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WANDELING VINK
Op de grote binnenplaats van Kasteel 
Wijnandsrade staat meteen rechts gedicht 
1. Het is van dichter, redacteur en columnist 
Marjoleine de Vos. De boom ertegenover 
is een Gronsvelder klumpke, een oud 
Limburgs appelras. 

Ga door de poort naar buiten, sla rechtsaf, 
richting Hulsberg. De weg stijgt, u verlaat 
het dal van Wijnandsrade dat door enkele 
beken is uitgesleten. Neem de eerste 
weg rechts, richting Vink. Al snel staat 
links van de weg, bij een zitbank, gedicht 
2: een Amsterdams dichter heeft een 
optische illusie. Langs de weg staat een 
meidoornhaag, in Limburg de traditionele 
begrenzing van akkers en weilanden. 

Vervolg de verharde weg naar links langs 
de Vinkerbeek en een broekbos, broek 
betekent moerasgebied. Aan de horizon 
ziet u buurtschap De Vink. Maar eerst 
staat links van de weg gedicht 3 over 
moederschap van dichter Tiny de Lange uit 
Nuth. Volg de weg en draai rechts omhoog 
uit het dal van Wijnandsrade. Bij de kapel 
van Maria op de Vink staat gedicht 4 van 
de Limburgse dichter Nolens. De kapel 
bestond eerst alleen uit wat nu de ingang 
is; vanwege de vele pelgrims bouwden 
de Vinkenaren de grotere kapel erachter. 
Ga rechtdoor, u komt op het plateau van 
Schimmert. De Zuid-Limburgse heuvels 
zijn in feite restanten van één groot 
plateau waarin dalen zijn uitgesleten door 
de vele Limburgse beken. Voor u ziet u 
- soms - de vlam van de science-fiction-
industrie van Geleen, links de kerktoren 
van Schimmert, achter u, zuid-oost, is 
het keteldal van Heerlen, daarachter een 
berg met steenafval van de mijnen waarop 

de skibaan en nog verder twee Duitse 
steenbergen. Overal zijn grote windmolens.

U bent in vruchtbaar löss-gebied, 2000 
jaar geleden bezaaid met Romeinse villa’s, 
grote agrarische ondernemingen die 
voor de bevolking produceerden en voor 
de Romeinse legioenen die de limes, de 
grenzen van het Romeinse rijk bewaakten. 
Bij de zitbank links, vóór de bocht, staat 
gedicht 5 van de Swierder dichter Wiel 
Oehlen over de eeuwenoude weidsheid van 
dit agrarisch panorama. Hier splitst zich de 
route in wandeling VINK (in totaal 3 km) en 
wandeling HULSBERG (in totaal 5,5 km, zie 
verderop voor de routebeschrijving). Voor 
wandeling VINK gaat u naar rechts over de 
verharde weg. Aan de rechterkant ligt het 
wandelcafé van manege De Blauwe Steen. 
Germanen hielden volksvergaderingen en 
rechtszittingen bij een grote blauwe steen. 
Voorbij de manege is een driesprong, de 
asfaltweg buigt naar links, een veldweg gaat 
naar rechts, u heeft een mooi vergezicht. 
Naast de boom leidt Wiel Oehlen u uit 
Germaanse tijden naar de besognes van 
onze tijd met gedicht 6.

Neem de veldweg langs meidoornhagen 
richting Wijnandsrader Bos. Het beukenbos 
is aangeplant. Links een droogdal, door 
smelt- en regenwater sinds de laatste ijstijd 
uitgesleten. Loop langs dassenwissels 
tot de viersprong bij de oudste kapel van 
Wijnandsrade, het Sjtaeveshuuske, huisje 
van St. Stephanus, eerste Christelijke 
martelaar en patroon van Wijnandsrade. 
De inscriptie is een chronogram, de 
oplossing geeft het jaartal van vernieling en 
restauratie van de kapel. Ernaast gedicht 7: 
journalist en auteur Hans Toonen verbindt 
in krachtige regels herfst, oogst en dood. 

