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Groots in eenvoud
Een beredeneerde bloemlezing na dertig jaar
Rowwen Hèze
Inleiding
‘Ge makt wel muziek, mer gen mins die ‘t snapt,
iedereen drinkt en niemand die klapt.’

Na 30 jaar Rowwen Hèze en 135 uitgegeven nummers is het tijd voor bezinning.
Wat is het toch met dat bandje uit de Peel dat muziek maakt waar vele Nederlandse
harten sneller van gaan kloppen? De jongens uit America en omstreken lieten heel
‘Holland’ de wereld van de Peel verkennen en gaven daarmee tegelijk een rake visie
op hun maatschappelijke gedachtegoed in het Limburgs dialect.
Dat de liederen van Rowwen Hèze mensen raken heeft meerdere oorzaken. Hierover
zal in het vervolg van deze beredeneerde bloemlezing nog genoeg gespeculeerd
worden. Eén kracht achter hun succes is natuurlijk het muzikale aspect. De ooit
gedurfde en inmiddels breed gewaardeerde mix van folk, tex-mex, polka, rock en
zelfs fanfareklanken geven de band een eigen karakter. In deze bloemlezing blijft
deze muzikale dimensie onbelicht. Louter op basis van teksten zal gepoogd worden
te verklaren wat de gedichten van Rowwen Hèze, hoofdzakelijk geschreven door
Jack Poels, geliefd maakt bij het Limburgse, maar inmiddels ook het Nederlandse
publiek.
Voor elke liefhebber van poëzie is het bijna onmogelijk antwoord te geven op de
vraag: wat vind je nu het mooiste gedicht? Laat staan dat je duizenden liefhebbers
vraagt uit 135 gedichten van één poëet de 30 beste te kiezen. De respons zal alle
kanten opwaaien. Vanuit een scala aan argumenten en invalshoeken zullen sommige
gedichten heel vaak genoemd worden, andere minder. Vraag je de dichter zelf naar
de esthetische waarde, dan heeft die er als inhoudelijke en emotionele springader
vaak weer een heel particuliere kijk op.
In deze bloemlezing is een indeling gemaakt op basis van inhoudelijke thema’s waar
alle teksten van Rowwen Hèze onder geschikt zouden kunnen worden. Het eerste
thema is Van Limburg tot Limburgs, het tweede Werelds en zo verder. Per thema
staan meerdere kort geanalyseerde en geïnterpreteerde gedichten. Bij de analyse is
gebruik gemaakt van verschillende, met name tekstgebonden invalshoeken. Denk
daarbij aan poëtische, zoals beeldspraak, klank en rijm, stijlfiguren, woordkeuze,
maar ook bijvoorbeeld de themabehandeling en de relatie tekst-werkelijkheid. Het
is bij deze analyse nadrukkelijk niet de bedoeling uitputtend te zijn. Een aantal
markante speerpunten zullen uit de teksten worden gelicht om de kracht ervan te
duiden. Door deze indeling vallen bijgeval enkele fraaie gedichten buiten de boot.
De geselecteerde gedichten kunnen dan net iets saillanter zijn, of bijvoorbeeld als
voorloper gelden voor de nieuwere.
Deze op een breed publiek gerichte beredeneerde bloemlezing is eigenlijk een kluwen
van poëtische interpretaties, waarvan sommige zich in het bijzonder zouden lenen
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voor een uitgebreide op zichzelf staande verhandeling. Zo zou je alleen al een
onderzoeksverslag kunnen maken over de thematiek, of de plaats van de gnome in
de teksten van Rowwen Hèze. Een gnome is een stijlfiguur waarbij de dichter een
vindingrijke uitspraak toepast in een buitenissige context, waarbij de algemene
strekking rechtstreeks wordt toegepast op de situatie die de spreker voor ogen heeft,
zoals ‘enne gojje mins blieft altied leave’. Zo’n ‘zedenspreuk’ zien we doorlopend
in de teksten van Poels, zoals onder andere in Blieve loepe, Heilige Anthonius, Twieje
wurd en het zou interessant zijn dit gedetailleerd te onderzoeken binnen het gehele
oeuvre. Jammer genoeg kunnen dit soort terugkerende karakteristieken hier slechts
aangestipt worden tussen de vele andere poëtische interpretaties.
Wel zal na de analyse van de afzonderlijke gedichten resumerend teruggeblikt worden
op alle gemaakte analyses ten einde enkele karakteristieke conclusies te kunnen
verbinden aan de dichtkunst van Rowwen Hèze. Om recht te doen aan meer uit hun
oeuvre dan alleen de gebloemleesde teksten, zullen in de conclusies ook voorbeelden
uit andere gedichten ter ondersteuning ten tonele verschijnen.
En hoewel deze analyse weinig recht zal doen aan de sublieme verzen, plaatst het
ze in ieder geval in andere schijnwerpers dan die waarin ze tot nu toe te horen waren.
En wie weet, klapt straks iedereen tijdens het drinken.
Laten we genieten en dertig jaar aan gedichten van Rowwen Hèze schouwen.

Van Limburg tot Limburgs
- Goud
- De Peel in brand
- Werme regen
- Zondag in ’t zuiden
- Wanssumse wind
- Lied vur Limburg

Goud
Kalde wind 't vruust vannacht
dat hebbe ze vurspeld
kalde wind en elk geluid
dat galmt oaver 't veld
en 's merges hengt 't liege licht
oaver 't luie land
't harde wit bevroare land
heer is vul mier an de hand
't onwear koelt de wermte af
met ziene groete mond
de regen het gen schien van kans
op de verstoave grond
soms keumt d'r enne regenboog
soms ruukt 't d'r verbrand
soms dan denkte bij owzelf
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heer is vul mier an de hand
en 's oavends in de verte
makt d'n hemel zien gebaar
in elk café, in elk hoes
kroepe minse bij elkaar
in 't donker schient de sterrehemel
boave 't verstand
boave 't luie land
heer is vul mier an de hand

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)

Goud is meer dan louter een natuurbeschrijving uit de Peel die begint met een
weersvoorspelling die al in het eerste couplet heel wat zintuigen streelt. Het lichaam
voelt koud en hard aan, het oor hoort galmen, het oog ziet het lage licht en het zesde
zintuig kondigt aan dat er meer aan de hand is met dat Peellandschap. En verder
geen woord te veel.
Het is geen duurwoorderij of een vorm van bombastisch taalgebruik dat dit gedicht
typeert. De tekst wordt geloofwaardig door op het eerste oog onopvallende dichtkunst,
gecreëerd vanuit het vergroot en vertraagd geschilderd gevoel van een eigenzinnige
dichter.
Welke technieken maken Goud meer dan een panorama van het Peelse landschap:
een natuurbeschrijving van landschap dat bijna een eigen leven lijkt te hebben? Met
name door de personificaties krijgt het geschetste landschap mysterieuze levenskracht.
Dit mysterieuze wordt overigens in het lied zelf ook letterlijk aangegeven in de drie
keer terugkerende refreinregel: 'soms dan denkte bij owzelf; heer is vul mier an de
hand’. Maar met name de personificaties van de natuurverschijnselen schenken leven
aan het tafereel en creëren spanning:' ’t onwear koelt de wermte af met ziene groete
mond’, ‘en ’s oavends in de verte makt d’n hemel zien gebaar’, ‘boave ’t luie land’.
Maar er zijn veel meer vaak speels toegepaste technieken die het geheimzinnige,
zelfs het ondoorgrondelijke gevoel naar voren brengen dat je krijgt bij het
natuurtafereel dat zich in de Peel afspeelt. Allereerst roept de titel die verder nergens
terugkomt in het gedicht vragen op. Daarbij creëert Poels afstand tot het grijpbare
door het gebruik van de derde persoon enkelvoud: ‘en 's merges hengt 't liege licht’.
Tot slot deze frase:
‘in 't donker schient de sterrehemel
boave 't verstand
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boave 't luie land
heer is vul mier an de hand’
‘Baove ’t verstand / baove ’t luie land’ zijn zinsstukken die op dezelfde manier
gebouwd zijn. Deze stijlfiguur is een anafoor. Ze leidt tot oplettendheid bij de
luisteraar* wat maakt dat de ambigue zin ‘boave ’t verstand’ niemand ontgaat. De
zin kan een plaatsbepaling zijn van de sterrenhemel, die zich boven je hoofd bevindt
of een bepaling van omstandigheid. De ambiguïteit als zodanig alsook het boven je
verstand gaande beeld van de in het donker schijnende sterrenhemel effectueert het
ongrijpbare en roepen vragen op. En goede poëzie roept vragen op.
* luisteraar: aangezien de gedichten gezongen worden, is in deze bloemlezing gekozen
voor het begrip luisteraar in plaats van lezer.

De Peel in brand
Toen ik nog hiel klein waas
en van 't leave niks begreep
allien mar speulde, oot en sleep
toen ik nog zo klein waas
dat ik op de tiene mos goan stoan
um te kieke nar de moan
de witte streepe in de lucht
ge kneept ow oege half dicht
elke wolk waas 'n gezicht
en 's oaves laat, de hoar nog naat
nog efkes en nar bed
de raam wiet oap, genne sloap
en d'n hemel waas veurroej
mist hing op 't land
's oaves laat dan stong de peel in brand
ge kost oore droeme
ge waart d'n baas van iederien
vocht met de sterkste allien
langoet ligge in 't graas
ge rookt d'n asfalt en de zwaj
als 't pas geregend haj
ge had 't mar met ien ding druk
groeter were, mar wat ge ok deed
echt veul alder woorte neet

(Poels, CD: Boem, Hans Kusters Music 1991)
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Bij uitstek in dit eerste in het Limburgs gezongen lied van Rowwen Hèze lukt het
Poels met heel kleine woordjes een beeld neer te zetten dat een gevoel oproept dat
iedereen nog wel van vroeger kent, ‘al lang vergeten’. Hij roept ogenschijnlijk
eenvoudig vervlogen, kinderlijke gevoelens uit oude tijden op in een landschap dat
voor elke Limburger (en toerist) herkenbaar is. Wederom zijn het geen dure woorden,
en ook geen zwaar poëtische technieken, die dit gedicht vertederend maken. Wel de
pure eenvoud die past bij dat ene, kleine moment met het erbij horende gevoel. Zoals
Dick Bruna bij volwassenen nog steeds een blij gevoel kan oproepen en ze terug kan
werpen in de tijd met basale kleuren en simpele lijntjes zonder ook maar een
pennenstreek te veel, zo doet Poels dat met de tekst van De Peel in brand ook.
Remarquabel is dat Poels wel begint met de lyrische ik, maar vanaf regel acht overgaat
op ge, waarbij we mogen concluderen dat het een solidariteits-je is en niet één
aangesproken ‘jij’. Deze niet alledaagse wisseling van vertelinstantie geeft er blijk
van dat Poels zich er uitermate bewust van geweest is dat zo ongeveer elk Nederlands
kind deze impressie heeft meegemaakt. En natuurlijk biedt het brandende goud van
de Peel een imponerender decorum dan een lantaarnpaal aan de overkant van de
straat, maar voor het grote publiek is de ervaring van het reflectieve moment voor
het slapen gaan gekend.
Noemenswaardig zijn verder de laatste drie nogal ‘koddige’ zinnen. Hiermee drukt
Poels op humoristische wijze de onbevangenheid van een mooie jeugd uit. Het zijn
deze kleine zinnetjes die een diepe pedagogische verhandeling over opgroeien
overbodig maken. En zo raak.

Werme regen
Ik denk an 't begin
en langzaam wuurd 't stil
't is als 'n deake um meej hin
en mien verstand deut wat 't wil
't wil terug nar 't moment
nar 't ienige wat telt
als de werme regen velt
de zomer ging vurbeej
weake an 'n stuk
vur iederien mar neet vur meej
ik haj genog an 't geluk
an 't geluk van 't moment
't allermoeiste van de werlt
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als de werme regen velt
ik herinner 't meej nog good
ik mos nar boete ik waas kwoad
toen inens d'n hemel brook
't water dampte op de stroat
't waas vurbeej in 'n moment
't allermoeiste van de werlt
als de werme regen velt

(Poels, CD: Station America, Hans Kusters Music 1993)

Werme Regen lijkt de volwassen versie van De Peel in brand. Weer wordt een
moment uitvergroot. Niet het subject, maar de tijd wisselt, waardoor we ons in twee
dimensies begeven: het nu (in de tegenwoordige tijd geschreven) waarin de lyrische
ik terug wil naar een moment van vroeger, en dat moment zelf (in de verleden tijd)
waarin de warme regen de Peel (die in brand stond) lijkt te hebben geblust.
Dat Poels veel gebruik maakt van metaforen die de begrenzingen van één woord of
één zin te buiten gaan en grotere delen van een poëtische tekst bestrijken, is net als
in bijvoorbeeld Blieve loepe en De Zwarte Plak ook zichtbaar in Werme regen. Hier
wordt het woordgebruik als rode draad door het gedicht in dienst gesteld van het
thema: woorden als 'deake (deken, die warmte vasthoudt), werme regen, zomer, 't
water dampte’ accentueren het vochtige warmtegevoel dat de ik ervaart bij het moment
dat de regen valt.
Ook hier wordt weer luisteraarsactiviteit gevraagd, wat ervoor zorgt dat het Peelse
tafereel breed geïnterpreteerd kan worden en bij de luisteraar herkenbare, persoonlijke
gevoelens oproept. Vraag tien mensen hier hun beeld bij te schetsen en je krijgt tien
verschillende antwoorden:
Ik denk an 't begin
en langzaam wuurd 't stil
't is als 'n deake um meej hin
en mien verstand deut wat 't wil
't wil terug nar ’t moment.

Zondag in ’t zuiden
't Waas zondag in 't zuiden
niks an de hand, en wat d'r gebeurd
't keumt merge pas in de krant
en de zon op de roete reep alles nar boete
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ik denk ik blief binne ,
verhaale verzinne vandaag
en ik huurde de minse op stroat
veul gelach en geproat, en hiel in de verte
'n tent woar muziek oet kwaam
en de klok tikte door, sloog elk oor
ik wil wat beginne
ik mot wat verzinne vandaag
en ik leep wat verdwaald op en neer
wuurd 't koffie of beer, banaan of 'n ei
of pak ik 't allebei
of ierst nog wat spare honger beware
ierst mar wat water
de rest dat keumt later vandaag
aaai aaai
zondag ging vurbeej, zondag ging vurbeej
zondag in 't zuiden, zoeals zondage goan
te muuj um te kieke te muuj um nog op te stoan
en de regen di won 't gevecht met de zon
de regen di kwaam
en schreef zien verhaal op de raam
ik zaag grazige weie, umgeave dor lucht
umgeave dor wolke die deinde op elke zucht
en engele zonge 't geluk oet 'r longe
d'n hemel op aarde
di zich openbaarde vur meej

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)

Waar in Goud en Werme regen al de Limburgse natuurbeschrijvingen overtroefd
werden met herinneringen en gevoelige impressies en De Peel in brand als decor
diende voor een kinderlijke herinnering, heeft Limburg bij Zondag in ’t zuiden plots
de culturele jas aangetrokken gekregen. Tweeledige hoofdvraag daarbij: hoe zien
zondagen er uit in Limburg en welke rol speelt ‘de Limburger’ daarin?
De lamlendigheid, de twijfel, vermoeidheid en vooral het toegeven aan deze zaken,
maar ook de lonkende gezelligheid, zin in eten en drinken schilderen de bourgondische
levensstijl. Daarnaast wordt ook de romantische voorliefde voor de omgeving
verankerd in de Limburgse karakterschets en dat past weer feilloos binnen het totale
repertoire van Rowwen Hèze. Dit Limburgse portret wordt ‘op zijn Poels’
gevitaliseerd door een aantal personificaties, als ‘en de reagen di won ’t gevecht met
de zon. De reagen di kwaam en schreef zien verhaal op de raam’.
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Geregeld zal nog blijken dat de dimensie tijd een interessant element is in de teksten
van Rowwen Hèze. De behandeling van temporele aspecten onderstreept de
levensvisie van de band. Wat gebeurd is, dicht Poels hier in de verleden tijd, maar
wat hij denkt in de tegenwoordige, alsof hij die herinneringen opnieuw beleeft. Het
Limburgse gedachtegoed krijgt hierdoor een soort vereeuwigd karakter.
Een ander typisch Rowwen Hèzisch tijdsaspect is dat van leven bij het moment. Een
aantal tekens in dit opzicht: ‘en wat d'r gebeurd, 't keumt merge pas in de krant’, ‘of
ierst nog wat spare, honger beware, ierst mar wat water, de rest dat keumt later
vandaag’, ‘zondag ging vurbeej, zondag ging vurbeej’. Het subject leeft puur in het
hier en nu en maakt zich niet druk over morgen. Het zich verheugen op een mogelijk
moment is mooier dan serieus plannen. En zo kruipt de Limburgse zondag voorbij.
Tot slot zal het vast toevallig zijn dat de Limburgse filmproductie Hemel op aarde
haar titel terugvindt in de laatste zin van dit gedicht als een verkapt synoniem voor
Limburg…

Wanssumse wind
Mien vurrige leave, bij de fabriek
keumt wir neave, ik stop en ik kiek
d’r is veul veranderd, de rotonde is nij
ik maak ’n rundje, de tied vluugt vurbeej
miene oem en mien tante, mien neaf en mien nicht
zate onder, de deur die waas dicht
de Pick Up makte toere, heej dreide hiel hard
’t Lichtje dat scheen, ’t vinyl dat blonk zwart
steeds wir opnij, achter elkaar
’t Zelfde liedje, de zang, de gitaar
op de wind oet Wanssum, Wanssumse wind
werme wind, Wanssumse wind
ik kocht miene auto, neave de Maas
enne Volvo, doar bij die garage
ik rijde nar hoes toe, toen rook ik de geur
alles gepoetst, ’t dashboard, ’t steur
de Lorbaan was leag, leek eindeloos
de tank die zaat vol, ventilator din bloos
werme wind oet Wanssum, Wanssumse wind
werme wind, Wanssumse wind
veul is gebleve, d’r is veul gegoan
weggedreve, ’t mieste bleef stoan
iederien din ik kende, woent d’r neet mier
langs de beak woar weej rende, elleke kier
ruzie met vriendjes van oaver de stroat
en toen kwaam vader, vader waas kwoad
kreeg de wind van vurre, Wanssumse wind
kaldewind oet Wanssum, Wanssumse wind
werme wind, Wanssumse wind.

