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Van het bestuur
In de laatste voorjaarsledenvergadering heeft Fred
aangegeven de taken van secretaris over te nemen van
Joop.
Verder heeft het bestuur met
de aanwezige leden besloten
het 20-jarig bestaan van de
vereniging te vieren bij
Happy Days.
Aangezien
het
jubileumfeest
in
november
gehouden
zal
worden (een datum wordt
later bekend gemaakt) leek
ons samen dit de meest
geschikte locatie.
Er is ook weer een pointeerkampioenschap geweest.
Verderop in dit blad vindt u de uitslag.
Het mooie weer heeft ervoor gezorgd dat we weer heerlijk
buiten op ons terras kunnen zitten.
Mag zo blijven tot oktober!
Het bestuur

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 16 juni 2018
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Pointeerkampioenschap – zondag 8 april 2018
Op zondagmiddag 8 april jl. is het jaarlijks pointeerkampioenschap gehouden. In
totaal waren er 14 deelnemers en er is sportief gestreden. Na het tellen van de
punten was het duidelijk: Fred Stuys is de pointeerkampioen van 2018!
Gefeliciteerd! Hierbij de volledige uitslag van het kampioenschap:
plaats

punten

1

Fred Stuyts

70

2

Trudy Schekkerman

59

3

Vera Koopman

58

4

Sjaak Ooijevaar

55

5

Lilian Prade

51

6

Leendert de Jong

46

7

Rob Wolder

45

8

Dirk de Vries

44

9

Carla Stuyts

44

10

Bep van Marle

37

11

Dirk Brander

36

12

Wim de Vries

35

13

Annie Koster

33

14

Paula van Westen

28

Voor u gelezen
In de Zuid-Franse gemeente Boulou vlakbij Perpignan is een barbecue deze
week uitgelopen op een drama. Een man (31) kwam er donderdagmiddag
om het leven nadat een jeu de boulesbal, die in het opwarmende
barbecuetoestel was achtergebleven, explodeerde.
Het incident gebeurde in een tuin even na het middaguur. De man zou de
barbecue aangezet hebben om een stuk vlees te grillen, maar niet gezien
hebben dat er een set jeu de boulesballen in het toestel lag. Die zouden
door de hitte heet geworden zijn en een ervan ontplofte. Dat slingerde
stukken metaal de lucht in. De man werd daardoor geraakt aan het hoofd.
De politie opende een onderzoek, maar kwam al snel tot de conclusie dat
het om een jammerlijk ongeval ging.
(Uit het AD van 22 april 2018)
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5

Puzzel
Zoek de verschillen.
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Toernooiagenda
Mei 2018
donderdag

3-5-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

5-5-2018

Vuurtorentoernooi

W/3

Entre Nous

Dbl

zondag

6-5-2018

Doublettentoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

6-5-2018

Sateh toernooi

W/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

6-5-2018

Mayonaise
promotietoernooi

Pr/3

Atlantic Boules

Dbl

dinsdag

8-5-2018

Daglichttoernooi

Pr/3

CDP Boule Plaisir

Dbl
Dbl

donderdag

10-5-2018

Hemelvaarttoernooi

Pr/3

PV de
Radboudboulers

donderdag

10-5-2018

Kikkertoernooi

W/3

Odiz Frogs

Dbl
Dbl
Dbl

zaterdag

12-5-2018

Spirit- of Winetoernooi

Pr/3

CDP Bonne
Chance

woensdag

16-5-2018

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

vrijdag

18-5-2018

Trainen met Nico

maandag

21-5-2018

Krentenmiktoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

maandag

21-5-2018

Museumpleintoernooi

W/3

PC Museumplein

Dbl

dinsdag

22-5-2018

Thema toernooi

W/3

PUK

Dbl

donderdag

24-5-2018

Zomertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

27-5-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

De Drommedaris

Juni 2018
zaterdag

2-6-2018

De Kleine Ark
masterstoernooi

W/3

Les Mille Iles

Trp

donderdag

7-6-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

9-6-2018

Wijker Open

W/3

CdP Elza Boules

Dbl

Zomertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl
Dbl
Dbl

zondag

10-6-2018

zondag

10-6-2018

Open Osdorpse toernooi

W/3

Les Bohémiens de
Petanque

dinsdag

12-6-2018

Daglichttoernooi

Pr/3

CDP Boule Plaisir

vrijdag

15-6-2018

Trainen met Nico

woensdag

20-6-2018

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

21-6-2018

Zomertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

De Drommedaris

Vervolg kalender juni op de volgende bladzijde
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Juni 2018 (vervolg)
donderdag

21-6-2018

Thema toernooi

W/3

PUK

Dbl

zondag

24-6-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

24-6-2018

Schager Open

W/3

P.O.N.

