17 november 2019
DELFT - Tijdens de demonstratie tegen de scholenschuif in de wijk Tanthof dook ineens een
historisch figuur op. Dichter H.K. Poot ventileerde in dichtvorm zijn ongezouten mening.
Poot is boos!
Voor u staat met toorn en smart uw oude dichter Poot
Voor even kom ik uit mijn graf want wee de nood is groot
Al welhaast drie eeuwen lag’k te rusten op mijn rug
maar nu ben ik als Orpheus uit de onderwereld t’rug
Niet zomaar wil een doode dichter uit zijn rustplaats komen
maar’t nieuws dat mij ter ore kwam heeft m’ alle rust ontnomen;
Het laatste groene stukje van mijn dierbare Abtswoud’
dreigt om vuige redenen te worden volgebouwd:
Omdat het goedkoper, efficiënter wezen zou
wil men maar liefst zes scholen samendoen in één gebouw.
Drie uit Oost en drie uit West, heidens, paaps en protestant
Moeten goedschiks danwel kwaadschiks samen huizen in één pand.
En voor dat bouwsel heeft men aan twéé plaatsen slechts gedacht,
plaatsen die men blijkbaar verder niet van waarde acht:
Het Abtswouds’ Park (het enig Tanthof nog van bouwsels vrij)
òf de waterspeeltuin met de kinderboerderij
Alleen maar dààr kan volgens hen het nieuwe monster komen;
Waar nù de òùde scholen staan heeft men niet meegenomen!
U denkt misschien: wat erg, hoe kan men zoiets nou vergeten?
Maar nee! ’t is nog veel erger: men wil er zelfs niet van weten!
Natuurlijk: vaak is’t prachtig als men Oost en West vereend
maar niet als men daarvòòr zo’n kostbaar groen gebied versteent
en zeker niet als daar dan zo’n moloch moet gaan verrijzen
waar ‘t kwetsbaar kind verloren loopt en men meer voor moet reizen
En niet alleen dat stukje groen betaalt een hoge prijs
want ook ons algeheel klimaat betaalt voor meer gereis
Toen’k leefde wist ik van geen stikstof of van koolzuurgas,
maar nu komt zoveel ondoordachtheid werk’lijk niet te pas!
Ooit was ik als dichter welbekend en welgeroemd,
er werd zelfs hier in Delft een hele straat naar me genoemd,
maar als men werkelijk mijn kleine naam in eer wil houden
doe dat dan door het koest’ren van mijn dierbare Abtswoude.
Dat ìs het boerenland dat ‘k ooit zo vurig heb bezongen
En daarnaast vormt het ook nog eens van deze wijk de longen
En ontneem ook de kinderen niet dat beetje boerenleven
dat aan hen op de kinderboerderij nog is gegeven
Een kind moet af en toe een kip zien of een geitje aaien
en niet alleen in roestvrijstalen draaimolentjes draaien
En een stad heeft parken nodig, niet alleen maar losse bomen
maar een plek waar men kan dwalen, kan mijmeren en kan dromen
Dus ik vraag u, neen, gebied u nog eens goed te overwegen:
Moet echt dit moois verspild voor gebouw en toegangswegen?
Moet groen of geit echt weg voor marmoleum en buro’s?
Alsdan rest mij slechts woede: Poot is boos! Ja! POOT IS BOOS!!