(Poels, Cd: Geal, Hans Kusters Music 2012)
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Waar vaak de kern waarover gedicht wordt niet genoemd staat in de teksten van
Rowwen Hèze, zal zelden de naam van het dorp dat het speeltoneel is achterwege
blijven. Dit wekt voor sommigen wellicht de indruk dat het weer eens over Limburg
gaat. Echter, eerder bleek al dat Limburg steeds verschillend ten tonele gebracht
wordt. In Wanssumse wind is de toevallige plek waar de herinneringen van de dichter
wortel hebben geschoten omgebouwd tot een wind die ook nog eens op humoristische
wijze van betekenis verschuift. Eerst waait de muziek op de warme wind uit Wanssum,
daarna lijkt de wind vooral blowerwind in de auto te zijn en tot slot is het de
figuurlijke wind die men van voren kan krijgen en dus metaforisch minder warm is.
De allitererende w is een middel om de luisteraar de wind fysiek te laten ervaren.
De W is de meest sonore medeklinker, wat betekent dat er veel lucht naar buiten
komt, vrijelijk stromend, als de wind. Dat is wellicht ook de reden waarom Poels de
W hier allitererend laat opdraven. De kern van de poésie pure wordt hierbij toegepast:
een dichtvorm waarbij de schone klank en de symboliek daarvan belangrijk zijn.
Deze klankspeling is verder ook te zien in ‘De Lorbaan was leag, leek eindeloos’.
Dat dit geen toevallig lekker ‘orend’ zinnetje is, verklapt de weglating van het
onderwerp in de samentrekking, waardoor de reeks L’en extremer wordt en er ook
nog assonantie optreedt met de twee opeenvolgende E’s. Het resultaat is dat de zin
opvalt en de Lorbaan daardoor extra eenzaam aandoet, gesterkt door leeg en loos.
En dit geregisseerd klankorkest deint op een mannelijk, gepaard rijm (nicht-dicht,
hard-zwart, elkaar-gitaar).
Een betere stijlfiguur dan het chiasme is er niet om de verwarring te benadrukken
die wordt opgeroepen doordat je van alles ziet wat je herkent, terwijl je tegelijk vindt
dat er zoveel veranderd en verdwenen is:
‘veul is gebleve, d’r is veul gegoan.
weggedreve, ’t mieste bleef stoan.’

Dit chiasme is mooi opgebouwd, omdat de kruisstelling met synoniemen wordt
neergezet: ‘gebleve’ wordt herhaald met ‘(bleef) stoan’ en ‘gegoan’ met ‘weggedreve’.
Opvallend in dit zinnetje is de distanzstellung, waardoor er nog meer nadruk komt.
Een distanzstellung is een techniek waarbij een zinsdeel opzettelijk vooropgezet
wordt, waardoor het gaat opvallen. Hier had normaal gesproken ook kunnen staan
‘d’r is veul gegoan en gebleve’.
We bespeuren zelfs een paradox (schijnbare tegenstelling): ‘’t vinyl dat blonk zwart’.
Zwart kan wel blinken, maar het blinken zelf kan niet zwart zijn. Door het toch zo
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te stellen, benadrukt de dichter het intense gevoel dat de ik beleeft bij het zwarte
vinyl, dat weer een perifrase is van de LP, ofwel langspeelplaat. Kortom: hier speelt
Poels (wellicht onbewust) wél met poëtische technieken in plaats van alleen met
kleine woordjes; een verrijking van zijn oeuvre.

Lied vur Limburg
De moeiste weg van deze werld
leupt in 't zuiden dor 'n veld
't jonge blaad, kiek hoe 't dreit
als de wind wat harder weit
als d'n ierste lange lentedaag
giet ligge in 't graas,
en d'n ierste lange slok
op 'n terras neave de Maas
en de wolke en de heuvels weare berge
en alles wat nog mot dat duj ik merge
de moeiste weg van deze werld
leupt in 't zuiden dor 'n veld
asperges vers, iedere daag
stong op 't bord wat ik net zaag
straks dan brukt 't zand
straks dan guft de grond
meej 'n geschenk woaran ik denk
met water in de mond
de moeiste weg van deze werld
leupt in 't zuiden dor 'n veld
de berkeboem, 't velt ok ni mei
verbleekt wat bij de paarse hei
an de horizon de scheive schouw
din allang gen wolk mier rakt
d'r woent nog steeds dezelfde opa
din dezelfde grapjes makt
en 't huuj dat mot nar bínne vurdat 't reagent
in 't café doar wuurdt 't huwelijk ingezeagend
de moeiste weg van deze werld
leupt in 't zuiden dor 'n veld
't kronkelpaad, langs 't station
woar oeit 'n lange reis begon
de beum ze weare groet
ik kan de kerk has neet mier zeen
en d'r zinge doezend vogels
en ze halde zich neet in
ik zuj ze gear vur dit concert wille beloene
heer in 't boeteland, in Limburg blieve woene
straks dan giet 't loos
straks dan is 't fiest
en van al dat denke an straks geniet ik nog 't miest

(Poels, Rowwen Hèze: Lied Vur Limburg Lyrics, z.d.), kleine tekstuele wijzigingen
door TN, in samenspraak met JP
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In Lied vur Limburg blikt Poels nog eens terug allesoverziend terug op Limburg en
daarmee poneert hij zíjn totaalbeeld over de provincie, de omgeving, de mensen en
de sfeer. Eigenlijk wordt alles nogal fragmetarisch neergezet, met slechts enkele
poëtische hoogstandjes, maar het is juist de opsomming van losse beelden, gevoelens,
sfeerbeschrijvingen en natuurkiekjes die het lied tot een trailer van Limburg maken.
Opvallend in de opbouw is elke beginzin na de refreinregels
‘de moeiste weg van deze werld
leupt in 't zuiden dor ’n veld’,

achtereenvolgens:
't jonge blaad, kiek hoe ’t dreit’;
‘de berkeboem, 't velt ok ni mei’;
‘asperges vers, iedere daag';
‘'t kronkelpaad, langs ’t station’;
en ook de zin ‘de beum ze weare groet’.

In deze zorgvuldig gerangschikte zinnen is steeds een prolepsis te zien. Het eerste
zinsdeel is dan een zinsdeel dat je eigenlijk eerder verderop in de zin verwacht. Door
het toch voorop te plaatsen krijgt het extra aandacht. En dat zinsdeel is in dit lied
steeds een natuurduiding. Als je al deze vooropplaatsingen achter elkaar zet, lijk je
een wandeling te maken, samen met Poels, door de Limburgse natuur.
Karakteristiek binnen de tijdbehandeling van Rowwen Hèze, eerder beschreven
bij Zondag in ’t zuiden, is de laatste zin ‘en van al dat denke an straks geniet ik nog
't miest...’: genieten van verheugen is leven in het heden.

Werelds
- Blieve loepe
- De zwarte plak
- Noeit mier goan

Blieve loepe
Ge zit ze nog zat in ow leave
ze zitte allien niemand kiekt nar ze um
ze griepe d'r altied net neave
ze vroage zich tien kier per daag af wurrum
wurrum giet 't noeit zoe als ik 't wil
ze werke te hard hebbe noeit genne cent
en als ze wat zegge dan wuurd alles stil
ze doon wat ze doon op 't verkierde moment
ge komt ze nog duk zat teage
altied goj zin maake zich noeit echt druk
noeit um 'n grapje verleage
ze hebbe van alles en altied geluk
ze proate te hard en ze lache te veul
en met probleme zien ze zoe kloar
wat ze neet snappe dat is flauwekul
en wat ze neet wiete is miestal ni woar
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d'n iene di rent vur zien leave
d'n andere wandelt hiel rustig vurbeej
heej zuj d'r alles vur geave
en heej zet ze mooge 't hebbe van meej
woar ge ok loept en wat ge ok bint
niemand di zet ow wat good is of slecht
niemand di wet wie verluust of wie wint
ge komt op 't end bij ow zelf terecht

(Poels, CD: Blieve loepe, Hans Kusters Music 1990)

Dat Rowwen Hèze wereldse thema’s authentiek aanpakt, blijkt aanstonds uit deze
tekst. In de al meteen opvallende tekstopbouw van drie coupletten zonder refrein
schotelt Poels de fans een bekende, doortrapte levenswijsheid voor. Als een professor
die in een college voor studenten langzaam wil toewerken naar de climax, zijn gestelde
leerdoel, bouwt Poels zijn tekst hier op. Middels amplificatie (een stijlfiguur waarbij
een persoon of gebeurtenis van meerdere kanten wordt beschreven) zet hij in de
eerste twee coupletten twee verschillende type mensen neer, die iedereen wel herkent:
degenen die alles geven en de flierefluiters. Hij versterkt de typeringen door de vele
anaforen.
Bovendien speelt hij met de aanspreekvorm, met als gevolg een sterke samenhang
in het gedicht. In elk couplet komt namelijk één keer ‘ge’ voor. De ‘ge zit’ en ‘ge
komt’ lopen als rode draad door het gedicht. De ze-constructies aan het begin van
elke zin lopen frequent door de eerste twee coupletten, maar veranderen in het laatste
couplet ’d’n iene’ en ‘d’n andere’, alwaar de geschetste types daadwerkelijk met
elkaar worden vergeleken en waarbij de vraag wordt beantwoord wie van de twee
types nu het beste af is.
We zijn hier getuige van de geregeld door Poels gebruikte, en in de inleiding
benoemde stijlfiguur de gnome, of sententia. Een gedicht werkt dan langzaam toe
naar een soort zedenspreuk, die een bijna belerend karakter heeft, in dit geval ‘je
komt uiteindelijk altijd uit bij wie je zelf bent’. Het verhalende, wat afstandelijker
karakter in de derde persoon (ge, ze, heej) is door deze feitelijke levensles daarom
passend bij een alwetende verteller. Dit is ook te zien bij D’n harde weg en Twieje
wurd.
Waar je bij poëzie zou verwachten dat de ik-persoon en een aangesproken jij een
gevoel van dichtbij creëren, zijn het bij Jack Poels ook, zoals we nog vaker gaan
zien, de impressies geschreven in de derde persoon die de luisteraars beroeren. Niet
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voor niets knielt het publiek in de feesttent en gooit het de armen omhoog bij het
horen van Blieve loepe.

De zwarte plak
't Velt ni mei um wat te zegge
als ge ni wet wie 't huure mog
iederien kan good of fout zien
ge wet van alles neet genog
vul te jong um 't te wiete
vul te jong um door te sloan
ge wet amper wat 't woard beteikent
oerlog het altied bestoan
en als ge 's nachts
de stemme in 't donker huurt
hoapte dat 't hiel snel anders wuurd
oaverdaag aalt wat te beleave
d'r is altied wal wat te doon
de ganse daag 't grutste leave
marchere in soldoateschoon
minse die ow zeen
lache als ze ow zeen stoan
mar zeej zeen neet dat geej al doorhet
dat oerlog minse kan versloan
en als ge 's nachts
de stemme in 't donker huurt
hoapte dat 't hiel snel anders wuurd
vul te lang ni kunne proate
vul te lang nar wurd gezocht
wat ge zut doon en zut goan zegge
mar 't waas vul stiller dan ge docht
toen ge hondsallien nar hoes kwaamt
vul te jong um door te sloan
mar alt genog um 't te wiete
d'n oerlog din is noeit gedoan
en als ge 's nachts
de stemme in 't donker huurt
wette dat 't noeit mier anders wuurd
't velt ni mei um wat te zegge
als ge ni wet wie 't huure wil
soms inens 'n oor lang proate
en dan wir daage vul te stil
't giet altied door
vroage oaver spiet en schuld
vroage wie 't beste af is
di met 'n hart of di niks vult

(Poels, CD: Station America, Hans Kusters Music 1993)
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Een karakteriserende Poelstekst met een algemene, wereldse thematiek, veel open
plekken en Americaanse grond als decorum. De luisteraar die niets weet van De
Zwarte Plak wordt nieuwsgierig en herkent flarden van oorlogspijn en juist die flarden
roepen identificatie op.
Wat de toehoorder of aangesprokene betreft onderscheidt dit gedicht zich van het
vorige. De toehoorder wordt in Rowwen Hèzes oeuvre (uiteraard) niet steeds op
dezelfde manier benaderd. In Blieve loepe was te zien dat er bewust gewisseld werd
in de aangesproken persoon: de ene keer ge en andere keren bijvoorbeeld weer ze
en heej. En soms ook wordt de toehoorder rechtstreeks in de tekst genoemd (Irene).
Een kenmerk van gelegenheidspoëzie is dat het lyrisch subject (dat is degene vanuit
wie het vertelde in het gedicht komt, niet te verwarren met de dichter zelf) zich tot
een persoon richt die in de werkelijkheid bestaat en aan wie het gedicht wordt
opgedragen. Dat gebeurt in De zwarte plak nogal impliciet en dat geeft het gedicht
een mysterieus karakter. De vraag is namelijk wie de aangesprokene is en welke
relatie die persoon heeft tot de sprekende ‘ik’ (wellicht de dichter). Áls het al niet
om een hele groep gaat, aangesproken in het algemene ‘ge’. Het lijkt in eerste instantie
om een personage te gaan die op jonge leeftijd het verzet heeft meegemaakt met alle
beschreven gevolgen van dien, maar het kan dus ook gericht zijn tot de mensen die
een oorlog hebben meegemaakt.
Subtiel is er een klein tijdsverloop in de tekst verstopt. Bezie de repetitio – een in
gedichten veel voorkomende stijlfiguur waarbij woorden of zinswendingen worden
herhaald - tegen het einde van het gedicht (‘'t velt ni mei um wat te zegge, als ge ni
wet wie 't huure wil’) die terugkomt op de eerste twee regels (‘'t Velt ni mei um wat
te zegge, als ge ni wet wie 't huure mog’). Plots bevindt de aangesprokene zich niet
meer in de oorlog, maar is er door de verandering van het woordje mog naar wil een
sprong gemaakt naar een tijd waarin niemand meer zit te wachten op oorlog of
oorlogsverhalen. En daarmee lijkt een chute (wending, waarbij hetgeen ervoor
beschreven werd anders wordt belicht) gecreëerd, want de portee ligt in de naoorlogse
pijn, terwijl het voorgaande vooral lijkt te gaan over de oorlogstijd zelf. Het laatste
couplet werpt dan ook weer een vraagstuk op, hier een naoorlogs raadsel, maar nu
is het antwoord aan de luisteraar of de aangesprokene zelf.

Noeit mier goan
Au, au, mot dat nou
kwaam vandaag mar ni zo gauw
oh ik haj gewoen ni motte goan
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ik denk mar dat ik wat verzin
dat ik gek gewoare bin
elke reis 't zelfde begin
d'n trein di giet met enne stoet
heer koom ik neet mier onderoet
elke reis 't zelfde begin
ik mot noeit mier goan,
noeit mier goan
noeit, nee noeit mier goan
wurrum denk ik neet ierder noa
als ze meej vroage zeg ik joa
terwijl ik eigenlijk nee bedoel
wurrum raas ik heer dor dit land
van elk hoes d'n achterkant
heb ik meejzelf dit aangedoan
de trein din dendert volgepropt
heej rijt alsof 'ie noeit mier stopt
minse weare lelleker met 't oor
ik veul 't ik koom noeit mier terug
breng 't mar gauw achter de rug
'n botsing, brand, 'n foto in de krant
doezend minse, 't perron
Utrecht het 'n groet station
't stelt allemoal ni zoveul veur
de roltrap af ik schud 'n hand
wat kan d'r nog gebeure want
't stelt allemoal ni zoveul veur

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)

Tot de figuren van weglating hoort de ellips. Bij een ellips ontbreken bepaalde
zinsdelen. ‘Welke kleur heeft uw auto?’ ‘Rood’. Rood is hier een ellips van zoiets
als ‘Mijn auto is rood’. Zowel in krantenkoppen, als in geschreven en gesproken taal
alsook in poëzie komt de ellips vaak voor. De vraag is vooral waarom een ellips op
een bepaald moment gebruikt wordt. Poels maakt zeer geregeld gebruik van de ellips.
Noeit mier goan wordt gekenmerkt door een veelheid aan ellipsen, waardoor het lied
een haastige indruk krijgt. Deze indruk is ook deel van het 'thema', omdat de lyrische
ik (de ik in het gedicht die vertelt) doordraait vanwege het feit dat hij weer een reis
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moet maken met de trein, weer ergens naartoe moet. Enkele voorbeelden, waarbij
tussen haakjes staat aangegeven welk zinsdeel ontbreekt. Dit ontbrekende zinsdeel
is een open plek die meteen door de luisteraar zal worden ingevuld: elke reis (heeft)
't zelfde begin; wurrum raas ik heer dor dit land, van elk hoes (zie ik) d’n achterkant;
(eerst komt er) ’n botsing, (dan ontstaat) brand, (waarna we een) foto in de krant
(zien); (ik loop) de roltrap af ik schud ’n hand. De bewuste ellipsvorming maakt dit
lied in het oeuvre tot de princeps van deze stijlfiguur.
De gestileerde haast past bij de huidige maatschappij, wat weer wijst op de
behandeling van algemeen-maatschappelijke thema’s. Ook kleine zinnetjes als ‘als
ze meej vroage zeg ik joa, terwijl ik eigenlijk nee bedoel’ passen bij de moderne
tijdsgeest.
Tot slot klinkt in de laatste twee coupletjes, die eruit springen door hun afwijkende
lengte, de boerenjongensmentaliteit door, waar verderop nog aan gerefereerd gaat
worden. Het relativeren van een groot, beroemd station met de woorden ‘stelt allemaol
ni zoveul veur’ is een van de vele verstopte levensvisies van Rowwen Hèze.

