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Deze editie is grafisch voorbereid door het
secretariaat, gedrukt en gebundeld door
Dunant Print, Gent.

ZEVEN TEFRENTE1 AANDOENINGEN
Ollekebollekes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tranen van zelfbeklag
Hamlet-vertwijfeling
Stille verwondering
Ijskoude mannenhaat
Faal- en kastratieangst
Vage weemoedigheid
Pure berekening

p. 7
p. 8
p. 9

Alhier niet behandelde aandoeningen:
‘n zekere opluchting
achteloos onbegrip
afgunst en animo
akelig voorgevoel
algemeen ongemak
angst voor verlatenheid
argwaan voor zekerheid
barre verlatenheid
bazige goedkeuring
bibberend onbegrip
bitse toegeeflijkheid
bittere vijandschap
blijdschap eens weg te zijn
blijdschap weer thuis te zijn
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blijvende liefdespijn
blinde bewondering
boze verslagenheid
branie en overmoed
broze onzekerheid
coole trefzekerheid
dampende achterdocht
diepe teleurstelling
dorst naar genegenheid
drang naar rechtvaardigheid
driftige geldingsdrang
dweperig opkijken
felle verslingering
futloze volgzaamheid

Vlaams voor verschillende (< Frans différents)

geestdrift voor nieuwigheid
geilheid op schoolmeisjes
geloof in drievuldigheid
grauwe vertwijfeling
gretige vrijheidsdrang
griezelig evenwicht
groeiende ergernis
hartstocht voor weduwen
heimwee naar Antwerpen
hoop op een pompstation
hunkerend wegdrijven
ingepompt wantrouwen
innig geluksgevoel
jeukende overmoed
juichende liefdesroes
kattige kriebeling
kleine rancunetjes
knagende liefdespijn
kwellende machtshonger
laaiende scheppingsdrang
luim bij de ochtendkrant
misselijk voorgevoel
nijdige actiedwang
nood aan bevestiging
oeverloos twijfelen
ondank naar ouders toe
open bewondering
openlijk wantrouwen
popelend ongeduld
prikkelend ongeduld
pure verslingering
razende achterdocht
reikhalzend hongeren
rijkdom aan roerselen
rillen van opwinding
ruwe rondborstigheid
schampere toegeving
sluimerend schuldbesef

smeulende achterdocht
snakken naar 't boetekleed
stalen hardvochtigheid
stijgende ergernis
stille verwondering
taaie moedwilligheid
tedere toewijding
twijfel aan 't Godsbestaan
vage weemoedigheid
voorkeur voor Carmiggelt
vrede met 't vaderschap
vriendschap voor klungelaars
vrijdagse opluchting
walg voor de middelmaat
warme bekommernis
waterig meevoelen
woeste onstuimigheid
wraaklust op kinderen
wrevelig piekeren
wrok tegen schoondochters
wrok tegen schoonmoeders
wurgende tederheid
zachtjesaan sidderen
ziedende wraakzuchtjes
zin voor rechtvaardigheid
zoete herinnering
zoete verkikkering

Voor de beginneling:
TRANEN VAN ZELFBEKLAG
Proef ze profijtig
Bij 't vallen van 't blad
Let echter steeds op de
Klimatologische
Toestand, ga nooit zonder
Zakdoek op pad
Streef naar eenduidigheid!
HAMLET-VERTWIJFELING
Geef voor gemengde gevoelens
Geen geld
Zijn ze getest in een
Laboratorium
Zijn alle ingrediënten
Vermeld?
Schijnbaar onschadelijk:
STILLE VERWONDERING
Smaak ze met argwaan
Al lijkt ze zo fris
Pas ze uitsluitend in
Homeopatische
Dosissen toe
Voor een tulp of narcis
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Ietwat passé misschien:
IJSKOUDE MANNENHAAT
Toch op café
Niet geheel ongepast
Knoop er zo mogelijk
Ideologische
Termen van Engels of Lenin
Aan vast

Ook al bespreekbaar nu:
FAAL- EN CASTRATIEANGST
Kwetsbaarheid tonen
Is echt populair
't Machogedoe en de
Hyperkoelbloedigheid
Scoren niet hoog
In Libelle en Flair
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Herfst over Mechelen2...
VAGE WEEMOEDIGHEID
'k Weet niet wat lezen
De afwas blijft staan
Bach en Vivaldi zijn
Spitstechnologische
Middelen
Tegen die stand van de maan