Dbl

donderdag

28-6-2018

Strand Toernooi

W/3

JBV de Stetters

Dbl

Recept - Doublettes
Ingrediënten:
170 gram zachte boter; 120 gram gezeefde poedersuiker; 250 gram
gezeefde bloem 1 zakje vanillesuiker; 1 eetlepel gezeefde cacao
Bereiding:
Roer de boter romig, voeg
de poedersuiker toe en
roer het schuimig.
Voeg beetje bij beetje de
bloem toe; verdeel dit
deeg in twee helften.
Meng door de ene helft
de vanillesuiker, door de
andere helft de cacao.
Bestrooi een werkvlak
met bloem en maak van
elk stuk deeg 2 rollen van
twee centimeter dikte.
Leg 1 vanille- en 1 chocoladerol tegen elkaar, leg hierop de andere twee
rollen (vanille op chocola en chocola op vanille).
Rol hiervan 1 grote rol, verpak die in aluminiumfolie en laat het 1 uur rusten
op een koele plaats.
Verwarm de oven voor op 200 C; vet de bakplaat in.
Snijd de rol met een mes in een halve centimeter dikke plakken; haal het
mes regelmatig door wat bloem om kleven te voorkomen.
Leg de plakken op de bakplaat, zet deze in het midden van de oven en laat
de koekjes in 20 minuten gaar worden.
Haal de koekjes voorzichtig van de bakplaat en laat ze op een taartrooster
afkoelen.
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Het geheim van Bimbo
Bimbo van Toulon: een van de meest gehaaide spelers die ik ooit ben
tegengekomen in het boulespel. Omdat het leeftijdsverschil te groot was, heb ik
hem nooit goed leren kennen. Op het moment dat ik met spelen begon en hem
voor het eerst zag, was zijn bouleloopbaan ten einde gekomen. Hij speelt nu als
pointeur, maar wat voor een! En wat een kennis van het spel en van de spelers.
Het is in de loop van de namiddag, op de Place Saint-Roch. Bimbo wacht geduldig
op een gelegenheid om een onnozele hals te grazen te nemen voor een partij. Er
zijn niet veel mensen, we praten dus wat. Hij is al zo oud en ik nog zo jong, dat er
als vanzelf sympathie tussen ons ontstaat. Op de voor hem zo eigen achteloze en
ietwat vermoeide wijze legt hij me een groot aantal van zijn trucjes uit. Zijn accent
is dat van Italianen die pas op latere leeftijd naar Frankrijk zijn gekomen en nooit
behoorlijk Frans hebben leren spreken, zelfs niet na dertig of veertig jaar. Al naar
gelang het hem uitkomt, gooit hij Frans, Italiaans en Provençaals door elkaar. Zelfs
met gebruikmaking van dit drievoudige register heeft hij nog de allergrootste
moeite om zich goed uit te drukken.
- Spreekt u maar Italiaans, dat versta ik ook, zeg ik om hem op zijn gemak te stellen
(Otello is van Italiaanse afkomst).
- M’n jochie, ik weet het niet meer, mijn hoofd is er niet meer zo bij.
Met zijn linkerhand helemaal open ter hoogte van zijn gezicht legt hij me het
boulespel uit. Er zijn veel verwaande kwasten, spelers met kapsones, dat zijn de
beste klanten. Als je een beetje geduld hebt, kun je ze hun poeha duur betaald
zetten, dat is niet zo moeilijk. Met zijn wijsvinger tikt hij zachtjes op zijn borst.
- Als jij ‘t te hoog in je bol had, zou je ‘t ook moeten bezuren.
Geduldig legt hij me uit hoe je een partij het best kunt aanpakken. Je moet je
hersenen gebruiken. En hij tikt me op m’n voorhoofd: - Gesnopen, jochie?
Oh ja, zeker, want ik ben al 16 jaar (Otello is geboren in 1920, het verhaal speelt
zich dus af in 1936) en ik heb er nog niks van begrepen - ik doe dus maar alsof.
Hij lijkt me vandaag zo aardig dat ik hem eindelijk de vraag durf te stellen die me al
geruime tijd op de lippen brandt.
- Maar hoe doet u dat nu, Donato, als u zo vriendelijk wilt zijn, om al die steentjes
op het terrein van uw tegenstander te laten vallen?
Ik weet dat ik hier aan zijn grote geheim kom. Hij is immers links en het is me
opgevallen dat er op kritieke momenten, tegen het einde van een partij
bijvoorbeeld, plotseling op mysterieuze wijze steentjes te voorschijn komen op de
donnee van een rechtshandige tegenstander.
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Hij maakt een vaag gebaar met zijn hand alsof hij de vraag wil ontwijken. Ik blijf
echter aandringen in de hoop hem zijn geheim te ontfutselen.