1 APPELGROEN
Hoor! Van de grond roept een appel. Wil 
zij geraapt? En of - in taart te eindigen is 
mooi voor fruit. Mij zelf maakt het niet uit 
of ik als taart dan wel verrot in ’t natte 
gras. Alleen dat ik dat was, die gave jonge 
blos zo kogelrond, vol sap - en dan het 
steeltje los.
Marjoleine de Vos

2 KOPPIG
- En, wat zien we?
- Een konijn natuurlijk!
- Een konijn. En?
- En? Ik zie een konijn.
- En tegelijkertijd een…?
- Konijn zegt ik toch!
- Eend.
- Eend?
- Oren snavel zie je wel?
- Ik zie alleen een konijn.
- En een eend.
- Een konijn!
- Eend! 
- Konijn!
Konijn konijn konijn!
Mustafa Stitou

3 MOEDER MOL
denkend aan de lente lag moeder mol 
onrustig in haar hol te wachten
op een mollig manspersoon
de winter leek toch zo ontzettend lang
dat vond ze trouwens ieder jaar
wat zou ze nu al graag
in d’ondergrondse wandelgangen
het te verwekken kroost
ravottend heen en weer zien lopen
helaas bestaat het leven
van een mollenvrouw
voornamelijk uit hopen
Tiny de Lange

4 LAAT
Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.
Stap trager dan je hartslag vraagt.
Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen.
En verdwijn met mate.
Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen.
Laat.
Leonard Nolens

5 LAND GAAT HIER OP IN LUCHT
De zon heeft wolken in brand gestoken
en velden in vlam gezet. 
Achter de wolken bidden vogels, 
achter koren wonen paarden. 
Mensen hebben bomen om hun huizen 
gebouwd. 
Zij wonen in de luwte van hun vee. 
Mensen hier zijn stil, omdat wolken nog 
zoveel te vertellen hebben. 
Aan de horizon gaat een rood dak op in 
de zon. 
Nieuwe wolken drijven aan. 
Zij zullen velden groen verven. 
Gaat land hier op in lucht of lucht in land?
Wiel Oehlen

6 NAAR SCHOOL
Een meisje als een klaproos luistert naar 
de wind. 
Zij heeft zomersproeten, want zij is 
familie van de zon. 
Zij speelt vlieger met haar jas. 
In haar gedachten vliegt zij over de 
velden en de huizen van haar dorp.
Als zij moe is, legt zij de wind stil, 
doet zij haar jas dicht en gaat zij naar school.
Wiel Oehlen

7 ACHTEROM
Achterom ligt een groene deken van 
bieten, wachtend op de reuzenmaaier.
Een regenwolk jaagt haar schaduw op.
Een haas vlucht naar het nabije bos.
Door het onthoofde bietenveld trekt 
de boer diepe kloven en ploegt kraaien 
omhoog.
Hans Toonen

8 WANDRERS NACHTLIED
Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.
Goethe



Ga rechtsaf, over de holle weg terug naar 
Wijnandsrade. Holle wegen zijn door 
mensen en regenwater uitgesleten paden 
tussen dal en plateau. Aan het eind van de 
weg, bij de begraafplaats, staat gedicht 8 
van Goethe.

Daal verder, ga bij de asfaltweg rechts. 
Pand Lugé was dorpsschool en tot 1982 
gemeentehuis. Ga beneden rechts, de 
Körnerstraat in met café I gen dörp. Bij de 
visvijver gedicht 9 van veelzijdige Charlotte 
Ligtenberg. Achter de vijver de 11e-eeuwse 
motte, de kunstmatige verdedigingsheuvel 
van kasteel Wijnandsrade. Loop langs de 
18e-eeuwse parochiekerk met laat-gotisch 
priesterkoor. Het indrukwekkende kruis kijkt 
uit over de tweede, lagere vijver. Daarachter 
is de basisschool. Poëzieprojecten met de 
kinderen leveren regelmatig een gedicht 
op voor de ‘wisselplek’ tussen zitbanken 
bij de vijver: gedicht 10.

