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Gebouwen
Met dit onderwerp in gedachten gingen Dichters en Fotografen aan de gang:
In de volgorde is het gedicht leidend, omdat bij één gedicht soms meerdere foto’s
pasten.

Baarhuisje
Laatste woning
lakenwit gepleisterd
omgeven door weelderig
groen
en knoestige bomen
Ginkgo biloba en iep
linde en esdoorn
waken over
stoffelijke resten
einde van tijdelijk
geboorte
nieuw begin.
Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Inge Pardaan
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Moe
Vermoeid
kijken hun ramen
over de oude gracht
zoveel
maakten ze mee
oorlogen
gele sterren
gedoofde lichten
en paarden voor de schuit
nu
oneindig gekletter
van koffers
op klinkend steen
onbetaalbaar
voor velen
vaak cash gekocht
door verre beleggers
moe
slaan zij hun ogen
neer
Gedicht: Margreet van Donselaar
Foto’s: Carla Wold
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Heer van het water
Met zijn steunberen, spitsbogen, ornamenten
laat hij zijn vlag wapperen boven de kantelen
acht armen van staal als kroonjuwelen
bewaakten de polder tegen angstige momenten
geen woeste golven door stormen op dit meer
die als wolven kostbare grond verslonden
bewoners kunnen rustig slapen tot de morgenstonden
water is land en in de lucht veel verkeer
en dat allemaal door dat ene besluit
worden het molens of stoom
men geloofde in die ene droom
droge aarde met graan en speenkruid
daar staat hij dan het waterkasteel
als symbool van een woeste strijd
nu, uit een vervlogen tijd
drinken vele bruidsparen daar hun cocktail

Gedicht: Guus Assen
Foto: Cor van den Berg

Pleisterplaats
Er is iets nieuws ontstaan
een wit gebouw, herberg voor velen
met ramen, die de muur verdelen
een ponskaart à la Mondriaan

boven de ingang geen timpaan
een kap met liggende panelen
daaronder bakken met abelen
terras is nog onaangedaan
maar weldra maakt de draaideur overuren
de gasten vullen de foyer,
passanten die een kamer huren.
de avondschemering doet haar entree
de glazen pui verleidt tot gluren
het lamplicht werkt helaas niet mee.
Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Carla Wold
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Pharos

Baken van glas te midden van bedrijven
Waar spoor en wegen elkaar raken
Eilandgevoel komt bovendrijven
Baken van glas te midden van bedrijven
Ooit sprak men hier over belastingschijven
En kon de IND je Nederlander maken
Baken van glas te midden van bedrijven
Waar spoor en wegen elkaar raken

Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Carla Wold

Pharos

Baken van glas te midden van bedrijven
Waar spoor en wegen elkaar raken
Eilandgevoel komt bovendrijven
Baken van glas te midden van bedrijven
Ooit sprak men hier over belastingschijven
En kon de IND je Nederlander maken
Baken van glas te midden van bedrijven
Waar spoor en wegen elkaar raken

Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: John van Loon

Kapel

Zwaar is het lood
licht glas
warme kleuren op koud marmer
de ruitjes spelen met de zon
wisselende stralen op de vloer
de buitenboom werpt zijn schaduw
er is een kaars gezet

ik word stil
de veranderende beelden
maken mij sereen
de zon speelt licht met het glas
alleen het lood blijft zwaar

Gedicht: Guus Assen
Foto: Inge Pardaan
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De architect
Hij is geslaagd in zijn laatste ontwerp
horizontale en verticale lijnen worden gedogen
in de spiegel van het meertje ziet men haarscherp
de lijnen van het wooncomplex gebogen
op de galerij met zijn kleurloze deuren
ligt hier en daar een welkomsmat
hanggeraniums moeten het geheel opfleuren
er klinkt jammerlijk gehuil van een kat

noodzakelijke creaties op een beperkt stuk grond
hij had het graag heel anders gezien
meer liefde voor gebogen en rond
dan wonen in een blik als een sardien
één ontwerp zal hij echter nog maken
hierin komt de rechte lijn niet voor
onder een boom ligt als een baken
zijn graf met een rond hek ervoor
Gedicht: Guus Assen
Foto: Edith den Ouden
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Het volgende onderwerp was Licht

Ook hiermee ging DiFo aan de slag.
Ook hier weer soms meerdere foto’s bij een gedicht en vice versa.

