
De natuur slaat terug!
Hier sliep ooit 

een schiereiland.

Mijlenver, een dromenland:

wiegende wilgen, verwaaiend zand

gestolen kussen: verborgen schat.

Omgeven door golven

en ‘t wuivend rietland

De kribben met hun rotsige kant

zijn gebleven.

Nu, door mensen verlaten

komt de droom tot leven:

Op de grens van water en strand

droogt de aalscholver,

wacht de ooievaar

en banjert de bever

© JULIA VAN IPENBURG (1970-2020) 



Nazomer
Ze rijden naast elkaar, hetzelfde jack, dezelfde fiets

hij met een stang, op het stuur een kaart

met een klein stukje wereld, dat volstaat tot vanavond

als de rest zijn opwachting maakt op het scherm 

en hij zwijgend haar hand vasthoudt 

Ze rijden door het land dat een laatste keer pronkt

met de purperen zomen van haar verdoffend kleed 

bedwarreld door koolwitjes als gevleugelde nazomersneeuw

voor het in goud en roestbruin in de rui gaat

grondmist de schapen verbergt en koeien laat zweven 

Ze rijden sprakeloos onder hemelse snelwegen

vervagende oorsprong, geluidloos verschuivend eindpunt 

langs een terracottaleger van ontplofte lisdodden 

zinderend in ordeloos gelid, ze hopen 

op morgen nog zo’n dag

© ROEL BOTTER



De boerensloot 
Rimpelt in trage lome tred 
tijdloos naar een hemel 

zonlicht schuifelt langs vers 
geknipt hooi de horizon voorbij 

en wij, kanten de wal 
eeltige handen zweten 

Hier liegt een waarheid niet… 
een koe droomt gedachten naar een ruimte 

Oh, toch nog èèn blaaskaak 
de kikker die zijn kroos~t toe kwaakt 

we verdwalen in verlangen 
houden ons hart vast 

alle regels zijn wit
de dood onbestaand…

© TEUS STOUTHART  
POLDERDICHTER VAN DE KRIMPENERWA ARD



Spiegels van mijn boom
Ze dwarrelen zacht en almachtig licht en veder
tot naast het pad en leggen zich daar neder
te rusten en wachten op het laatste licht
en lucht en tijd die zo vertraagt dat het zwicht
voor de verleiding van stilstaan. Wat rest is 
ritselen in samenzijn met wind en de westige
dampen die hun potloden dopen in geel
en rood en bruin. Als de dorst het loof teveel
wordt kruipt het slaaps en vergaan en vroom
in nerven. Schijnen daar spiegels van mijn boom. 

© RUUD BROEKHUIZEN



Gemaaid gras
Het land is stilgevallen licht
waar je ook kijkt, er is niets 
wat nog beweging ademt

vergeten plukken aan de rand
doen wel een poging maar zomerwind
heeft zich al omgedraaid

hoe kun je nu nog weten 
van het kammen, het krullend golven 
van wiegen in het avondlicht

alleen de geur die achterblijft
waar nog iets schuilt van naam en lijf 
zo lief

de kast die opengaat 
jouw trui in mijn gezicht

© NELLEKE DEN BOER -  S TRIEN



Moeras in es
Plompverloren in de taal

van bloemen, strammend

over wollegras en diepten met

een enkele boom als climax

van het hoge groen en - 

 duikend

in een zee van stilte - 

 dralend

als het pad vergeet te bestaan

luisteren naar de ‘eenzaamheid’

is muziek in duizend kleuren

de eigen stem is niet

© EDUARD DITMAR



Poldermoment
Opkomende mistbanken
tonen schoonheid van
de morgen die vogels
ontdooien uit ochtenddauw

Dorpen rijzen
volgen kerktorens
langzaam omhoog
eerste stilte is hoorbaar

De Vlist en IJssel fluisteren
liefdevolle woorden
naar de molens
die vrolijk terugzwaaien

Chronos en Kairos wakkere
tijdsbelevingen in de morgen
moment van leven
de dag kan beginnen

© TON HOUTMAN



Waar zaten mijn gedachten
Bij lente, zomer, herfst, winter
bij weibuiken, geloof, hoop en liefde
bij lege kerken, hoeksteen van de samenleving
of zaten mijn gedachten bij vogeltjesland?