Zucht naar liefde en geluk
- Dichter bij Ow
- Liefde
- Engel
- Ien minuut
- November
- Blaad aan de palm
- Dag geluk

Dichter bij Ow
Ik loep dor 'n groete stroat
in enne gruwlijk groete stad
ik hoap dat niemand met meej proat
ik loep mar door ik wiet ni woarhin
ik wiet mar amper woar ik bin
ik heb 't nog noeit zo kalt gehad
't is als koorts in miene kop
't dreund mar door 't hult neet op
ik wil dichter bij ow zien
al ow trekjes die ik ken
zelfs die woar ik mar neet an wen
mis ik elke daag wat mier
ik wil wir veule hoe 't waas
ik wil nar hoes ik ruuk 't graas
ik wil dichter bij ow zien
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(Poels, CD: Station America, Hans Kusters Music 1993)

De lyrische ik mist een geliefde zonder het woord missen te noemen. En hoewel de
tekst lijkt te gaan over iemand die gewoon zijn lief mist, er ver van verwijderd is en
er simpelweg naar terug wil, kunnen de tranen net zo goed in je ogen staan als je bij
het horen van dit lied net je schoonvader en vriend verloren hebt. Zoals eerder
aangegeven gaat het er bij poëzie niet om wat de schrijver precies bedoelt, maar om
wat de luisteraar eruit kan halen.
De vele ikjes en de simpele zinnen lijken niet mooi, maar ze dramatiseren het gevoel
van de pijn van de eenzame ‘ik’ wel weer met een simpele truc, de repetitio. Niet
meer dan dat. En het werkt. Het is echt een liedje waar je mee wegloopt omdat het
je raakt. Omdat je net even iets nodig hebt om je gevoel een plek te kunnen geven.
Een boodschap komt paradoxaal genoeg harder aan wanneer het bedoelde (net) niet
gezegd wordt. Als je aan de keuze van een enkel woorddeeltje, woord of woordgroep
kunt zien of voelen wat de verteller ermee wil zeggen, dan komt dat veel harder aan
dan wanneer hij precies uitspreekt wat hij bedoelt. Als je dit gedicht beluistert vanuit
het verlangen weer bij een overleden levensgezel te kunnen zijn, dan maakt dat de
tekst nog treffender. Waarom zou het lyrisch subject ‘dichter’ zeggen in plaats van
‘dicht’? En postuum mis je daadwerkelijk ook trekjes die je kent, zelfs die waar je
eerder maar niet aan kon wennen. Juist die.

Liefde
We hebben geslapen, gevreeën
gepraat urenlang aan 'n stuk
we droomden het dak naar beneden
de wegen warm van geluk
we lachten, we leefden, we baalden
waren moe of we hadden 't druk
we merkten niet hoe we verdwaalden
de wegen warm van geluk
alleen ik, alleen ik was de reden
waarom maak ik alles stuk
waarom niet gewoon dik tevreden
tevreden hier met dit geluk
ik dacht alleen aan jou in m'n armen
als ik jou tegen mij aan druk
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dan zal ik jou voor altijd verwarmen
en val ik uiteen van geluk
ik keek veel te diep in jouw ogen
ik raakte compleet van m'n stuk
ik gaf alles in m'n vermogen
voor een moment van geluk
nou droem ik van ow in mien erme
van hoe ik ow teage meej aan druk
ow wil ik vur altied verwerme
vur altied met 'n bitje geluk
vur altied met 'n bitje geluk

(Poels, CD: Water, lucht en liefde, Hans Kusters Music 1997)

In de Europese poëzie van de renaissance tot aan de moderne tijd is het meest
gebruikelijke schema voor de versregel een combinatie van het syllabische vers (alle
versregels hebben evenveel lettergrepen) en het accentvers (elke versregel heeft een
gelijk aantal beklemtoonde syllaben). De accenten zijn min of meer regelmatig over
de versregel verdeeld en er treedt eindrijm op. In Liefde is de combinatie van het
syllabische en het accentvers goed te zien. Elke versregel heeft drie beklemtoonde
lettergrepen en heeft als metrum overwegend de anapest: twee onbeklemtoonde,
gevolgd door een beklemtoonde syllabe. De versregels hebben ongeveer evenveel
lettergrepen. Er treedt (gekruist) eindrijm op, waarbij het schema er als volgt uitziet:
abab / cbcb / abab / dbdb / ebeb / fbfb. De steeds terugkerende 'b' als eindrijm heeft
uiteraard een functie. Deze accentueert het woord 'geluk' dat in de laatste regel van
iedere strofe terugkeert. Dit geluk moet dan weer gerelateerd worden aan 'liefde', het
enige mogelijke thema van dit lied. Een dichter was hier aan het werk.
Hoewel de inhoud en het thema niet heel verrassend lijken, gaat het erom wat ermee
gebeurt. Je kunt dit gedicht beluisteren als een liefdesverklaring aan één bepaalde
persoon, maar het staat je als luisteraar ook vrij aan de tekststructuur andere conclusies
te verbinden. Bezie hier de chute, en dan wel vanaf ‘we lachten, we leefden, we
baalden’. Deze repetitio, eindigend met een anticlimax, kondigt de wending aan naar
de versregels waarin de ik-persoon gewag maakt van zijn fouten. De rest van het
gedicht tot aan de tweede chute (als plots op het Limburgs dialect wordt overgegaan)
beschrijft dan hoe de ik zich niet bewust genoeg geweest is van de liefde en zich
uiteindelijk kortstondig liet verleiden tot een andere liefde. Pas als er in het Limburgs
wordt verdergegaan komt de bezinning op de oude liefde weer. Het gaat er ten langen
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leste weer niet om welke interpretatie juist is, maar dat meerdere duidingen mogelijk
zijn: de luisteraar aan het werk gezet.

Engel
Nee ik halt neet mier van ow
't is echt vurbeej
de deur die ging dicht
ik vergeat ow gezicht
ik geaf niks mier um ow
ow oege bin ik al kwiet
't veur dat ging oet
ge wet zelf hoe dat giet
't is nou echt te laat
alles is echt vurbeej
want di lach din ik zij
di wuurd toch noeit van meej
ge het 't good met meej veur
zeg mar niks over eum
ik wil neet wiete wat geej dut
ik denk al minder an ow
ow oege zien van 'n kiend
van 'n onschuldig kiend
als ik ow handschrift wir zij
begint alles opnij
want di lach din ik zij
ik blief leever allien
is neet vur meej bedoeld
en zal noeit vur meej zien
zit heej al met zien hand
an ow moeie gezicht
och 't woord toch ok niks
geej danst in 't licht
ik loat ow goan, ik loat ow los
ik geaf niks mier um ow
loep mar gauw bij meej weg
ik geaf niks mier um ow
want di lach din ik zij
din ik noeit van ow krieg
ik geaf niks mier um ow
ik denk dat ik zwieg

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)
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Het thema blijft ongenoemd, de titel onverklaard en het gevoel dat bij de luisteraar
wordt opgeroepen ontstaat door op het eerste gezicht vrij eenvoudige beschrijvingen
waarbij veel impliciet gelaten wordt. Wat maakt de identificatie hier nou zo sterk?
Deze radeloze impressie krijgt kracht doordat de wanhoop van de lyrische ‘ik’
benadrukt wordt middels de herhaling en daarnaast doordat de visueel aangesprokene
een andere is dan de psychologisch aangesprokene. Dit laatste schept de bewuste
verwarring in het hoofd van de intradiëgetische verteller (dit is de ik-persoon die
ingebed is in zijn eigen verhaal). De luisteraar voelt deze verwarring mee door de
misleiding rondom de aangesprokene. In het begin lijkt het namelijk alsof de ‘ik’
spreekt tegen een tweede persoon, de geliefde ‘ow’, maar in het vervolg komt de
luisteraar door kleine aanwijzingen langzaam erachter dat de ‘ik’ tegen zichzelf
spreekt. Eén van die aanwijzingen is dat deze verteller maar liefst vijf keer zegt dat
hij niet meer van zijn geliefde houdt (van ow). Hij wil zichzelf overtuigen, zo lijkt
het. De innerlijke strijd in het hoofd van de ‘ik’ om met de pijn van zijn liefdesverdriet
om te kunnen gaan, wordt zo fijntjes neergezet.
De tegenstellingen doen de rest, want tussen de doorlopende herhalingen van ‘ik
geaf niks mier um ow’ bespeurt de luisteraar de werkelijke gevoelens, die het
tegenovergestelde bespiegelen: ‘want di lach din ik zij, di wuurd toch noeit van meej.
‘Ge het 't good met meej veur, zeg mar niks over eum’, ‘ow oege zien van ’n kiend,
van 'n onschuldig kiend, als ik ow handschrift wir zij, begint alles opnij’. De
aanwezigheid van een ‘heej’ maakt alles nog erger: ‘zit heej al met zien hand an ow
moeie gezicht, och 't woord toch ok niks’.
Mooi vergelijkingsmateriaal… In Blaad an de palm wordt zo’n innerlijke
gedachtestrijd op dezelfde wijze neergezet.

Ien minuut
Dans met meej moeie meid
weej goan woar de wind os weit
same heer van 't begin
same zoe mar urges hin
kiek meej aan, loep ni vurbeej
hal meej vast en dans met meej
niemand vroage of 't mog
ien minuut is lang genog
hal meej vast en dans met meej
deze nacht giet noeit vurbeej
heer bin ik vur opgebleeve
dit heb ik vur ow geschreeve

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)

Jack Poels, Groots in eenvoud

Een klein, groot liedje dat een moment schetst waarin een minuut dansen
gelukzaligheid schept in een nacht die een eeuwigheid duurt. Dit gedicht, in een
minuutje te lezen, vergroot met weinig middelen de romantiek van een klein moment
uit. Deze korte duur en de eenvoud zetten nog zonder een woord het thema neer.
De luisteraar, de lyrische ik en de aanbedene die structureel smekend in de imperatief
wordt aangesproken, worden (weer) meegeblazen op de allitererende ‘w-klank’ die
hen naar een plek brengt die ondergeschikt is aan het geluk van het moment. De niet
toevallig gekozen overdaad aan lichte klinkers die voor in de mond worden gemaakt,
de ie, de ee, de i, de ei schetsen het blije gevoel van de ik en dus ook weer van de
luisteraar. De kracht van dit gelukzalig minuutje is verder aan de luisteraar zelf.

November
‘t waas twelf oor in Venlo
‘t woort tied um nar hoes te goan
toen iemand zei: ‘hei loep us mei’
‘t is heer nog neet gedoan
ik keek ow aan en ik schrok d’r vaan
ik haj ow joare neet gezeen
geej waart nog moei, net zo moei
als toen gans in ‘t begin
op ‘t kerkplein in november
zaag ik ow vur d'n ierste kier
de wind di weide door ow hoar
en ik zaag ‘t gevoar
ik zaag mien hand al in ow hand
en ik doch loep door, loep door
onderweg heb ik meej zelf verteld
‘t waas neet mier als ‘n blaad dat velt
mar ‘n blaad dat velt en ‘n book giet dicht
mar wat bleef, dat waas ow gezicht
overdaag de zon en 's nachts de moan
ik kos ow oege neet weerstoan
ik doch mier an ow dan an meej zelf
ik doch dage an ‘n stuk
wat is dit nou, moeie vrouw
dit is weggegoeid geluk
en 's nachts in bed, sloap ik net
komde geej op bezeuk bij meej
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mien bed is kalt, mien kamer kaal
en ik droem hard als staal
en geej ziet zacht, als dons, als vacht
en ik drei meej um ow hin
en in ow erm wear ik werm
en droem mien moeiste zin
te veul gedocht, te lang gewacht
ik ging door op halve kracht
d’r bleef niks mier oaver van dit schip
‘t dreef langzaam tot ‘n stip
tot ‘n puntje an de horizon
op enne oceaan zo groet
ik heb alles oaverboard gegoeid
d‘n have di kwaam noeit
‘t waas 's merges vroeg in Venlo
hoeg tied um nar hoes te goan
geej keek meej aan en ik keek ow aan
van kiek os heer now stoan
ik peek ow hand en ik lachte want
ow gezicht en owwe naam
en hoe ge keekt ow hoar wegstreekt
toen de zon an d'n hemel kwaam

(Poels, CD: Vandaag, Hans Kusters Music/Papa's Music BV/BUMA 2000). Tekst
van (Poels, Rowwen Hèze - November, z.d.), kleine tekstuele wijzigingen door TN,
in samenspraak met JP

Het sterk verhalend karakter maakt deze ballade over een verloren liefdesaffaire tot
een echt luisterlied. Hoewel volledig in de verleden tijd gedicht, begint en eindigt
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deze vertelling in het nu en vullen de tussenliggende strofen de herinneringen. De
keuze voor dit tijdverloop is meteen een van de krachten in dit gedicht. Meteen na
het schrikmoment bij de aanblik van de ooit verloren liefde volgen de tragische
herinneringen elkaar op, wat bij de luisteraar een ware katharsis teweegbrengt. De
tragiek die de ‘ik’ beschrijft wordt sterk gevoeld door de luisteraar. Dit komt door
de beschrijving van krachtige herinneringen van dichtbij, waarbij concrete
waarnemingen eerst worden onderbroken door gedachten, zoals ‘De wind dae weide
door ow hoar, en ik zaag ‘t gevoar. Ik zaag mien hand al in ow hand en ik doch loep
door loep door’ en daarna door een droom. Het gevoel van medelijden en verdriet
wordt vervolgens versterkt door deze strofe:
‘te veul gedocht, te lang gewacht
ik ging door op halve kracht
d’r bleef niks mier oaver van dit schip
‘t dreef langzaam tot ‘n stip
tot ‘n puntje aan de horizon
op enne oceaan zo groet
ik heb alles oaverboard gegoeid
d‘n have di kwaam noeit’
Deze volgehouden metafoor over de langzaam vervliegende herinnering aan de vrouw
is prachtig. Hij sluit de weg hier langzaam af die eerder werd ingezet in strofe drie
en vier. In drie heeft hij nog de herinnering aan haar (gezicht), in vier droomt hij
over haar, maar daarna verdwijnt de herinnering langzaam als een schip dat aan de
horizon vervaagt tot een stip. En hoezeer hij ook probeerde vast te houden aan haar,
hij heeft haar nooit meer gezien. En net op dat moment, als de herfstse treurnis op
zijn diepst is, de luisteraar is meegenomen in de noodlottigheid van de verloren liefde,
komt de hevige ommekeer. De reiniging van de pijn vindt plaats doordat de ‘ik’ een
ochtend later (want deze tijdsaanduiding is de enige aanwijzing die gegeven wordt
ten opzichte van de eerste strofe) bij zijn verloren liefde is.
‘’t waas neet mier als ‘n blaad dat velt’ als beeldspraak voor kortstondige verliefdheid,
‘Maar ‘n blaad dat velt en ‘n book giet dicht, mar wat bleef, dat waas ow gezicht’
als beeldspraak voor het niet uit je hoofd krijgen van de kortstondige liefde
demonstreren de gevoeligheid die uitstraalt van Poels’ pen. Daarnaast verschijnt de
intensiteit van een verheven moment ook nog in een dichterlijke vergelijking: ‘En
ik drei meej um ow hin. En in ow erm waer ik werm en droem mien moeiste zin’.
(Die gedroomde zin, tot wanneer blijft die bewaard voor het publiek?)

Blaad an de palm
't blaad an de palm
weit rustig en kalm
ik stap in 't water
dan zwem ik 'n baan
dan drei ik meej um
en begin wir vuraan
in dit bad
‘t water is glad
ik staar in de verte
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de horizon rolt
ik kiek nar 't zeil dat hiel langzaam bolt
't strand dat is wit
't strand dat is bried
Iik wear 't langzaam kwiet
tied,
allien tied,
wet da 't verder giet
tied,
allien tied,
wint 't van schuldgeveul en spiet
‘t blaad an de palm
weit rustig en kalm
ik wear 't langzaam kwiet
al ow verhale, wat geej het gedoan
en of ik ook wet dat d'r spoeke bestoan
'n getal, de schoel, 't heelal
Een hoe geej kiekt als ik nar ow zwaai
televisie is leuk en de rest dat is saai
pyjama mot aan, de wedstrijd begint
kieke wie d'r wint
tied, allien tied
wet dat 't verder giet
tied, allien tied
wint 't van schuldgeveul en spiet
‘t blaad an de palm wejt rustig en kalm
ik wear 't langzaam kwiet
denke an ow hult meej op de bien
ik wil vur ow de belangriekste zien

(Poels, CD: Rodus en Lucius, RHUM 2006)

De tergend langzame, bijna golvende opbouw van het eerste deel van de tekst doet
de luisteraar op een zeker moment hunkeren naar de kerngedachte. Liggend in een
zwembad, omgeven met palmbomen duidt de 'ik' op het voorbijkruipen van de tijd
zonder ogenschijnlijk doel. De onbenulligheid en daarmee de vertraagde blik van
het moment worden aangeduid door zinnen als 'Dan drei ik meej um en begin weer
vuraan' en bijvoorbeeld 'Ik staar in de verte, de horizon rolt, Ik kiek nar 't zeil dat
hiel langzaam bolt' en 'rustig en kalm'. Deze vertraagde tijdsbezetting zet hiermee
een eerste speelse verwijzing naar tijd neer.
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De ‘tijd’ wordt verder niet als thema in dit gedicht gebruikt maar als middel om het
thema uit te werken. Allereerst dus het trage in veertien regels neergezet begin en
dan een vooruitwijzing naar iets dreigends: 'ik wear 't langzaam kwiet', dat kort daarop
herhaald wordt. Daartussen floreert een zedenspreuk, een wel vaker door Poels
gebruikt element, over tijd die de luisteraar alleen maar nieuwsgierig maakt naar de
betekenis ervan in dit gedicht: ‘Tied, allien tied, wet dat 't verder giet’, ‘wint ’t van
schuldgeveul en spiet’.
In veel teksten van Rowwen Hèze speelt ‘tijd’ een rol; in het reflecteren op het
leven vooral. Tijd wordt daarbij veelal gezien als een helend middel en besproken
vanuit het gezichtspunt van dit ogenblik. In Vergeate wordt tijd bijvoorbeeld
aangehaald als middel om te kunnen vergeten en bijgevolg, net als in Blaad an de
palm, het harteleed te verzachten. In Zondag in 't Zuiden is het verheugen in het nu
mooier dan het moment dat nog moet komen, terwijl Lied vur Limburg in de kracht
van de afsluitende zin deze waarheid nog eens onderstreept: ‘en van al dat denke an
straks geniet ik nog 't miest’. Maar ook in Ien minuut, Merge wuurd 't beater en nog
meer nummers speelt tijd op soortgelijke wijze een prominente rol.
Vanuit het beluisteren van kleine, pure woordjes (‘en of ik ook wet dat d'r spoeke
bestoan, 'n getal, de schoel, 't heelal') komt de bewonderaar van dit lied erachter dat
de hierboven beschreven tijdspeling een vooruitwijzing lijkt te zijn naar de
overpeinzingen van de ‘ik’ rondom het gemis van een zoontje. De flarden
herinneringen worden zo klein en puur neergezet als we van Poels gewend zijn. De
tijd lijkt het middel te zijn om de wonden te helen. De verwarring, de pijn van het
gemis, de tijd die dat moet helen en vooral de weg die daarin belopen moet worden
geeft Poels weer in de de eerder genoemde golvende structuur. De afwisselende
beschrijvingen, die in eerste instantie misschien gewoon rommelig lijken, van het
kalm waaiende palmblad, het rustig dobberen van de 'ik' en de dreigende psychische
verwarring (‘ik wear 't langzaam kwiet’), onderbroken door herinneringen aan het
moment met zijn zoon, en dat in verschillend terugkerende volgordes, wekken bij
de luisteraars het gevoel dat de ik moet hebben: de tijd heelt de wonden, maar dat
kost tijd.

