
Lentekolder 

 

tussen droge bruine blaadjes 

een zweem van pimpelmeesjesblauw 

 

groen velours van jonge eend 

tussen sneeuwklokjes in de berm 

 

blauwe krokussen omringen 

een grijze dode duif 

 

zwarte vleugelpennen  

in het asfalt gedrukt 

 

het oranje merelsnaveltje 

niet ver daarvandaan 

 

 

vliegend naar de lente 

vliegend naar de zon 

 

holder de kolder 

kostte hun kleurige kop 

 

 

Annie Kessels 

17 maart 2005 

  



Grolloo   
 

Onze ogen tasten het loden wolkendek  

en het volrijpe groen van het land af 

De einder speelt weer ja speelt  

met het verdiepende blauw  

van de schemer 

 

De lentedag verkrimpt  

naar de grenzen van de nacht 

 

Cirkels 

van dampende nevels voorbij de weiden 

sluiten sluipend het dorp 

steeds kleiner in 

Koeien  

wachten gelaten hun slaap 

Vogels  

balanceren nog flierefluitend 

op het dunne koord  

van dit moment 

 

Wij zwijgen, luisteren slechts 

naar stap en adem 

Wij zwijgen, onze harten 

zijn zo vol van stilte 

 

en geurende meidoorn 

 

 

 

 

Karin Vossen, 23 mei 2005  



1960 
 
 
Waterdruppels zoeken met schokjes een weg naar beneden 
riviertjes maken kleine aftakkingen 
in het landschap op ons keukenraam 
de wereld achter het venster buigt, strekt 
en houdt zich staand 
 
ik tel de latjes van het houten voetenbankje 
zes grijsgroene streepjes 
onder de pantoffels van mijn oma 
is de verf weggesleten 
haar tenen steken over de rand 
 
in de diepe kuil van haar schort 
liggen harde spruitjes 
en vele losse groene blaadjes 
het mesje kerft een kruisje in elke spruit 
en ieder plofje belooft iets lekkers 
 
ik wil de haartjes tellen op haar vingers 
en die op de zijkant van haar hand 
groene snippers spruit vallen als 
bloesemblaadjes 
meer dan ik kan tellen 
 
de accordeons van Schriebl en Hupperts 
zingen Sarie Marais 
zachtjes hoor ik haar neuriën 
 
 
Annie Kessels 
22 november 2004 
  



Territorium 

 

In dit huis woon ik 

 

Leunend over het keukenaanrecht 

neem ik door het raam 

de vogels waar 

 

Vetbolletjes en pindastrengels hangen 

onder de met mos bedekte voederplaats 

Restjes brood erop 

 

Een zachte morgen luidt 

onverwacht het voorjaar in 

Vriesnacht, vorstdag, lentevorst 

De winter kwakkelt 

 

De rust van de vogels is voorbij 

In alle toonaarden wordt het liefdeslied gezongen 

Legnood, broedtijd 

Fluitend maken zij hun nestjes 

 

In de berkenkruin krijsen de eksters 

Het territorium wordt verdedigd 

 

Lege eierschalen op de grond 

 

 

Anja Massee, mei 2005 

  



Aan de waterkant hangt betovering 

Onder de wilgenkatjestakken 

stuift het stofgoud in filtering 

van zonnestralen over mijn hoofd 

 

Verleidt me tot de zomerzotheid 

op blote voeten in het dauwgras te dansen 

 

 

An Cuijpers maart 2005 

  



Toekomstdromen 

 

Boven de blauwe bergen van het niemandsland 

drijven mijn gedachten als witte wolken 

naar de eindeloze zee van het vervulde verlangen 

 

Zolang het verlangen onvervuld is 

drijven mijn gedachten als witte wolken 

boven de blauwe bergen van het niemandsland 

 

An Cuijpers 

Januari 2005 

  



Soms 

 

Soms ken ik mijn eigen grenzen niet 

Daar kom ik dan achter tot mijn verdriet 

Dan heb ik pijn in rug en benen 

Ik vraag me dan af: waar fietste ik henen 

 

met mijn tweeënzeventig jaren? 

Dan zegt mijn beschermheilige 

dat ik mezelf een beetje moet sparen 

 

Dus luister ik heel goed voortaan 

hoe ver ik met mijn hobby kan gaan 

Als ik dat niet doe is het mijn eigen schuld 

en zegt mijn beschermer: DIKKE BULT! 

 

 

An Cuijpers, mei 2005 


