
Vriendschap
We zitten op de dijk                                                                                                                                             
en kijken uit over de vlakte met het slib                                                                                                                          
we zeggen niks, helemaal niks                                                                                                                                       
om ons heen is het groen, geel, paars en bruin                                                                                                                              
er is eindeloosheid                                                                                                                                    
met een paar koeien erin.                                                                                                                                            
                                             
Maar het is evengoed: taart-
je eten, rennen in steegjes, belletje trekken.                                                                                                                                         
 

Haakjes en oogjes, oorlog en vrede                                                                                                                         
samen in vakkie 5 bij GoAhead, rij 5, biertje erbij.                                                                                                                                           
                                                                                                      
En in de bieb met vriendin, koffie en een krantje.                                                                                        
    
Vriendschap is een illusie                                                                                                                                      
ze doet pijn in je portemonnee en je en als het dan een keer echt 
is, 
is het dan waar?                                                                                                                                            
                     
Voor ware vriendschap zijn woorden zijn niet nodig.                         
                                                                                                       
Vriendschap is gewoon                                                                                                                                          
oranje                                                                                                                                           
korenblauw                                                                                                                                            
ovaal                                                                                                                                                
rood                                                                                                                                                  
                                                                             
een zonnige zwoele avond  of het oranje van een zonnige herfst.                                                                                                                                     
of het oranje van een zonnige herfst.                                                                                                                                          
                                                                
Een wandeling samen door voorstad met zicht 
op de brandende schijnwerpers van Go Ahead.                                                                                                                                           
                                                                                                                       
Groen, zonnig en roze!                                                                                                                                            
    
Het is elke zaterdagochtend koffiedrinken met z’n drie                                                                                                                
al vijfentwintig jaar                                                                                                                                          
elkaars leven zo door en door kennen                                                                                                                        
en nooit meer loslaten                                                                                                                                         
het is aventurijn, ruwe randjes, vele kleuren, nooit hetzelfde.                                                               

Marie en Alied   
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Vriendschap
Mijn hoofd zit vol, mijn vriendschap zit wel goed                                                                                                     
in India mag mijn automonteur op mijn bruiloft komen als een 
vriend er zijn vrienden omwille van het nut, vrienden omwille van 
het werk                                                                           
 ‘Een handvol vrienden,’ zingt Gerard van Maasakkers                                                                                   
en Aristoteles zei het ook al.                                                                                                                                              
                                                                                                                   
Eindeloos elkaar naar huis brengen tot je in het midden uitkomt.                                                                                                                                         
                                                                                                                                
Het is lila, wit, de lichtheid van het bestaan                                                                                                               
dat je elkaar weer ziet, het is vermenigvuldigde blijdschap.                                                                                
          
Als vriendschap een schilderijtje was dan zie ik waarschijnlijk                                                                      
een vervallen huisje zonder deur waardoor wij naar binnengaan                                                                
en bij het knapperend haardvuur het glas heffen.                                                                                                         
       
Wie vriendschap zegt zegt:
Grapjes, grapjes maken met Anne                                                                                                                       
Anne maakt heel veel grapjes en zelf heb ik het moppenboek.                                                                                  
Ken je het verhaal van de blinde timmerman?                                                                                                   
Het antwoord is: raar verhaal, he? 
                                                                                                                         
Als dat geen vriendschap is!                                                                                                                                              
                                                                               
Vriendschap is: elkaar knuffelen in moeilijke tijden.                                                                                                           
maar niet iedereen vindt dat leuk                                                                                                                                 
doe dan maar aandacht en luisteren.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
         
Vriendschap is blauw, wind, leuk en oké.                                                                                                                          
             
Een gedeeld leven, overal en nergens en voor altijd                                                                                                                    
geworteld in Deventer.                                                                                                                                        
          
Ik vind kleur blauw                                                                                                                                            
ik vind blij omdat                                                                                                                                            
goud en zonnig.                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
Vriendschap?                                                                                                                                          
Heel simpel: bierdrinken ik het Raadhuskje in Someren                                                                                                               
en daarna naar Hennie (dorpsicoon) voor ‘eikes in het vet’                                                                                             
Hennie staat op het plein en hij weet alles van ons en iedereen.                                                                      

Naniek         
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Vriendschap
Vriendschap is geloof ik: weten dat ze er zijn als het nodig is                                                                                                                                               
het is elkaar ontdekken                                                                                                                                        
en niet verwachten dat je hetzelfde terugkrijgt.                                                                                                   