(Agnost)
Halt ongelovige!
PURE BEREKENING
Laat ons met rust
Met uw eeuwige cool
Hier is geen plaats voor uw
Onderontwikkelde
Schoonheidsbeleving
En pover gevoel

2

andere passende plaatsnamen (lijst van de Belgische
postnummers): Anderlecht, Antwerpen, Assebroek, Baardegem,
Balegem, Beervelde, Büllingen, Elsenborn, Herentals, Hoboken,
Koekelberg, Lokeren, Tongeren, Wichelen, Zaventem,
Zwijnaarde enzovoort ...; buitenland: Göttingen, Reykjavik,
Washington, Westminster, ...
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JONGE WEDUWEN

Met mijn nieuwe schoenen
En in mijn handen
Meer eieren
Dan ik waardig kon omvatten
Maakte ik mijn opwachting
Bij de jonge weduwe

Eerste Jonge Weduwe, ontstaan in 1990 in
Beervelde of Zeveneken, op de trein GentAntwerpen
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Bij het maken van een liedje
Op de wijs van Mie Katoen
Maar qua tekst meer cultureel
Kroop verlangen in mijn lendenen
Naar de jonge weduwe

In het midden van ons leven
Op een boogscheut van onszelf
(We kunnen sturen maar de naphte raakt op)
Staan wij allen als één man
Achter jonge weduwen

Ten gevolge van een schuiver
Met een aarbeienprinses
Die mij poedersuiker weigerde
Zoek ik nu wat evenwicht
Naast mijn jonge weduwe

Na een lichte aarzeling
En een vluchtig weesgegroet
Dat hem nog net te binnen schoot
Maakte hij het knoopje los
Van zijn nylon overhemd
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Met verhalen over reuma
In mijn echtelijk ijzeren bed
(1000 frank destijds bij Piessens)
Bedelde ik tederheid
Bij de jonge weduwe

Tegen zijn verwachting in
Dankzij de hardvochtigheid
Van zijn kritiek op haar sonnet
Trok zij de gordijnen dicht
Voor het aangedampte raam

Bij het vissen naar een spijker
Op laag water in het Zwin
(Wat een donderse karwei!)
Raakte mijn pladijs geklemd
Tussen jonge weduwen

Zonder knagend schuldgevoel
Over zijn gebrek aan aandacht
Vóór en na het liefdesspel
Keek hij naar het eendenkroost
Op de vijver van 't kasteel
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Met mijn uitgemeten schoonheid
Van een oude Griekse vaas
(Dus als kil en seksloos wezen)
Schep ik wel eens vrolijkheid
Onder jonge weduwen

Met een rustige routine
En in zijn hele lichaam nog
De langgerekte hoge G
Trok hij de fazantenveer
Door het rietje van de hobo

Na dat halsbrekend gehinkstapspring
Langs diverse zebrapaden
Kruiselings op 't wegverkeer
Begin ik nu mijn draai te vinden
Zonder jonge weduwen

Na zijn ruzie met Marijke
In een winkelwandelstraat
(Ter hoogte van de Veritas)
Voelde hij zijn zolen veren
Op het ritme van James Last
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Vanuit je moederlijk instinct
Zonder softerig gezwets
Of achtenzestigerscrupules
Zou je beter zulke heksen
Van die jongen wegduwen

Onder moeders regenscherm
Binnen welgekozen perken
(En misschien slechts daar alléén!)
Ben je zeker van de liefde
Van een ander voor jezelf

Na een negenjarig af en aan
Met een honderdmeterzwemster
Die nog baadde in zichzelf
Zette ik mijn boon te weken
Op een jonge weduwe

Na een eerste hanestek
In de lift van het hotel
Waar de bijbelstudie plaatsvond
Kwam er plaats voor tederheid
Op een meer geestelijk niveau
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In de hel der Amazone
Door malaria geteisterd
Het zaad vervloekend van mijn maker
Ging ik zitten vlak pardaf
Op een zwarte weduwe

In een plotse opwelling
Zonder boe of zonder ba
Gesterkt slechts door het sacrament
Braakte hij de vrede uit
In een sloganeske waterval

Ter verschoning van mijn spreken
Voor zover dit mogelijk is
Nu het uur van 't afscheid komt
Draag ik deze cyclus op
Aan de jonge weduwen
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ELF RIJMENDE WEDUWEN

