Zwols Dichterscollectief

Musica Michaelis

Het Zwols Dichterscollectief bestaat al zo’n tien jaar. Het telt thans
twaalf leden. Ze komen uit Zwolle en de wijde omgeving, zoals Dalfsen,
Hattem en Wezep. Plezier in het dichten en de behoefte aan contact
met dichtgenoten kenmerken de groep. Ze hebben een eigen website:
www.zwolsdichterscollectief.nl.
Diep wordt betreurd dat Zwolle geen stadsdichter meer kent. Waar
gunt de stad nog een podium voor lyriek uit eigen bodem?

Musica Michaelis is het eerste professionele orkest uit Zwolle en vindt
haar oorsprong in de Grote of St. Michaelskerk, waar ze sinds haar
oprichting haar medewerking verleent aan Bach-cantates. Zij geeft een
hedendaagse draai aan het bestaande concept van een klassiek orkest,
door diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende
kunstdiciplines. Waarbij bewust de aansluiting wordt gezocht met
jongeren om ook deze doelgroep regelmatig in aanraking te brengen
met klassieke muziek.

Muziekaal programma
Openingsconcert

Concert

Divertimento in D-groot KV 136 van W.A. Mozart
		
- Strijkkwintet
Tussen de delen van het werk wat ten gehore wordt gebracht zullen twee
dichters eigen werk voordragen. De gedichten vindt u verderop in dit programma.

Krekel de waarzegger, een oud-Hollands sprookje op muziek van
Emiel Stöpler.
		
- Suze Cramer, vertelster
		
- Bas Egberts, viool
		
- Jan Bartlema, gitaar
		
- Jack Kroes, contrabas

Sprookje in het bos
De man die op zoek ging naar de dood, een oud-Hollands sprookje op muziek
van Emiel Stöpler.
		
- Suze Cramer, vertelster
		
- Bas Egberts, viool
		
- Jan Bartlema, gitaar

Opening schilderijen expositie
Op de deel van een boerderij in Haerst zal de schilderijen expositie officieel
worden geopend. Hier worden schilderijen tentoongesteld die zijn gemaakt
door inwoners van Haerst. Dichters van het Dichters collectief Zwolle hebben gedichten gemaakt die zijn geinspireerd op de schilderijen. De gedichten
worden voorgedragen en staan verop in dit programma opgeschreven.

Beatlesliedjes (arr. Jos Pijnappel)
* Eleanor Rigby
* Fool in the hill
* Penny Lane
* Yesterday
		
- Suze Cramer, zang
		
- Strijkkwintet
Strings and Stuff, gitaarconcert van Emiel Stöpler:
* deel I, In happy spirits
* deel II, Adagio
		
- Jan Bartlema, gitaar
		
- Strijkkwintet
Chansons van Suze Cramer (arr. Emiel Stöpler):
* Mauvaise compagne
* Zo stil
* Je te connais
		
- Suze Cramer, zang
		
- Strijkkwintet
Het strijkkwintet van Musica
Michaelis bestaat uit:
-

Bas Egberts, viool 1
Thirza van Driel, viool 2
Sjoukje Kruisselbrink, altviool
Corien Kok, cello
Jack Kroes, contrabas

Gedichten

in willekeurige volgorde

Als dit een foto was geweest

Visie in de tunnel

Als dit een foto was geweest
waren contouren scherper
kleuren harder
viel het licht
anders op zijn plek

je stond in de rij, je ging door het poortje nu ga je de trein tegemoet
je loopt in een stoet, doet een stapje opzij
geen regen, geen sneeuw, geen zon in de tunnel wel wind en schichtige
muren
je luistert, je kijkt en je ruikt
de geur van haastige mensen streelt het kleurrijke leven van burgers op
reis
van kleuters met opa’s en oma’s
die na de studenten en Haags personeel
het werkvolk van vroeg-in-de-morgen vervangen
zij zorgen voor meer dan voor veel
zij zorgen voor rails en voor grond in de tunnel voor tegels op muren en
verf op het spant
zij vegen de vloer met hun bezem
zij zorgen voor mensen als jij
die dit leest en die keurt
en die zeurt als het even niet gaat
zo jij wil

als foto met hetzelfde formaat
met evenveel liefde
en aandacht vastgelegd
zou dit beeld niet maken
wat het is
want penseel en verf
hand en ogen
brachten beweging
en sfeer
tot leven
		

- Trijnje Gosker

		