WANDELING HULSBERG
Vanaf gedicht 5, Land gaat hier op in lucht, 
neemt u de veldweg naar links. Bij de 
splitsing van veldwegen, houdt u links aan. 
Vervolg de weg, negeer het zijpad naar 
links, tot gedicht 11 van Toon Hermans. 
Volg de veldweg, die daalt naar het dal 
van de Hulsbergerbeek en dan naar 
rechts draait. Bij de driesprong ligt achter 
de meidoornhaag een boomgaard met 
laagstamfruit. De Limburgse journalist, 
dichter, kunstschilder en toneel- en 
jeugdboekenschrijver Haimon gunt u hier 
met gedicht 12 een blik in de oorsprong 
van zijn kunstenaarsziel.

Vervolg de veldweg met zijn dassenwissels 
en -holen tot bij de sprookjesachtige 
viersprong. Gedicht 13 is van arts, dichter 
en schrijver Toon Tellegen. Neem de holle 

weg links omhoog, steek de asfaltweg 
over, neem de veldweg aan de overkant. 
Rechts ziet u een graft, een smal strookje 
dicht struikgewas op de helling: een 
middeleeuwse perceelgrens die erosie 
tegenging, helaas bijna overal weggehaald. 
Bijna op het hoogste punt staat een bank 
met gedicht 14. U kijkt uit over een droogdal 
naar de kerktoren van Wijnandsrade. Volg 
de dalende holle weg tot de geasfalteerde 
weg met aan de overkant een Maria-kapel. 

Sla linksaf. Bij een zitbank staat gedicht 
15, van de Valkenburgse dichter Jan Hanlo. 
Loop door, waar de asfaltweg naar rechts 
draait, gaat u rechtdoor over de verharde 
weg. Het droogdal van Hulsberg gaat 
hier over in nat broekland. Na de kleine 
camping voert uw weg het Knevelsbos 
in langs de Hulsbergerbeek. Links staat 
gedicht 16 van Bram Vermeulen over grote 
gevolgen van kleine daden. Volg het pad 
door het aangeplante essenbos, het stijgt 
en draait naar rechts. Hier en daar komt er 
grint aan de oppervlakte met onder andere 
gerolde vuurstenen: een afzetting van de 
Maas. Miljoenen jaren geleden stroomde 
de Maas naar het oosten, de Oost-Maas, 
en mondde uit in de Rijn, 800.000 jaar 
geleden verlegde de stroom zich bij 
Ubachsberg en werd de West-Maas en liet 
onder andere hier zijn gerolde vuurstenen, 
bekend als Maas-eieren, achter. 

Volg het pad door het bos omhoog, 
naar rechts tot een bank met gedicht 17 
van Herman van Veen. Vervolg het pad, 
links ligt een steil hellingbos, tot aan de 
T-kruising met gedicht 18 van de fijnzinnige 
Limburgse dichter Leo Herberghs. Ga naar 
links. Rechts ligt het min of meer ronde 
keteldal waar Heerlen in ligt. Daarachter 

9 DE VISVIJVER
‘t spartelt
‘t dartelt
‘t dwarrelt
‘t dwaalt
langs de beek
en in de vijver
alles wat verbeelding heeft
leeft
Charlotte Ligtenberg

10 WISSELGEDICHT VAN EEN SCHOOLKIND

11 GEDROOMD LEVEN
vergeef me als ik droom
vergeef me als ik zweef
als ik wat her en der gebeurt
maar vagelijk beleef
vergeef me als ik vlucht
van oorlog en geweld
en blij ben met de lucht
in het open vrije veld
Toon Hermans

12 LAND VAN MIJN OORSPRONG
achterwaarts lopend
zal ik vallen
achterwaarts denkend
zal ik verdorren
achterwaarts levend
word ik jong
zonder mij aan mijn verleden te binden
wil ik mij in mijn wortels hervinden
in ’t land van mijn oorsprong
vind ik het licht
van een onvergetelijk gedicht
Paul Haimon