Eindelijk neemt hij een besluit, trekt een cirkel en haalt een but uit zijn zak. Hij
werpt het uit en zegt me dat ik mijn terrein moet prepareren. Ik maak mijn donnee
dus schoon en haal wat obstakels weg die op mijn rechtshandige traject liggen. Als
ik daarmee klaar ben, loopt Bimbo van de cirkel naar het but en doet net alsof hij
het terrein aan het verkennen is. Als hij bij me terug is, ligt mijn speelterrein
bezaaid met tientallen steentjes.
- Heb je het door, jochie?
Nee, ik heb niks gezien. Hij komt op me af en kijkt nadrukkelijk om zich heen. Hij
pakt me bij een arm en neemt me mee achter een dikke plataan. Terwijl hij zijn
riem losmaakt, opent hij zijn broek en weet je wat ik zie?
Grof gestikt, want hij heeft het zelf gedaan, is er in de oorspronkelijke broekzak een
tweede zak bijgenaaid. Deze zak is vol kleine steentjes die straks, als hinderlijk gruis
voor de tegenstanders, over het terrein moeten worden gestrooid. De echte zak is
aan de onderkant met grote halen opengeknipt.
Terwijl Bimbo over het terrein loopt, steekt hij heel onschuldig zijn hand in de
bijgemaakte broekzak, pakt een paar steentjes en laat die door de echte,
opengeknipte zak heen vallen. Ze zakken langs zijn been en door zijn broek omlaag,
glijden langs zijn sok en rollen op zijn schoen om uiteindelijk op de donnee van zijn
tegenstander terecht te komen.
Ik moet er hartelijk om lachen. Bimbo, die nu pas goed op dreef is gekomen,
begrijpt niets van mijn hilariteit. Het is een heel karwei, maar het loont wel degelijk
de moeite. O ja! Maar wat zal hem dat een boel geld gekost hebben! Oei, oei, oei!
Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Hij legt me uit dat hij er wat op gevonden
heeft: tegenwoordig stopt hij al zijn geld in zijn linker broekzak. Maar toen hij er in
het begin nog niet aan gewend was, vergat hij het wel eens en stak hij zijn
kleingeld, of zelfs bankbiljetten, in zijn rechterbroekzak. Overbodig om uit te leggen
dat dat geld dan foetsie was, want niet een van zijn broeken had een dichte zak.
Arme Bimbo! Bij zijn begrafenis waren er maar drie mensen aanwezig. Drie, nog
niet eens vier. Terwijl hij nog wel de vijfvoudige winnaar was van Le Provençal..¹ en
toen met heel wat meer publiek!
¹) Bimbo van Toulon heeft het grootste en oudste jeu-provençaltoernooi, dat nog
steeds iedere zomer in Marseille wordt gehouden, vijf maal op zijn naam
geschreven: in 1911, 1912, 1919, 1923 en tenslotte in 1925.
(Uit: Volle zon over het petanque – Otello)
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Volle zon over het petanque - Otello
Hierbij een tiende aflevering uit dit
interessant boek over petanque. We pakken
de draad op waar we de vorige keer zijn
geëindigd. Het laatste deel van hoofdstuk
13 is vorige keer gepubliceerd. Nu beginnen
we met hoofdstuk 14.
Hoofdstuk 14 – De psychologie van het spel
In dit hoofdstuk zullen enkele extra zaken
te berde worden gebracht die je nog wat
meer beslagen ten ijs kunnen laten komen.
In de voorgaande hoofdstukken is het
petanque gepresenteerd als een spel dat te
analyseren is, waarbij je moet nadenken en
kunnen rekenen. Dat alles tot voordeel van
spelers die, als zij aan een toernooi
deelnemen met de intentie om te winnen,
vooruit willen komen en zich daarbij
voortdurend willen verbeteren. Kortom,
een petanquespel dat op serieuze,
technische
en
reglementaire
wijze
beoefend wordt.
Het spel kan ook op een geheel andere manier worden bedreven: voor de lol, ter
ontspanning of om je een paar uurtjes aangenaam bezig te houden. Op die manier
kun je je boules ook laten rollen, zonder al te veel kopzorgen of lastige
berekeningen en ondertussen grappen makend met je vrienden. Een manier van
spelen die trouwens het meest voorkomt. Maar pas daarbij wel op dat je
grappenmakerij niet in allerlei flauwekul ontaardt met als enige doel je
tegenstanders uit hun evenwicht te brengen. Een praktijk, in het Frans chanson
geheten, die niets met het spel van doen heeft. En hoewel het chanson zo goed als
