
Het verhaal van Save The Earth 
De vorm van het refrein van Save The Earth is een stapellied.  

Save The Earth na het eerste en tweede couplet,  

Save The Earth, save The Moon, na het derde en vierde couplet. 

Save The Earth, save The Moon, save The Sun, na het laatste couplet. 

 

Dit verhaal gaat een moeder die als steunbetuiging voor haar dochter, zichzelf mee 
op de beklaagdenbank stelt. De moeder werd niet in beschuldiging gesteld maar 
toonde met haar daad haar medeleven en het volste vertrouwen in de actie van haar 
dochter.  

In 2011 vernielden activisten van de Field Liberation Movement een proefveld met 
genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Ze wilden daarmee protesteren 
tegen teelt van dergelijke gewassen. De actie liep danig uit de hand omdat de 
actievoerders in conflict kwamen met de politie die opgetrommeld was om het veld 
te beschermen. Een groot deel van de gewassen werd vernield. Ze werden 
aangeklaagd voor opzettelijke vernieling en bendevorming. 

Ze werden in eerste aanleg schuldig bevonden aan bendevorming en kregen 
voorwaardelijke celstraffen tussen 3 en 6 maanden. Het elftal vocht deze 
veroordeling aan in het hof van beroep. Uit videobeelden bleek de geweldloosheid van 
de actie. De celstraffen werden voor allen verminderd tot één maand voorwaardelijk.  

Save The Earth is een oproep aan allen om moeder aarde te respecteren en in actie 
over te gaan. Ik gebruik hiervoor verwijzingen naar spreekwoordelijke gezegden,  
onschuldige dieren, oproep tot biologisch tuinieren, natuurelementen.. 

Aarde staat voor moeder, maan voor dochter en zon voor de zoon.  

In de laatste vers is er hoop voor de toekomst, 

Moeder schep een nieuwe eenheid, laat stralen binnenkomen, warmte in ons hart, 
neem gezamenlijke stromen, geef zon terug zijn kracht. 



 



 

 



Het verhaal van RUN 
Favoriete thema’s zijn maatschappelijk betrokken. Onrecht verwerken in poëzie, een 

verhaal, een lied, dat is haar kracht. Run ( Engelstalige Bourree) is daar een goed 
voorbeeld van. De ondertitel is Pigeons en verwijst naar “onder de duiven schieten”. 

Ontkend, misbruikt, verminkt, uitgebuit, afgewezen.. een hele resem negatieve 
gevoelens beperken de mogelijkheid om te leven, lief te hebben en te vliegen. 

Gelukkig heeft dit lied een ommekeer. Door innerlijke rust  en herschepping kan 
liefde ontstaan.  

 

 



Het verhaal van Nooit Meer Alleen 
Op zomeravond was ik alleen thuis maar zo voelde het niet. Mijn geliefde was op zee, 
niet als kapitein of matroos maar als muzikant voor een avondvullend vermaak aan 
cruisetoeristen. Ik had recentelijk mijn vriend leren kennen. Wanneer ik op mezelf was 
voelde niet meer aan als zijnde ‘alleen’.  

De gedachte aan hem was beklijvend. Zo zong ik aan hem uit volle borst zonder zijn 
bijzijn. Wanneer ik echter dit lied aan hem vertolkte, was ik beschroomd en bevangen. 
Een gevoel van ontreddering dat me, als podiumartiest, haast nooit meer overkwam 
nam van me bezit zodra ik mijn hart uitte in dit liefdeslied, mijn eerste gezongen 
liefdesverklaring.             Het zingen is gelukkig nu meer dan ooit ongedwongen.    Deze 
love song heeft een Spaans karakter door het repetitief gitaarspel, een lyrisch 
vioolinterludium en handclaps. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Het eiland Ile d’Houat 
Jaren geleden ging ik op vakantie op een eiland onder in Bretagne, ILe d' Hoëdic, een 
gemeente in het Franse departement Morbihan op 15 kilometer van het vasteland.  
Een eiland zonder auto’s, geen wegen, geen muren met kleurrijke heidevelden die 
slechts doorsneden worden door zandpaden. Rond het hele eiland loopt een pad.       
Je kan er steevast zeehonden aantreffen. In het zuidwesten worden de kliffen 
doorsneden door paradijselijke baaien. De noordelijke klif wordt verzacht door een 
dichte vegetatie. De oostkust is omringt met een zandstrand. Het heldere water lijkt 
heel aantrekkelijk, maar is erg koud. In de duinen worden uw stappen geflankeerd 
door zeelelies en helm. In het Mesolithicum (De Middensteentijd) waren ze verbonden 
met het Schiereiland Quiberon.  Tegenwoordig scheidt 15 kilometer hen van het 
vasteland. Ik bezocht een tentoonstelling van oude foto’s in de ondergrondse 
restanten van schuilkelders uit de oorlog. Geportretteerde kinderen en moeders 
keken uit de deurstijlen met uiterst lichte en verdwaalde ogen. De blik vertaalde het 
eindeloos uitkijken naar de thuiskomst van  hun man, vaders, schippers. Deze beelden 
hebben op mij een diepe indruk gemaakt. Het was een onvergetelijke reis die me 
geïnspireerd heeft tot het schrijven van deze instrumentale melodie die, ontworpen 
voor harp. Ze is eigenlijk een heel traditionele melodie is geworden in O ’Carolans 
sfeer. De CD versie is  getoond op nyckelharpa, door gitaar begeleid in alternatieve  
G- stemming. Zowel het nyckelharpageluid als de akkoordwisseling vertonen 
kloppende en fluitende bijgeluiden. Laat u meeslepen door de eenvoudige structuur 
en aanstekelijke melodie. Het ritme is niet duidelijk in een maatsoort vast te stellen. 
De dansbaarheid is daarom niet minder. Hier zal een vast omlijnd patroon de basis 
worden voor een nog te ontwikkelen expressievorm.  