Dag geluk
Dag geluk, wat leuk
komde geej sinds lange tied wir 's beej meej
op bezeuk, woar ziedde toch gewest
weej zate same op ow zelf gemakt terras
aalt in de zon, korte boks, plastic tas
gen gevoar, gen geweld
allien 't goude koare op 't veld
dag geluk, wat leuk
ow pensele, owwe trots 'n taffel vol
alde beuk, de koffie altied kloar
in d'n berm boete bij 't restaurant
langs de tractors in 'n wolk van zilverzand
elke daag di waas nij
als de nate verf op ow schilderij
d'r stiet 'n tas op de gang
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en die tas die lacht nar meej
ze wacht al zolang en soms zet ze heej
wannier goan weej enne kier same nar boete toe
en dan wil ik dat wal vertelle, mar ik wet nog ni hoe
dat ik dat moment zolang heb oetgesteld
misschien bin ik bang dat 't straks teage velt
mar oeit dan loepe weej wir, dor 't vochtige
zomergraas en dan zeggen weej teage elkaar:
alsof 't gisteren waas

(Poels, CD: Rodus en Lucius, RHUM 2006)

Bij Dag geluk is een spanningsveld aanwezig tussen een auteursgerichte en een
formeel-tekstuele benadering van de tekst. Poels schrijft vanuit zijn referentiekader,
vanuit zijn herinneringen en ervaringen, maar niet elke luisteraar heeft zin en tijd
om die achtergronden te achterhalen. De luisteraar zal zijn eigen referentiekader
gebruiken bij het lezen van de tekst. De vraag is aansluitend welke eigenschappen
teksten hebben die veel ruimte laten voor eigen interpretaties.
Eerder zagen we bij Dichter bij ow, Liefde en De zwarte plak ook veel open plekken
die ruimte laten om te luisteren vanuit je eigen referentiekader. Ook zullen we het
nog zien bij Twieje wurd, Vlinder en Vur altied is vurbeej. De gedichten laten zich
op meerdere wijzen interpreteren, de tekst zet aan tot nadenken en het invullen van
mogelijke open plekken gebeurt door de luisteraar. Doordat hij formele
tekstkenmerken bespeurt, of misschien gewoon tijdens het luisteren in zich opneemt,
wordt hij gedwongen iets met de tekst te gaan doen. Er moet in die teksten veel
herkenbaars zitten, en eigenschappen die opvallen. De eerste zin van Dag geluk,
waar de personificatie wordt ingeleid die de rest van het gedicht wordt volgehouden,
valt meteen al op en zet de luisteraar op scherp.
De ‘ik’ praat hier tegen zijn geluk en wel geheel in de traditie van de romantiek door
terug te gaan naar zijn jeugd met aanvoering van een landelijke omgeving. In de
eerste twee coupletten denkt hij terug aan zijn vroege geluk. Het besef van alles wat
de ‘ik’ gelukkig maakt, en het geluk van heel Rowwen Hèze lijkt te zijn, wordt in
het geluk zelf, als een personage neergezet.
Zeer interessant is de merkwaardigheid dat de tekst in medias res (in het midden van
de zaken) begint. Het inhoudelijke begin lijkt zich bij strofe drie te bevinden. Met
een ritmeverandering en door de flexiewisseling van verleden naar tegenwoordige
tijd in die strofe lijkt dit onderstreept te worden. Het plotselinge einde van het gedicht
lijkt hiermee verklaard: lees nu verder vanaf strofe één en het is weer een
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chronologisch lopend gedicht. Na regen komt zonneschijn lijkt een onderliggend
thema, hoewel dit gedicht begint met zonneschijn. Merkwaardig.

Het onvermijdelijke
- De neus umhoeg
- Heilige Anthonius
- Twieje wurd
- Vlinder
- Vur altijd is vurbeej
- D’n harde weg
- Hemel op aarde

De neus umhoeg
Hoeg in de wolke
of dicht bij de grond
noeit huure klaage
waas altied gezond
vur altied same
de kaarten versteurd
lang zujje ze leave
toen is ’t gebeurd
weej goan allemoal, oh oh oh
weej goan allemoal, oh oh oh
weej goan allemoal, oh oh oh
allemoal met de neus umhoeg
groete parade
latste ierbetoen
doezende minse
of hiel gewoen
op zoaterdagmerge
haj heej nog gewerkt
't leave ging verder
't haj niemand gemerkt
neet mier an denke
't het toch gen nut
want vanaf 't begin
zien ow kaarte geschud

(Poels, CD: Zondag in 't zuiden, Hans Kusters Music 1995)
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De eerste dichter die een poging wil wagen een luchtiger no-nonsensegedicht over
(omgaan met) de dood te maken moet opboksen tegen deze vondst van de eenvoud.
De authenticiteit waarmee de garantie van de dood wordt neergezet, begint in het
eerste couplet met de staccato zinnetjes waarin het onderwerp structureel wordt
vermeden. Hierdoor ontstaat een collage van karakteriseringen die doorgaans over
mensen gezegd worden over de tijd voordat ze stierven. Ook in de andere coupletten
maakt de zinsbouw door de vele wisselingen een rommelige indruk: ellipsen,
enkelvoudige zinnen met soms een vooropplaatsing, gebiedende wijzen en dan weer
een samengestelde zin. Er is geen peil op te trekken, en dat versterkt de
collagewerking. De inhoudelijk wisselende benaderingen van de dood zijn net zo
rommelig als de zinsbouw en het wisselende vertelperspectief. Dit ontbreken van
harmonie en symmetrie spiegelt af wat het thema behelst: de dood als een
onafwendbare, niet te verfraaien waarheid. En om de luisteraar gerust te stellen wordt
in het refrein behalve de nuchtere boodschap ‘we gaan allemaal’ door syntactische
ambiguïteit (dubbelzinnigheid in de zinsconstructie) humor gecreëerd door er ‘met
de neus omhoog’ achter te plaatsen. En dat als omschrijving voor het fenomeen dat
nergens in het hele gedicht bij naam wordt genoemd: dood.
Hoe je ook geleefd hebt, wat je ook gedaan hebt, allemaal eindigen we straks op
dezelfde manier. Later komt dit thema terug in het prachtige nummer ´Groete an
God´ (Poels, CD: Hemel op aarde, 2013): ‘In ’t aangezicht van God zien we allemaol
geliek, is iederien zoals gij, zoals ik’.
Met de neus umhoeg, een staaltje relativeringszin die in heel wat therapeutische
sessies als remedie zou kunnen dienen.

Heilige Anthonius
Ierst miene jas, doarnoa 'n paar hause
mien schoelbeuk mien tas en mien verstand
die foto van ow en honderd andere dinge
die ik neet mier kos vinge, 't leep oet de hand
of 't verdween, of 't bleef urges ligge
ik vong 't neet mier terug en dan doch ik mar dat
wat ik in die joare soms inens bin verloare
gewoen umdat ik teveul haj, doarnoa haj ik wir zat
mar wat ik neet begreep dat 't oeit kos gebeure
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wurrum gingde geej weg zonder afscheid zo vlug
en toen mien douve inens ginge move
douve wiste de weg die kwaame altied terug
d'n Heilige Anthonius di mos 't wiete
heej schreef meej terug beste vrind, wette dat;
soms is 't beater iets moeis te verleeze
beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad
vanaf vandaag niks mier te vreeze
vanaf vandaag wet ik vort dat;
't neet erg is iets moeis te verleeze
beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad

(Poels, CD: Water, lucht en liefde, Hans Kusters Music 1997)

Uit geheel ander hout wordt het thema dood hier gesneden. Hoe ga je om met het
verlies van een naaste? De heilige Anthonius van Padua wordt aangeschreven na de
plotselinge dood van een levenskompaan. Deze heilige moet je aanschrijven als je
iets kwijt bent en dan is het hopen dat je het terugkrijgt. De lyrische ik was net als
iedereen al veel klein toebehoren kwijtgeraakt en legde zich erbij neer met de gedachte
dat hij toch genoeg had. Maar dat werkte natuurlijk niet bij het verlies van een naaste.
En de heilige Anthonius, patroonheilige van onder andere verloren voorwerpen,
vrouwen en kinderen, schrijft in deze tekst niet terug dat diegene terugkomt of
gevonden is, maar juist de legendarische woorden, die dit lied nationale bekendheid
gaven: ‘soms is 't beater iets moeis te verleeze, beater verleeze dan dat ge 't noeit het
gehad’. Een geniale vondst die na De neus umhoeg toch wat verlichting biedt in de
rouwverwerking.
De duif staat symbool voor de ziel. Christelijk geïnterpreteerd is het zelfs de Heilige
Geest. Wat in deze tekst precies bedoeld wordt met de plotseling vertrekkende duiven,
is niet bekend, maar het lijkt erop dat hier een verwijzing plaatsvindt naar de ziel die
plots is heengegaan. Verder is er rondom de ‘douve’ nog sprake van passende
assonantie, ofwel klinkerrijm: ‘en toen mien douve inens ginge move, douve wiste
de weg die kwaame altied terug’. Hier wordt de 'oe' een paar keer opvallend herhaald.
De oe-klank wordt door een duif gemaakt en daardoor krijgen de duiven als zodanig
meer aandacht. De versvorm wordt zo ondersteunend bij de inhoud. Bovendien past
Poels hier kettingrijm toe, wat wil zeggen dat het laatste woord van de eerste regel
rijmt op het eerste woord van de volgende. Deze techniek paste hij in het tweede
couplet ook al eens toe (met dat-wat) en deze herhaling (hij deed het in eerdere teksten
namelijk nog nooit) zorgt voor eenheid in klanksystematiek.
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Twieje wurd
't Durp is stil 't liekt verloate
't rimpelt in 't oavendlicht
hugstes 'n paar minse proate
deure dreie langzaam dicht
't durp is muuj 't is verslage
't durp dat verloor vandaag
verloor mier dan 't kos verdrage
't waas teveul wat ’t zaag
heej stong midde in 't leave
alles wat 'ie zei en doch
doar ging genne weg an neave
heej haj an twieje wurd genog
't durp woar 'ie waas geboare
dat bouwde 'ie met elke stien
dat durp het vandaag verloare
't durp is vandaag allien.
vur iederien din os is veurgegoan
vur iederien din alles het gegeave
enne gojje mins blieft altied leave
'n leave lang de moeiste kleure
gerimpeld in 't oavendlicht
dat bield dat kos vur iewig deure
de zon, de wind in zien gezicht
't durp mot opnij beginne
't wil allien mar troest en tied
't durp blieft vurluupig binne
't durp is zichzelf kwiet

(Poels, CD: Boem, Hans Kusters Music 1991)

Literaire teksten kunnen door het tonen van bijzondere situaties inzicht geven in
menselijke, sociale of intellectuele problemen. Verwant hieraan is het symbolische
karakter van literatuur, waarbij teksten of delen van teksten tegelijk een 'letterlijke'
en 'symbolische' betekenis toelaten. Dit symbolische karakter is in Twieje wurd
prominent aanwezig. Waar de tekst eerst vrij letterlijk te lezen lijkt, is het
dieperliggende thema, een mogelijk ander probleem, enigszins ingepakt. In Twieje
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wurd wordt een deel prijsgegeven van het thema, maar blijft veel onbeantwoord: wie
is gestorven, wat deed diegene? En er lijken verwijzingen te zijn naar daders uit
hetzelfde dorp als waar de gestorvene te gronde is gegaan, maar dat laatste blijft sterk
in een symbolisch midden hangen. Zinssnedes als ‘'t waas teveul wat ’t zaag’, ‘dat
bield dat kos vur iewig deure’ en ‘'t durp is zichzelf kwiet’ roepen vragen op, maar
niet meer dan dat.
Ongebruikelijk en verrassend is de wisseling van perspectief. Hoewel het gehele
gedicht in de door Poels wel vaker gebruikte derde persoon is geschreven, is het
gezichtspunt soms het intens gepersonificeerde dorp (wat op zich al een vondst is
die de intense treurnis bij de dood van een dorpsfiguur te postuleren), soms de
overleden ziel en dan weer een algemene levensles. Deze wisselingen van gezichtspunt
maken van Poels een ware regisseur van dit verhalend gedicht met camera- en
scènewisselingen.
Gedurende het hele gedicht is er sprake van gekruist rijm (abab), maar dit wordt één
keer, en dus bewust, onderbroken in het refrein, en wel bij de korte, bondige uitspraak
die een wijsheid bevat (aforisme) ‘enne gojje mins blieft altied leave’: de derde tip
van Rowwen Hèze om de dood een plek te kunnen geven.

Vlinder
Vlinder leet te sloape op de hei
enne lange droem di naam 'm mei
d'r waas genne wind, genne nacht
allien mar deze daag
en 'n groete moan die alles zaag
elke boem en elke stroek stiet stil
'n wolk drieft dreigend
alsof ze zegge wil
ik halt de woarheid teage
zolang als 't meej lukt
tot 't moment dat alles oape brukt
oh vlinder, vlig mar verder als dat giet
de kers die brandt die langs d'n televisie stiet
oh vlinder, is 'n foto an de moor
droem mar verder, sloap mar door
met de pyama in 'n tent
elf joar, al enne groete vent
hof niks mier te liere
wet 't allemoal al lang
allien 't onbekende makt 'm bang
mugge danse op 't druuge graas
dezelfde daag als anders
zoeals 't altied waas
't volle licht, de schemering
d'n oavend als 't dimt
en enne vlinder mei nar boave nimt
oh vlinder, vlig mar verder als dat giet
de kers die brandt die langs d'n televisie stiet
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oh vlinder, is 'n foto an de moor
droem mar verder, sloap mar door
urgens giet d'n telefoen
't klinkt anders, harder dan gewoen
d'n hond leupt weg, heej dreid zich um
nar boete en 'ie staart
nar 'n durp dat 'n geheim bewaart
oh vlinder, vlig mar verder
verder als dat giet
de kers die brandt die langs d'n televisie stiet
oh vlinder, is 'n foto an de moor
droem mar verder, sloap mar door
vlinder leet te sloape op de hei
enne lange droem di naam 'm mei
d'r waas genne wind, genne nacht
allien mar deze daag
en 'n groete moan die alles zaag

(Poels, CD: Dageraad, Hans Kusters Music 2003). Tekst van (Poels, Rowwen Heze
- Vlinder, z.d.)

Bij het duiden van deze mysterieuze manifestatie speelt weer een interessante spanning
tussen een analyse vanuit de auteursintentie en die van een immanente benadering
van de tekst een rol. Bij deze laatste benadering wordt louter naar de tekst zelf gekeken
en verder naar niets. Dit zal later ook gelden bij Vur altied is vurbeej. Een
tekstimmanente benadering van dit werk lijkt principieel ontoereikend, aangezien
de concrete geschiedenis zo ingrijpend en alom bekend is. Kortom, we kunnen
moeilijk negeren dat de tekst gericht is op de overleden Nicky Verstappen uit
Heibloem destijds… en op het dorp dat erover zwijgt. Het beluisteren van de tekst
binnen deze context vraagt een andere benadering en roept emoties op die niet
vergelijkbaar zijn met de bezinning die voortkomt uit pure tekstuele waardering. Als
voorbeeld: deze zin is een verkapte oproep aan de mensen uit Heibloem om niet
langer te zwijgen over Nicky’s doodsoorzaak: ‘ik halt de woarheid teage, zolang als
't meej lukt, tot 't moment dat alles oape brukt’. Een tekstimmanente benadering zou
de zin in deze betekenis negeren. Tijd noch ruimte is er op deze plek om een
vergelijkend onderzoek te ontvouwen naar beide benaderingen, maar een aantal, met
name symbolische, aspecten treden naar voren bij allebei.
De vlinder als symbool heeft het belangrijkste aandeel als embleem voor de ziel en
onbewuste aantrekkingskracht tot het licht. De vlinder fladdert door het hele gedicht

Jack Poels, Groots in eenvoud

en dat doet ontegenzeglijk denken aan het in 1993 gepubliceerde gedicht van Lucebert
’Er is leven na de dood’. In ‘Lucebert/ Het schone en het voze’ zegt Salemink
hierover: ‘Tussen begin en einde van het gedicht schetst Lucebert daar de gang van
alledag: een onzichtbare motor sluit en opent de ramen, het kan verkeren, maar dwars
door alles heen blijft een vlinder dartelen. Er staat een kanon in de garage, oorlog en
geweld, maar uiteindelijk gaat dat kanon voor de bijl. En dan de dood, alles ligt stil.
Het lichaam: darm, galg, wankele bil. Maar door alles waadt een engel, symbool van
de droom van de dichter om over de ’ruimte van het volledig leven’ te spreken, zoals
hij dat in zijn jonge jaren uitdrukte. Die engel waadt door een vijver van vuilnis, een
zee van geweld, een oceaan van tranen en kust het kristallen hart. Hij kust het tot
leven. Er is leven na de dood. De boodschap is duidelijk: dit bittere leven heeft niet
het laatste woord.’ (Salemink, 2008)
Juist deze ambigue rol lijkt de vlinder in Vlinder te hebben. Hij symboliseert de
ziel van het jongetje, die, als de tekst zich op de plaats des onheils bevindt, net is
opgestegen en soms zelfs nog bemoederend wordt toegesproken. Van de andere kant
biedt hij verlichting voor naasten als metafoor voor een leven na de dood.
Het is onmogelijk om deze symboliek heen te gaan. De plaats- en tijdswisselingen
reflecteren afwisselend op het doodsmoment op de hei en de tijden bij de ouders
thuis. Toch fladdert de vlinder door tijd en ruimte heen op een postmodernistische
manier, steeds in een andere gestalte, op een andere plek in een andere tijd. Hiermee
wordt de aandacht verlegd van een werkelijke situatie naar de tekst zelf, die zich dan
manifesteert met quasi-onbenullige woorden die de dreigende ondertoon in de
refreinen neerzetten. De pure bewoordingen in de zevende strofe, maar ook in een
zin als 'en 'n groete moan die alles zaag' bewerkstelligen een gevoel van onbehagen
of milde schrik.

