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In deze eerste aflevering gedichten van (alfabetisch):

Emiel Bootsma, Ronald Bottelier, Draghici Anna Christina, Taco Dekker,
René van Densen, Anne Karine Dijkstra, Zainab De Doncker,

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Magda Haan, Thomas Haghenbeek,
Harrie van Hoof, Joz Knoop, Hans F. Marijnissen, Arie van der Pijl,

Anneke Schulpzand, Stephanie Schuering - van den Engel, Lucia Silder,
Annemieke Steenbergen, Anke De Vrij, Irene Verheij, Loes Westgeest,

Hoss Wilstra en Ton Zuiderwijk.

© Google Maps. Locatie: Molen Annemie, Boschdijk 1006,
5627AE Eindhoven, april 2016.

–

haar ogen, zijn ogen
en molen wieken
liggen op een lijn naar boven
het vangt harten in dezelfde wind

zij wil hem teder loven
met een blik
als hij staat voor haar
en hij weer voor het monument
uit vroeger tijd

zij gaat door de knieën, een liefdevol gebaar,

hier komen dromen samen
van toen en verlangens naar morgen

zij wil enkel met hem dansen
in haar blik is hij en de beweging geborgen

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

–

Kijk hier is nu dat kruispunt,
leg het vast, zodat je zal weten
terug te gaan, waar jij mij hield
aan dat woord, aan die belofte
Waar wij ons samen zijn zullen
vieren voor eeuwig op kiek.
Jij hebt het op je genomen, nu
zullen de kinderen weten waar
het ooit begon, op deze hoek
van de straat, daar waar alles
verder gaat.

Draghici Anna Christina

–

1.
Ach, Google Street View, je flikte het weer
Zij keek naar hem op, en jij op hen neer

2.
Zomaar een straattaf’reel
Zakelijk vastgelegd
Dankzij een auto met
Cameralens

Enige aandacht voor
Privacywaardigheid
Klaar is de Street View weer
Zie daar de mens...

Emiel Bootsma

–

een lekker ding
waar zij voor op de knieën ging
een foto maakte met haar mobiel
omdat ze voor hem viel
in de hoop dat hij voortaan
– wellicht met vallen en opstaan –
als een blok voor haar blijft gaan

Loes Westgeest

–

Google vertelde hem
Zij woont in vier straten achter je

een beetje ongelovig
Ging hij toch onderweg
Zonder wit paard maar zijn telefoon was wit bedacht hij zich

In de straat aangekomen
Loopt een vrouw te zoeken....
Google vertelde hem: hij is er binnen twintig minuten

Zonder make-up en een mooie jurk besloot ze naar buiten te 
gaan
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Ongeloof maar een ongekende vreugde
Kon je van de gezichten aflezen

Google was stil...
Ze vroeg
“Mag ik een foto van je”
Terwijl hij speels zei “dan wil ik er ook een van jou”

En zo kunnen ze deze ontmoeting vertellen aan hun
Kleinkinderen

als Google niet spreken mag
In toekomst gevangen
Fluistert Google alsnog

Vier straten verder daar begon het 
Anneke Schulpzand

–

Hij staat voor paal
niét ideaal
vandaar dit plaatje

Arie van der Pijl

HET SPREKENDE ZWIJGEN VAN DE LENS

Er hangt ook iets tegenstrijdigs voelbaar in de lucht
zijn het niet gezegde woorden die wij in ons hoorden.
Wellicht als we luisteren naar de vogel die stil zingt
deze plek met haar echogeluiden ook innig bemint.

Hoe lek je ‘t wiekende, leg je verrast wensen vast
nu gebrek aan wind alles zo stil legt aan deze dijk.
Wijk je wachtend op ‘n juiste stand, op volle maan
om goed en kwaad hier in de wieken te verstaan.

De horizon en Boschdijk staat nu plots onverplicht
op meerdere manieren in lens en geheugen gegrift.

We spraken over ‘n zonnedebuut, zelf brood halen
een molen bewonen naast ‘t gele graan vermalen.
Er over zwijgen leren we vast in de loop van leven
deze omhaagde plek wil nu even niets prijs geven.

Ja, wellicht als we luisteren naar de vogel die zingt
deze plek met haar echogeluiden vast innig bemint.
Is tijd iets nu vastgelegd enkel een hermetisch gedicht,
dat voortlevend, ons hier dagdromend tot niets verplicht.

Annemieke Steenbergen

–

Je staat er voor
Lieverd
Weet jij wel
Waar jij voor staat

Hoss Wilstra

–

Nee zegt ze
iets rechter
en hij zet rechter
iets naar links

ja zo
nee wacht
zegt ze
iets fout
moment
verstild
en de soep
wordt koud.