 

 



Het verhaal van Johnny 
Het verhaalt een onbescheiden jonge vrouw wiens ega de dorpsbewoners in haar 
onmiddelijke omgeving niet ontgaat. Ze wordt beoordeeld en veroordeeld door Jan 
en alleman. Haar sensuele mond, opvallende donkere lach en subtiele gelaatstrekken 
verleidde menigeen. Door haar steelse houding tegenover het andere geslacht werd 
ze een gedoemde van de samenleving. Ze werd beschouwd als lui en als een slechte 
moeder voor haar zoon. Ze nam zich voor bij elke jaarwisseling, ze dacht dat wanneer 
ze het drinken zou kunnen laten, misschien, dat haar geliefde Johnny wel zou 
wederkeren. Dan zou alles goed komen. Johnny! 

Maar zij laat zich niet corrigeren, daar is ze de vrouw niet naar. Ze weet het zelf wel.  
Ze lijdt verschrikkelijk, zoals enkel vrouwen kunnen. Het hele jaar door. Nooit zal ze 
veilig zijn want Johnny komt niet weer.  

Uiteindelijk sterft ze, laat haar kind achter in  een weeshuis. Zij gaat over maar het 
kind zal alsook haar geest overleven.  

Een Westerse cultuur zoals zoals wij die kennen, verdraagt geen uitzonderingen. Je 
draait mee in de samenleving of je valt daar buiten.                                                   Daar 
net buitenbeentjes vaak hoog sensitief zijn en daadwerkelijk aan structuur en 
prestatiedrang ten onder gaan, is deze tekst net een ode aan hen die anders zijn. 
Misschien bewandelen zij eerder hun levensdoel. In tegenstelling tot de massa die 
enkel om consumptie geeft en daar blijkbaar heel veel voor over heeft. Blijven steken  
en vasthouden aan een verpletterende baan, daarbij het leven voorbij lopen, kan als 
net zo lui worden gezien als het hoofdpersonage in dit lied. Ga er even voor zitten en 
versta de tekst in alle dubbelzinnigheid. Het doet me verdriet dat men snel van 
oordeel is. Luister naar je hart en beweeg jezelf tot het leven van het jouwe.  

 

 

 

Het verhaal van Zoete Wind 

Aanvankelijk was zoete wind een kerstlied en had het de titel Van M’n Eigen.  

In de loop der tijd heeft dit lied, in de vorm van een tovercirkel, een 12/8ste maat, er 
een strofe bijgekregen. Het werd een heus liefdeslied van een vrouw aan de man. Ze 
beschrijft de tijd vóór hun samenzijn als zijnde onrustig. Eindelijk heeft ze haar zin.  

Hij is van mij. Man van m’n eigen wil ik krijgen waarvoor dank van mijnen ’t wil.  

Zij is van mij. Kind van ons beide wil ik krijgen waarvoor dank van mijnen ’t wil.  

 



 



 

Het verhaal van A lovesong 
A Lovesong is een lied geschreven als opdracht voor een huwelijk tussen een Ierse 

lad en een Nederlands meisje. Dit huwelijk heeft nooit plaatsgevonden maar het lied 
heeft na een lange weg afgelegd te hebben uiteindelijk haar ritme gevonden in een 

prachtig hanterdro. 



 

 

 

 

 


