De Pen
In 1955 schreef Trijntje Kikkert-Bruin een gedicht naar aanleiding van de verhuizing
van Den Hoorn 52 (nu Herenstraat 6) naar de nieuwe ruilverkavelingboerderij
“de Mient”.
Afscheid van het oude huis
Aleer ik voorgoed de deuren dichttrek
Loop ik nog één keer rond
Mijn stappen klinken luid en hol
Op de nu kale grond
Dertig jaar lang woonden we hier
Ik ga ze na, stuk voor stuk
Ze waren vol werk en ook vaak zorg
Maar ook boordevol van geluk
Hier klonken de stemmen der kinderen eerst
Waarop zo lang werd gewacht
Maar toen de hoop vervlogen haast was
Werd ons een tweetal gebracht
Ook kwamen geburen en vrienden vaak
En moeder kwam keer op keer
Hier bracht zij haar laatste dagen door
Voor zij heenging, voorgoed naar haar Heer
En nu wacht er op ons een nieuw tehuis
“ De Mient” en zij heeft veel gerief
Dat miste jij, want jij bent oud
Maar wij allen, wij hadden je lief
T. Kikkert-Bruin
Den Hoorn 52
6 februari 1955

De volgende gedichten schreef Willem Kikkert (zoon van Nanning Jacob Kikkert en
Trijntje Kikkert-Bruin) naar aanleiding van de recente verkoop van “De Mient”.
Afscheid?
De tijd is daar, we gaan “De Mient” verkopen.
De vierde generatie leeft hier al
van Kikkerts, maar wat zegt nu een getal.
Je maakt wel plannen, maar ’t kan anders lopen.
Een nieuwe toekomst, laten we het hopen.
Een redelijke plek in elk geval
waar leven mogelijk kan zijn. Al zal
het veel van onze oude dromen slopen.
Maar toch, die toekomst, het verleden blijft “De Mient”.
Nu even niet getreurd, ons leven overziend,
ruim vijftig jaar naast duinroosjes en heide.
Links de natuur en rechts het boerenland.
We gaan niet weg, we gaan wat aan de kant
en laten ons niet van de schoonheid scheiden.

Verhuizen
Verhuizen lijkt een suïcidaal streven
Wat eens een rijkdom was lijkt nu een troep.
En een container staat al op de stoep,
Als doodkist voor een overbodig leven.
Je vraagt je af: wat is er nog gebleven
of barsten alle spanten uit de sloep.
Totdat je wakker wordt. Een nieuwe roep
voor weer een toekomst is er mee verweven.
In plaats van sterven dus een nieuw bestaan.
Een incident om elders door te gaan.
Verhuizen, ach het is maar tijdelijk.
Gezwoeg, gepruts, met al die zware dozen.
Steekwagentje om alles weer te lozen.
Elk op zijn plek. Op naar het nieuwe rijk!

Het nieuwe onderkomen
Nooit in mijn leven een moment gedacht
aan deze plek waarop we zijn gestrand,
een monument waar we zijn aangeland.
Zo baart verlies opeens weer nieuwe kracht.
Ik lijk tot in mijn jeugd teruggebracht.
Een oude boerderij legt het verband.
’t Gevoel is weer eens sterker dan ’t verstand.
Het opgelapte hek is aan de macht.
Een macht die mij terug doet voeren
naar het bestaan van kleine boeren:
mijn jeugd, het erf en dan de schapen.
Ik ben terug van weggeweest.
En waar ik ook voor heb gevreesd:
op deze plek kan ‘k rustig slapen.
Willem J. Kikkert en familie
Diek 33
1797AA Den Hoorn
Tel: 0222319296, e-mail: kikkert@texel .com
1e generatie: Nanning Jacob Kikkert en Trijntje Kikkert-Bruin
2e generatie: Willem en Maatje Kikkert-Kuiper
3e generatie: Kitty, Dédé en Benjamin
4e generatie: Teus, Floor en Roos
Wij geven de pen graag door aan onze overbuurman Rinie de Kruif
.
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