13 KOM TERUG
‘Kom terug.’
Als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen,
dat niemand zelfs kon denken
dat ik ze dacht….
en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou 
denken op een ochtend: ‘Ja.’
Toon Tellegen

14 EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras,
ik heb altijd gewild dat ik dat was, een 
lege plek voor iemand,
om te blijven
Rutger Kopland

15 IK NOEM JE BLOEMEN
Ik noem je: bloemen
ik noem je: merel in de vroegte
ik noem je: mooi
ik noem je: narcissen in de nacht
waaroverheen de wind strijkt
naar mij toe
ik noem je: bloemen in de nacht
Jan Hanlo

16 DE STEEN
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet 
tegen, het water vindt er altijd een weg 
omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en 
regen, neemt de rivier m’n kiezel met zich 
mee.
Om hem dan, glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene 
steen, de stroom nooit meer dezelfde weg 
zal gaan.
Bram Vermeulen

17 DAN PAS
Zoals de nacht de sterren drinkt
in een kristallen maanbokaal
zoals de gouden korenvelden zingen door 
Van Gogh
zo wil ik jouw liefde drinken
zo wil ik jouw liefde zingen
en als de nacht de morgen kust
de wind de velden wiegen laat
en als de eerste uren
mensen naar hun werk toe gaan
dan wil ik jouw lippen kussen
en m’n armen om je heen slaan
en als de vogels’ eerste tonen
klinken door ons morgenraam
wat verlegen zonnestralen
dan pas wil ik slapen gaan
Herman van Veen

18 LANDSCHAP 
landschap is wat daar schuift
tussen twee grashalmen in
tussen koe en pad
landschap is dat wat blijft
als de eenzame wandelaar 
voorbij is gegaan
Leo Herberghs





Duitse windmolens.
Volg de veldweg, een holle weg in wording, 
tot waar deze een verharde weg bereikt. 
Hier staat gedicht 19, weer van Herman 
van Veen. U kunt hier kiezen om wandeling 
SWIER te doen, ga dan naar rechts, zie 
hier beneden voor de routebeschrijving. 
Wandeling HULSBERG is nu snel ten einde. 
Ga rechtdoor over de verharde weg naar 
de lange lindelaan. Sla linksaf, daar ziet 
u Kasteel Wijnandsrade al. Let op voor 
het autoverkeer! De lindelaan met zijn 
markant kort gesnoeide linden is de 
langste lindelaan van Nederland. Beneden, 
passeert u de Hulsbergerbeek. Daar staat 
tekst 20, een citaat uit psalm 103.

WANDELING SWIER
Bij gedicht 19, Sliert de regen, loopt u 
rechtsaf, langs boerderij De Nieuwe Velde. 
Verderop, bij de bocht, staat gedicht 21 van 
de Limburger Josef Deleu. Volg de veldweg 
naar rechts en loop tussen glooiende 
akkers en verre horizonten, totdat de weg 
naar links draait en daalt naar het dal van 
de Bissebeek en de historische boerderij 
‘De Oude Velde’, waarvan nu alleen nog 
een bouwvallig deel van een schuur staat. 
Waar de veldweg over de Bissebeek gaat, 
staat rechts gedicht 22, van Wiel Oehlen.
Neem voorbij de Bissebeek meteen het 
voetpad naar links, parallel aan de beek. 
Aan het eind maakt het pad een haakse 
bocht en gaat steil omhoog uit het dal. 
Bovenaan vindt u gedicht 23, van Charlotte 
Ligtenberg. Sla linksaf, volg de veldweg die 
de waterscheiding is tussen de Bissebeek 
links en de Luiperbeek rechts. Ga langs De 
Nieuwe Bongard, een herenhoeve uit de 
17e/18e eeuw, tot de asfaltweg. In de bocht 
ligt De Oude Bongard, in de 19e eeuw na 
brand herbouwd en dus jonger dan de 

Nieuwe Bongard. Aan deze kant van de 
weg, bij de bank, staat gedicht 24. Hier 
trekken sinds mensenheugenis optochten 
en processies langs. Pierre Kemp is nog 
steeds een geliefde Limburgse dichter.
Neem het voetpad achter de bank. Het pad 
loopt geruime tijd recht naar het zuiden en 
maakt dan een bocht naar links. Loop even 
door, dan vindt u gedicht 25. De grondsoort 
van de akkers is löss. Löss is stof, neergelegd 
in de winters van de laatste twee ijstijden. 
Loop verder over het voetpad, bij het bos 
volgt het pad de bosrand, naar links en 
weer naar rechts. Daar vindt u gedicht 
26 van dichter, fotograaf en actrice Kirsti 
Heijnen. 

