
Lieske – Henny Vrienten

Je vertelt me elke dag hetzelfde verhaal.
Maar het verhaal wordt steeds kleiner.
Met alsmaar minder woorden.

De klok tikt traag en droog, en je begint over vroeger.
Over je tirannieke vader
en de dood van je moeder.

En als het donker wordt
doen ze jouw deur op slot.
Bang dat je lopen gaat en
zoekt naar jezelf op straat.
Lieske, Lieske.

Je zoekt naar het juiste woord,
maar dat woord wil niet komen.
Het is voor altijd verdwenen, verdwaald in je dromen.

Jij hebt niks meer te verwachten, 
en niks meer te vrezen.
Alles lang verloren, weer bijna ongeboren.

En als het donker wordt
doen ze je deur op slot.
Alle gordijnen dicht
tot aan het ochtendlicht.
Lieske, Lieske.

Oh, ik weet nog hoe je zong.
Dat je danste als je kookte.
Ik zie nog hoe je rookte
met onwennige gebaren.
En je lachte, onbedaarlijk.

En als het donker wordt
doen ze je deur op slot.
Dan lig je eenzaam bang.
Wat duurt de nacht toch lang.
Lieske, Lieske.

Album: En Toch... Producer: Daniël Lohues

Lieske is Henny’s...
   moeder
  grootmoeder
  vrouw
  dochter



Hoe vaak ging hij bij z’n moeder langs volgens het lied?
  dagelijks
  wekelijks
  maandelijks
  bijna nooit

Waar verbleef Lieske net voor haar dood?
  Bij Henny thuis
  Ze woonde alleen
  Bij haar man
  in een bejaardentehuis. 

De ziekte die in de eerste strofe beschreven wordt is...
  kanker
  dementie/Alzheimer
  suikerziekte
  meerdere antwoorden zijn correct

Over de jeugd van Lieske komen we te weten dat...
  het een fijne tijd was voor haar
  het niet zo’n fijne tijd moet geweest zijn voor haar
  we komen hierover niets te weten.

Lieske was tijdens haar leven
  een niet-rookster
  een gelegenheidsrookster
  een kettingrookster

‘Onbedaarlijk’ betekent…
  onrustig
  luid
  herkenbaar
  niet te stoppen

Het einde van Lieskes leven komt eraan. Hoe wordt haar leven omschreven?
  als een lange lijn
  als een cirkel
  als een spiraal
  als een driehoek

Hoe zou je de taal van van het lied omschrijven?
  droevig
  romantisch
  spreektaal
  metaforische taal

Waarom heet de moeder ‘Lieske’ en niet ‘Liesje’?
  In het zuiden van Nederland wordt ook de -ke verkleinvorm gebruikt in het dialect.
  Om het poëtischer te maken, wordt ook in Nederland die vorm gebruikt
  De moeder van Vrienten moet een Vlaamse vrouw geweest zijn
  Vele namen in Nederland hebben die verkleinvorm -ke