Vur altied is vurbeej
Tot 't einde zien weej gebleve
volgehalde, totdat ‘t neet mier ging
verhale van vroeger, oaverdreve
en de klok leep door nar 'n herinnering
we hebbe vroage weggeloate
ow alde grapjes, teage beater wiete in
we bleeve lache, um neet te proate
en niemand zag ‘t hoe de zon verdween
dicht beejien, leepe weej allien
en vulde weej metien
boete waas de wind goan ligge
toen woste weej vur altied is vurbeej
de kerk, ‘t koer, ‘t werk, pestoer
straks, thoes, zuuj alles anders zien
d'r leet ‘n kaart heer, dichtgevouwe
ik zeej ow oege, 'n foto die verteld
blieve geluuve, altied vertrouwe,
nog hiel lang, nadat den oavend velt!
dicht beej ien, leepe weej allien
en vulde weej metien
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boete waas de wind goan ligge
toen woste weej vur altied is vurbeej
de kerk, ‘t koer, ‘t werk, pestoer
straks, thoes, zuuj alles anders zien
dicht beej ien, leepe weej allien
en vulde weej metien
boete waas de wind goan ligge
toen woste weej vur altied is vurbeej
de kerk, ‘t koer, ‘t werk, pestoer
straks, thoes, zuuj alles anders zien
toen woste weej vur altied is vurbeej
de kerk, ‘t koer, ‘t werk, pestoer
straks, thoes, zuuj alles anders zien

(Poels, DVD: Saus, RHUM 2008). Tekst van (Poels, Rowwen Heze - Vur altied is
vurbeej, z.d.), kleine tekstuele wijzigingen door TN, in samenspraak met JP

Bij de analyse van Vur altied is vurbeej gebeurde iets speciaals. Tijdens een gesprek
met Jack Poels bleek de gemaakte interpretatie in de verste verte niet in
overeenstemming met de bedoeling van de schrijver en de achtergrond van waaruit
het gedicht tot stand gekomen was. Toch bleek de tekst onder het juiste thema te
staan: ‘Het onvermijdelijke’. En hoewel een interpretatie nooit gelijk zal zijn aan de
exacte bedoeling van een schrijver, is de mate waarin hier verscheidene interpretaties
mogelijk zijn opvallend te noemen. Zoals gezegd, de esthetische waarde wordt groter
wanneer het gedicht veel impliciet laat en veel activiteit bij de lezer, of in dit geval
de luisteraar legt. Alleen al dat deze tekst de mogelijkheid biedt tot grote uiteenlopende
interpretaties, maar blijkbaar prima past binnen een breder, thematisch kader, maakt
hem merkwaardig en misschien wel de meest impliciete tekst uit het oeuvre.
Eerst vanuit een auteursgerichte benadering: Poels schreef dit lied in Ierland. Poels
en de zijnen wisten toen dat de zieke moeder van een van de meegereisde vissers na
thuiskomst zou komen te overlijden. Met dat besef zijn ze de laatste avond uit de
pub gewandeld. Dat moment wordt beschreven in het gedicht, geduid vanuit
doorlopende beeldspraak, verwijzend naar het ongrijpbare onvermijdelijke, dat nooit
wordt ‘gezegd’: ‘volgehalde, totdat ‘t neet mier ging en de klok leep door naar ’n
herinnering’, ‘en niemand zag ‘t hoe de zon verdween’, ‘toen woste weej, vur altied
is vurbeej’, ‘boete waas de wind goan ligge’.
Puur vanuit de tekst bezien is een ander thema te verdedigen: verwaterde
vriendschap uit oude tijden. Een benul dat door iedereen halsstarrig ontkend, zelfs
verbloemd wordt, totdat alle trucs voor verheimelijking versleten zijn en nog slechts
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berusting heerst. De vertelinstantie wisselt binnen deze interpretatie tussen beschreven
herinneringen waarin het leed al wel bekend was, en het ‘nu’, waarin de openbaring
definitief is. Enkele voorbeelden:
Nu: ‘toen woste weej vur altied is vurbeej, de kerk, ‘t koer, ‘t werk, pestoer, straks,
thoes, zuuj alles anders zien’. Hier is plots duidelijk dat de vriendschap echt ten einde
is.
Herinneringen waarin het leed reeds onderhuids bekend was: ‘we hebbe vroage
weggeloate, ow alde grapjes, teage beter wiete in. We bleeve lache, um neet te proate
en niemand zag ‘t hoe de zon verdween’. Hier werd nog geprobeerd te verbloemen.
Binnen deze lezing krijgen heel veel woorden en zinnen een andere invulling dan
Poels zelf bedoeld heeft. Neem de zojuist gegeven strofe:
‘we hebbe vroage weggeloate’: we hebben elkaar niks meer te vragen; we kennen
elkaar al te lang.
‘ow alde grapjes, teage beater wiete in’: we kennen elkaars grapjes inmiddels wel.
‘we bleeve lache, um neet te proate’: aangezien we elkaar niks meer te zeggen hebben,
lachen we om die oude grapjes.
‘en niemand zag ‘t hoe de zon verdween’: vooruitwijzing naar de wegebbende
vriendschap.
Toeval of niet: de aankomende dood, verwaterende vriendschappen, het blijft allemaal
onvermijdelijk.

D’n harde weg
Ze haj gedroemd en gevierd
ze haj jongens versierd
ze haj loepe gelierd
op de rechte weg
ze waas 'n flinke vrouw
noeit kleinzerig of flauw
want minse klaage ni gauw
op de rechte weg
d'n harde weg
'n leave achter de rug
't ging verschrikkelijk vlug
mar vur gen geld woj ze terug
nar de rechte weg
't veel ni mei in 'n werlt
woar allien de boetekant telt
als 't mar neet te wiet velt
langs de rechte weg
d'n harde weg
ge goat vanaf 't begin
vort altied wind in
op de rechte weg
ge goat vanaf 't begin
vort altied wind in
op de rechte weg
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al 't verlange en spiet
dat vervaagt op d'n tied
ge werd 't vur de voot kwiet
op de rechte weg
als ge ziet oetgerend
en alle regeltjes kent
pas dan ziedde gewend
an de rechte weg
d'n harde weg

(Poels, CD: Boem, Hans Kusters Music 1991)

Deze vroege tekst van Rowwen Hèze heeft als structuurkenmerk met het sonnet
gemeen, dat ongeveer in het midden een wending, ofwel chute ligt. Deze wordt niet
zoals in het sonnet aangekondigd door de overstap van het octaaf naar het sextet,
maar door een perspectiefwisseling van de ‘ze-vorm’ naar de onbepaalde ‘ge-vorm’,
die ongeveer hetzelfde als ‘men’ betekent. De gedeelten voor en na de chute vormen
inhoudelijk een eenheid, maar in het eerste deel wordt een concrete vrouw geschetst
die na een zwaar leven op haar sterfbed klaar is voor de dood, terwijl in het tweede
gedeelte in algemene zin wordt teruggeblikt op de hardheid en het verloop van het
leven, waarmee eigenlijk wordt verklaard waarom de vrouw het nu wel goed vindt.
De harde, rechte weg staat hier dus symbool voor het leven. Als je na een leven lang
ploeteren eindelijk gewend bent aan het leven, dan is het niet erg om te sterven. Het
bewandelen van de rechte weg is in de historie van de verhaalanalyse een vaak
terugkomend thema, wat dit gedicht een nog diepere laag toebrengt. Zo beeldt
Roodkapje bijvoorbeeld uit dat het níet kiezen van de verleidingen om van het rechte
pad af te wijken zwaarder is dan wel van het pad afwijken. Deze ‘pad-spreuken’
kennen hun oorsprong in het Oude testament. Het brede pad is daar vol verleidingen,
op het juiste pad blijven is veel zwaarder, maar uiteindelijk is dat wel wat je ‘moet’
doen. En dat is wat ook de vrouw in D'n harde weeg uiteindelijk heeft gedaan, vanaf
het begin tegen de wind in. Maar nu is ze uitgerend, ze heeft alle levensregels
doorlopen, verlangen en spijt zijn vervaagd tot niets, ze is klaar voor de vredige dood,
getuige de metafoor ‘mar vur gen geld woj ze terug nar de rechte weg’. Op de prent
van Mönnich en Van der Plas die de pad-spreuk uitbeeldt heeft de vrouw het
rechterpad gekozen.
De tekst laat veel impliciet en er is behoorlijk wat luisteraarsactiviteit nodig, wat
deze tekst tot een echt luisterlied maakt. En weer zien we de stijlfiguur gnome terug,
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net als in Blieve loepe, Heilige Anthonius en Twieje wurd, en weer wordt de
zedenspreuk gegeven in de derde persoon, die daarvoor zelfs speciaal gecreëerd lijkt.

(Monnich, 1977)

Hemel op aarde
Ik bin niemand, niks is wat ’t liekt
hielemoal niemand als geej ni nar meej kiekt
dan bin ik iemand din ik ni wil zien
niemand, hopeloos allien
ik blief hoape straks ge wet mar noeit
brukt alles oapen liefste misschien oeit
hemel op aarde, dan ruuk ik wir de geur
din ik bewaarde, foto in ’n zachte kleur
ik tel de dage, mien droeme elke nacht
de hemel op aarde din boave os wacht
de oavend lieg oaver ’t veld
brengt de reagen ierder als vurspeld
de volle wolke als ’t koele lake velt
hemel op aarde inens stopte de tied
toen geej staarde toen woord ik ow kwiet
als enne zomer vur de allerlatste kier
de hemel op aarde en doarnoa noeit mier
hemel op aarde, toen rook ik wir de geur
din ik bewaarde, foto in ’n zachte kleur
ik tel de dage, mien droeme elke nacht
de hemel op aarde din boave os wacht
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’t licht dat schient allien nog mar op ow
ik zeuk nar ow oege en wer schow
’t onwear klopte op ’t raam
’t weidde verder, ’t leet allien nog owwe naam
heer op aarde toen d'n hemel kwaam
hemel op aarde, noam ow met zich mei
hemel op aarde, als de wind oaver de wei
toen weej heer zate als oeit in ’t begin
de hemel op aarde veel oaver os hin
hemel op aarde, toen rook ik wir de geur
din ik bewaarde, foto in ’n zachte kleur
toen in de merge inens ’n ster verscheen
hoeg an d’n hemel en noeit mier verdween

(Poels, CD: Hemel op aarde, Pupkin Film Music/RHUM 2013)

Deze apotheose van de gedichten onder Het onvermijdelijke loodst de luisteraar door
het sublieme gedachtespel van de ‘ik’, in zijn weg door de verwerkingsfase van het
verdriet om zijn gestorven liefde. Met lichte, dichterlijke penseelstreken worden
momenten van het leven en de liefde geschilderd, metaforisch, maar bijvoorbeeld
ook door de assonantie van de lichte ‘i- en ie-klanken’ in de eerste vier regels. Deze
zelfde regels loodsen ons door de kwellende denkwereld van een smoorverliefd
personage. Nergens staat ‘verliefd’, maar iedereen die ooit verliefd is geweest, herkent
het gevoel van nietigheid. De identificatie met de verliefde ‘ik’ wordt hier als in een
goede (Limburgse) film geconstrueerd. En dan begint, eerst heel voorzichtig, maar
vervolgens steeds duidelijker de weg naar de dramatische plot. De volgende zes
regels zijn namelijk nog ambigu, waardoor het nog zou kunnen gaan over de
verliefdheid (die nog niet beantwoord is), maar er spreekt ook al wat vertwijfeling,
en daardoor dreiging uit. Hemel op aarde lijkt hier nog te betekenen, dat het leven
als in de hemel is. Maar de dreiging wordt steeds duidelijker, maar blijft sterk met
beeldspraak aangedragen: ‘brengt de reagen ierder als vurspeld’, ‘hemel op aarde
inens stopte de tied’, ‘als enne zomer vur de allerlatste kier’, ‘ik tel de dage, mien
droeme elke nacht, de hemel op aarde din boave os wacht’. En dan openbaart zich
de climax, met een ritmewisseling en een prachtige metafoor op de intredende dood:
‘’t onwear klopte op ’t raam
’t weidde verder, ’t leet allien nog owwe naam
heer op aarde toen d'n hemel kwaam
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hemel op aarde, noam ow met zich mei
hemel op aarde, als de wind oaver de wei’
De dood wordt neergezet als het onweer, dat op zijn beurt weer gepersonificeerd
wordt (tot een soortement Magere Hein). Hij laat alleen haar naam achter, en deze
hemel op aarde is haar komen halen. De betekenis van de hemel op aarde is hier
verschoven van het eerdere geluk naar de plek waar de ziel mee naartoe wordt
genomen na de dood. Slechts herinneringen blijven en de ster aan de hemel, die het
kindse leed bij verlies verzacht.
Het opvallend rechtlopend rijmschema dat zich kenmerkt door mannelijk volrijm en
eigenlijk afwijkt van het nogal grillig verloop van rijmschema’s in de meeste nummers
van het oeuvre van Rowwen Hèze is niet iets dat hier veel aandacht verdient. Wel
eminent is het associatieve karakter van dit symbolisch gedicht. Bovengenoemde
vrije associaties op de dood in de vorm van een personificatie, het sterfbed van een
zieke liefde (‘Ik tel de dage, mien droeme elke nacht, De hemel op aarde din boave
os wacht’), herinneringen aan de geliefde (‘toen rook ik wir de geur, din ik bewaarde’)
zorgen dat het belangrijkste, de eigenlijke boodschap ongezegd kan blijven, maar
wel beleefd wordt.

Vluchtige en verpakte liefde
- Gespeegeld in de raam
- Wakker wère
- Hotel Houdoe

Gespeegeld in de raam
Ze giet zitte en ze zwaait nar vriende boete in de nacht
ze huurt zichzelf neet als ze net iets te hard lacht
en als d'n trein vertrekt met enne lange deepe zucht
weid d'r sniej op vur 't raam
kiekt ze bijna opgelucht
en dan zit ze moei te zien en rommelt in d'r tas
ze deud de kraag umlieg van urre zwoare jas
ze bladert dor 'n book en dan deud ze of ze lust
en als ze achteroaver leunt, dan deud ze of ze rust
mar ik zij hoe ze in 't donker van d'n oavend staart
met oege woarachter god wet wat ik oeit zal wiete wuurd bewaard
en vanaf 't moment dat ze nar binne kwaam
kiek ik allien nog mar gespeegeld in de raam
d'n trein makt enne groete bocht, als we langzaam 'n station op goan
d'r tas velt oet 'r hand, als ze te snel wil gaon stoan
't geluid van remmend staal en ik vroag an 'r of ‘t giet
station Den Bosch, station Den Bosch, station Den Bosch keumt net op tied
en dan kiek ik 'r aan en dan kiekt ze nar meej
'n honderdste van enne tel en alles zo dichtbeej
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met urre lange sjaal um 'r lange hoar gedreid
deud ze de kraag umhoeg vur de kalde wind di weid
en rechtop leupt ze weg, zo recht als toen ze binnekwaam
en ik zij Brabant in de nacht, gespeegeld in 'n zwarte raam
en urre winterjas lost op in de winternacht
wat zal ze moei zien als ze straks teage 'm lacht

(Poels, CD: Dageraad, Hans Kusters Music 2003). Tekst van (Poels, Rowwen Heze
- Gespeegeld in de raam), kleine tekstuele wijzigingen door TN, in samenspraak met
JP

Dit lied doet denken aan de dichter Piet Paaltjens (1835-1894) die het gedicht Aan
Rika schreef waarin de ‘ik’ verliefd wordt op een vrouw die hij ziet langsflitsen in
een andere trein. De eerste twee strofen:
‘Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart
Gezeten in een sneltrein, die de trein
Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn.
En toch, zij duurde lang genoeg om mij,
Het eindloos levenspad met fletse lach
Te doen vervolgen. Ach! geen enkel blij
Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.’
(Paaltjens, 1889)
Een fractie van een moment roept op ironische wijze een staat van extase op. Poels
doet iets soortgelijks in Gespeegeld in de raam, hoewel het moment langer duurt en
het gevoel er echt lijkt te zijn geweest (waar Paaltjes chargeert). Tren van Enckevort,
de accordeonist van Rowwen Hèze zei ooit dat Poels een vallende druppel nog met
emotie en fijnmazigheid kan beschrijven. Dat gebeurt hier. Je ziet de lyrische ik
constant observeren, maar de concrete beelden worden steeds gevolgd door
overpeinzingen, die het beeld vergroten en tegelijk vertragen, zoals te zien is in deze
fragmenten:
‘ze bladert dor 'n book en dan deud ze of ze lust
en als ze achteroaver leunt, dan deud ze of ze rust
mar ik zij hoe ze in 't donker van d'n oavend staart
met oege woarachter god wet wat ik oeit zal wiete wuurd bewaard
en rechtop leupt ze weg, zo recht als toen ze binnekwaam
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en ik zij Brabant in de nacht, gespeegeld in 'n zwarte raam’
‘en urre winterjas lost op in de winternacht
wat zal ze moei zien als ze straks teage 'm lacht’
In extreme zin past Poels deze receptuur ook toe in een van de nieuwere nummers
Elke kier als geej lacht. De lach van een vrouw is een waar onderzoeksobject, en
deze wordt geobserveerd vanuit concrete in- en uitgezoomde beelden met daarbij
vergaande bespiegelingen en metaforen.