- Trijntje Gosker

Over-bruggen

Het slijk beschrijven

laten we de ruimte overbruggen
ussen onszelf en het ander en
nog meer bruggen slaan
zodat we kunnen overlopen
van onszelf

1
Waarom het slijk beschrijven
nu ik gelukkig ben in deze tuin
tussen de bevende bijen

om de woorden
die we halverwege vonden
vast te kunnen zetten
op te kunnen hangen
bij elkaar te laten komen
in soepele zinnen
laat ons stampen op de brug
in het ritme van de rapper
of laat ons lui en lomig
liggen aan de oever
met uitzicht op de
regenboog
een vluchtige brug
die alles kleurt
		

- Trijntje Gosker

waarom terugkeren
naar de magische mist
die als een ranzige deken
alles bedekte en het zicht
op de zon benam

waarom terug naar die stilte
die stoelde op muffige kussens
nu er een haan kraait en kippen
kakelend afrennen op de boer
die hen voedt
tussen dit kraaien,
dit zoemen, de zon
voel ik de slijk en de kilte
van toen

2
Ik open de deur en stap binnen.
een lauwe, kleffe soort van
pap is wat mij wacht.
ik sleep me er door heen
met grote scheppen suiker.
tandenknarsend wacht ik
op een eerste wichtig woord
het blijft stil
alleen het ratelen
van dagelijkse sleur
vult de kamer, wast lepels af
volgt het journaal.
er geuren natte watten
in het huis alsof hier binnen
niet de wereld is

3
Een vliegtuig snijdt de hemel open
de schaduw van mijn hand valt op
mijn pen, het licht schuift naar de
middag, fruit op tafel en een mes

5
De geur van lavendel
zo vroeg in het jaar
brengt mij terug in de tuin
met de kippen

ik open de vrucht, laat haar sappen
stromen, zoet is de smaak van jouw
lippen mijn mond

de treurbeuk
toont haar eerste blad
uit zelfbescherming smeer ik
mijn huid in met olie

een traan drupt op mijn hand
de wind staat stil
legt haar bries als een pleister
op de wond die open lag

hij kent het wulpse bloesje
niet
dat ik hier draag
hij heeft geen weet van hoe
ik hier mijn pen laat
krullen schrijven

4
Ik wilde zijn kluif zijn, de pap met hem delen
er slagroom op doen met elke dag
andere, versere aardbeien
ik wilde weten wat hij nog meer
nog anders was dan enkel
de slopende sleur
ik wilde hem de wereld tonen
in alle rangen van de regenboog
maar hij bleef bij het grijs
van zwaar geijkte dekens

6
We zijn er door gekomen, hij
en ik, we hebben
de moestuin geploegd
en bemest met bergen oude stront en
nieuwe verse strootjes, halmen
om aan vast te grijpen, de eerste
voorzichtige aren
die winter was er weer zout in de pap
maar ik mocht vuurwerk eten
met chipolatapudding toe
7
Er ligt een hoopje krenten
naast dit schrijfpapier
daarboven beeft een bij
en binnen wachten aardbeien
op flensjes
het is goed zo, hij die dit spel niet
spelen kon met mij, verschrijft zich
in die ander en jij in mij
papier heeft veel geduld
mijn pen is gretig.
		

- Trijntje Gosker

God save Holland
dat dacht ik al
vrienden in een kring
wat doe je ook als de kaden van was blijken
en er stormen razen
achter eenzijdig doorzichtig glas
je hebt de boel opgeruimd
het werk gedaan
de weekendinkopen
om zo snel mogelijk
in de vriendenkring te zijn
er is elkaar niets te vertellen
je hoort alleen de vogels
(en zij jou)
gitaarmuziek klinkt
de glazen gaan rond
proost
lachen
samen zingen
God save Holland!
		

- Theo van de Vliet

de winter kwam maar niet
het voorjaar kon beter
en dan ineens
is het midzomer
en jij op weg
op weg naar wat?
er hangen lampen tussen de bomen
en klanken wijzen de plek
waar een hooiberg brandt
en verderop staren kleurige metaforen
je met Argusogen aan
terwijl valse sprookjes je het bos in lokken
er is tijd
veel tijd voor poëzie
die hoger & hoger reikt
op de wieken van de muziek
		

- Theo van de Vliet

Het grootzeil scheurt
de spanten kraken
golven slaan over het dek.
Een schreeuw Het water stroomt naar binnen
je glijdt
radeloos
reddeloos.
Is dit het dan?
Dit is het dan.
Ineens
herstelt alles zich
de stuurman pakt het roer
het kapotte zeil wordt neergehaald
de boot hervindt zijn koers
de eeuwigheid keert terug
op aarde.
		- Theo van de Vliet