Volg het pad omhoog, het dal uit. Bij de 
T-splitsing  gaat u scherp naar rechts en 
dan bij de eerste landweg weer naar links. 
Na ongeveer 75 meter neemt u het pad 
naar links. Bij de bocht naar rechts ligt een 
weiland, daar vergelijkt Gerrit Achterberg 
zijn dichterschap met het handwerk van 
een melkknecht: gedicht 27.

Volg het pad, het slingert en stijgt, in de 
verte doemt het mooie, witte kapelletje 
van Sint Isidoor van Swier op. Sint Isidoor 
is de patroon van de boeren: als je de tijd 
neemt om je te bezinnen, doen engelen 
het werk voor je. Het landschap met 
zijn verre horizon maakt ruimte vrij voor 
herinneringen, gedicht 28 van beeldend 
kunstenaar en dichter Iris le Rütte.

Ga bij de kapel naar rechts, volg de veldweg 
die verderop naar links draait, steek tussen 
de huizen de asfaltweg over, ga rechtdoor 
tot de Bissebeek en de viersprong van 
landwegen. Links een mooi natuurgebied 
met meanderende beek en gedicht 29 van  

19 SLIERT DE REGEN
Ik ben Sliert de regen
van huis uit erg verlegen
dat je dat niet aan me ziet
dat snap ik niet
ik spoel de hele wereld schoon
en was een plas
op de ruiten van de klas
en in het gras
maar ben ik in een slechte bui
dan storm ik alles kort en klein
wees maar niet bang
vandaag ben ik een beetje mot
en af en toe wat regen
Herman van Veen

20 GELIJK HET GRAS
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid 
gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs 
niet meer.
Psalm 103, vs 8, Statenberijming 1773

21 LANDSCHAP
Kijken
hoe het licht
wandelt
over het land
met de schaduw
aan de hand
hoe de ruimte
vorm krijgt
van zien. 
Josef Deleu

22 DE BISSEBEEK
De Bissebeek zoekt zich beneden het 
dieptepunt van haar dal een kronkelend 
pad nog dieper het dal in. Het beekje 
meandert door verlaten land. 
Zelf weet zij het nog niet, maar zij 
is op zoek naar een rivier die haar  
gekanaliseerd nooit meer de ruimte zal 
bieden tot rust.
Wiel Oehlen

23 KOEKOEK
Te vondeling in het vreemde nest
probeert hij er het beste van te maken
zo laat hij zich de rupsen smaken
en groeit hij sneller dan de rest.
Het is toch een wonderlijk verhaal
want mussenkind is hij maar even
de trektocht maakt hij met zijn neven
en roepen doet hij in zijn moeders taal.
Charlotte Ligtenberg

24 FANFARE
Ik sta al lang niet meer vooraan,
als er stoeten door de straten gaan.
Ik moet luisteren naar bomen
en niet naar mensen, die komen.
Ze komen, de mensen, en gaan voorbij
in gelederen van dwazen,
maar de élite onder hen, voor mij, zijn zij,
die in koperen buizen blazen.
Pierre Kemp

25 HERINNERING 
Voorzichtig 
raken mijn blote voeten
het natte gras 
Een herinnering komt boven
van toen ik 
jonger was
Een meisje toen
een vrouw nu
maar met dezelfde droom
Om blootvoets door het gras
te lopen, te rennen, te rollen
vol vreugde en zonder schroom
Iris Donkers-van Espen