(Paaltjens, 1889)

Wakker were
't Gebeurd neet duk
't gebeurd bijna noeit
mar vannacht is 't gebeurd
vannacht bin ik opgestoan
als in enne droem zaag ik meej van de trap afgoan
't waas perfect
de koffie kloar de taffel gedekt
en de zon die scheen
de baas brocht meej bloome
en zei blief mar thoes, ge dud meej
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gen grutter plezeer
pak de rest van de weak mar vreej
en ik genoot,
zelfs miene baas vong 't good
en de zon die scheen
de fiets op en fluite de wind haj ik op de rug
de minse die lachte nar meej en ik lachte terug
en ik genoot, zelfs mien hoar zaate good
en de zon die scheen
oh en onderweg kwaam ik ow teage
ik woord van puur geluk verleage
't leave haj 't good veur met meej
alles zaat mei wat ik ok deej
met zo'n geveul dat ge nog van vroeger kent
allang vergeate neet gewend
zo'n bliej geveul wat mar door blieft goan
zo'n geveul van dit geveul dat deurt te lang
te veul roezegeur en moaneschien
vul te moei um woar te zien
oh, want toen ik vanmerge wakker woord
oaver mien onderboks veel
en in de speegel keek
drong 't langzaam tot meej door
alles wat ik haj gezeen dat waas neet woar
ik haj gedroemd de ganse nacht
en ien ding stong wir vast vur meej
's nachts is 't moeier als oaverdaag
en al hielemoal met ow d'r beej

(Poels, CD: Water, lucht en liefde, Hans Kusters Music 1997)

Dit komische gedicht is de verpakking voor een liefdesverklaring aan de aanbedene
van de lyrische ik, waarin met een afgewogen setje aan spitsvondigheden en
stijlfiguren de boodschap nauwkeurig en doordacht opgebouwd wordt neergezet. Na
een korte aanloop van twee zinnetjes die de aandacht van de luisteraar oproepen, zet
de metafoor of ‘als-vergelijking’ de luisteraar al meteen op het verkeerde been. De
droom wordt neergezet alsof het slechts een droom lijkt. Een afgewogen keuze,
aangezien het een bekend verschijnsel is dat mensen vlak voor het wakker worden
vaak dromen dat ze wakker worden. Zie hier de titel.
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Om de vrolijkheid in de droom te accentueren, zien we in strofe twee, drie en vier
het parallellisme ‘en de zon die scheen’ dat past binnen de beeldspraak voor geluk.
De constructie ‘de fiets op en fluite, de wind haj ik op de rug’ valt allereerst op door
de constructie als zodanig. ‘De fiets op en fluiten’ lijkt wel een bevel, gegeven door
een moeder die haar kind leert dat je soms gewoon naar buiten moet om te genieten.
Diezelfde zin wordt vervolgens volmaakt met de concreet gemaakte beeldspraak ‘de
wind in de rug hebben’. Eigenlijk gaat dit overdreven neerzetten van het geluk maar
door met gepaste trucage. Neem bijvoorbeeld de personificatie van het leven in ‘'t
leave haj 't good veur met meej’, waarin wordt geschetst dat het leven het heft in
eigen hand heeft genomen om de ‘ik’ gelukkig te maken. En het blije, pure gevoel
van een kind, dat net als in de Peel in brand naar voren wordt gehaald, hier met de
zin ‘met zo'n geveul dat ge nog van vroeger kent, allang vergeate neet gewend’. Om
dát nog eens door te trekken volgt het mooi gevonden hyperboolachtige ‘zo'n geveul
van dit geveul’.
Maar uiteindelijk komt de ommekeer, ook weer te zien in de talige middelen. De
overdadige ‘te-constructies’ over de regels heen in de zevende strofe werken als een
dreigende aankondiging van de anticlimax. Immers, te is niet goed, en dus was al
het goede niet werkelijk. De anticlimax als zodanig wordt ook sterk neergezet in zijn
soort, omdat het zinnetje ‘oaver mien onderboks veel en in de speegel keek’ de zin
‘alles zaat mei wat ik ok deej’ in antonymische (tegengestelde) relatie plaatst.
En al deze ogenschijnlijk onopvallende kunstgreepjes zetten het onderliggend thema,
een mooie droom, zo sterk neer, dat de laatste zin er als de échte climax uitspringt.
En dan valt het de luisteraar ook pas op dat de twee zinnetjes die het geluk in de
droom mede accentueerden ‘oh en onderweg kwaam ik ow teage, ik woord van puur
geluk verleage’ van grotere betekenis waren dan verwacht en inderdaad eruitspringen
in ritme en lengte van de strofe, net als de laatste zin van het gedicht. Toch stond
alles weer in dienst van zijn geliefde; verpakte liefde.

Hotel Houdoe
Vul te vroeg wakker in dit deur hotel
en ik vroag meej af of ik ow bel
of 't wat oetmakt dat ik ow spreak
want hoe dan ok ik zit heer nog 'n weak
in de kamer wuurd 't langzaam licht
ok in 'n deur hotel goan de gordiene neet dicht
de gordiene neet dicht, de raame neet oap
en vur de verde kier val ik met ow in sloap
de ganse nacht wil ik nar ow toe
weg oet dit nest, hotel houdoe
ik zij allemoal minse op de stroat
alles het heer 'n andere moat
slappe koffie, super omelet
'n ienpersoens kamer met 'n dubbel bed
bij de cola kan niks mier beej
d'r is mar ien ding Amerikaans an meej
ik denk dat ik meej vanoavend moei
tot an de rand toe vol met Corona goej
dan drink ik meej nar ow toe
weg oet dit nest, hotel houdoe
heej, trouw met meej
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kom heer nou toch gauw bij meej
werde geej de vrouw van meej, heej, heej
net niks te zeen seks op pay tv
lucky them, lonsome me
witte bille, broene bien
en bij elk nij standje bin ik wir allien
ze kreune hard en goan op en neer
't is net zo gespeuld als alles heer
en mergevroeg vroage weej bij 't ontbijt
met welke film hebbe ze ow vannacht geneid
en ik vrij meej nar ow toe
weg oet dit nest, hotel houdoe
ik huur stemme op de gang
droeme deure heer ni lang
de ganse nacht wil ik nar ow toe
weg oet dit nest, hotel houdoe

(Poels, CD: Vandaag, Hans Kusters Music 2000)

Deze derde ode aan de geliefde, ontworpen vanuit een komische situatie op een
eigenaardige plek, die uitvergroot wordt en uiteindelijk dan weer in het teken van
de liefde komt te staan, onderstreept het talent van Poels om ruimte en situatie te
gebruiken ten behoeve van een uit te dragen liefdesboodschap.
Een duur hotel in Amerika. De overdreven uitweidingen en absurditeiten van het
hotel geven al een komisch effect en worden afgewisseld met reisverslagachtige
beschrijvingen van Amerika: ‘alles het heer 'n andere moat, slappe koffie, super
omelet, 'n ienpersoens kamer met 'n dubbel bed, bij de cola kan niks mier beej‘, ‘ze
kreune hard en goan op en neer, 't is net zo gespeuld als alles heer’. En net als deze
uitgebreide sfeertekeningen de inhoud van het gedicht lijken te bepalen, wordt de
overgang geschetst naar de liefde, die dan toch weer het thema blijkt te zijn. Vanuit
de negatieve omschrijving van Amerika volgen de komische overgangszinnen van
iemand uit America: ‘d'r is mar ien ding Amerikaans an meej. Ik denk dat ik meej
vanoavend moei tot an de rand toe vol met Corona goej’. En met deze
Americaans-Rowwen Hèzische visie drinkt de ‘ik’ zich naar haar toe. Ditzelfde
humoristische procédé wordt herhaald vanuit de pornofilms in de hotelkamer tot de
‘ik’ die zich naar zijn geliefde vrijt.
En net als in Wakker were begint het gedicht vanuit een droom en eindigt het met
het werkelijke wakker worden. Blijkbaar leeft de dichter Poels vaker tussen droom
en werkelijkheid; met name als hij in een kolderieke bui verkeert.
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Succes met boerenjongensmentaliteit
- Bestel mar
- En dan is ‘t mar dom
- Vergeate
- Limburg

Bestel mar
't Keumt mei veur ge zit allien ge zit te baale
ge zit al oorelang te kieke nar ow schoon
niks te proate, niks te zeen, niks te beleave
oet vervealing gadde mar wat zinnigs doon
en met de hand deep in de tes loepte de stroat op
alles donker, lampe oet, gordiene dicht
en net als ge bedenkt ik gaj nar hoes nar bed toe
schient zachtjes in de verte 't verlossend licht
ach bestel mar, bestel mar, bestel mar
ge wet dat ik 't neet kan loate
nog efkes en dan begin ik
d'r wir duchtig langs te proate
in 't café an d'n tap wuurd 't mar latter
de klok die kunde doar neet zeen die hengt te hoeg
van al dat beer werde stiekem aan mar zatter
't wuurd nou echt d'n hoegste tied um weg te goan
ge pakt ow pilske en ow knip um te betaale
keumt d'r net nog zonne blieje bij ow stoan
stel ow neet aan man, zoep d'r toch nog enne mei man
wie denkt d'r nou zo vroeg al an naar hoes toe goan
't wuurd drukker de biljartclub keumt nar binne
verloare mar dat makt vur die niks oet
dikke Piet zet dat 'ie vet haj kunne winne
mar d'n teagestand waas schienbaar toch wat groet
en zoe velt d'r doar wal aalt wat te beleave
minse koome doar nar binne minse goan
al stort de ganse werlt inien 't kan niks geave
zolang 't beer en de café mar blieve stoan

(Poels, CD: Boem, Hans Kusters Music 1991)
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Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. (Johannes
1:9)
Er zijn krakers waar niemand omheen kan. Bestel mar is er een. Dit iconisch nummer
van Rowwen Hèze moet gewoon in de lijst van succesvolle teksten. Natuurlijk niet
om de bijbelse verwijzing ‘en net als ge bedenkt ik gaj nar hoes nar bed toe, schient
zachtjes in de verte 't verlossend licht’: het café. Maar wel om bijvoorbeeld de
verheerlijking van het dorpscafé als helend middel voor een aards bestaan op ‘d’n
harde weg’: ‘al stort de ganse werlt inien 't kan niks geave, zolang 't beer en de café
mar blieve stoan’. Dit zou nog de behandeling van een sociaal probleem genoemd
kunnen worden, maar de invalshoek van deze analist is het niet.
Het opvallende vertelperspectief geeft dit lied zonder meer een exceptioneel karakter.
‘Het kumt mei veur, ge zit allien, ge zit te bale’ is de unieke beginzin die maakt dat
de hele tekst vanuit de ‘ik’ beschreven is, terwijl het lijkt alsof je aangesproken wordt
als tweede persoon. De indruk die aangekondigd wordt in de eerste zin roept hierdoor
gedurende de hele tekst een solidariteitsgevoel op. Alleen het refrein verhaalt weer
vanuit de ‘ik’ zelf en roept daarmee nog meer verbondenheid op met de luisteraar:
‘ge wet dat ik 't neet kan loate’.
Het verhalende karakter, de aanschouwelijke beschrijvingen, de trapsgewijze opbouw
van de tekst, de afwisseling tussen concrete gebeurtenissen en de reflectie daarop en
natuurlijk de ode aan de caféganger, het bier, het café, de gewone mens maken deze
tekst tot een signatuur van Rowwen Hèze.

En dan is ‘t mar dom
Heej kwaam van 't platteland
'n borderij, de kerk, de kroeg
booreverstand
heej heelt van motors en muziek
ik wil 'n band ik wear bekend
heej kreeg geliek
doar koste ze neet mier neave
en dan is 't mar dom
wat ik duj
heb ik andere maniere
zo dom wat ik duj
ien ding zal ik noeit verliere
elke daag 'n bitje viere
en dan is 't mar dom
want iederien haj aalt gezagd
d'r is in dit land
gen mins din op ow liedjes wacht
mar heej heelt vast an de gitaar
an zien geveul an de muziek
en met elkaar
elke oavend alles geave
en toen d'n drummer zienne
latste roffel sloog
en 't latste glaas oaver de taffel vloog
ien ding zulle weej noeit vergeate
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(Poels, CD: Water, lucht en liefde, Hans Kusters Music 1997)

De signatuur van Rowwen Hèze wordt in deze tekst met dikke pen overgetrokken.
De Rowwen Hèzische visie op het leven vliegt fladderend als een levendige vlinder
door heel het oeuvre. Volhouden, bij jezelf blijven, doorzetten (vechte, valle en
opstoan), boerenjongensmentaliteit, bier drinken en een zedenspreuk (hier ‘elke daag
'n bitje viere’) zijn topics die in veel teksten worden bespeurd en in dit bespiegelend
gedicht (nog eens) alle samenkomen.
De auteursintentie kan ook hier moeilijk buiten beschouwing gelaten worden, want
hoewel veel kleine bandjes vanuit een onbekende plek, zonder veel verwachting,
maar met ontoombaar enthousiasme bekend zijn geworden, treedt de band Rowwen
Hèze als enige naar voren in dit gedicht doordat de levensvisie van de band als jus
over de tekst ligt.
Dan is ‘t mar dom lijkt wel deel II van het lied Rowwen Hèze waarin zinnen floreren
als ‘lat meej mar drinke wat ik drink, lat ze mar proate oaver meej, lat ze mar zegge
dat ik stink, dat giet vanzelf wal wir vurbeej.’ De ik is hier de kluizenaar Christiaan
Hesen (bijnaam: de Rowwen Hèze) en de jongens hebben de naam van de band
natuurlijk niet voor niets naar deze kluizenaar vernoemd. Christiaan Hesen werd
flink bekritiseerd, maar hield vast aan zijn denkpatroon. Net zo sloeg de band Rowwen
Hèze de kritiek in de wind dat de naam niet goed was, omdat hij niet uit te spreken
of te schrijven was. Maar belangrijker nog, de band is ook trouw gebleven aan zijn
geloof in succes, aan de levensinstelling dat je in jezelf moet geloven, dat je moet
‘blieve loepe’, ook al is het volgens anderen dom. Maak iets van het leven door elke
een dag een beetje te vieren, tot aan de (door Poels zo vaak aangehaalde) dood, in
een metafoor neergezet in het laatste couplet.
Poels sprak in een interview met Geert Hendrickx met de titel Leven met een zeven
woorden die op de achterflap van Dan is ‘t mar dom hadden kunnen staan: ‘Zo sta
ik ook tegenover het leven. Ik bedoel: ik laat het komen zoals het komt. Ik hoef niet
zo nodig op jacht naar het grote geluk. Af en toe overvallen worden door een kort
moment van geluk - dat is eigenlijk alles wat ik vraag.’ (Henderickx, 2000)

Vergeate
Dat doar is Lei, Lei is enne boer
Het koeie en prei en verkup alles doer
‘s merges vroeg op, de ganse daag werke
nou zit ie hier, zo zwart als ‘n verke
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gister het heej nog tot twie oor gezeate
allien ziene jas, den is ie vergeate
SHIT!
’t is kermis en dan is ‘t hier altied druk
kermis of neet, op den hook op die kruk
doar zit dan dezelfde, echt zonne stille
beroepsvreejgezel, zienne tied te verspille
vertelt over vroeger, heat veul oetgevrete
allien ziene naam, den ben ik vergeate
‘t zellefde bandje zit hier weer te speule
en ik denk dat ik wet hoe zeej zich now veule
‘t makt wel muziek mar gen mins die ‘t snapt
iederien drinkt en niemand die klapt
ge mot wel van geld of muziek zien bezeate
of op zien mins, snel kunne vergeate
Jopie ken ik nog van huul lang geleeje
dat was enne linke en neet gauw tevreeje
haj moeite mit drank, moeite mit vrouwe
totdat zeej um vroog, toen zien ze goan trouwe
um twellef oor noar bed en um half zes eate
now is alles weer good umdat ze vergeate
Mark d'n is slum, den wet alles van cente
van koepe, belegge, van rente op rente
van hoe ge op termien ‘t beste kint spare
en van roeje wien en dikke sigare
sigare zo lang, die kunde neet meate
heej had weer gen vuur, dat is ie vergeate
VUUR!
Jan had gedronke, proat over d’n doed
gister kwam ik nog in Ysselsteyn oet
dat kerkhof stiet vol mit ontelbare kruuse
ontelbare rieje, mit nog veul mier pruuse
ik heb ‘n kwartier beej dat burdje gezeate
in vrede zolang als weej dit ni vergeate

(Poels, CD: Vandaag, Hans Kusters Music 2000). Tekst van (Poels, Rowwen Hèze
- Vergeate, z.d.), kleine tekstuele wijzigingen door TN, in samenspraak met JP

In een interview met Chris Muyres zegt Jack Poels: ‘Als ik teksten schrijf, wil ik
altijd beide kanten van de medaille belichten. De leuke dingen van het leven en de
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melancholieke. De dag en de nacht. Het een bestaat bij de gratie van het ander en
het gaat erom daarin de balans te vinden, de harmonie. (Muyres, z.d.)
Deze verenigbaarheid van het amusante met het melancholieke komt in veel
Rowwen Hèze-teksten voor, maar Vergeate lijkt hier het standbeeld van te zijn.
Verder is deze verenigbaarheid te zien in de in deze bloemlezing opgenomen Noeit
mier goan en Bestel mar, maar ook in de merkwaardige en daardoor mooie nummers
Beer en, paradoxaal in deze opsomming, Zonder beer.
Primair is de tekst humoristisch, ritmisch en qua rijm weinig verrassend. En toch,
op een of andere manier weet Poels weer een gevoelige anticlimax te creëren in de
laatste twee regels. Dat komt waarschijnlijk doordat hij in het laatste couplet, net als
in de eerdere strofen, eindigt met het woord vergeate, maar daar dan wel voor het
eerst in een ernstige betekenis. Het woord vergeate als zodanig treffen we door het
gedicht heen aan in verschillende betekenissen, uiteraard met verwantschap tot elkaar
(polysemie). In strofe één is de betekenis ‘verzuimen mee te nemen’, in twee ‘uit het
geheugen verloren gegaan’, in drie ‘verdringen’, in vier ‘proces doorlopen waardoor
informatie uit het geheugen verloren gaat’, in vijf dezelfde als in één. En juist als de
luisteraar weer een humoristische betekenis verwacht, is daar het laatste ‘vergeate’
van het gedicht. Dit is semantisch het meest verheven. Het betekent iets in de zin
van voorbijgaan. Of ‘ni vergeate’ samen betekent vereeuwigen, waarmee vergeten
als substituut van tijd kan worden gezien.
Verder toont dit lied zich markant doordat er typische Rowwen Hèze-grondstoffen
in zitten. Te denken valt aan de concrete naam (Lei, Jopie, et cetera), zelfspot (strofe
drie), boerenjongensleven (‘s merges vroeg op, de ganse daag werke, nou zit ie hier,
zo zwart als ‘n verke) en uiteraard aandacht voor de dood (laatste strofe).