Goud
Zon maakt goud van de boot
hun goud zit verscholen onder
het zilver
het is geduldig wachten
munt zullen ze slaan op de
markt
waar het gevangen zilver
in doffe handen wordt
verhandeld
want op hun weegschaal
is niet alles goud wat er blinkt

Gedicht: Guus Assen
Foto: John van Loon

Vonkjes
Licht hinkelt
over vlakken water
spuwt kleine vonkjes
naar mij toe

Piepkleine zonnen
zie ik dansen
door de haartjes
van mijn ogen
Gedicht: Margreet van Donselaar
Foto: Edith de Ouden
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Licht
Woorden haperen
als zij het licht
op bladeren
trachten te vangen
op papier
zoveel gezichten
heeft het licht
Uiteindelijk
zwijgen de woorden
hun meerdere
is de lens

Gedicht: M. van Donselaar
Foto: Inge Pardaan
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Verlangen
Samen verlaten zijn het
schimmenrijk
waar koelheid en treurnis
regeert
en nevels de echtheid
verbergen

hun weerzien en vreugde
is kort
wie dit rijk verlaat
wordt overweldigd door
zon en warmte
langzaam lost het
echtpaar op
om weer terug te keren
eeuwig zoekend naar hun
geluk

Guus Assen,
Foto: Edith den Ouden

Onafwendbaar
Neergedaald op het gras
wachten op verandering
helmen doen nog een poging
zon laat nog even onze schoonheid zien
snel
donkere wolken trekken samen
hagel geselt het laatste groen stuk
ook het gras buigt zich neder
geeft zich over aan de winter

Gedicht: Guus Assen
Foto: Cor van den Berg

Lichtbaken
Vuurtoren
zwaait het licht
in monotoon ritme
over duin en zee
rakelings
scheert de straal
langs viskraam en afslag
schaduw in kielzog
continu
seint de lamp
in dag en duisternis
hier ben je veilig
vuurtoren
toen en nu
de redder van velen
baken van het licht.
Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Cor van den Berg
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Betovering

Helder
Hier ben ik dan
voor enkele ogenblikken
fragiel kleurrijk transparant

Zeepbel
licht reflecteert
van binnen
naar buiten
en weer terug

wat ik achterlaat
een luchtige herinnering
en jij?

zie jij wat ik zie
in zon en in wind
kwetsbaar en teer
parelmoerblauw
sierlijk en soepel

Gedicht: Guus Assen
Foto: Carla Wold

Ik voel me luchtig
even niet zwaar.
Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Carla Wold

Wandeling
Lopen
naar het licht
waar het licht is
wil ik zijn
Licht
laat schaduwen
over aan hun lot
Waar het licht is
wil ik zijn
Wellicht
hoor ik
ooit
bij het licht
Lopen
naar het licht
Leven

M. v. Donselaar

Foto: Edith den Ouden

Impressie
Ineens is daar de flits
het onbekende openbaart zich
zien voelt glad, glibberig, gelei
druppeltjes reflecteren blauw
zit daar een oog
vis die wacht op zijn prooi
rivierdelta
blad in ontbinding
of
gewoon mysterieus

Gedicht: Guus Assen
Foto: Inge Pardaan

Stilleven
Zilver in zwart
het verloren blad verbreekt de lijn
haar schaduw reikt tot aan haar
horizon
geel en bruin de steel nog fier
het asfalt zegt niet welk seizoen het is

Gedicht: Guus Assen, december 2018
Foto: Cor van de Berg

De kerselaar

Zijn blad is nu opvallend rood
Hij hoeft zich niet te schamen
Bracht mij vrucht en schaduw samen
Wederom geeft hij zich langzaam bloot
Eerst vol bloesems en zacht groen
Toen diep groen met zoete vruchten overladen
Nu zo rood, ik zie hem vanaf alle paden
Oh kersenboom, ik geef je elk seizoen een zoen!

Gedicht: Jeroen Warmerdam
Foto: Cor van den Berg

Spoken

De herfstzon maakt schaduwen groter
een vlieg op het raam wordt een monster
mens een reus die wandelt met een nijlpaard
het is dan ook de tijd van de spoken
zij leven vooral op muren van kerkhoven
gekras van kraaien hoort daarbij
koude wind vallende bladeren
ik krijg nu al rillingen
kraanvogels die in V vorm richting Z gaan
snel valt de avond en vluchten we de file in
op weg naar de centrale verwarming
het wachten duurt zo lang
thuis weten we de lengte van het verkeersinfarct
zijn iedere keer weer verbaasd
dat een laaghangende zon
ook echte spoken maakt

Guus Assen, november 2018
Foto: Edith den Ouden
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Tenslotte enkele onderwerpen per koppel
Margreet en Cor met “druppels”
Guus en John met “brood”
Agaath en Carla met “winter”

Jeroen en Inge met “ontluiken”

Druppels
Als drie druppels water
lijkend op elkaar
rusten zij
tussen knoppen
na een regenbui
Zij laten mij
de wereld zien
verstild
in parelmoer