26 ZITTEN
Terwijl ik buiten mediteer
bereidt een groep spreeuwen
zich voor op de dag
in de grote conifeer.
En net als mijn gedachten
nemen ze soms een vlucht,
vliegen cirkels en achten
en strijken dan weer neer.
Kirsti Heijnen

27 MELKKNECHT
Hij legt het spantouw om de poten van 
het beest, zet zich neer op het melkblok, 
plaatst de emmer onder de uier en omvat 
de memmen, waarna de eerste melkstraal 
op de bodem sjeest.
Toegevend herkauwt ogendicht het beest.
Vliegen verslinden onderwijl zijn huid.
Met ‘n luie staartzwaai is het al weer uit.
Naast melk en huid heeft hij geduld
het meest.
En in de emmer rijst het zachte feest
van zingend schuim op witte overvloed.
Het is vandaag weer goed en veel geweest.
Hij geeft zich prijs zoals een dichter doet.
Gerrit Achterberg

28 HERINNERING
Soms drijf je
als de schaduw
van een wolk
over mijn landschap
voorbij.
Iris le Rütte



Charlotte Ligtenberg. Hier kunt u kiezen: 
wandeling SWIER, dat wil zeggen terug naar 
Wijnandsrade of wandeling LAAR met meer 
gedichten. Wandeling SWIER gaat verder 
over de langzaam stijgende veldweg tot 
bij een bank waar de hedendaagse dichter 
Sleybusch aan de oude Amsterdamse 
schrijver Nescio herinnert met gedicht 30. 
Hier lag ooit boerderij ‘Waalhuizen’. Neem 
verderop bij de vijfsprong de meest linkse 
weg over het plateau naar de asfaltweg. Ga 
daar naar links, omlaag naar vijvers, kerk 
en kasteel van Wijnandsrade.

WANDELING LAAR 
Neem bij gedicht 29, DRESSCODE, het 
voetpad naar rechts, parallel aan de beek. 
Na ruim 100 meter staat gedicht 31 van 
Kopland. Rechts ligt een grote waterbuffer 
die overstromingen in dit gebied voorkomt. 
Het pad buigt naar links en komt uit op een 
T-splitsing. Rechts bij de afrastering vindt 
u gedicht 32 van de Afghaanse journalist 
en dichteres Lina Nabizade, die sinds haar 
inburgering ook Nederlandse gedichten 
schrijft.

Ga verder naar rechts. Op de hoek met 
de geasfalteerde weg staat gedicht 33.  
Ga naar links over de geasfalteerde weg, 
die buigt naar links en loopt dan parallel 
aan de autoweg. Ga na 200 meter door 
het tunneltje onder de autoweg door. U 
bent in Laar, loop rechtdoor, nog vóór 
het spoor, langs het weiland vindt u een 
zwerversliedje van Charlotte Ligtenberg: 
gedicht 34. Over het spoor ligt De Naamse 
Steen, wandelcafé en -restaurant, gevestigd 
in een oud riddergoed, ooit lag het 
kasteel achter de huidige gebouwen. Bij 
de spoorweg herinnert een kruis aan een 
fataal ongeluk. Ik wist dat je zou komen, is 

de Nederlandse vertaling van de mystieke 
Limburgse woorden. 
Neem het weggetje naar rechts, vlak langs 
de snelweg, langs een monumentale 
boerderij, ingeklemd tussen spoor- en 
autoweg. Achter de boerderij loopt de 
grens met de gemeente Heerlen. Aan 
het eind van het pad, bij de T-splitsing, 
staat gedicht 35 van Jaap Robben over 
de betekenis van iets dat denkbeeldig 
is, zoals een grens. Ga links onder het 
tunneltje door en vervolg dit weggetje: de 
Brakkendergats, een Limburgse gats is een 
smal, onverhard paadje. Bij de T-splitsing 
gaat u naar links en dan weer, bij het laatste 
huis, de eerste weg rechts (Vleugelsweg). 
U bent nog steeds in Laar. ‘Laar’ betekent: 
open, lichte plek in een bos. Daar vindt u 
gedicht 36 van Remco Campert.