Limburg
't Is 'n kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Limburgs lult
ik heb mien ganse lange leave gewacht
op d'n daag di mos koome en op de nacht
op alles wat ik woj, mar wat ik noeit kreeg
't waas te deur, of te vroeg, of te laat vur meej
wachte op succes en op di moeie daag
dat ik in de zon in miene zeilboet laag
riek woj ik were, beroemd en gevierd
mar tot nou toe heb ik allien mar gelierd
zoveul tied en zoveul energie
en amper iemand di meej kent, zeg nou wie
soms heb ik gedocht 't keumt dor al dat beer
en met 'n vies gezicht zat ik mien glaas wir neer
of 't keumt dor 't eate, ik leaf verkierd
haj ik vroeger mar door gelierd
denke, denke, denke ik begreep 't neet
mar ik wiet nou woar 't aan leet
want d'r keumt enne daag
dan loep ik dor Maastricht
dan zidde minse denke, ik ken dat gezicht
dan loep ik oaver stroat en wer noagerend
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doar hedde di beroemde, ik bin herkend

(Poels, CD: Blieve loepe, Hans Kusters Music 1990)

… en na 30 jaar is er de dag dat heel Holland Limburgs lult!

Conclusies over dertig jaar oeuvre van Rowwen
Hèze
Doorlopende levenslijnen
Om te beginnen: Poels’ pen zoekt niet altijd een levenswijsheid. Een deel van de
Rowwen-Hèzeteksten zijn echt voor de ‘lol’. Ze schallen lekker door de tent en
hebben weinig om het lijf. Rowwen Hèze is en blijft ook een feestband, spelend in
een vochtige tent, gasten met ontblote bovenlijven, varkensstiften, bier en pogo.
Hoewel veel teksten van de onvervalste feestnummers niet poëtisch zijn, dragen ze
alle tezamen een wijsheid uit die de band wil uitstralen: elke dag een beetje vieren!
Maar pas op: Bestel mar, Rowwen Hèze en Als ik drink zijn waarschijnlijk niet de
teksten waar een vooropgezet plan van algemeen uitgedragen wijsheid achter ligt,
maar die wijsheid valt vaak wel degelijk uit de nummers te halen.
Na zo’n 135 uitgegeven nummers blijken er heel wat thematische dwarsverbanden
door het oeuvre van Rowwen Hèze te lopen. Waar in de begintijd reeds verschillende
thema’s werden aangesneden, los van elkaar, blijken bij de groei van het tekstarsenaal
vaak dezelfde thema’s terug te keren, zij het vanuit een (net wat) ander perspectief.
Juist deze veelzijdige reprise van thema’s maakt dat de band een eigen adem is gaan
uitblazen.
Vaak bewust, maar waarschijnlijk ook instinctmatig zijn er veel literaire knipogen,
terugverwijzingen zichtbaar tussen teksten, waardoor intertekstualiteit ontstaat. Vanaf
het album Water, lucht en liefde zijn veel nummers binnen een album thematisch
met elkaar in verband gebracht, daarnaast staken de bandleden oude nummers in
nieuwe jasjes. Muzikaal en tekstueel is dit het geval bij Zilver, puur muzikaal bij
Andere wind.
Juist deze terugkerende thematieken heb ik gepoogd samen te vatten in wat hier de
naam ‘doorlopende levenslijnen’ heeft. Dat zijn de vijf thema’s waaronder zich de
gedichten van deze bloemlezing scharen: Van Limburg tot Limburgs, Werelds, Zucht
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naar liefde en geluk, Het onvermijdelijke, Vluchtige en verpakte liefde, Succes met
boerenjongensmentaliteit. Voor wie wil, het gehele oeuvre van Rowwen Hèze zou
opgedeeld kunnen worden onder deze thema’s.

Authenticiteit
De oorsprong van het tekstuele succes ligt in een authenticiteit waarmee uitdrukking
wordt gegeven aan gedachten en overpeinzingen van de dichter Poels. Een echtheid
die alleen door jarenlange opvoeding binnen een vertrouwde omgeving ingeslepen
kan worden. En die omgeving van de jongens van Rowwen Hèze was een wereld
waarin hard werken, een no-nonsensehouding, nuchterheid in beschouwelijke zin en
verbondenheid leidend waren.
Niemand kan anoniem dronken worden in een dorpje als America, maar dat hoeft
ook niet. Immers, in eeder kelder leet e liek en je beter voordoen dan je bent is nergens
voor nodig. Als je hard werkt, mag je ook drinken. En als je drinkt, zegt dat verder
niets over hoe je bent. In America worden de mensen geaccepteerd zoals ze zijn. Ze
zullen wel moeten, want op de basisschool heb je wat vriendjes en een paar
vriendinnen met allen hun eigen, afwijkend karakter en daar moet je het mee doen.
Meer is er niet. Of je maakt er het beste van met kinderen die allemaal op hun eigen
manier een eigenaardigheid hebben, of je staat alleen. Zo leer je het goede in elk
mens te zien, pas je je aan en blijf je trouw aan je naasten. Dat de jongens van Rowwen
Hèze stuk voor stuk op deze manier zijn grootgebracht, blijkt uit hun doen en laten
en al helemaal uit de teksten van Poels. Als je na dertig jaar nog steeds na elk optreden
teruggaat naar je stamcafé in plaats van het nachtleven van de poenerige stad te
verkennen, dan zegt dat wel wat over trouw aan je stand en je vrienden. En door
goed te luisteren naar de teksten van Poels ontdek je de achterkant van zijn gelijk,
ook al moet je soms je best doen om door de uitbundige melodieën heen de talige
boodschap in haar volle omvang te ontvangen. Rowwen Hèze van Rowwen Hèze is
het apocriefe schoolvoorbeeld van een gedicht dat de levenshouding van de band
sterk neerzet met eenvoudige woorden en zonder poëtische hoogstandjes. Het nummer
is net als de band vernoemd naar een kluizenaar uit de Peel, Christiaan Hesen, en
het verkondigt diens levensvisie, maar lijkt daarmee ook de teneur van de band, de
Peelbewoner, Americaan en zelfs ieder zichzelf wegrelativerend mens neer te zetten.
Het leven mag zwaar zijn, sla je er doorheen en blijf daarbij vooral jezelf. Het is een
van de eerste herkenbare levensgevoelens die Rowwen Hèze uitdraagt en niet geheel
toevallig in een lied dat de naam van de band draagt. De tekst wordt gezongen op
een feestelijke polkamelodie met een snufje texmex en wals, maar de band
verpersoonlijkt in dit lied de eenvoud van het bestaan en kondigde destijds aan vanuit
welke zienswijze de fans de komende dertig jaar verwachtingen mochten scheppen.
Als je niet goed luistert, hoor je beer, doe je dat wel, dan bespeur je ballade. En nu,
na dertig jaar Rowwen Hèze, thematiseert de theatertour deze opmerkelijke
broederschap nog steeds: ballades en beer.
Socioloog Jan Brands schreef Een splinter van de ziel (Brands, 1995) over de band,
omdat hij geïnspireerd raakte door deze groep jongens die 'wereldmuziek' maken op
hun boerenfluitjes, door gewoon thuis te blijven. De nuchtere, dorpse en tegelijk toch
heel wereldse kijk op het leven van de jongens van Rowwen Hèze wordt in heel wat
teksten uitgedragen: Rowwen Hèze, Blieve loepe, De neus umhoeg, Groete an God.
Liedjes die, alle op eigen wijze, de boodschap in zich dragen dat in de basis en op
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het eind iedereen gelijk is en je je dus niet beter voor hoeft te doen dan je bent. Leef
je leven op je eigen manier. Het is deze levenshouding die de mannen van Rowwen
Hèze zelf ook uitdragen naar de buitenwereld, hoe beroemd ze ook zijn geworden.
Alleen zes mensen bij wie met de paplepel ingegoten is om niet te snel te oordelen
en jezelf en anderen trouw te blijven kunnen zulke teksten met bijhorende melodieën
met zo veel echtheid neerzetten.

Het ongezegde
Vur altied is vurbeej, Twieje wurd, Hemel op aarde, De Zwarte Plak, Goud, De neus
umhoeg, Kleine man, Engel, Dag geluk, en vele andere nummers zijn stuk voor stuk
teksten die je raken, terwijl de dichter hoogdravend taalgebruik en wollige woorden
mijdt. Poels schrijft over gewone mensen (maar dan ook weer niet zó gewoon) voor
gewone mensen over thema’s die hij vaak niet expliciet noemt, maar geloofwaardig
en uitvoerig verpakt in fijnmazige woorden. De luisteraar mag de boodschap er zelf
uithalen en dat leidt onvermijdelijk tot multi-interpretabele analyses, tot discussies
over het ‘bedoelde’ en in te vullen open plekken. Bovenal vraagt dit een oplettende
luisteraar.
‘Geen vals sentiment, kleine woordjes’, schrijft Geert Henderickx. ‘De angst om
afgerekend te worden op mijn ontroering speelt bij mij onder het schrijven absoluut
niet mee’, zegt Jack Poels. ‘Ik probeer alleen maar door te dringen tot de kern van
wat er in mij omgaat en dan worden zelfs de meest overweldigende ervaringen haast
vanzelf teruggebracht tot iets wat bijna banaal lijkt. Liedjes in hun meest pure vorm
blijven toch het allermooiste, niet in de laatste plaats omdat ze nooit zullen gaan
vervelen, al hoor of zing je ze nog zo vaak. Vroeger wou ik nog wel eens noteren
wat mij in een onbewaakt moment te binnenschoot, maar ik gruwde van mezelf als
ik die zinnen dan later teruglas. Hoe had ik ooit zoiets overdrevens op papier kunnen
zetten? Het was niets anders dan een hijgerig snakken naar het onder woorden brengen
van iets groots en meeslepends.’ (Henderickx, 2000)
Een techniek die Poels vaak gebruikt bij het neerzetten van een onverwringbaar
gevoelig beeld, is uitvergroten, wat vaak lijkt op vertragen. In zijn verhalende
gedichten, zoals De Peel in brand en Dit harde bed maakt hij een heel verhaal van
repectievelijk een impressie en iets wat elk mens ongeveer elke dag van zijn leven
meemaakt: moe in slaap vallen en opgewekt wakker worden. En in Elke Kier Als
Geej Lacht wordt de lach en de aanzet tot die lach van een geliefde uitvergroot tot
op het ridicule af. Nu is het nog wachten op het gedicht van Poels over de vallende
druppel, helemaal van de kop van de kraan tot in de sifon.
Speciale vermelding komt in dit kader toe aan Vur altied is vurbeej en Vlinder. In
Vur altijd is vurbeej blijkt zo veel impliciet, dat totaal verschillende thema’s
verantwoord kunnen worden, hoewel, ongeacht de interpretatie, op de achtergrond
een algemeen thema aanwezig is: het onvermijdelijke. En in geen enkele tekst wordt
het werkelijke thema mysterieuzer, zelfs huiveringwekkender weggelaten dan in het
dramatische tableau van Vlinder, dat daarmee meedogenloos demonstreert waar de
bewoners van het dorp tijdens de vermissing van Nicky Verstappen zich schuldig
aan hebben gemaakt. Wil je deze teksten waarderen, dan moet je bereid zijn door de
kleine woordjes de ware boodschap te vinden. Daarvoor moet je flexibel de eerder
besproken beeldspraak interpreteren, klankspelingen ontdekken, tussen de regels
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door het echte thema zoeken, syntactische figuren opmerken en daarvan de functie
aanvoelen.

De Mens als scenario
Poels wisselt in zijn oeuvre lyrische en verhalende poëzie met elkaar af. Maar welke
vorm ook gehanteerd wordt, de dichter put altijd uit ervaringen, mensen en
gebeurtenissen om hem heen. De beelden, hoe abstract ze ook mogen zijn, die in
woorden verschijnen op papier moeten ergens vandaan komen. Zo zou je kunnen
stellen dat in elk gedicht realistische ervaringen en mensen, soms de dichter zelf, een
rol spelen.
Poels geeft de mens door zijn hele repertoire een nogal prominente rol. Hij schuift
als het ware met personages van de voor- naar de achtergrond door zijn gehele oeuvre
heen. Ze komen heel dichtbij als hij ze met naam en toenaam noemt. Dikke Nel
portretteert Nels verhaalkunst in de kroeg. Caféklant Henk doet het ook goed in het
café en dat wordt neergezet in Henk is enne lollige vent. IJzeren Thijs verhaalt over
een bekend figuur uit de streek die afgeeft op de band. Jack Poels raakt in de tekst
zelfs met hem in gesprek. Ook Irene, Rowwen Hèze en Koning hay zijn voorbeelden
van teksten waarin Poels mensen vooropstelt.
Als Poels de namen van zijn personages niet noemt, spreekt hij tegen ze, dicht hij
over ze, of verhaalt hij zelfs over hun levens, en ten andere male lijken ze slechts
een scenario voor een gedachtebeschrijving. Het ontroerende Dichter bij ow lijkt
bijvoorbeeld duidelijk te gaan over iemand uit zijn omgeving. Bij deze tranentrekker
spreekt de verteller (‘ik’) tot de tweede persoon (‘ow’). Ditzelfde geldt eveneens
voor het later verschenen Liefde en Dichtbeej. In November vraag je je sterk af wie
de verloren liefde is; en van de dame die de hoofdrol vertolkt in Gespeegeld in de
raam hoop je innig dat ze dit nummer van Poels gehoord heeft en daarbij haar
mondhoeken omhoog trok. Vlinder gaat over de destijd vermiste Nicky Verstappen.
Proat Met Meej, Kleine man, ’t roeie klied zijn stuk voor stuk teksten met een
levensgezel van Poels in de hoofdrol en het zijn niet de enige. De Peel in brand is
uit Poels’ eigen herinnering geschreven, Auto vliegtuug gaat over zijn verdwijnende
vliegangst en in 50 joar is Jack natuurlijk zelf de hoofdpersoon. In Vergeate,
Kilomeaters en Probleme (geschreven door Martin Rongen) komen de mannen van
Rowwen Hèze en het bandje zelf aan de beurt.
De verzameling nummers waarin specifieke eenlingen een hoofdrol hebben, is
hierbij niet uitputtend beschreven en naast hoofdrollen worden ook bijrolletjes
vergeven aan echte mensen, zoals Bekker Lei in Niks aan de hand, boer Lei in
Vergeate, dr. Van Dongen in D.A.D.P.G.S., Dikke Piet in Bestel Mar en Jules (de
Korte), de zanger die op zondag het kerkorgel bespeelde, in Helenaveen. Poels dicht
de mens uit zijn omgeving een belangrijke rol toe, soms van heel dichtbij, bij wijlen
van veraf. Zoals op de site van Rowwen Hèze treffend beschreven staat, gaat het om
verhalen van onopvallende, maar toch eigenlijk niet zulke gewone mensen uit de
Peelse regio. Deze mensen worden bewust of onbewust geënsceneerd binnen steeds
weer andere vertelinstanties en in verschillende genres, in wisselende rollen die
passen bij het thema en doel dat Poels wil uitdragen. De rol van ‘de mens’ is in ieder
geval flagrant.

