik in een land met idealen
Heel jong en vol verhalen
Wat viel het tegen met al die kanibalen!

Andere normen en zeden
En voelde me vermeden!
Vaak zonder rede!

Leerde de taal en de mensen
Probeerde me te uiten en te wensen
Zette ook m’n grenzen

Nu na zoveel jaren
Weet ik het te klaren
En m’n oogst te vergaren!
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