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welkom wuiven ze



Welkom, wuiven ze,

de wilgen hier op de dijk.

Eilandfestival.

Festivalhoeve;

vlak voor de bieten komen,

eerst muzieknoten.



het doek gaat op



Ik kwam zopas aan

en kijk de nevel trekt weg!

EEF, het doek gaat op.

EEF, tentenieren

met muziek en een hapje.

Op staande voet jong.



achter slot en dijk



Op de boerderij,

veilig achter slot en dijk.

Eilandfestival.

Het riet in de gracht

rondom ’s Gravenhoek wiegt mee.

Eilandfestival.



overal mensen



Overal mensen,

de voorschoot van de hoeve

is nu heel kleurrijk.

Een oude hoeve

boordevol nieuwe mensen.

Eilandfestival.



artiesten trekken



Zo zonder EEF nu

zou het in Noord-Beveland

toch ook maar leeg zijn.

Artiesten trekken

op EEF alle kleuren aan.

En soms een vlinder.



en verse bloemen



En verse bloemen,

verse bloemen en bloemen.

EEF, verse bloemen.

Najaarsfestival;

zelfs de hoeden dragen nu

op EEF nog bloemen.



papegaai van eef



Papegaai van EEF;

ook hij mag backstage en zet

een grote bek op.

Eilandfestival.

Een meeuw komt even kijken

en vliegt snel terug.



even even



EEF, even EVEN

tussen de groene armen

van Noord-Beveland.

Eilandfestival.

En de enige zuchtjes

nog die van de wind.



groen tussen het groen



Een man met citer,

in het groen tussen het groen.

Ook groen zijn klanken.

Ondergaande zon

zet het avondprogramma

van EEF gloedvol in.



genoeg geduld



De Oosterschelde

legt er zich even bij neer.

Dat wíj nu deinen.

Mensen hier op EEF,

met meer dan genoeg geduld

voor een paar haiku’s.



een breekbare stem



EEF, de muzikant

krijgt zelfs dit eiland windstil,

de mensen muisstil.

Een breekbare stem;

onder een zeil en lichtjes.

Eilandfestival.



alle maskers vallen af



Duurzaam en eerlijk

onder heldere hemel:

Poké Bowl op EEF.

EEF zonder gêne;

alle maskers vallen af,

alleen nog glimlach.



alle soorten stoelen



EEF, rond de kiosk

staan alle soorten stoelen.

En mensen. Mooi zo!

En de meeuwen dan?

Even naar de overkant,

geschrokken van ons.



de vliegers van eef



Kijk daar, dolfijnen

bóven ’t Eindeloos Eiland!

De vliegers van EEF.

Hier voor even nu

wij de koetjes en kalfjes.

Festivalhoeve.



nog dát zonnetje



Hoe deden ze het?

Nog dát zonnetje op EEF!

Najaarsfestival.

En achter de dijk

deint de Oosterschelde al

zachtjes met ons mee.



een soundcheck



Al van ’s morgens vroeg

een soundcheck onder de tent.

Ik raad de toekomst.

Ik luister en schrijf

en kijk en proef en wandel.

Kortom: ik EEF hier.



rook van pizza



De rook van pizza.

En zo meteen ook de smaak.

Hem nu al proeven.

EEF; groot is de schuur.

Maar de poorten blijven dicht.

Regen bestaat niet.



coup de théatre



In zonnig spotlicht,

EEF nu op de boerderij.

Coup de théatre.

De eerste noten

van de herfst vallen op EEF.

’t Zijn muzieknoten ...



wind in de bomen



Grote rode bus

rijdt vol de dijk op, leeg af.

Eilandfestival.

Wind in de bomen,

hij wil óók graag eens meedoen!

Het herfstfestival.



kinderen joelen



Kinderen joelen;

het zijn de hoge tonen

van het festival.

Iemand roept vergeefs

zijn bengels tot de orde.

Ook dat is hier EEF.



stro nu als decor



De oude hoeve.

En het stro nu als decor.

Eilandfestival.

René met de pet.

Fluisterend wijst een moeder:

De meneer van EEF!



de verte kunnen zien



Ook in het donker

nog de verte kunnen zien.

Aan de rand van EEF.

Vandaag nog muziek,

morgen weer aardappelen.

Festivalhoeve.



anna’s liefde



Het kleine ventje,

ook hij wiegt mee op het lied

van Anna’s liefde.

Vanavond heb ik

van EEF een werkwoord gemaakt.

Nu samen EVEN.



zingend op het erf



Zingend op het erf

oogst de zangeres applaus.

Hoevefestival.

Handen op elkaar,

zovele keren gehoord.

Eilandfestival.



de wind ging liggen



Groot en rood nog steeds

de rode bus vol goesting,

leeglopend aan EEF.

De wind ging liggen,

maar de mensen nog lang niet.