Ga door over de landweg tot bij de bank 
die bijna verdwijnt in de meidoornhaag. 
Hier staat gedicht 37, het laatste van deze 
wandeling. Loop verder over het voetpad, 
bij de vijfsprong met het kruisbeeld dat 
helemaal wordt beschermd door een 
meidoorn, kunt u direct rechts naar 
Hellebroek en Nuth gaan, waar het NS-
station is. De weg die flauw naar rechts 
gaat, brengt u weer naar Wijnandsrade.

29 DRESSCODE: BLACK TIE
De koolmees droeg zijn  stropdas
de kraai het rokkostuum
de vos had zwarte sokken aan
met veren tooide zich de zwaan.
Toch zei men bij de ingang
naakt is niet toegestaan.
Charlotte Ligtenberg

30
In bewogen stilte
mag je hier rusten
op je lauweren als drie Titaantjes
en de dingen voorbij laten gaan
die nooit voorbij gaan.
Niet meer hoeven zaaien,
maar bedachtzaam oogsten
wat besloten ligt
in de momenten van iedere
nieuwe dag.
Rudolf Sleybusch

31 WANDELING
Onze gesprekken werden langzaam
en vragen beantwoordden we met kijken
naar de langzame wereld om ons heen
de dorpen en landerijen in de diepte
de vogels bijna verdwijnend in de hemel
we gingen zitten kijken naar deze 
prachtige onverschilligheid van de wereld
naar de overbodigheid van onze vragen.
Rutger Kopland

32 IK KIJK NAAR ROODVERBRANDE 
BLADEREN
Ik kijk naar roodverbrande bladeren, 
naar de herfst en hij kijkt naar mij.
Tussentijds waait een zachte koude wind,
soms begrijpen wij elkaar niet,
maar diep in ons hart beweegt vertrouwen.
Lina Nabizade

33 LENTEKRIEBELS
De merel floot, een vrouwtje bood
zich zeer gewillig aan,
’t duurde niet lang, zijn fraaie zang
was moeilijk te weerstaan.
En wonderwel, een nest was snel
gereed, hun bed gespreid,
na slechts een week, die één dag leek,
kon zij haar ei al kwijt.
Vijf mereltjes, twee kereltjes,
drie meisjes, even groot,
kwamen uit ’t ei, ma echt dolblij,
dat pa toen zo mooi floot.
Jaap van Oostrum

34 ZWERVERSLIEDJE
Ik zwierf hier en daar
en plukte verboden vruchten.
Een appel, peren vooral
en van vijgen een paar.
Maar het zoetst van al
was de kus die ik stal
van haar kersenrode lippen,
onder het tunneltje van Laar
Charlotte Ligtenberg

35 HOE WE BUREN WERDEN
Waar wij nu staan heette hier
en de verte noemt men ginder
tot het plots door lijnen werd verdeeld
in ons en andermans gras
een streep veel dunner dan nog niks
bepaalde dat wij voortaan hetzelfde
en iedereen daarachter
echt heel anders was.
Jaap Robben

36 LICHT
We wilden licht meer licht
we kapten de boom die in zijn eigen reiken 
ons verlangen in de weg stond 
de boom kreunde kermde kraakte 
zijn laatste vezel scheurde 
en met een razend suizen van zijn blaadjes 
sleurde hij zijn leven neer 
de wind die hem bespeelde 
week geschrokken uit 
eindelijk hadden we licht in de kamer 
in dat licht keken we elkaar aan 
en zagen klaar 
ons onherstelbare gezicht
Remco Campert

37 THUIS
Het hoeft geen muur te zijn
met ruit en dak.
Het mag van hout
of rots of klei of blad of ijs.
Een boot op het water
ja, een wagen op reis.
Een hutje mag, een hol, of een paleis.
Een schelp van slak, een nest op tak.
In Paramaribo of Praag of in Parijs.
Als er maar iemand is
die roept: Kom thuis!
Ik zal het wel verstaan.
Elke taal bedoelt hetzelfde huis.
Ted van Lieshout