verdwenen is, dient er in het kort toch iets over gezegd te worden.
De praktijk van het chanson, dus het door middel van grappen en grollen uit het
lood brengen van je tegenstanders, is afkomstig uit het zuiden van Frankrijk en is
ontstaan in een tijd dat er nog geen federatie of reglementen bestonden. Je had
toen twee soorten klinkende namen die in wijde omstreken bekend waren: die van
de grote kampioenen en die van de befaamde chansonniers, de komediemakers
zou je kunnen zeggen.
Hoewel die komediemakers met hun optreden het publiek aardig wisten te
vermaken, werd het daarnaast helaas ook door slechte en kwaadaardige of
uitgekookte spelers toegepast als een gemeen en laag-bij-de-gronds wapen om
tegen iedere prijs te winnen. De naweeën van deze praktijken duiken zo nu en dan
nog wel eens op, maar gelukkig niet meer in die mate als vroeger en dan nog bijna
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uitsluitend bij vriendschappelijke partijtjes of als er om geld wordt gespeeld. En dat
vaak tot grote hilariteit van het publiek en de spelers zelf.
Bij officiële toernooien worden spelers die het slachtoffer dreigen te worden van
dit soort kwalijke praktijken door het spelreglement beschermd. Spelers die er
desondanks bij herhaling gebruik van proberen te maken, kunnen gediskwalificeerd
worden.
Maar ter zake, wat heeft het allemaal om het lijf? Onder chanson (ook wel
musique, cinéma, comédie of théatre genoemd) wordt verstaan een uitgebreid
scala aan handelingen, gebaren en woorden tijdens een partij met als enig doel de
tegenstander in de war te brengen of uit zijn spel te halen. En dat op een tweetal
manieren.
Allereerst door te proberen je van slag te brengen, je af te leiden, je uit je
concentratie te halen. De paar seconden concentratie die je nodig hebt om je boule
te werpen – en we hebben al eerder gezien dat die noodzakelijk zijn – worden je
daar door ontnomen. Als gevolg daarvan zal je je boule te gehaast en zonder
nadenken spelen.
In de tweede plaats is het een poging om spelers die daar gevoelig voor zijn
psychologisch uit balans te halen. Chansonniers – fratsenmakers zou je ze ook wel
kunnen noemen – zijn lieden met een lange speelervaring. Ze hebben
ogenblikkelijk in de gaten hoe en tegen wie zij hun wapens kunnen inzetten.
Natuurlijk heb je er experts tussen, geboren psychologen, die gevaarlijk zijn.
Maar ook nietsnutten die het net zo goed voor hun tegenstanders als voor zichzelf
en hun medespelers verzieken. Want het gebeurt ook wel eens – en dat is best een
vermakelijk gezicht – dat dergelijke fratsenmakers het slachtoffer worden van hun
eigen praktijken. Ze spelen hun boules dan op rampzalige wijze en maken het hun
teamgenoten net zo moeilijk om goed te spelen. Ze vallen daardoor zelf in de kuil
die ze voor hun tegenstanders hebben gegraven.
Onnodig om te zeggen dat goede spelers dit soort flauwekul niet nodig hebben en
dat het ook geen enkele uitwerking op hen heeft. Geconfronteerd met de
zinloosheid van zijn fratsen, houdt de chansonnier vanzelf op. Maar op sommige
spelers heeft een dergelijke onsmakelijke en onsportieve manier van doen wel
degelijk invloed en leidt het er toe dat ze aanzienlijk slechter gaan spelen.
Het chanson manifesteert zich in een grote verscheidenheid aan vormen. In de
eerste plaats op een heftige, directe en onbeholpen manier. De speler die er zich
van bedient, haalt er zich niet zelden een zelfde reactie mee op de hals en hij zal er
bovendien een reputatie van slecht speler aan overhouden. Dit soort chanson in
aanleg levert echter nog niet al te veel gevaar op.
Anders ligt dat met een subtielere manier van chanson bedrijven. Een die bestaat
uit het lanceren van een bepaald soort geestigheden. Ogenschijnlijk heel
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onschuldig slaan die op zwakheden of fouten die je in de loop van de partij begaat
of op moeilijkheden waar je mee te kampen hebt en waaraan op die manier extra
aandacht wordt gegeven. Dat alles wordt op zo’n luchtige en ogenschijnlijk