Eilandfestival.



eef overleven



EEF overleven

op houtgestookte pizza

en Hongaarse koek.

Een vloer van beton

en daarop het jong geweld.

Het kan echt niet stuk.



missie applepie



Ook de appeltaart

van Missie Applepie smaakt

hier naar EEF en meer.

Kind met een ijsje,

een jongen met een meisje ...

En maar likken. EEF



samen in silence



Samen in silence,

toch nog naar iets luisterend.

De koptelefoons.

Klanken versmelten,

mensen wandelen dooreen.

Dit moet wel EEF zijn.



wat spirituals



Op blote voeten

zingt hij wat spirituals.

Elkeen hier zíjn EEF.

Nog een hele poos

na de laatste noten blijft

ze stil zitten. EEF



een dag lang eef



Elkeen die hier komt,

heet hier nu een dag lang EEF.

Man, vrouw, kind én hond.

Het licht ging plots uit

en de mensen gelijk aan.

EEF, een stroompanne.



de feeërieke lampjes



En dan vanavond,

de feeërieke lampjes.

EEF, ook in ’t donker.

Wat was er het eerst,

de tuin of het festival?

Voor elkaar gemaakt.



stoelen van karton



Stoelen van karton

op EEF; zou ze het durven?

Haar man zegt van wel.

Meeuwen in de boom,

gevangen in ballonnen.

Tot het licht uitgaat.



moderne koeien



Moderne koeien

worden op EEF gemolken.

De QR-codes.

De klimop op EEF.

Zou het kunnen dat hij traag

wat dichterbij kruipt?



verborgen toiletten



EEF, goed verborgen

toiletten; maar de jongen,

hij verbergt hier niets ...

De wind gaf het op.

Het was verloren waaien.

EEF trotseert alles.



een komen en gaan



Het zingen op EEF;

Ze hebben de kolder en

ze hebben de blues.

Een komen en gaan,

een liggen, zitten en staan.

EEF, moving people.



nieuwe poëzie



Ochtend, ook het licht

schrijft hier nieuwe poëzie.

Eilandfestival.

EEF, zondagmorgen.

Ontbijten uit het vuistje.

Zien dat het goed is.



vliegers boven ons



Een eerste vlieger

stijgt alweer op en met hem

ook de eerste zon.

Vliegers boven ons;

de wind laat hier kleuren op.

Eilandfestival.



nooit meer hetzelfde



Festivalhoeve.

Het platgelopen gazon

nooit meer hetzelfde.

De zon doet haar best,

steekt en prikt en duwt en priemt.

Elke wolk moet weg.



veelbelovend eef



Er klinkt al muziek

en de dag pas aangezet.

Veelbelovend EEF.

De hoge bomen

vangen vandaag veel muziek.

Een EEF in het groen.



aan de rand



EEF, aan de rand bleef

zelfs na gisterenavond

de verte liggen.

En zou de akker

mooiere vruchten geven

na een herfst met EEF?



voort de rode bus



Tussen de wilgen

rijdt weer voort de rode bus,

haalt nóg EEFjes op.

Een triootje zet

deze middag EEF weer in.

Klanken rekken zich.



klanken van glas



Nu op ’s Gravenhoek,

een erf ... eh ... EEF vol muziek.

En klanken van glas.

De acacia

weet beslist niet wat hij hoort.

En ik bijna. EEF.



uit de lucht



De wind ging liggen,

nam de vliegers uit de lucht

mee naar beneden.

En ook de hemdjes

zijn hier nu helemaal EEF:

kleurrijk en bloemig.



vanuit de vijver



De groene kikkers

doen ineens ook mee aan EEF.

Vanuit de vijver.

Gans aan de vijver;

niet één keer verroerd op EEF.

Geduld van arduin. 



een sofa



Een sofa op EEF,

geen ventilator nodig.

Strakke eilandwind.

Een heel weekend EEF

in the middle of nowhere.

Eilandfestival.



op de terugweg



De ogen kleiner

en de wallen al groter.

Eilandfestival.

Op de terugweg

al een prááááchtig idee voor

volgende keer! EEF



een heel circus



Na het festival

’s avonds nog een heel circus:

EEF wordt opgeruimd.

Het laatste deuntje

op EEF is nu voor de crew

en backstage parrot.



zolen versleten



Hier op ’s Gravenhoek

heb ik zolen versleten.

Eilandfestival.

’t Pad platgelopen,

mijn benen leeggelopen,

mijn ziel weer vol. EEF



the end



Ook de plastic meeuw

vliegt samen met de vlagjes

de tent uit. The end ...

EEF alweer voorbij.

Nee, EEF gaat nooit meer voorbij.

De herinnering.



weer afleren



Boven op de dijk.

Ook de schapen moeten EEF

nu weer afleren.

Ik, EEFgetuige,

verklaar hier al mijn haiku’s

voor waar en echt waar!
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