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Als het golft

    

als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed

  

       

  

Dit fantastische nummer van De Dijk heeft alle symboliek in zich waar de afgelopen tocht mee
omschreven kan worden. Het heeft gegolft! Letterlijk en figuurlijk. Op de heenweg een golvende
Noordzee wat werderom zeeziekte veroorzaakt. Tijdens die uren op de bank dendert dit
nummer in mijn hoofd. Later, bij 'the place to be' in Pin Mill denderen we uit op dit nummer in de
live versie. Aan het einde roept de zanger "Vrienden, Vriendinnen…. Bedankt voor een
formidabele avond!". Wij kunnen dit niet meer horen zonder terug te denken aan Pin Mill en zijn
Butt&Oyster pub. In eerste instantie is het bij ons cynisme wat doorklinkt in het uitroepen van
deze woorden. Maar lachen doen we ook.  

  

We hebben het altijd al een lekker nummer gevonden. Nu is het hét nummer om even op uit te
freaken.

  

In het vervolgverhaal "Als het golft dan golft het goed!" zal ik de trip van de afgelopen week
naar de Oostkust van Engeland beschrijven. Een enerverende tocht met hoge hoogtes en diepe
dalen. Het gaat over zeeziekte, heerlijk zeilen, mooie plaatsen, prachtige uitzichten, aardige
mensen. Maar het gaat ook over onvrede, spanningen, culturen die botsen en uiteindelijk
resulteren in een knallende strijd.
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als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed 

op de mooiste zomeravond 
bij de ondergaande zon 
in de hand het laatste glaasje 
niemand weet hoe het begon 

op de rimpeloze vlakte 
van een vlekkeloos bestaan 
kan het plotseling gaan waaien 
ook al wil je er niet aan 

als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed 

in de luwte van de leegte 
in de kelder van de kroeg 
waar de vaten rustig wachten 
iedereen heeft toch genoeg 

op de dansvloer van het leven 
met een tango voor de boeg 
kan het zomaar heftig stormen 
ook als niemand er om vroeg 
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als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed 

als de akkers overstromen 
en de gaten gaan niet dicht 
wil geen mens eraan geloven 
morgen wordt het toch weer licht 

als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed 

Geschreven door: Ruud Musman
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