Dat beeld
Ploeteren door het rulle zand
op één, twee paardenkracht
een seizoensgebonden leven
dat weten en toch
‘DEU’ GOA’N !’
De wereld is te groots
om niet soms genadig te zijn:
straks bij ’t wief
roggebrood met spek
en hete melkkoffie.
En dan “Wi’j goat wea’ an twark!”
“Joa, wi’j goat…”
		

- Theo van de Vliet

hier vaart u dan
waar gaat u naartoe
en wordt u wel afgezet?!
kent u het verhaal van de bootvluchtelingen
waarvan de kapitein nee, u bent nu op een andere reis
u hebt een identiteit
en weet waar u morgen zult zijn
hoewel er schuilt water onder uw voeten
veel water
en de regen slaat soms om je oren
en als het donker wordt
is niets meer zoals het was
dan wordt ook u een geheim
alleen de muziek heeft het dan voor het zeggen
		

- Theo van de Vliet

HERINNERINGEN
(voor Freddy Nekkers)
Hoewel het
naar het zich laat aanzien
met mij helemaal is goedgekomen
heb ik in het verleden
behoorlijk wat gezopen.

De bevroren sloot bleek geen
laagliggend fietspad, toegegeven,
maar sterk genoeg &
ik kwam er met een
natte kont vandaan.

Daarbij kan ik mij echter
maar drie gevallen herinneren
waarbij een & ander buiten de grenzen
van een aanvaardbaar gezondheidsrisico
is getreden.

& als je zuipt met
antidepressiva in je
bloed dan moet je zo

Het eerste voorval betrof een trein.
Het tweede een bevroren sloot.
Het derde
antidepressiva.

kotsen
dat je het voortaan
wel uit je hoofd laat

Er is inmiddels een hek neergezet
op de plek waar blijkbaar eens
te vaak een dronken figuur als ik
het heuveltje omhoog in
plaats van het tunneltje in
omlaag is gelopen.

ONGELOOFLIJK

antidepressiva
te nemen.

- Bouke Vlierhuis

EEN EI
‘Een ei?’ Vroeg ze.
‘Twee,’ zei ik. ‘Eén heel, één gebroken.’
‘Wat ga je daar dan over schrijven?
Hadden ze geen landschap?
Een zwart vierkant misschien?’
Nee.
Een ei.
In het midden: perfect. Toch is het
breken
altijd dichtbij.
Wie neemt de beslissingen?
Ergens daarbinnen, het leven: krak en weg.
Wat moet breken en wat
niet?
‘Zoiets.’
‘Zoiets?’
‘Iets met kwetsbaarheid of zo.
Zoiets.’
‘Wanneer moet het af zijn?’
		

- Bouke Vlierhuis

BEGIN VAN WAT TE GEBEUREN STAAT
Het gevoel! Het gevoel! Midden op de weg op de strepen
liggen! En daar kwam jij, plankgas in je... Van binnen. In
een witte jurk, blote voeten op de pedalen en niemand
geloofde Kerouac toen hij het vertelde: een witte cabrio en
het meisje in bikini vroeg of hij bennies had. En het gevoel!
Het gevoel! Het asfalt zwart en kaal, het woestijnzand, zand!
Zand! Kijk, ik houd het in mijn hand. Het land, ik geef je toegang Hij schreef het boek in twee weken, ze vonden klad
van jaren oud, in vijf minuten was het nummer af, geschreven. De sloperij, de wrakken opgestapeld, het zand straalt
lak en glas. In mijn hand, kijk in mijn hand! Mijn hand, ik
geef het leven. De speedball houdt je wakker zonder pijn,
maakt het asfalt kaal en zwart. De berm, de kant, steek je
hand maar niet op, als je me nodig hebt. Je ziet me snel
genoeg.
		- Bouke Vlierhuis

vel van licht

sluitertijd

zweven wil ik in een mand boven een baai
onbewaakt bungelen in kruimels stilte
en roekeloos eigenaardigheden dromen

eigenzinnig filtert mijn blik het aanbod
met lange sluitertijd fixeren de ogen
beelden op het gretige netvlies

bevrijd van vrees voor ontvelde handen
zou ik over de rand hangen en zingen
van barsten door banden die knellen

tweeëntwintig wieltjes onder elf bakken
aaneengesloten gistend verleden
in afwachting van de vuilnisauto

lachend zou ik ballast overboord gooien
ik wil lucht verkennen zonder plattegrond
in een vel van licht uit de mand springen

als een over de rand gevallen vraag
wacht naast de kunststof blokkade
ook een bruine veterschoen