Het is niet te koop, maar het is er wel                                                                                                                                              
soms heel lang                                                                                                                                           
boezemvriendin uit Haarlem                                                                                                                          
dansen, heerlijk                                                                                                                                         
Beegees, Beatles, Golden Earring                                                                                                                   
vriendschap is kristal.                                                                                                                                         
   
Wijntjes drinken met vriendinnen                                                                                                                        
muziek luisteren in het café                                                                                                                                        
en thuis: gamen en Kolonisten van Catan!                                                                                                         

Buiten spelen, elkaars kleren aantrekken, Paw patrol spelen!                                                                                                                                          
                                                  

Vriendschap komt soms zomaar voorbij wandelen en heet Jasper                                                                                     
het is groen en helemaal goed.                   
                                                                                                                
Vriendschap is een huis, ja, ook met gebreken                                                                                                                 
want een mens is niet perfect                                                                                                                                          
 het is warm, er zijn verschillende kamers                                                                                                                      
en in elk ervan wordt geleefd                                                                                                                      
telefoneren, dansen, met elkaar en naast elkaar                                                                                                            
in harmonie (meestal)                                                                                                                                        
het lijkt wel een relatie.                                                                                                                                         
         
Vriendschap is een framboos:                                                                                                                                    
zacht, kwetsbaar                                                                                                                                        
en waard om te wachten                                                                                                                                          
op de rijpe tijd                                                                                                                                            
Een granaatappel                                                                                                                                     
zacht van binnen, hard van buiten                                                                                                                               
zoet maar ook zuur                                                                                                                                             
en onderschat                                                                                                                                         
het wordt te weinig gegeten                                                                                                                                          
of juist te snel 
voor lief genomen.                                                                                                                                         
               
Vriendschap is                                                                                                                                               
fuchsia roze, is de golfslag van de zee, is de zomerochtend, is 
een parel, is een versgebakken brood, is de zoete zweem van het 
voorbijgaan aan een vijgenboom.                                                               

Peter
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Vriendschap
Vriendschap is de geur van aardbei                                                                                                                                 
en dat we schaatsen, schaatsen, schaatsen op de Weissensee                                                                       
Vriendschap is: Zoef!                                                                                                                                            
        
Olle is mijn vriend                                                                                                                                           
we bouwen legotorens en laten auto’s rijden                                                                                                            
Olle is mijn vriend.                                                                                                                                          
                                     
Starwars met lego                                                                                                                                             
vechten bij de dark side                                                                                                                                            
we zitten bij elkaar in de klas                                                                                                                                     
Devrin en ik.                                                                                                                                              
                     
Ik zie ons zwemmen in het Winsummer diep                                                                                                                 
ik zie ons in de handstand in het Winsummer diep                                                                                            
springen vanaf de steiger                                                                                                                                          
gillen!                                                                                                                                              
en elkaar van de balk afduwen                                                                                                                               
weer gillen!                                                                                                                                          
en in de winter als er sneeuw zou liggen                                                                                                              
zouden we daar wel in rollen                                                                                                                                           
en schaatsen op de sloot                                                                                                                                            
vallen!                                                                                                                                               
onze vriendschap is gek, lollig en apart                                                                                                                  
lachen!                                                                                                                                          
                                        
Zonder nadenken                                                                                                                                         
het gaat goed!                                                                                                                                            
een warm bad                                                                                                                                              
en niemand hoeft iets voor te bereiden                                                                                                                       
het is gewoon ‘er zijn’                                                                                                                                            
of gaan fietsen in Frankrijk, langs de oceaan                                                                                                                             
en dan af en toe die duik                                                                                                                                             
ook zonder nadenken                                                                                                                                         
het gaat goed!                                                                                                                                            
                
Vriendschap is vertrouwen                                                                                                                                       
een geheim niet doorvertellen                                                                                                                                    
met elkaar lachen zonder dat je het hoeft uit te leggen                                                                                                   
het is sinaasappel, want is vrolijk en geeft energie                                                                                                           
of nee, toch vanille want het is vooral vertrouwd.                                                                                                             
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Vriendschap
Verbondenheid in een roze wolk                                                                                                                              
lopen in een bos                                                                                                                                              
slapen in een bos zelfs                                                                                                                                            
tussen de berkenbomen en de larixen                                                                                                                                 
en dat je op een heel zacht bedje van naalden ligt                                                                                          
en dan ontbijten met cappuccino en een croissantje!                   