onschuldige manier opgedist, dat het geen serieuze reactie kan ontlokken. Maar
het laat wel zijn sporen na en van de ene werpronde op de andere kan er een sfeer
ontstaan waardoor de tegenstander ernstig gehandicapt of geïrriteerd raakt. En dat
kan er dan weer toe leiden dat hij kleine of grote fouten begint te maken. Of op zijn
minst afgeleid wordt. Dit soort chansonniers zijn de gevaarlijkste; ze provoceren je
en scheppen een klimaat van verwarring, van onbehaaglijkheid. Of veroorzaken
anderszins een golf van hilariteit die op de een of andere manier slechts vervalsing
van de partij tot gevolg kan hebben.
Wel, mocht je het nog niet weten, dan weet je nu wat het chanson inhoudt.
Omdat het spelreglement er een dam tegen heeft opgeworpen, zijn deze
fratsenmakers bezig te verdwijnen. En dat is maar goed ook. Hun strapatsen geven
het petanque iets halfslachtigs, iets circusachtigs. Maar je kunt niet ontkennen dat
ze vaak het talent hadden van fantastische entertainers. In het zuiden van Frankrijk
lopen heel wat oudere toeschouwers rond die zich erover beklagen dat het spel
tegenwoordig veel te kil en te serieus is geworden. Zij betreuren het dat de talloze
uitvoerige tactische discussies van nu de plaats hebben ingenomen van de
veelvuldige lachsalvo’s van toen.
Bovengenoemde fratsenmakers waren indertijd moeilijk te bestrijden. Anders ligt
dat echter met de hedendaagse chansonniers. Door enige doeltreffende
opmerkingen kun je hun in de eerste de beste werpronde al een halt toeroepen.
Dat is het simpelste en het meest afdoende. En als je, omdat je er zelf lol in hebt of
om wat voor reden dan ook, zo’n fratsenmaker toch zijn gang laat gaan, hou dan
rekening met twee belangrijke zaken.
Allereerst moet je hem nooit laten merken dat je geïrriteerd bent geraakt of dat je
door zijn toedoen een boule hebt gemist. Ook al zou dat wel het geval zijn. Je
reactie moedigt hem alleen maar aan om door te gaan. Je moet geen extra koren
op zijn molen gooien door te laten merken dat hij je spel verziekt heeft. Verder
moet je hem ook nooit antwoord geven wanneer je aan de beurt bent om te
spelen. Een petanquespeler in de cirkel praat niet. De enige houding die vruchten
afwerpt is om zo’n speler in zijn eigen vet gaar te laten stoven, hem te laten
verstrikken in zijn eigen praatjes. Als hij geen kans ziet je in de war te brengen of je
af te leiden, je uit je concentratie te halen, zal zijn poppenkast zich uiteindelijk
tegen hem zelf keren.
Maar het allerbeste antwoord is je energie en je inzet te verdubbelen… en te
winnen. De dertien punten van de overwinning: het meest afdoende antwoord van
goede spelers aan al die fratsenmakers en komedianten.
Hierboven hebben we gezien op welke verschillende manieren de atmosfeer van
de wedstrijd, het klimaat van de partij dus, verpest kan worden. In het nu volgende
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zal je zien dat je er veel aan kunt doen om een heilzaam klimaat voor jezelf en je
medespelers te scheppen.
Er zijn spelers die hun gevoelens en emoties uitstekend weten te verbergen en die
nooit ontmoedigd lijken te raken. Dat zijn de vasthouders, de doorbijters die het
nooit zullen opgeven. Zij beschikken over een even krachtig als doeltreffend wapen
dat spelers, die op papier even sterk zijn als zijzelf, dikwijls volkomen ontredderd.
Probeer zo’n doorbijter te worden die onder alle omstandigheden weet door te
knokken.
Het is belangrijk om je eigen gewenste ambiance te kennen en dat je weet hoe je
die moet laten ontstaan. Juist de allergrootste spelers weten heel goed dat het
voor hen uiterst belangrijk is een atmosfeer te creëren die bevorderlijk en
noodzakelijk is om te winnen. Zelfs tegen zwakkere tegenstanders.
Zonder psychologie in het spel is bij het bij voorbaat uitgesloten om een partij te
winnen. Een speler kan zichzelf, uitgaande van zijn normale kracht, onder
bijzondere omstandigheden overtreffen en het beste van zichzelf geven tijdens een
belangrijke wedstrijd.

