
Vakantie 

 

Beste mensen, 

het klinkt misschien een beetje gek 

geen paspoort, ticket of koffer 

en toch meteen klaar voor vertrek. 

 

 

Onvoorstelbaar, 

maar deze vakantie is echt niet duur 

geen cruise, hiking of backpack 

toch steeds opnieuw een avontuur. 

 

 

Slechts één stapje, 

en mijn droomreis gaat van start 

kornoelje, hosta’s,  lavendel 

hun bloemenpracht steelt mijn hart. 

 

 

Beste mensen, 

de auto komt voorlopig niet van stal 

geen verre reis voor schoonheid 

kleine vreugden vind je overal…… 

 

 

Annemiek Korsten 

  



Contrast   

 

Zie het gras groeien 

hoor de merel roepen 

zie de planten dringen  

hoor de boer zaaien 

zie de kikvors duiken 

hoor de eenden snateren 

zie de lucht open en blauw 

 

alles lijkt vredig en natuurlijk 

zoals elke lente weer ontroert 

ieder seizoen zijn charme strooit 

puttend uit een vat zonder bodem 

 

totdat ik zie, hoor en lees  

over klimaatverandering 

het milieu bruut verstoort 

geplet door mensenhanden 

plant en dier gaan ten onder 

maakt me verdrietig en woest 

maar bovenal RADELOOS 

 

 

Terry van Lierop 

  



Keuningsmerrentj 

 
 

Ich bin nao de Keuningsmerrentj gewaestj 

waat waas det toch ein fieëst  

Ich heb mien poppe dao verkochtj 

en mennig speulgoodbieëst 

Wi-j ich weer nao hoês tôw ging 

waas ich wul alles kwieët 

En met un dikke portemennee 

haaij ich toch un bitje spiêt 

Want noets mieër kumptj dae tieëd trök 

waoin ich zoë bli-j heb gespeûldj 

Vör di-j dikke portemennee 

heb ich um nôw ingereuldj 

Un anger maechtje es bli-j met mien speûlgood 

det es baeter dan oppe zölder beware 

wao het allein mer stoof zooj vergare. 

 

 

An Cuijpers-Rutjens  



Zodra ik de bieb binnenkom 

voel ik de vibraties van de 

honderdduizenden personages, 

die daar aanwezig zijn. 

Ze klimmen uit de boeken,  

roepen stil om aandacht 

en smeken me  

hun levens te volgen.  

Ik voel liefde, haat, 

eenzaamheid, ontdekking, 

 

leed van mens en dier, 

maar ook levensvreugd. 

De geur van boeken roept 

vluchtgevoelens op; ik moet 

mijn eigen zijn buiten sluiten en 

even wegdrijven in een leven,  

gecreëerd door een ander, 

de schrijver van een goed boek. 

De kaften lokken om het hardst 

met titel en met kleur. 

 

Ze willen me meevoeren  

door de vele bladzijden 

langs verleden, toekomst, 

gedichten, spannende thrillers  

of wetenschappelijke essays. 

En ik val ervoor als een blok, 

gedreven door nieuwsgierigheid. 

Zó graag wil ik deel uit maken  

van deze levens en me verliezen 

 in bijvoorbeeld een mooie roman. 

 

Met opgetrokken knieën 

opgekruld in een luie stoel, 

beleef ik een uurtje het leven  

van een ander en.... ik geniet. 

Laat me maar eventjes! 

 

 

Resi Faessen  



Boekenweek  

 

 

De dag ploft langzaam voor me neer 

even eindeloos als altijd, 

maar vandaag heb ik een doel, 

de BOEKENWEEK is begonnen 

 

Op de schappen ligt een veelvoud aan boeken 

mijn keuze heb ik al gemaakt 

De kracht van deze auteur  

gevoelens onder woorden 

 

‘s Avonds als de schemering valt 

lukt het me om de wereld buiten te sluiten 

Opgesloten in mezelf komen rust en stilte 

als een warme deken uit het niets 

 

Ik zoek naar woorden,  

maar ik vind ze niet 

 

 

Anja Massee 

  



De tijd heeft mij veel afgenomen 

heimelijk ontfutselde hij mijn jeugd 

ineens was daar de tijd gekomen 

om afscheid te nemen van veel geneugt 

 

Het haar werd grijs, de botten stijf 

en kwamen pijntjes in mijn lijf 

maar ook heeft de tijd mij veel gegeven 

zodat ik tevreden met mijn leven 

 

Zoals het was en is geweest 

genoot en geniet ik nog van elk feest 

maar ook het geduld heb ik gekregen 

om pijn en geluk tegen elkaar af te wegen 

 

Het geluk is altijd groter geweest 

dan de pijn en het tempeest. 

 

 

An Cuijpers-Rutjens  



Soulmates 

 

 

Ik denk en jij denkt 

maar wij denken anders 

twee ideeën  

twee meningen 

allebei toch zo waar 

 

wat jij denkt, wat ik denk 

lijkt zo verschillend 

twee zienswijzen 

twee oplossingen 

maar is dat niet raar? 

 

Wij zouden kunnen samensmelten 

in woord en eveneens in daad 

ik lees jouw brein 

jij leest het mijne 

woorden zo intens gemeend 

 

ik ontfutsel jouw geheimen 

jou is een blik in de mijne gegund 

ik kruip in jouw hoofd   

jij kruipt in mij 

twee in één gedachte vereend 

 

 

Resi Faessen-Teeuwen 

Februari 2019 

  



Hij slaakte een diepe zucht 

na het eten van de vrucht 

die hij van Eva had aangenomen 

terwijl hij wist wat er van zou komen 

In ’t zweet des aanschijns zou hij moeten arbeiden 

angstig zou Eva onder het baren lijden 

zwoegen moest hij voor daaglijks brood 

Eva moest hem daar bij helpen 

dat zou duren tot hun dood 

Het gezucht was niet meer te stelpen 

wat ze gedaan hadden was niet geniaal 

eigen schuld was het, allemaal! 

 

 

An Cuijpers-Rutjens 

  



Ik slaakte een diepe zucht en... 

 

 

‘s Avonds laat ging hij de auto ophalen 

een stoere Amerikaanse slee 

gas geven en remmen, concentratie op de weg. 

 

Achter Breda strekten wegen zich uit, 

vrachtwagens, personenauto’s, altijd file. 

 

Striemende regen tegen de voorruit. 

Zijn ogen doorboorden de duisternis 

een scherpe bocht en dan... 

over de kop tegen de vangrail aan. 

 

Hij wilde hem laten stilstaan, 

zichzelf ook, alles bewoog, 

de wereld tolde om hem heen. 

 

Overal sirenes sirenes sirenes... 

 

en uit het donkere gat dwaalde de stilte neer. 

 

De droom was wollig en warm, 

kleine engeltjes, meegevoerd door de wind, 

zaten op wolkjes en lieten af en toe 

een gelukszoekertje vallen, 

 

hij had overal pijn, maar waar... 

Alleen zijn sleutelbeen gebroken!!! 

 

 

Ik slaakte een diepe zucht... 

 

 

©Anja Massee 

Januari 2019 

 

 

 