Om die slepende dactyle
Aan het slot der weduwen
('k Wijs verwaand naar Hemingway)
Moet ik zeker de reactie
Van mijn Meester P. schuwen
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“There is no lonelier man in death, except the
suicide, than that man who has lived many years
with a good wife and then outlived her. If two
people love each other there can be no happy end
to it.”
Ernest Hemingway, Death In The Afternoon (1935)
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Zonder stevig man'lijk slotrijm
In dit lauw trocheebeleid
(Sinterklazerig klassiek)
Kies ik met een jeukend hart
Voor onaffe lelijkheid

Zonder vaste rentevoet
Door het duinzand strompelend
(Helmgras wuift zijn taaie troost)
Eindig ik mijn weduwen
Bij voorkeur morrig mompelend

Na een passend rouwproces
Met een rijk pygmee huwen
(Benneton is nooit te gek)
Leek een leuk en moedig plan
Voor de jonge weduwe

Zonder oog voor 't rieten mandje
Met zijn schamel boodschapje
(Boterham met pindakaas?)
Deed de wolf zich woest tegoed
Aan het malse Roodkapje
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Na een heilzame massage
Door een Turkse weduwe
(Stoombad - lokum - waterpijp)
Bleef de pure Vlaamsbelanger
Ondanks alles de moskee schuwen
Sinds de plotselinge naaktheid
Van de jonge weduwe
(Spaar papier! dralon-peignoir)
Bleef de frisse padvinder
Van intieme spray gruwen
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In een scherpe donderpreek
Tegen Ernest Hemingway
(Fijnproever van stierenbloed)
Riep Jaap Kruithof zelfs
Tegen leeuwentemming nee

Naast het witte Engels bed
In haar schamel onderlijfje
(Kort en kinderlijk koket)
Vertoonde zij het fijn gebeente
Van een waarlijk wonderwijfje