Bij roze Ossetong, Vergeetmenietjes, Kattestaart
bij Lisdodde, Boerenwormkruid, Pijpestrootje
bij poepekeien, strontboenen, pissebedden
of zaten mijn gedachten bij het vogeltjesland?

Bij boerenbedrog, er in stinken, mij een zorg zijn
bij m’n klomp breken en m’n reet roesten
bij over m’n lijk, over me heen lopen, met de dood bekopen
of zaten mijn gedachten bij het vogeltjesland?

Bij overvliegende ganzen die terug willen naar de Wadden
bij grutto’s die terug willen naar een hoger grondwaterpeil
bij vlinders die terug willen naar de Benschopse kaai
of zaten mijn gedachten bij het vogeltjesland?

Bij de keuze van dijkgraaf, gedeputeerde, ambtenaar
bij natuurland, landinrichting, recreatiegebied
bij beslissers: wordt het boeren of vertrekken
mijn gedachten zijn altijd bij het vogeltjesland

© COR VAN SOMEREN



Gedachten aan Holland
Denkend aan Holland
zie ik rijen fietsers
snel door oneindig
laagland gaan

ze roepen en schelden
ze nemen de weg in
ze zijn er de koning
koning ter velde

en in hun spandex broekjes
de pezige spieren
pompend op en neer
lijkend op dieren

grote insecten
nog net geen vleugels
vliegen met vaart
als obscure objecten

de lucht hangt er laag
en de fietsers bezweet
fietsen nog verder
maar gaan toch al traag

en in alle plaatsen
haalt men opgelucht adem
als de colonne passeert:
dit zijn de laatsten

© WANDA MICKE (2021)
 Parodie op Herinnering aan Holland van H. Marsman



Kom, spreekt het land 
Het uitgestrekte land kijkt hem aan en 
herinnert zich de zee
Kleuren van graan, aardappel 
bonen, suikerbieten
weerklinken op vette klei

Je kent mij amper, spreekt de ruige aarde 
maar ons bestaan is in elkaar
verweven - uit vloeien van tijd
en zout geboren- gewonnen
uit onmetelijkheid

Ik zal jou altijd blijven roepen
en je hoort slechts wind
die je strelend zal verleiden 
Opstaan, sterven en opstaan is mij 
bij dijk en waterstromen-
waar al het leven begint,

© ROB HASTER



Vogelman
De schaduw van de man is lang. 
Er vallen witte kranten uit zijn vest. 
Hij gooit ze op een vuur van takken

en volgt de rook omhoog. 
Armen wijd, benen lichtjes gespreid  
vliegt hij mee met een V van ganzen. 

Hoe die uitwaaieren, achterop raken 
en weer aansluiten. Vrij hun gaan en   
komen. Vroeg de tijd van het jaar.

© CORIE GROOTENDORST



Poëziewandelroute
Deze route brengt me nergens
tocht naar niets dan nieuwe zinnen
geen tijd voor poëzie want het oude land 
is weer zo groen . zo jong . zo vol van leven

tocht naar niets dan nieuwe zinnen
alles groeit, ook het onkruid in mijn tuin
dat ik naarstig wied ook al helpt het niet
tegen het gevoel van binnen

geen tijd voor poëzie want het oude land
dat mijn kinderen voedt slokt me op
met haar zoete belofte: 
ze zullen groeien en bloeien

zo groen nog zijn ze 
zo jong . zo vol van leven
deze route brengt me nergens.

© CINDY SNOECK



Heiige weiden
De heiige weiden, een grijs
Pastel vol verdwijning. 
Rietzuilen, verre huizen
Zijn zonder omlijning

© HENK KOOIJMAN (1928-1988)



tussen de weiden 
wil ik wonen 
en 
met de wilgen 
langs het water staan

© INEZ METER



Man van de Polder
Stromende regen. Groeiende plassen.
Zoekend water. Zakkende tegels.
Een dode regenworm ligt terloops
als een afgebroken stukje veter.