Poels als dichter
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Jack Poels geeft in wezen in al zijn gedichten uitdrukking aan een gevoel en is
daarmee dus nooit zakelijk en objectief, maar emotioneel, subjectief. Ook geldt dit
voor de teksten van de andere bandleden, zoals Martîn Rongen en Theo Joosten. In
het poëtisch oeuvre van Rowwen Hèze zien we dat doorlopend gewisseld wordt in
het uitdrukken van gevoelens, het weergeven van een impressie, de beschrijving van
een situatie, een observatie, een lofprijzing, een klacht, een filosofische of algemene
beschouwing. De inhoud is zo heterogeen dat hij niet onder een algemene noemer
is te vangen.
Vanuit verscheidene taalsituaties, thematieken, aspecten van poëtisch taalgebruik,
formele verschijnselen van de versleer worden de gedichten in uiterst compacte taal
tot leven gewekt. Dit op verschillende manieren weergeven van gedachten op
expressieve wijze met weinig woorden is bij de teksten van Rowwen Hèze een
duidelijk aanwijsbaar gegeven. Dat stijl- en vormkenmerken nauw samenhangen met
het thema kwam aan de orde bij de verschillende analyses.
In de teksten van Rowwen Hèze is het lyrisch subject geregeld expliciet aanwezig
in de vorm van een 'ik' die zijn/ haar gevoel uit aan iemand anders of 'aan de wereld'.
Maar ook als het woord 'ik' ontbreekt zal wat er in het lied c.q. gedicht staat vaak
direct verbonden worden met de schrijver. Wanneer een gevoel, een persoonlijke
ervaring wordt uitgedrukt of een waarneming wordt beschreven, lezen we deze als
de ervaring of waarneming van een lyrisch subject. Een duidelijk voorbeeld waarin
Poels dit laatste laat gebeuren is 'Goud'. In dit lied schetst het lyrisch subject op een
eigenaardige manier de subjectieve ervaring en waarneming van het landschap van
de Peel zonder een keer ‘ik’ te gebruiken.
Een nieuwe situatie ontstaat wanneer een personage in de derde persoon wordt
geïntroduceerd. Meestal wordt dit personage uitsluitend vanuit het standpunt van de
schrijver beschreven, maar ook de visie van het personage zelf kan worden
weergegeven. Zo'n gedicht krijgt een verhalend karakter, ook al bestaat het maar uit
een beperkt aantal regels. Een voorbeeld hiervan is 'IJzeren Thijs'. IJzeren Thijs
wordt geïntroduceerd met 'Heej' ('Hij'): ‘heej hult neet van Rowwen Hèze, heej heult
van Judas Priest’, terwijl 'Rowwen Hèze' eigenlijk het lyrisch subject is: ‘en dat weej
genne hardrock speule haat ie nog ’t miest’. Dit geeft een komisch effect. Zelfs zien
we hier even een dialogische taalsituatie ontstaan, die nog meer humor toebrengt aan
het geheel: ‘mak 's 'n liedje oaver meej man op muziek van Judas Priest, dat motte
geej 's zeen dan is 't elke oavend fiest. Ik zei: ‘n liedje oaver ow Thijs mergeoavend
is ’t kloar, ik doch: 'n liedje oaver ow nog in gen honderddoezend joar.’ In Gespeegeld
in de raam exposeert Poels in de derde persoon, wellicht in de lijn van Ien minuut,
een korte verliefdheid in de trein; de vluchtigheid van het moment wordt benadrukt
doordat hij haar slechts gespiegeld in het treinraam bij nacht ziet. Waar je in Ien
minuut ontroerd wordt, moet je bij Gespeegeld in de raam lachen en de gekozen
derde persoon is daar mede debet aan. Of Poels het nu wist of niet, maar de keuze
en wisselingen van vertelinstanties getuigen van schrijverstalent.
Bijzonder is dat juist de teksten met een verhalend karakter in de derde persoon
voor veel ontroering bij het Rowwen Hèze-publiek zorgen, terwijl je bij poëzie zou
verwachten dat de ik-persoon en een aangesproken jij eerder een gevoel van dichtbij
creëren. Niettegenstaande dat Poels ook mooie lyrische (vooral) liefdesgedichten in
de ik-persoon heeft geschreven, bezit hij een talent om vanuit een impressie,
geschreven in de derde persoon, in de emotie van zijn publiek binnen te dringen. De
Peel in brand, Blieve loepe, Twieje wurd, Vlinder, De neus umhoeg, D’n harde weg
zijn een voor een voorbeelden die door de afstandelijke dichter een enigmatisch
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karakter krijgen. Het zijn ook deze teksten die, ondanks de wellicht beoogde
boodschap van Poels, een multi-interpretabel karakter hebben. De vereiste lezers-,
of in dit geval luisteraarsactiviteit ontketent een sterkte identificatie en lokt wellicht
uit dat iedereen er een herkenbaar gevoel in terugziet.
Een kenmerk van gelegenheidspoëzie is dat het lyrisch subject zich tot een persoon
richt die in de werkelijkheid bestaat en aan wie het gedicht wordt opgedragen. Direct
gebeurt dit in veel (vooral liefdes)teksten met Poels’ geliefde ‘ow’, zoals Dichter bij
ow, Engel, Mien hart, November, Hemel op aarde, Heilige Anthonius, Same met ow,
Altijd op zeuk, Irene, Och, Megje toch en Flits. Soms speelt Poels met de toehoorder/
aangesprokene om een soort wending te bewerkstelligen. Bij Wakker wère komt in
het midden en op het einde heel even de tweede persoon langs, waardoor plots de
hele droom waar de tekst over leek te gaan in het teken komt te staan van zijn liefde.
En bij De Zwarte Plak blijft het sterk in het midden of het één iemand is die hij
aanspreekt, of alle mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
Bij poëtische teksten, waarin de wijze waarop iets gezegd wordt doorslaggevend
is, zal een belangrijk deel van de analyse gericht zijn op de organisatie van het
taalmateriaal, op de functies die klanken, woorden, uitdrukkingen en hun combinaties
hebben in de tekst. Het gaat bij een analyse dus niet om een opsomming van een
reeks procédés, maar om aan te geven in welke samenhang de tekst de bepaalde
elementen bevat en welk effect deze hebben. Het verband tussen klank en betekenis
in poëtische taal bijvoorbeeld wordt klankexpressie genoemd. Klankherhalingen in
gedichten gebeuren niet zomaar. Ze willen een bepaald gevoel, of een beweging of
iets anders benadrukken. Zo wordt in len minuut en Wanssumse wind met behulp
van de ‘W’ de impressie versterkt van het zweven, het waaien: ‘weej goan waor de
wind os weid’, ‘op de wind oet Wanssum, Wanssumse wind. Werme wind, Wanssumse
wind.’ In het lied 'Lucht wordt expressieve kracht van het woord 'lucht' of 'luchtig'
versterkt door de klankherhaling van de 'L" (alliteratie) in andere woorden: ‘luchtig
leave liekt meej leuk, langzaam leas ik moeie beuk’. De herhaalde oe-klank die het
geluid van duiven accentueert in Heilige Anthonius is een van de voorbeelden van
assonantie. Vorm en inhoud worden dus één. Ze zijn onafhankelijk met elkaar
verbonden zijn, omdat de inhoud, de betekenis, mede tot stand komt door de vorm.
Aan metaforen ontbreekt het bij de teksten van Rowwen Hèze evenmin. Een metafoor
is een vergelijking waarbij het letterlijk deel van de vergelijking vaak ontbreekt. De
lezer/ luisteraar moet voor een goed begrip de in de tekst niet aangegeven betekenissen
zelf vaststellen en dat maakt de aanwezigheid van metaforen in poëtische teksten
ingewikkeld. Die ingewikkeldheid wordt nog versterkt doordat metaforen de
begrenzingen van één woord of één zin vaak te buiten gaan en grotere delen van een
poëtische tekst kunnen bestrijken. Zo moet de luisteraar van het hier niet opgenomen
Same met ow de betekenis van het thema zelf zien vast te stellen door de informatie
te ordenen en een grove vergelijking te trekken. Het eigenlijke thema wordt niet een
keer genoemd: problemen zitten soms zo diep, dat je er niet meer uitkomt zonder
hulp van een naaste. Er zijn wel verschillende aanwijzingen die samen de weg naar
het thema vormen, mits de luisteraar een juiste interpretatie maakt. De titel van het
lied is natuurlijk een eerste aanwijzing. Regels als ‘’t ging lang neet altied good met
meej/ ik woj aalt als al die andere zien/ loep met meej mei geaf meej ow hand’ geven
aan dat de lyrische ik problemen heeft en dat hij iemand nodig heeft om hem er weer
bovenop te helpen ('same nar de oaverkant', waarbij 'oaverkant' binnen dit lied een
equivalent is van 'betere tijden'). Het woord 'zondag' in de regel ‘dat ’t eindelijk wir
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zondag wuurd’ is een andere manier om ‘beter’ te zeggen. In deze bloemlezing is al
meermalen verwezen naar de metaforen die de boodschappen van Rowwen Hèze
vaak zo verpakken dat ze door de luisteraar uitgepakt moeten worden. In Goud waren
het de personificaties, evenals in bijvoorbeeld Zondag in ’t Zuiden. Doorspekt met
metaforen was ook Hemel op aarde. In Werme regen zagen we een aan het thema
aangepast woordgebruik: woorden als 'deake, werme regen, zomer, 't water dampte'
verbeelden het warmtegevoel. In Water wordt het warmtegevoel eveneens op een
speciale manier beschreven: ‘de groete stad is ’n saunabad, dit is zomer in het
kwadraat. ’t Glaas dat blinkt, terwijl ze dinkt, en ‘r parasol makt niks paraat.’ In
Nacht, geschreven door Rongen, horen we: ‘oh nacht, geej lacht’ en zo zijn er
uiteraard nog meer voorbeelden van beeldspraak: ‘de wegen warm van geluk’; ‘mien
oege zeuke en blieve hoape, mien hart bleef oape; ‘en de moan lachte meej oet’,
enzovoort. De metaforen overheersen zeker niet in het totale oeuvre. Hoewel ze
passend ingezet worden, is de kracht in de teksten van Rowwen Hèze vooral gelegen
in de vanuit authenticiteit gekozen kleine, eenvoudige woorden.
Opvallende stilistische procédés van zinsconstructie worden samengevat onder de
naam syntactische figuren. Tot de syntactische figuren van herhaling behoort het
parallellisme: structurele overeenkomst tussen zinnen of zinsdelen. Parallellisme
gaat vaak gepaard met herhaling van dezelfde woorden, woordgroepen of
grammaticale constructies, de eerder genoemde anaforen. Poels gebruikt dit procédé
heel regelmatig. Het geeft namelijk een grotere intensiteit aan de woorden van het
lyrisch subject. Zo herhaalt de lyrische ik in Vremd gegoan twee keer een hele zin
en zes keer een deel van een zin om de grote kracht die de 'geej', de aangesprokene,
op hem heeft, te duiden: ‘mar als geej nar meej lacht, als geej nar meej lacht, als geej
an meej denkt. Als geej op meej wacht, als geej op meej wacht, als geej nar meej
wenkt’. In Nacht komen ook de nodige parallellismen voor. In de eerste regel wordt
'’t leave' al meteen herhaald. In de eerste regel van de tweede strofe wordt ‘de pien’
herhaald. Hier wordt door middel van herhaling een verband gelegd tussen het leven
en pijn. De facto kom je in bijna alle liedjes van Rowwen Hèze rechtstreekse
herhalingen van woorden, woordgroepen of grammaticale constructies voor. Ook
komt er in een aantal liedjes de kruisstelling (het chiasme) voor, zoals in Wanssumse
wind. De kruisstelling is een techniek waarbij de woordvolgorde van twee qua
betekenis vergelijkbare woorden of woordgroepen wordt gekruist. Tot de figuren
van weglating hoort de ellips. Bij een ellips ontbreken bepaalde zinsdelen. Bij
Rowwen Hèze is hij in nagenoeg elk gedicht te zien, maar nergens zo treffend als in
Noeit mier goan.
Kortom, van eenzijdigheid of prototypisch taalgebruik is in de gekozen teksten weinig
sprake. Het switchen van versvorm, symboliek, woordgebruik, het afwisselend
gebruik van syntactische en semantische figuren, en het feit dat al deze procédés niet
zomaar worden toegepast maar met de specifieke, aanwijsbare functie om een werelds
thema in een Limburgse jas neer te zetten, maakt het interessant om een songtekst
te analyseren, of liever, op je te laten inwerken. Dit duidt op meer dan gezellige
Limburgse rijmelarij, het gaat veel verder dan streekverheerlijking, het is literatuur.
Tot slot nog één constatering. Soms wordt er gespeeld met conventies en dat creëert
spanning tussen creativiteit en traditie. Dat maakt ook dat soms ogenschijnlijke
feestnummers toch in deze anthologie zijn verschenen, omdat ze deze spanning in
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zich dragen. De combinatie van een ontspannende functie met een esthetische waarde
maakt Rowwen Hèze populair bij een groot publiek. Vergeate, waarin het thema
deels komisch wordt uitgewerkt, terwijl er afwisselend ook esthetische uitstapjes
worden gemaakt mag hier als toonbeeld dienen. De zinnen ‘Ge mot wel van geld of
muziek zien bezeate, of op zien mins, snel kunne vergeate’, ‘Um twellef oor noar
bed en um half zes eate, now is alles weer good umdat ek ze vergeate’ en ‘Ik heb ‘n
kwartier beej dat burdje gezeate, ’t blief vrede zolang als we dit ni vergeate...’ sluiten
een refrein af met een mooie levenswijsheid waarin vergeten een middel tot
vergoeilijking, vergeving, respectievelijk lering is. Deze frases zijn treffend en daarom
schenken ze esthetisch genoegen. Maar ‘Sigare zo lang, die kunde neet meate, heej
had wir gen veur, dat is ie vergeate… VUUR!’ heeft slechts een komisch effect. Daar
waar de hele tekst in zijn geheel humoristisch van aard is, springt met name de
anticlimax eruit in de laatste strofe. In principe speelt Poels hier ook met oude wetten,
want onder welk genre moet je deze tekst scharen? Het is aan de luisteraar. Van
belang is dat de tekst opvalt. In dit opzicht nog een laatste voorbeeld van een tekst
die net niet is opgenomen. ‘Hoe kan dat da, hoe kan dat da, hoe kan dat da, hoe kan
dat da, hoe kan dat da, hoe kan dat da, hoe kan dat da, hoe kan dat da’ in Hoe kan
dat da als enige tekst in een couplet met een agressief ritme in een dubbele spondee
(vier beklemtoonde lettergrepen achter elkaar) laat de verwarring van het hoofd van
de protagonist doorslaan naar dat van de luisteraar. Waar je bij aanvang nog denkt
dat de zanger-dichter een snel slaande trom nadoet, blijken na enige verwarring
woorden van ontsteltenis naar boven te schieten (Hoe kan dat da). De opschudding
die de plotselinge extase teweeg brengt wordt verder in conventioneel-poëtische tekst
uiteengezet: ‘Ik heb 't al zoelang, ik begriep ’t neet, gen idee wurrum, woaran ’t leet,
ik heb de latste tied 'n raar humeur, ik zij in elke daag 'n nijje kleur’. Waar Hanlo
louter experimenteerde in zijn Ote boe, verenigt Poels zijn experiment met het
traditionele.

Decor en Hoofdpersonage Limburg
Poels behandelt in zijn teksten veel algemene thema’s, die wereldwijd aan de orde
zijn. Door deze wereldse themabehandeling ontstaat wellicht de indruk dat Limburg
slechts een decorum voor Poels is om zijn boodschap vanuit zijn zuidelijk hart kracht
bij te zetten; een boodschap die wereldser is dan de zuidelijke omgeving waarin die
verpakt is. Dat zou echter onvoldoende genuanceerd zijn. In al het voorgaande is
aangetoond dat Rowwen Hèze wereldse thema’s uitdraagt, maar je kunt er niet
omheen dat Rowwen Hèze Limburg wel degelijk vereert. Met natuur- en
sfeertekeningen van Limburg, innerlijke herinneringen aan (gevoelens in) Limburg,
levenswijsheden uit Limburg, karakterbeschrijvingen van de Limburger wordt de
lof gezongen over de provincie, en met name het Peelgebied. Een ‘paar’ voorbeelden
dan: Helenaveen, Goud, Werme règen, De Peel in brand, Limburgs land, Zondag in
’t Zuiden, Lied vur Limburg. Het lied Limburg hoort het minst thuis in het rijtje, maar
als het succes van de band landelijk wordt, staat Limburg wel op de kaart, schreeuwt
de titel.
Wat het thema ook is, doorlopend is America, de Peel, Limburg het speeltoneel.
De personages komen er vandaan of zijn uit de buurt. De streek vormt het
toneeldecorum, vaak in de herinnering. Geregeld ook wordt er een ode gegeven aan
het Peeldorp, of voelt de band het als zijn plicht America van Nederland op de kaart
te zetten. Het komische lijntje Niks, stront niks, Mier, stieds mier en America dat
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stiet is hier het carnavaleske voorbeeld van. Zilverstroat toont het respect dat de
bandleden koesteren voor hun geboortegebied. En om Helenaveen kun je natuurlijk
ook niet heen. Gaat in de Weg is weer een beschrijving van de omgeving waarin
Poels is opgegroeid. De kracht hoe hij daarin met ogenschijnlijk onbenullige
voorbeelden een sentimentele voorstelling kan neerzetten evenaart bijna De Peel in
brand en Werme Règen. In Wanssumse wind blikt Poels terug op enkele herinneringen
aan het gelijknamige dorp en maakt hij in het liedje letterlijk een rondje door het
dorp waar hij lang niet meer geweest is.
Soms moet Poels even weg uit Limburg. Niet omdat hij de provincie beu is, maar
om hem juist weer beter te kunnen zien. Bart Ebisch, journalist van De Limburger,
schreef dat Poels nog nooit zo naar Limburg heeft verlangd als in het HAL-liedje
‘Praag'. De grote uitstap naar Amerika leverde ook heel wat liedjes op. Ze spelen
daar, maar doen allemachtig denken aan de Limburgse situatie.
Limburgs. Het dialect waarin Rowwen Hèze stug volhardt, is de ziel achter iedere
gebruikte poëtische techniek, themabehandeling of natuurbeschrijving en haalt het
glas van standaardtaal weg, zodat het ware beeld nog mooier, nog echter klinkt. En
daarmee dragen de teksten bij aan de dialectrenaissance in Nederland. Het is weer
gelouterd om in een dialect muziek te maken; iets wat lange tijd onoorbaar was.
Rowwen Hèze heeft, naast bands als Skik en Normaal, in een roerige tijd bewezen
dat de liefde voor de eigen provincie en het eigen dialect niet zullen verdwijnen.
De twist tussen Limburg als decorum en Limburg als hoofdpersonage wordt subliem
ontrafeld door Muyres na zijn interview met Jack Poels: ‘Het is een mooie gedachte
dat Poels troost vindt in De Peel, terwijl anderen troost vinden in zijn liedjes, en zo
via een omweg eigenlijk ook weer een beetje in de Peel. Als je het zo bekijkt is de
Peel misschien wel een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland!’ (Muyres,
z.d.)

Nawoord: objectieve beredenering
Eerlijk is eerlijk, als Limburgse fanaat van Rowwen Hèze geniet en voel ik met deze
karakterisering van teksten van de band uit the Saus wellicht net wat meer mee dan
toegestaan is bij het maken van een zo objectief mogelijke onderbouwing. Afstand
bewaren was een problematische en onaangename besogne tijdens het schrijven over
liedteksten die al zo’n 24 jaar door de huiskamer galmen en die ik al menigmaal
onder het genot van de nodige pilseners ter analyse heb voorgelegd aan vrienden.
Een element dat een objectieve redenering voor vaststelling van de ‘meest treffende’
teksten in de weg stond, was simpelweg ook de muziek. Al zou je de teksten niet
verstaan, dan word je nog meegesleept door de voltallige band op de speciale muziek.
Graag zou ik Maria dan ook genomineerd hebben, simpelweg omdat die melodie
me gewoon raakt, maar dat zou met het hier vooropgezet doel mijn geloofwaardigheid
niet ten goede komen. De dubbelzinnigheid van de zin die staat bij de boekkenmerken
van Alles wat ik schreef van Jack Poels spreekt in dit opzicht boekdelen: ‘Voor
MARIA zijn geen woorden.’ (Poels, 1998)
Het zou naïef zijn te denken dat alle fans het eens zijn met de door mij gemaakte
keuzes. Gelukkig maar, want als luisteraar kun je gegrepen worden door een woord,
een zin, een melodie, zelfs door een specifieke klankcombinatie en om tragische
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redenen kun je volschieten bij een lied, dat een ander koud laat. Zo vertelde schrijver
Ralf Mohren mij ooit erg geraakt te zijn door Same met Ow, waar hij ook naar verwijst
in zijn Afslag herberg de troost (Mohren, 2012), terwijl ik dit lied niet bij de favorieten
reken. Op welke gronden moet je dan als eenling, ook maar een fan met een
subjectieve beleving van de wereld om hem heen, een verzameling teksten kiezen
die gelden als beste, meest typerende, treffende, literaire uit het oeuvre van Rowwen
Hèze? Hopelijk heb ik dat een beetje kunnen onderbouwen. Ik was in ieder geval
dankbaar dat ik het in al die jaren opgekropt genot mocht tentoonstellen.
Mijn vriend Jochem Bertens, aan wie Rowwen Hèze troost bood na het overlijden
van zijn moeder, wil ik bedanken voor inspiratie, net als mijn collega’s Nederlands
van Fontys Sittard. Lou Spronck ben ik zeer erkentelijk voor zijn opbouwende en
eerlijke feedback op mijn tekst. En grote dank natuurlijk aan mijn geduldige vrouw
Nicole, en haar vader Lambert, bij wie ‘weej dichter zouden willen zien’.
Ik hoop dat de lezer van deze anthologie bij een bezoek aan Rowwen Hèze niet alleen
nog drinkt, maar ook klapt. En mocht de band ooit stoppen, dan is de pijn verzacht
door Rowwen Hèze zelf. Immers, soms is het beter iets moois te verliezen, beter
verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.
Bedankt, mannen, voor dertig jaar elke dag een beetje vieren,
Tim Neutelings
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