Het haalt het beste in de mens naar boven                                                                                                                    
als je vriendschap geeft krijg je het dubbel en dwars terug.                                                                                                   

Hier komen de tien geboden                                                                                                                                      
spreek elkaar aan                                                                                                                                              
toon interesse                                                                                                                                        
ga de relatie aan en onderhoud deze                                                                                                                                  
luister naar muziek: funk, jazz, Candy Dulfer, Padoempats, drum-
mer Cyril Directie      
luister ernaar, thuis op de bank                                                                                                                      
daag elkaar daar uit op die bank, in de muziek                                                                                                   
Cadillac, sla die niet over                                                                                                                                             
zijn we al bij tien?                                                                                                                                            
klank van alt        
vasthouden maar!                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
 
Vriendschap is spelen, vriendinnen, afspreken, warmte                                                                                                   
bar, bier, knus, lachen ja, heel hard lachen, dat je pijn in je kaken 
krijgt                                                                                 
paalhangen (geen details)                                                                                                                                         
soms is het moeilijk                                                                                                                                         
 je hoeft het niet eens te zijn                                                                                                                        
verschillen kan je ook koesteren!           
                                                                                                         
Geel, groen, rood of oranje                                                                                                                                           
een zachte trui waar je in kan wonen.                                                                                                                             
 
Vriendschap zit in Mindkraft, Kylan 
is een monster en eet kinderen op!                                                                                                                                              
                                       
Een vriend dat is de enige die jou een spreekwoordelijke trap 
onder je hol mag geven.                                                                                              

Heidi

Henny

Jasper en Robert

De familie Mooy      

Cassius                                                  
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Vriendschap
Samen met de wereld, de natuur, de dieren en de A12 activisten                                                                                                
biologisch dynamisch eten, wandelen, doorlopen                                                                                                                                       
over de Veluwe, Vlieland                                                                                                                                         
brood met pindakaas meenemen, krentenbrood niet te vergeten                                                                                           
en water! Kijken naar zeedennen, berken, beu-
ken , golvingen in het landschap en luisteren (naar 
mezen vooral) want die vliegen met ons mee.                                                                                               
Vriendschap is dus groen.                                                                                                                                           
Behalve als het vriest, dan is wit ook goed.                                                                                                                                            
                                                                                                                                      
Vriendschap is spelen met de barbies                                                                                                                  
Amelie en Ava, wij twee samen.                                                                                                                                     

Spelen met mijn vriend met de skippybal.                                                                                                                                       
                                                                           
Tikkertje spelen, heel lang!                                                                                                                                            
       
Samen in bed film kijken                                                                                                                                           
 alleen thuis, lekker klooien                                                                                                                                          
veel lachen en grappige dingen zeggen.                                                                                                                   
       
Toen vriendschap werd geboren                                                                                                                                          
 was vreugde erbij en vriendelijkheid was in haar                                                                                                 
vrijheid deelde zich mee                                                                                                                                              
er waren geen woorden                                                                                                                                          
toen liefde werd geboren.                                                                                                                                         
          
Het belangrijke is dat je échte goeie vrienden bent                                                                                                         
als we videogamen of voetbal-
len of samen Pokemon-kaarten sparen                                                                                                          
ik heb nooit ruzie met mijn vriend, ik praat veel met hem                                                                            
vriendschap is voor ons een hond                                                                                                                                   
de hond van mijn vriend is overleden                                                                                                                               
mijn hond logeert nu op een goed adres.                                                                                                                                           
          
Een steen die je doorklieft, en dat er iets glinsterends tevoorschijn 
komt, je weet het niet!                         
   
Vriendschap is een taalschat.                                                                                                                                  

Is golvend, gaat steeds door, een zomeravond, samen lol maken                                                                           
en stil kunnen zijn en koffiedrinken bij Tinq                                                                                                                 
(dat is de goedkoopste en de lekkerste).                                                                            

Hans
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Vriendschap
Spelletje spelen, Roblox online, Murdermystery                                                                                                                              
en als het afgelopen is gaan we nog een keer                                                                                                                                          
tot de chips op zijn.                                                                                                                                            
Ik wil mijn vriendschap niet kwijt!                                                                                                                                           
 
Vriendschap is liefde!                                                                                                                                          
Toevallige voorbijganger
Vriendschap is samen op een bankje in het park en voor je uit 
staren                   
de onuitgesproken gedachten vullen de stilte.                                                                                                          

Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen.            
                                                                                                                    
Vriendschap is jongens bij de sportclub.                              
                                                                                
Een knus huis vol met liefde, warmte, gekkigheid, goede gesprek-
ken en vertrouwen                                                          
Elkaar steunen en laten groeien.                                                                                                                                 
en verder: goud, appeltaart en beer, want warm en gezellig                                                                                                  
en dat we roepen naar elkaar: joeh! Bamischijf!                                                                                               
En dan nóg een keer heel hard: Bami!!                                                                                                                                           
   
