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Zo meen ik dat ook jij bent 
 
zoals de koelte 's nachts langs lelies 
en langs rozen 
als wit koraal en parels diep in zee 
zoals wat schoon is rustig schuilt 
maar straalt wanneer ik schouwen wil 
zo meen ik dat ook jij bent 
als melk 
als leem 
en 't bleke rood van vaal gesteente 
of porselein 
zoals wat ver is en gering 
en lang vergeten voor het oud is 
zoals een waskaars en een koekoek 
en een oud boek en een glimlach 
en wat onverwacht en zacht is en het eerste 
en wat schuchter en verlangend en vrijgevig 
gaaf maar broos is 
zo meen ik dat ook jij bent 
 
De Mus 
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp  
tjielp tjielp tjielp 
 
Tjielp 
etc. 
 
(Uit 1949; opgenomen in Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1958) 
 
WAT ZAL IK VOOR JE KOPEN, ZOON? 
 
Een kat? een sterfelijke witte muis? een wát? 
Een vriendje uit de Oriënt? een slaaf? 
Een zwarte raaf uit Duitsland? of een rat? 
Een hond die goed gezond is? of een fluit? 
Een mandolien in een hoes? of een machien? 
Een wereldbol? misschien een wiel? 
Misschien een bombazijnen bloes? 
Of het profiel van Dante? 
 
Ik noem je etc. 
ik noem je: bloemen 
ik noem je: merel in de vroegte 
ik noem je: mooi 
ik noem je: narcissen in de nacht  
waaroverheen de wind strijkt 
naar mij toe 



ik noem je: bloemen in de nacht 
  
Waarover zal ik zingen 
 
Waarover zal ik zingen 
over regenjassen over het lover van geboomte  
of zal ik van de liefde zingen 
Waarover zal ik zingen over vliegmachines 
blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht 
of zal ik zingen over de liefde 
Over auto's over steden en historie 
of zal ik zingen over de liefde 
Over vele vreemde dingen 
over de gewone 
of zal ik zingen over de liefde 
Over bloemen over water 
over mooie dingen of wat droevig is 
of zal ik zingen over de liefde 
Over tabak en vriendschap 
over geur en wijn 
over schepen zeilen meeuwen over ellende 
over de ouderdom over de jeugd 
of zal ik over de liefde zingen 
 
KROOP DE MIST 
 
Kroop de mist tussen de bomen?  
Dan is het herfst.  
 
Vloog de bonte kraai over het dak?  
Dan is het herfst.  
 
Zaten de blaren als vanen aan de takken?  
Dan is het herfst.  
 
1947  
 
Aan de Winter 
 
O wintertijd zo schaars bezongen 
waarin de straten nat of koud 
waarin de sneeuw het groen bedwongen 
de bloemen in hun knoppen houdt 
 
niet kent gij -- wintertijd -- de vreugden 
de droefheid die het voorjaar heeft 
maar naakt en sober zijn uw deugden 
en niet meer hebt gij dan gij geeft 
 
wat doet ons -- wintertijd -- soms zuchten 
wanneer -- zo rijk -- de lente komt 
misschien dat wij uw afscheid duchten 



of dat uw naaktheid zich vermomt 
 
bij vele harten passen beter 
uw regen -- wintertijd -- uw wind 
gij met uw koude klare sterren 
belooft niet meer dan gij bemint 
 
Vers per 7 juni 1951 
 
Bedoel je Josje met de kleine ogen?  
Nee, met de grote.  
Bedoel je Josje met de schelle stem?  
Nee met de mooie.  
Bedoel je Josje met het haar dat naar niets ruikt? 
Nee, met dat fijn ruikt. 
Bedoel je Josje aan wie je nooit denkt?  
Nee, aan wie ik altijd denk.  
Bedoel je Josje, die nooit Engelse woorden wil opschrijven?  
Nee, die dat juist wel graag doet.  
Maar die dan met met schrijfletters schrijft?  
Nee, die met grote drukletters schrijft.  
Maar die de woorden van een zin altijd van elkaar schrijft?  
Nee, die veel woorden van de zin aan elkaar schrijft.  
Bedoel je Josje, die voor een scheepje spaart?  
Nee, die voor een zaklantaarn spaart.  
Bedoel je Josje, die niets om je geeft? 
Nee, ik bedoel Josje die graag bij mij is. 
 
Hond met bijnaam Knak 
 
God, zegen Knak 
Hij is nu dood 
Zijn tong, verhemelte, was rood 
Toen was het wit 
Toen was hij dood 
God, zegen Knak 
 
Hij was een hond 
Zijn naam was Knak 
Maar in zijn hondenlichaam stak 
Een beste ziel 
Een verre tak 
Een oud verbond 
God, zegen Knak  
 
Jan Hanlo (1912-1969) 
 
OOTE 
 
Oote oote oote 
Boe 
Oote oote 



Oote oote oote boe 
Oe oe 
Oe oe oote oote oote 
A 
A a a 
Oote a a a 
Oote oe oe 
Oe oe oe 
Oe oe oe oe oe 
Oe oe oe oe oe 
Oe oe oe oe oe oe oe 
Oe oe oe etc. 
Oote oote oote 
Eh eh euh 
Euh euh etc. 
Oote oote oote boe 
                  etc. 
                  etc. etc. 
Hoe boe hoe boe 
Hoe boe hoe boe 
B boe 
Boe oe oe 
Oe oe (etc.) 
Oe oe oe oe 
             etc. 
Eh eh euh euh euh 
Oo-eh oo-eh o-eh eh eh eh 
Ah ach ah ach ach ah a a 
Oh ohh ohh hh hhh (etc.) 
Hhd d d 
Hdd 
D d d d da 
D dda d dda da 
D da d da d da d da d da da 
                                           da 
Da da demband 
Demband demband dembrand dembrandt 
Dembrandt Dembrandt Dembrandt 
Doe d doe d doe dda doe 
Da do do do da do do do 
Do do da do deu d 
Do do do deu deu doe deu deu 
Deu deu deu da dd deu 
Deu deu deu deu 
 
                  Kneu kneu kneu kneu ote kneu eur 
                  Kneu kneu ote kneu eur 
                  Kneu ote ote ote ote ote 
                  Ote ote oote 
                  Ote ote 
                  Boe 



                  Oote oote oote boe 
                  Oote oote boe oote oote oote boe 
 
 
Jan Hanlo (1912-1969) 
 
 
DE MEIDEN MEEHELPEN HET WEIDEVEE MELKEN 
Voor J.A. 
 
't Boerenleven lijden 
Met de meiden en de knechts 
Doet de geest en 't lichaam sterken 
't Is zo goed om flink te werken 
 
Maar laten wij nu slapen 
Want de rapen op het veld 
Zullen zeker Toch wel groeien 
En dan morgen friswat stoeien 
 
En daarna met de mijden 
Naar de wijden helpen melken 
En de grote rodekolen 
En de rode kroten rooien 
 
Jan Hanlo (1912-1969) 
 