Totdat zij vallen
en het glinsterend kristal
oplost
tussen mos
en aarde
1902: Margreet van Donselaar
Difo: druppels
Foto: Cor van den Berg

Tijd
Ik leg de dagen
in de week
druppels tijd
laten hun afdruk achter
gestaag
maar soms zo snel
dat druppels straaltjes zijn
Week na week
jaar na jaar
totdat
tijd stokt
en dagen verdrogen
tot enkel
een herinnering

Margreet van Donselaar
1902 Thema: druppels (Difo)
Plaatje
: Cor van den Berg

Herinnering
Kapotte kinderknie
geschaafd en na even
brengt een dieprode drup
het wondje tot leven
Verdriet en scherpe pijn
een snik aan moeders borst
dan jodium en hansaplast
en wachten op de korst
Een zachte kus van haar
die wonderen verricht
zij tovert ondanks het geprik
een lach op mijn gezicht
Margreet van Donselaar
1902 Thema: Druppels (Difo)
Foto: Cor van den Berg

Overpeinzing
Zou het zijn dat de wolken
ons iets willen zeggen
als hun wittig dons tot water wordt?
Denkt zij als zij de druppels
ziet verglijden
op de natte ruit
Zijn het hun tranen of bieden zij
haar glazen kraaltjes
die glinsteren van hoop?
Die haar zonder dat ze het merkt
een kleine glimlach
ontfutselen?

1902 Margreet van Donselaar
Difo: Druppels
Foto: Cor van den Berg

Gras wordt graan

Sexy Koolhydraat

aren gaan gebukt onder vlegels
kloppen korrels en kaf
windvlaag geeft kaf vleugels

Bij het licht van een olielamp
worden zijn billen op scherp gezet
straks zal de loper hem gaande houden
hij ligt stil de inhoud wordt geplet

Koren is de kern
ruw breekt de steen het graan
vele malen meel
water dooft het stuiven
vingers roeren kneden
verend gaat het deeg op stok
boven vuur verhardt de huid
krokante korst
al vele eeuwen lang

Gedichten: Guus Assen
Foto: John van Loon

het eerste gruis is tandenknarsend
langzaam komt het meel uit de groeven
vult zakken groot en klein
van grof tot heel fijn
brood heeft vele levens
voer voor mens, diepvries of eend
vaak beschimmeld in een bak
een enkele keer versteend
gevlochten, bol, cake, plat of halve maan
in de auto geeft het broodje energie
kunnen we uren in de file staan
zonder enige vorm van agressie

Wintermetrum
Op de tuinmuur
tussen het groen
de merel zingt

en dan opeens
gebeurt het toch
de zuidenwind

hij is op zoek
lente of lief
maar toch het wringt

verandert koers
en kiest voor noord
kou overwint

’t is sprokkelmaand
de winter hoort
nog niet voorbij

de merel zwijgt
zij het voor kort
dag lentefeest

hij kwakkelt wel
af en toe vorst
en sneeuw erbij

de winter is
weer even terug
van weggeweest.

Gedicht: Agaath van Rooijen

Foto: Carla Wold

Dooi
De winter liet zich gisteren
nog gelden
Vandaag is hij toch echt op
zijn retour.
Sneeuwgewicht dat jonge
takken kwelde.
De winter liet zich gisteren
nog gelden.
Zo’n snelle dooi als nu zie je
maar zelden.
Het smeltwater stroomt langs
vast parcours.
De winter liet zich gisteren
nog gelden,
Vandaag is hij toch echt op
zijn retour.

Gedicht: Agaath van Rooijen
Foto: Carla Wold

Kievitsbloem
Eerst was het tijd ons te verstoppen
met in de grond gebalde knoppen
Voor onze opmars waren we al klaar
hoewel, de tijd was er niet naar
Sneeuw lag als een witte loper uit
er stonden bloemen op de ruit
De zon kon hier geen vat op krijgen
tijd voor slapen en voor zwijgen
Toen begon de zon te winnen
en kon het lentefeest beginnen
Ach, zoveel planten zoveel grillen
waar de netels zoveel willen
en zo hard naar boven groeien
laten wij ons langzaam leiden
en knikken ’t liefst bescheiden
met onze wit en paarse hoed
waarmee we zeggen: het is goed!
Gedicht: Jeroen Warmerdam
Foto: Inge Pardaan

Lente
Ik ergerde mij groen en geel
maar toen ik deze narcis zag
was ik van slag
Ik bleef staan
Langzaam aan
komt alles bij
Ik huppel en ik ben zo blij
’t is bijna mei, ’t is groen en geel!
Gedicht: Jeroen Warmerdam
Foto: Inge Pardaan

Einde

De samenwerking gaat volgend jaar weer door!

