
 ONS GUMMETJE  
 

Amsterdam, aan de vooravond van de Reunie van de Ludgerlichting 62-67 op 29-09-2017 

zwartgallige, filosofisch getinte oprispingen  

van 

Gerard B.Kosse 

thuisblijver tegen wil en danki   

 

OVER TWEE WEKEN IS HET WEER ZO VER: 
Dan zullen we elkaars verhalen horen. 

Maar als ik alles terughaal uit mijn geest 

Dan blijkt dat ik jullie beslist zal storen 

Want lang niet altijd was het feest. 

 

Dus moet ik sommige dingen uit gaan gummen 

Want ik wil niet dat je in mijn misère verdrinkt  

Integendeel: Ik wil je juist een feestje gunnen 

Dus voorkom ik dat mijn ellende bij jou bezinkt. 

 

DAN BLIJKT HOEVEEL OOK JIJ VERGAT:  
  

Want laten we wel wezen: 

Ook jouw leven is - als puntje bij paaltje komt-  

Een zelf gemaakte tekening; en duurt maar even 

 Over veel zaken houd ook jij je mond. 

 

De potloodlijnen van ons aller zijn 

Laten zien hoe we voortdurend zoeken, 

Aarzelen, fouten maken en verrekken van de pijn 

Maar ook hoe we blije successen boeken. 

 

In die zoektocht van ons leven  

Gummen we uit wat ons niet bevalt   

En kunnen we steeds weer opnieuw beleven 

Wat ons leven niet vergalt. 

 

BOVENDIEN WORDT DAN OOK HEEL DUIDELIJK: 

 
Of je nog goed je zaakjes op orde hebt--  en dus nog heel veel weet 

Of dat je een geslonken koppie hebt -- dat niets nieuws meer op kan slaan 

Of dat je niemand meer bent -- en alleen nog maar poept en vreet 

En dat je gummetje dus met jou aan de haal is gegaan! 

 



ALS JE GUMMETJE MET JE POTLOOD AAN DE HAAL GAAT…  

 
 

Dan verklaart men je voor dement. 

Maar nog pijnlijker is het besef te weten  

Dat je vergat jezelf te tekenen 

Dat is iets…wat echt nooit went! 

 

…DAN WAS JE LEVEN ALS DIT BLAD: ONBESCHREVEN EN HEEL LEEG…! 

 

i THUIS BLIJVEN TEGEN WIL EN DANK: 
Mijn ‘gezondheid’ laat (nog) niet toe dat ik me te veel laat enthousiasmeren. Geroezemoes is ook nog uit den boze. Ik 
kom daarom niet naar onze reünie. Verrekte jammer.  “Maar wees gerust”, zeg ik ook tegen mezelf: “Er komt vast wel 
weer een gelegenheid om ironisch ‘verslag’ te doen van de Reunie die ik nu moet gaan missen! Immers, LUDJE, mijn 
minuscule alter ego zal wél van de partij zijn!” Je bent dus op voorhand gewaarschuwd! En vergeet straks niet dat 
Frater Crispinus  ons vroeger toch nog één wijze uitdrukking meegaf tijdens zijn allerbelabberdste lessen Duits: 

WAS SICH LIEBT, DAS NECKT SICH! ♪ 

 

                                                           