Na de woeste saunapret
In het hoge Noorwegen
(Zoete gesel, berketwijgen)
Hoopte ik dat beide dames
Tegen de pastoor zwegen
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RUPSBANDEN
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WATER IN MIJN WIJN
'k Ben consequent op elk domein;
Maar om mijn pijp eens uit te kloppen,
Doe ik wat water in mijn wijn.
'k Zal in principe niemand foppen,
Maar om mijn pijp eens uit te kloppen,
Doe ik wat water in mijn wijn:
'k Zal mij als gentleman ontpoppen,
Om vlot en sympathiek te zijn,
Doe ik wat water in mijn wijn.
'k Kom met cadeautjes op de proppen,
Ik zeg "Wat kook jij toch steeds fijn!
Je hebt iets in je vingertoppen,
Hoort tot die creatieve koppen...
Naast jou voel ik me dom en klein.
Wil je me lekker onderstoppen?"
'k Ben consequent op elk domein.
Ik volg een strenge, rechte lijn;
Ik kijk voor leugens uit mijn doppen.
'k Ben consequent op elk domein.
Maar om mijn pijp eens uit te kloppen,
Meet ik mij zelfs met aartsbisschoppen!
'k Ben consequent op elk domein,
Maar om mijn pijp eens uit te kloppen,
Doe ik wat water in mijn wijn.
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WACHT NIET TOT JE GOESTING KRIJGT
Wie graag zichzelf eens overstijgt
Heb ik slechts één advies te geven
Ach wacht niet tot je goesting krijgt
Wie zoekt naar 't mager spek van 't leven
Heb ik slechts één advies te geven
Ach wacht niet tot je goesting krijgt
Voel jij je nu en dan tot zweven
En diepzeeonderzoek geneigd
Ach wacht niet tot je goesting krijgt
Want staat je muts al op half zeven
Doordat je van verlangen hijgt
Je handen van de spanning beven
Dan word je in het nauw gedreven
En door een groot gevaar bedreigd
Raakt met je eigen ik verweven
Wie graag zichzelf eens overstijgt
En scampi aan brochetten rijgt
Met thijm en bieslook ingewreven
Wie graag zichzelf eens overstijgt
Heb ik slechts één advies te geven
Je kunt het op je dashboard kleven
Wie graag zichzelf eens overstijgt
Heb ik slechts één advies te geven
Ach wacht niet tot je goesting krijgt
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"DE STILLE WIG", onruststokerij sinds 1789
"De Stille Wig" Uw onruststokerij
Om peis en vrede in de grond te boren
(Van oudsher is dat ons vertrouwd karwei)
Hanteren wij venijn en koekoeksei
Om peis en vrede in de grond te boren
(Van oudsher is dat ons vertrouwd karwei)
Een prille idylle in de kiem te smoren
Zijn wij er altijd als de kippen bij
Van oudsher is dat ons vertrouwd karwei
U kunt terecht in negen wijkkantoren
Voor rellen ruzie en gebakkelei
Waarbij ook wrevel, wrok en wrijving horen
Spontaan ontstaan kwaadaardige tumoren
Een winkelruit ontmoet een straatkassei
Of kan een grensconflictje U bekoren?
"De Stille Wig" Uw onruststokerij
Waar iets gesust, geblust is of bevroren
Ontbrandt meteen een scheld- of schietpartij
"De Stille Wig" Uw onruststokerij
Om peis en vrede in de grond te boren
Om oude vriendschap snel te doen ontsporen
"De Stille Wig" Uw onruststokerij
Om peis en vrede in de grond te boren
Van oudsher is dat ons vertrouwd karwei
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PIJNBLUES
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Hoor jij mijn stem, mijn hese wanhoopskreten
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Ik stel ze nuchter, koel en afgemeten
Maar ik doorzie mijn eigen rookgordijn
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Misschien zit je croissants met jam te eten
Op een terras in Rome of Berlijn
Of ligt met Björn in Benidorm te zweten
Of hoe die lul met zijn Kadett mag heten
Van die frituur op het Sint-Annaplein
Ik gaf een oog als ik je kon vergeten
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn
En zieke spinsels teisteren mijn brein
Verzinsels die ik jou toen heb verweten
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
Had ik mijn tong toch eerder afgebeten
Nog voor het licht is, krimpt mijn hart van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
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UNNöTIGE REISEN (De criminele fantasie)
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
De tijd van het trippen is nu wel voorbij
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
Mystieke vervoering langs boskant en hei
De tijd van het trippen is nu wel voorbij
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
't Gezang van de rietgors of putter in mei
Het gluren naar 't paren van kever of vlieg
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
Excuus voor mijn eigen losbandig gevrij
De pose waarmee ik mijn klasse bedrieg
Die zucht onder 't juk van de dwingelandij
Van trusts en van holdings was ik de lakei
Maar, Arbeidersklasse, 'k keer terug naar mijn wieg
Mijn plaats is in jouw Avantgarde-partij
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
Mit Streit nicht mit Träumen, bekommt man den Sieg
De Meerwaarde wankelt: aan ons d'heerschappij!
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
De tijd van het trippen is nu wel voorbij
Gedaan met misdadige rijmelarij
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
De tijd van het trippen is nu wel voorbij
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
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VIJGEN NA PASEN
'k Zeg eig'lijk niet gemakk'lijk ja of nee
Maar nu kan ik je toch bijna beloven
Voor jou breng ik na Pasen vijgen mee
't Is vaak reeds uitgesteld en opgeschoven
Maar nu kan ik je toch bijna beloven
Voor jou breng ik na Pasen vijgen mee
Je denkt: "Daar komt zijn grootheidswaanzin boven!"
Maar ditmaal ben ik simpel recht door zee
Voor jou breng ik na Pasen vijgen mee
'k Beloof je geen patrijsjes in de oven
Geen haas in eigen nat of kaassoufflé
'k Ga zeker geen ragoût van schaapsvlees stoven
'k Ben niet gewoon me vrees'lijk uit te sloven
Ik heb geen wijn, cognac of Nescafé
Ik kan niet ruiken aan Herwig van Hove
'k Zeg eig'lijk niet gemakk'lijk ja of nee
'k Vond verse vijgen wel een leuk idee
Ik wil je niet met schone schijn verdoven
'k Zeg eig'lijk niet gemakk'lijk ja of nee
Maar nu kan ik je toch bijna beloven
Dat ik ditmaal je hoop niet weg zal roven
'k Zeg eig'lijk niet gemakk'lijk ja of nee
Maar nu kan ik je toch bijna beloven
Voor jou breng ik na Pasen vijgen mee
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HET KOORDJE VAN DE VOETBALBROEK VAN TOM
LANOYE
'k Spaar souveniertjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
'k Bega voor 'n relikwie een volk'renmoordje
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
Je trekt je wenkbrauw op, je walgt, het stoort je
Maar 'k moet per se dat koordje achterna
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
Ik klamp me vast aan 't minste spoortje
Van Boudewijn Büch heb ik een pyjama
En van Gezelle heb ik 't witte boordje
Van Gerard Reve kwam een vriend'lijk woordje:
"Bid tot de Maagd, hou vol, het lukt weldra
Want zie, de daag'raad komt, de Heer verhoort je!"
'k Spaar souveniertjes en prullaria
Die ik vol dweepzucht daag'lijks gade sla
In mijn vitrinekast, mijn toevluchtsoordje
'k Spaar souveniertjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Dat leidt naar mijn persoonlijk hemelpoortje
'k Spaar souveniertjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
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HET OLLEKEBOLLEKE
De regels van het "Ollekebolleke" werden
vastgelegd door Drs.P in 1974.
De versvoet is de dactyle, dwz een beklemtoonde
lettergreep gevolgd door twee niet beklemtoonde.
(Bv: zwijmelen, Wetteren, harteloos, overspel...)
Het "Ollekebolleke" bestaat uit acht regels.
Regel 1 (twee dactylen): is een uitroep, motto of iets
van die aard.
Regel 2 (twee dactylen): duidt het onderwerp aan.
Regels 3 en 4 (samen drie dactylen plus één
beklemtoonde lettergreep).
Regel 5 (twee dactylen)
Regel 6 (twee dactylen): bestaat uit één woord van
6 lettergrepen met de klemtoon op de 4de.
(allereenvoudigste, antibiotica, bovennatuurlijke,
laboratorium, Guido De Praetere, Joris Van
Severen...)
Regels 7 en 8 (als 3 en 4)
Regel 8 rijmt op regel 4.
DE RUPSBAND
Deze versvorm werd in 1983 door Drs. P onthuld in
zijn standaardwerk "Handboek voor Plezierdichters".
Hij telt zes strofen van vier regels en Drs. P beschrijft
hem als volgt:

"Men zou het een opschuifdicht kunnen noemen (...)
een terzine (= stel van drie versregels, Y.D.) schuift
per strofe 1 regel opwaarts, verdwijnt dus, maar
komt dan beneden weer op. (...) De vaste tekst
draait naar boven weg, gaat dan achter het papier
en ondersteboven omlaag, draait naar voren en
verschijnt in dezelfde opstelling. Als het ware.
Aangezien uw boek, wil ik hopen, plat is en niet bol,
heet deze versvorm "Rupsband" en niet "Wiel"."
DE JONGE WEDUWE EN DE RIJMENDE WEDUWE
De Rijmende Weduwe is een verfijning van de
oorspronkelijke Jonge Weduwe, ontstaan langs de
spoorlijn Gent-Lokeren in 1990.
De Jonge Weduwe kent geen rijm maar de
zinsbouw ligt vast.
Dit geldt ook voor de Rijmende weduwe maar
daarenboven bevat deze een rijm en stelt ze ook
eisen aan de inhoudelijke strekking.
1. De Jonge Weduwe" bestaat uit één zin van vijf
(een enkele keer zes) regels.
2. De eerste, tweede en vijfde regel beginnen met
een voorzetsel (in, op, naast, wegens, onder,
dankzij ....). De tweede mag ook met een
nevenschikkend voegwoord "en", "of", "maar",
enz... beginnen.
3. De derde regel is meestal een parenthese
(bemerking tussen haakjes).

4. De vierde regel begint met het vervoegd
werkwoord, gevolgd door het onderwerp.
In De Rijmende Weduwe rijmt de vijfde regel op de
tweede. Het rijm is bij voorkeur onzijdig (bv:
mompelen / strompelen); indien het dubbelrijm of
gevaarlijk stuntrijm betreft of indien in buitengewone
mate aan de inhoudelijke eisen (zie hieronder)
voldaan wordt, mag het ook vrouwelijk of zwak
mannelijk zijn.
Bij het lezen moeten de laatste lettergrepen
wegstervend gepreveld worden.
Indien het ene rijm van de "Rijmende Weduwe"
vindingrijk en gewaagd is, worden geen bijzondere
eisen aan de inhoud gesteld. Indien dit niet het
geval is moet de "Rijmende Weduwe" ofwel:
a) over haar eigen vorm, geschiedenis of
eigenschappen handelen;
b) één van de volgende citaten aanvullen:
"Madame, all stories, if continued far enough, end in
death, and he is no true-story teller who would keep
that from you. Especially do all stories of monogamy
end in death (...) If two people love each other
there can be no happy end to it." (E. Hemingway)
"Duiven in het voorjaar, helaas: in parken en op
pleinen..." (Camille Paglia)

Met mijn nieuwe schoenen
En in mijn handen
Meer eieren
Dan ik waardig kon omvatten
Maakte ik mijn opwachting
Bij de jonge weduwe