De diepe polders, zuigende gronden;
ik kom er nooit meer los van.
Mijn lot is verknoopt met dit land.
Ik werd al zinkend geboren.

© JAN GR A AFL AND



wespentijd
mond hijgend rug druipend
voeten op asfalt benen in brand
zolen zuigend sluipend
de weg naar de wereldrand

dikke plakken lucht zinderend
de zee geurt ver weg
luid zoemen wespen bazig
het gras gelend de horizon wazig

alles ademt stille hitte
het leven ligt op mij
als augustus op het polderland

© CHRIS BELLEKOM



de oude Narcissus in de polder
hier liep ik over wiebelende planken
of, preciezer, één wiebelende plank
die, buigend, krakend, op mijn stappen, 
wankel mijn gewicht hield, godendank.

halfweg boog de plank het diepst, bijna 
rakend aan het spiegelwater van de sloot 
ík keek omlaag, mijn evenbeeld omhóóg 
wij dachten samen: Jezus, wat een stoot!

een verdekte reiger vloog rauw krijsend 
uit de rietkraag, van zijn rust beroofd 
en liet welgemikt een dreutel spatten, 
feilloos, op ons ijdel tuitend hoofd.

kringen golfden als subtiel bericht
rimpels over ons verbaasd gezicht

© BARTENOFCORNELIS,  TROUBADICHTER



Blauwe ziel
Waar water als 
Blauwe draad 
Een zoom legt
In elke rafelrand 
Van kale stad en 
Vredig ommeland

Waar fiere dijken 
Ruggensteunend 
Houvast bieden 
Als een rits
Van lagerhand 
Naar waterkant

Daar voelt mijn ziel
Zich diep verbonden 
Met jou, oh schone 
Dame in de ochtendmist 
Van Lek en Nieuwe Maas 
Naar IJssel en de Vlist.

© BART BUDDING



Pelgrimage
Talloze malen nam ik deze weg  
en als vanouds
neem ik zo nu en dan een foto

De eeuwenoude boom staat er nog steeds 
dezelfde boerderijen
liggen lommerrijk
jonge zwanen slaan de vleugels uit 
aalscholvers drogen de hunne wijdbeens 
kerkgangers fietsen
in tegengestelde richtingen
allen op weg naar de ware kerk des Heren

Niets blijkt in mijn geboorteplaats hetzelfde 
de brugwachter is een vreemde
mijn moeder wacht niet met de koffie
mijn vader heeft de werf niet aangeharkt 
alles is verleden tijd

© HANNEKE LEROUX



aan de oever van Gouda
zoek ik de pauze op
koppige haast bind ik
aan een steiger vast
voor een duik
in eeuwig klotsen

ruimer kijkt de dag
mij aan en milder
als de wereld
dit golven wordt
met riet
omlijnt

© KL AR A SMEETS



Spiegeling
Het is de ruimte
die er was, mij
lief was, rond en
naadloos afgepast
hemelsblauw gekleurd
en soms ontstemd

Het is de ruimte
die mij is, met mij sterft
de wolken in mijn hart
het tuig van mijn zinnen
de lust van dromen
en ver kijken…

© HELEEN JANSSENS



Maart
De klacht van een vogel
in het grijs van het zwerk
Zendt een boodschap van huiver
over huizen en een kerk

Zwiepende wilgentakken
over een gerimpelde sloot
Voor huilende fabrieken
en in een bui verspreide rook

Fietsers in hun kraag
tussen groen en bruine velden
Bewegen zich gestaag
om zich op een school te melden

Dit is Holland in maart
wanneer het de rest van de winter vergaart

© PETER NOORDHOEK



Het zeedier wist ik hoor niet hier 
en kroop vanuit de Vlist tot 
bovenop een stam 

liet verslagen tentakels hangen 
zag de ochtendzon langzaam 
dauwtrappen 
het riet zich uitrekken 
bloesems zich opmaken 
boomtoppen vullen tot ze 
roodgeelbruinden. 

Het traande en wist 
ik ook.  
Ook ik mag hier horen.

© JEFFREY VAN GEENEN