       
Het is de za-mi-bo, waar het maar uitkomt                                                                                                                 
het is rond met een haakje                                                                                                                                           
het is stad in de zon.                                                                                                                                             
              
Als ik aan vriendschap denk dan zie ik dat                                                                                                        
we spelen in onze geheime hut bij de vijver.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
     
Het is het leven delen, inmiddels niet meer in tai-chi maar in 
tai-beppen bij mij op zolder!                                                       
            
Het is verstoppertje spelen in de bosjes op school.                                                                                                                                          
                                                                                                                                        
Het is moeilijk om mooi te houden.                                                                                                                                    
Het kost tijd.                                                                                                                                            
                                                                                                                      
Het is met mijn vriendin Phileine duikelen op het duikelveld                                                                                  
op het schoolplein, in de pauze, het gaat altijd goed.                                                                                                      
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Julie     

N.N   

Rifka



Vriendschap
Het heeft geen uitleg nodig, het mag alles zeggen                                                                                                    
het is perzik: zacht, zoet, sappig en met een dikke pit                                                                                               
het is geen avocado want die verkleurt te snel                                                                                                                            
zodra je je openstelt is het al voorbij                                                                                                                                 
dus, nee, geen avocado.                                                                                                                                         
      
Ik wil wel iets zeggen over vriendschap voor de stad                                                                                                   
Soms ontbreekt het                                                                                                                                              
dan doet iedereen zijn ding                                                                                                                                             
want weet je hoe het Senzora verging?                                                                                                                                     
Bijna alles is inmiddels plat                                                                                                                                             
het mooiste stukje van de stad.                                                                                                                                        
Nu is de ziel bijna verdwenen                                                                                                                                        
en mag de buurt samen wenen.
Toch is mijn eigen vriendschap met dit stukje stad niet voorbij,                                                                                               
wat blijft is de herinnering aan de ouderdom, 
de torentjes, de ramen, de deuren van de fabriek de bomen die er 
gelukkig nog zijn, de resten van het zwembad, met de meeuwen 
op de rand. Dit blijft bij mij, de buurt, in onderling verband.                                                                                                        

Vriendschap is een eitje.                                                                                                                                           
      

Vriendschap is een landschap, je moet het niet willen veranderen.                                                                        

Ik kan niet zonder                                                                                                                                           
het is onontbeerlijk, licht                                                                                                                                            
kijk daar loopt mijn vriendin Wieke                                                                                                                                            
hé Wieke!
ze zegt niks!
he, Wieke, is dat nou vriendschap?                                                                                                                                     
even hard fluiten: fuuuuuuut                                                                                                                                        
oh, kijk, daar is ze, dat is Wieke             

Het is voor mij net als mijn leven                                                                                                                                    
vrienden op school                                                                                                                                           
als ik verdrietig ben zijn ze allemaal bij mij                                                                                                                                    
als ik blij ben zijn ze allemaal bij mij.                                                                                                                             

Blijven spelen, schommelen in de zon, blijven spelen met elkaar 
in de middag.                                            

Elkaar helpen.                                                                                                                                          

 Robert en Greetje  

Rudi

 anoniem

Berry
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Adonay     

Beer

Jonas



Vriendschap
Vriendschap is aardig zijn en elkaar helpen en het is rood                                                                                
want rood is liefde en liefde en vriendschap hebben en band                                                                                               
en het is VLIEGEN en VASTHOUDEN en OMARMEN                                                                                             
elkaars zinnen afmaken en soms ook stilte.                                                                                                                
Het is niet altijd gemakkelijk maar je moet doorgaan                                                                                                  
doorgaan voor de kern.                                                                                                                                            
                   
Een warm besef van je niet anders hoeven voordoen dan je bent.                                                                                   
        
Vriendschap is blauw, blauw, blauw, want daar word ik blij, blij, blij 
van!                                                  
Kalkoen, want dat betekent samenzijn                                                                                                                                  
en ook als er geen kalkoen is kun je toch nog samenzijn                                                                                    
elkaar blijven opzoeken                                                                                                             
en als het verwatert dan zeg je: ‘zou je niet eens…’ of: ‘denk je er 
nog eens aan dat…’                      
blijf proberen en anders maar op de app: wie is er jarig, welk 
hondje zal ik nemen? Die of die?                                                      
Dat bedoel ik.                                                                                                                                              
En dan nog eens: Blauw, blauw, blauw.                                                                                                                          
 