		

het patroon van vierkanten veronachtzamend
kruist de tandeloze zool een lijn
de stoep braakt een oude hinkelbaan uit

- Herma de Beer

tien vakken met krijt op tegels gekrast
mijn teruggeslagen oog zoekt het sieraad
één schoen en vroeger staat paraat
in de oogholte strijkt het toeval neer
als ik zonder deelname het moment omarm
lijkt de tijd zich gerieflijk uit te rekken
een leren schoen voor een grijze wand
door acht gaatjes glijdt een ronde veter
ik drink het lijnenspel in en hinkel verder
		

- Herma de Beer

nieuwe dag

wat

hoe haar gesloten ogen
de dag uit het plafond kijken
hoe licht haar lijnen vult
hoe haar mond tuit
bij het knopen en strikken
de rug naar hem toe

wat valt er te verwachten van knoflook
van liefde die zich aandient
van de klop op de deur
als
de deur nog even
de liefde op een werst of zeven
de knoflook zich geharnast houdt

hoe zij de tuin in gaat
mieren uit hun nest woelt
het rooien van dood groen
hoe haar ongeduld de naden
tart van de ruitenbloes
hoe kansloos onkruid is
hoe zij hem koffie brengt
de lach er even bijgehaald
haar hand op de zijne
hoe zeeplucht in lakens trekt
hij natte aarde wil ruiken
een masker van modder
hoe hun vingers het donker
uit de nacht scheuren
hoe een vogel ontwaakt
		

- Herma de Beer

als vanuit het grijze
bruinen zich willen verheffen
als gezwollen vruchtbare Pomonas
een uitloper zoeken naar het licht
blauwgroengrijze
wat
als de grote vormgever besluit
ons koortsig verlangen te stillen
de ontbolstering voor te zijn
onze grijpgrage vingers
te manen tot rust
zodat we in dit perpetuum mobile
kunnen oploeven
peddelen, zeilen, spelevaren, zweven
in een honingzoet stilleven
in de verrukkelijke alomtegenwoordigheid
van kachel, wandklok en vruchtenschaal
		

- Hein van der Schoot

uitspansel

voordat ik verdwijn

ook al noodt ons het uitspansel
laten we op maaiveldhoogte lopen
en wolkjes alleen gebruiken
als tekstballonnen voor onze dromen
zelfs een vlinder
kent zijn grenzen

voordat ik verdwijn, zei ze
is alles verdwenen
en als ik dan verdwijn
verdwijnt er niets

liggen is misschien nog beter
en wortelen
als een stamboom
of
rustiek hengelen
naar wat zich voordoet
of kuit schieten
maar dan wel gedoseerd
		

- Hein van der Schoot

we waren eekhoorntjes
raapten nieuwe stoelen
en zagen buren ter kerke gaan
weet je, zei ze, wist je dat
en ik wist dat het verleden
aan tafel zat
het vijf-pits-gasfornuis fonkelde in
de late herfstzon bescheen
vingerafdrukken op het wijnglas
ik ben gekomen om te zeggen, zei ze
en ik wist dat ze zou zeggen
dat ze weg zou gaan
		

- Hein van der Schoot

De schilder en de dichter
Uit geel en blauw waggelt een eend
mijn woorden binnen en
met hem verschijnt de kop van een geit.
Hij spitst een oor vol kleur.
Terwijl onder een hoedje ogen stralen
van het kind met een kip
rust elders de ouderdom uit op een bank.
Ik zie hoe schouders kunnen wenden,
hoe aandacht een been verzet,
hoe de keuze een blik bepaalt,
hoe een tasje ontpopt door het aanbrengen van licht.
De schilder laat gewoon strepen verf
uitlopen in winterjassen.
Brengt door vleugjes rood
wangen tot leven,
legt met schaduw een jurk in de plooi.
Met zorgvuldig gekozen tinten geeft zij
humor de ruimte en
brengt ze meer dan het gewone in lagen aan.
Als dan stippen zich ontvouwen als bloemen,
grijs opgaat in het wit van sneeuw
leg ik vol verwondering mijn pen weer neer.
		- Anna Hoogendoorn

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door