René van Densen

VIEW

Street View views
a view on the street
where a man in the
camera of his love peeps

Lucia Silder

–

Ik aanbid je
Val zelfs bijna op mijn knieën
Blijf bij me alsjeblieft
Jij blijft stoïcijns staan
Gevangen in het beeld van Google

Stephanie Schuering - van den Engel

VINDEN

zij googelde: ‘houten klaas’,
en vond hem digitaal op straat

zijn aantrekkelijkheid
bevond zich in zijn zakken
die zijn handen droegen
zo moeten gevonden kerels zijn,
haar camera klikte instemmend

zij schoot haar stoot
naar de eeuwigheid, streetlegal

in mappen bevinden zich
ijkpunten voor mererlei zoektocht:

hetzij naar straat,
hetzij naar man,
of man én straat,
vrouw

navigatie naar weg
en relatie,
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via Dorpsstraat 12
en 360°graden overzicht

zij heeft gevonden
nu ik nog

even toetsen: ‘p-r-i-n-s-e-s’

ze woont vast aan een laan
Taco Dekker

CELPHIE

lieverd, al mocht ik model zijn
ik wacht hier – zo niet al uren –
en jij zit maar wat te turen
en m’n voeten die doen pijn

en er staat een fi-le in de stra-haat
te wachten tot je groen springt
de moed ze in de schoen zinkt
lief, je weet dat ik dit haat

lief... het grijpt me naar de keel
en mijn smartfoon blijft maar trillen
(mindfull zen, span vuist en billen)
duizend selfies is wel veel!

Ronald Bottelier

–

Een molen kopen
Geen sinecure
In een omgekeerde wereld

Windmolens
Men moet niet tegen wieken strijden
Van der Duim wordt Don Quichote

In een omgekeerde wereld
Staat Sancho Pancha
Terwijl zijn Dona nederig knielt.

Thomas Haghenbeek

–

Ach meisje, bijna
op je knieën
de tas nog om je lijf 
gebonden
en je vriendje, met 
zijn  weggeveegd gezicht
leunend tegen onzichtbaar niets

gras, pad en auto
ribbel en stenen
plukjes gras en 
jij op je hurken
en hij braaf in rust.

Anne Karine Dijkstra

–

Negeer mij
Meer en meer
Negeer mij
Leg mij als een
nobody neer
Ik buig
Ik krimp
Ik zink
Negeer mij
Meer en meer
en ik zink
tot de bodem
Ik zink
en kom
nimmermeer

Anke De Vrij

–

Zelfs de privacy
van de paardenbloemen
is gewaarborgd.

Joz Knoop

OP DE EERSTE RIJ

ik ga voor jou op de knieën
jij de held van mijn fantasieën
ik leg je voor altijd vast in mijn
heden
we zullen elkaar kneden tot
een mengsel van eeuwig
streven
‘k sta op de eerste rij om van
jou te mogen houden zoals
wij ons tot elkaar verhouden

Zainab De Doncker
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VAAG

Tot mijn mobiel je vastlegt
in digitale beeldspraak
kun je nog alle kanten op
en we hebben een klik.
Hou de adem in, twee een,
het is al gebeurd.

Negeer die Google auto
met alziend oog op het dak
die alles binnen het strafrecht
jarenlang fixeert
in een beeld of vijf, twee een,
en onze gezichten blurt.

Hier bij molen Annemie
aan de grens van Acht,
twee een, haal je handen
nu maar uit je zakken,
ik wil dat je alles afzegt,
je bent voorgoed mijn nerd.

Hans F. Marijnissen

MET EEN (KNIP)OOG

mag ik
mag ik
een foto
een foto van u
een natuurtalent
gek dat niemand u nog kent
de juiste contouren
gewoon even koekeloeren
zak even op mijn knie
geen langetermijnstrategie
mooie bruine ogen
die een vrouw veel kunnen beloven
prachtige mannelijke pose
u krijgt een complete metamorfose
mag ik
mag ik
een foto
een foto van u

Magda Haan

GEEN KLIK

gaand over de parallel, camera paraat
zag zij die oude terp zo groen
ging er voor door de knieën
zo had zij die prachtig in beeld
er naderde een vent zonder fatsoen
( met een ego zo gestreeld )

hij zag het meisje op haar hurken
en vast zou zij wel vallen
voor zijn stoer figuur
met zijn handen in zijn zakken

en zijn nepleren jasje
( dat oogde zelfs niet duur )

het meisje was snel gerezen
zij voelde totaal geen klik
hij was niet geknipt voor haar
dus verdween zij zonder een kik
die terp was morgen ook nog daar
( nog lang voelde zij zijn enge blik )

Ton Zuiderwijk

GROTE BROER

Grote Broer weet er alles van
Op de loer ziet hij alleman
In de straat ontstaat een beeld
Een plaat waar iets aan scheelt

Een vrouw die iets verdachts ziet
Zakt door haar knieën en schiet
Een foto van handen in de zakken
Van een man die een ring wil pakken

Ze heeft gewacht op het juiste moment
Totdat er een getuige was bij deze vent
Om de verbinding vast te leggen
Als ze het jawoord zou zeggen

Grote Broer weet er alles van
Op haar foto ziet hij een man
Voor een bord te koop staan
En de wind is voorbij gegaan

Kijk als je de weg niet meer weet
Bij ‘Big Brother’s view in the street’
Als er dan graan wordt gemaald
Weet je dat je niet bent verdwaald

Harrie van Hoof

–

Daar bij de molen
Voor ons verscholen
Daar zit het meisje
Waar hij zoveel van houdt...
Een flitsend ogenblik van geschiedenis schrijven
Hopelijk zal de Liefde beklijven.

Irene Verheij
Inzenden voor supplement #002 vóór 9 december 2018.

© Het auteursrecht van de gedichten berust bij de dichters.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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