De psychologie van het spel is dus de atmosfeer tijdens de wedstrijd, het klimaat
van een partij. De manier waarop onbevangen aan een wedstrijd wordt begonnen,
zonder minderwaardigheidsgevoel bij een zware partij, maar ook zonder
overdreven optimisme of nonchalance bij een gemakkelijkere partij. Door op een
goede manier wat psychologie in je spel te brengen, schep je voor jezelf en je
medespelers een goede uitgangspositie voor een gunstig resultaat. En tegelijkertijd
heb je jezelf weten te wapenen tegen al diegenen die erop uit zijn om je, door het
toepassen van allerlei laag-bij-de-grondse foefjes, psychisch uit balans te brengen.
Tezamen met de verdubbelde energie die je er tegenaan gooit is dat het allerbeste
antwoord dat je hun kunt geven.
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Verjaardagen in mei en juni 2018
16 mei
24 mei

Stef Brugman
Leendert de Jong

Kort lijstje weer dit keer en al helemaal niemand
jarig in juni…
Van harte gefeliciteerd en nog een ‘boule’ jaren!
Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld? Meld het even
aan de redactie!

Lief en Leed
Cees Bimmerman is goed herstellende van zijn nieuwe knie. Hij is al weer komen
boulen!
Begin april kwam het bericht dat op 29
maart jl. Ben Willekens is overleden. Ben
is een flinke tijd geleden een aantal jaren
lid geweest van onze vereniging. Maar de
meesten zullen hem gekend hebben als
wedstrijdleider bij wat voorheen afdeling
7 van de NJBB was. Verder is hij de
laatste jaren actief geweest in o.a. het
bestuur van de Bouledozers in Hoorn.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte
met dit verlies!
Iemand vergeten?
Meld het even aan de redactie!
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De zomers
Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.
Zomernachtdonker is gesmolten licht.
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.
Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?
Ging dan het paradijs voorgoed verloren
omdat wij aan de wereld toebehoren?
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.
Kees Stip
uit: Au! de rozen bloeien.
Sonnetten van bedreigd geluk.
Bert Bakker 1983
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