Het is mijn konijn                                                                                                                                           
hij was een en al aardigheid                                                                                                                                       
Knoet heette hij en hij was lichtgrijs.                                                                                                                             
Als hij blij was sprong hij hoog in de lucht 
met twee achterpoten tegen elkaar aan.                                                                         
Maar volgens mij doen alle konijnen dat.                                                                                                            
Maar het was wel míjn konijn Knoet.                                                                                                                             
En nu ga ik weg want anders gaat het niet goed.                                                                                                                                            
    
Wij zijn vriendschap tussen nichten                                                                                                                          
wat zullen we zeggen: groen, paars                                                                                                                              
ook als er hele tijden tussen zitten                                                                                                                                           
onze humor is gelijk paraat.                                                                                                                                          
    
Pastel want dat is een zachte kleur                                                                                                                                    
en zachtheid hoort erbij en begrip                                                                                                                                     
en het laatste woord is zus                                                                                                                                              
dat is de hond, de hond heet Zus                                                                                                                                   
die is er onvoorwaardelijk en altijd.                                                                                                                                          
                                                                                                     

Lotte en Noortje   

Cato  

José     

René        

De nichten    

Charles en Manon        



Vriendschap
Ze is oranje (2x)                                                                                                                                             
een stille kracht, waar ik niet zonder kan                                                                                                                
elk weertype kan ze verdragen                                                                                                                                    
het is amethist, mooi om naar te kijken                                                                                                                   
maar ook met scherpe randjes                                                                                                                                      
dat mag                                                                                                                                              
je houdt elkaar scherp, je houdt elkaar rond                                                                                                                      
en als het moet zelfs vierkant                                                                                                                                         
er kan meer dan je denkt en alles kan er zijn                                                                                                             
stilte, lawaai, gekreun, gekraak, gepiep, gejubel, gegiechel, gebrom                                                            
kortom: VOL.                                                                                                                                             
       
Ik denk het eerst aan Nico                                                                                                                                             
bij hem kan ik altijd terecht                                                                                                                                          
al 55 jaar, vanaf ons twaalfde                                                                                                                                         
we maken tripjes zonder aanhang                                                                                                                                
ik deel iets met hem wat ik met niemand anders deel.                        
                                                                        
En ik denk aan Jan                                                                                                                                              
onze vriendschap voelt altijd vertrouwd.                                                                                                                   
                                   
Het is een hart                                                                                                                                             
rozenkwarts                                                                                                                                  
onvoorwaardelijkheid                                                                                                                             
het is een roos maar niet altijd rooskleurig                                                                                                           
het is blijven staan, ongeacht…                                                                                                                               

Vriendschap is geluk hebben.                                                                                                                                     

Beter goed buren dan een verre vriend                                                                                                                      
maar liever allebei.                                                                                                                                         
                       
Vriendschap is:                                                                                                                                              
eerlijkheid en bouwen                                                                                                                                           
ruimte en vertrouwen                                                                                                                                       
       
Dichtbij en laten gaan                                                                                                                                             
en samen sterker staan                                                                                                                                            
 
Vriendschap is                                                                                                                                               
beer, beer, beer, hond.                                                                                                                                            
    

Gonnie

Nico en Jan   

Caroline

Eke

Emma  

Marieke en Desiree  

Scouting groep  



Vriendschap
Vogeltjes die vliegen, spelen                                                                                                                                           
 in de voorjaarszon                                                                                                                                     
ze komen, ze gaan, ze vliegen                                                                                                                           
verschillende kanten op, fladderend om elkaar heen                                                                                                     
ze komen terug.                                                                                                                                           
                                                 

                         
Vriendschap ziet er uit als                                                                                                                                            
samen niets doen, leg-puzzelen, lezen, in jezelf kunnen zijn                                                                                
lopen naar het drenkelingenhuisje.                                                                                                                             

Vriendschap is stilte                                                                                                                                           
en toch lijkt het alsof je spreekt.                                                                                                                                    

Het is over grote gezinnen en onze moe-
ders praten en hun vele zwangerschappen en 
dat we daar ook blij over zijn. Zo groot. En trots.                                                                                                                        
Al vijftig jaar.                                                                                                                                            
We pakken zo de draad weer op en de draad is groen blauw rood                                                                       
ja, het is vriendschap tot de dood.

28 januari ‘23 Stadsdichter Alied van der Meer en Marieke 
Hagemans i.s.m Bibliotheek Deventer.

Vriendinnen en zussen F 
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Inge en Els

Freek

Marja en Marijke


