Rondje
IJsselmeer

Gedichten tijdens een zeiltocht door Nederland
OJ Frère
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De zomermaanden brengen Hanneke, onze Jack
Russell Ollie en ik door op onze zeilboot.
Dit jaar hebben we gezworven door Nederland.
Via het IJsselmeer hebben we de Wadden aangedaan en
vervolgens zijn we via de Noordzee naar Zeeland
gevaren.
De gedichtjes leveren impressies op van de plaatsen
waar we zijn geweest en de dingen die we hebben
gezien.
OJ Frère
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Pont
Station
Over
Buiksloot
Via IJ naar Eye
Pont heen
Pont terug
Pont afslaan
2Takt druk
Tunnel dan
Onder
Snel
Metro
Mandela
Ons
Tolhuis
De Pont
Sixhaven
Water
Sluis
Tolhuis
Pont Neuf
ligt heel ergens
anders
Toch?
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Noord
Patatduiven pikken aan
stokbroodkorsten
Vannacht is de graffiti vernieuwd
Een doorgezakt zitje
staat naast het fietspad,
overwoekerd door wilde knoflook
Een wrakke fiets is
geketend aan het schoolhek
Een oude stepsmachine
op het speelterrein
nodigt uit tot training
Stickers waarschuwen voor De Media
Een gele pijl wijzert het verkeer weg
Nieuwe stadsverwarming
dwingt ons van het gras af
De ijstuktuk bromt driewielig langs
Negen graden bij een waterig zonnetje
Team Zwarte Piet is actief
In Amsterdam Noord
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Marken
Bus 510 stopt
voor de aanleg
van het nieuwe gemaal,
waar damwanden
ingetrild worden
Het Paard staat blinkend
wit aan de horizon,
schuimkoppen
op de Gouwzee
Kieviten dwarrelen stil
boven bedauwde
boterbloemen
Grutto’s stelten voorbij
We mogen ze niet storen
Zegt het bordje
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Hoorn
De maanraket markeert
bommen en granaten
Coen verheft zich nog even
boven de kinderhoofdjes
Op de kade scholen
drie kwajongens samen
De toren spiegelt zich
in eeuwenoud water
In de gevangenis draait
Escape from Alcatraz
In retrospectief
In de haven wordt het gras
gemaaid door platbodems
Een zolderschuit levert oliën,
vetten en dekbeslag
Langzaam is de mond
dichtgeslibd met zeewier
Vissersverhalen vermengen
zich met Shanty-harmonieën
Neem nog een oorlam
We gaan boodschappen doen
Bij de Lidl
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Gedicht
Er drijft een gedicht op het water*
Plastic letters in het riet
Tussen het pijpkruid aan de oever
kijk ik, ontcijfer ik, tevergeefs
Eens geboren op maagdelijk papier
ligt het, deels geamputeerd
op bruin ondiep water
Stil drijvend
Al dertig jaar

*Drijvend gedicht, Jan Merx,
Julianapark, Hoorn, 1991
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Lelystad
Kunstmatig land
waar eens de zee tekeer ging
Waar de Batavia
heel langzaamaan vermolmt
Waar merken pronken
Shops je lonken
Waar de Action
op de dijk te vinden is
Net achter die dijk
de aangeharkte wijken
Vol straten, wegen
nummers naast hun naam
Eenvormige huizen
Je vindt er twee sluizen
En aan de horizon
een hurkend poepende man
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Stavoren
Lammeren jammeren
Schapen blaten
Het water staat aan de dijk
De vrouwe staart er
De veerboot vaart er
Jachten in de sluis
Gemalen golven
J.L. Hoogland
Bewaakt het NAP
Kanaal van Friso
De deur van Friso
Sluit om 20 uur
De deur naar Friesland
Maar dat is morgen
De haven is nu rust
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Heeg
Jachtje sloepje bootje
Bruggetje over een slootje
Eendje in het water
Snater, snater, snater
De nesten tussen het riet
Zie je bijna niet
Voor wie het nog niet wisten:
Je ziet wel toeristen
Want mensen recreëren
Op de Friese meren
Onder zeil of door te roeien
Tussen stamboekkoeien
Iedereen vindt het fijn
Om op een mooie zondagmiddag
met een lekker zonnetje
zonder noodzakelijke bezigheden
of andere verplichtingen
op het water te zijn
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Open dag
Het kerkhof heeft een open dag*
met diverse activiteiten
Kuilen graven
As verstrooien
Urnen draaien
Steen graveren
Kistenrace
Jezus kijkt welwillend toe
Vanaf zijn kruis

*op 29-5-2021, begraafplaats Sneek
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Sneek
Gezelligheid kent
geen tijd
Gezelligheid staat
tentoongesteld
tussen koﬃe
en
petit fours
In de opkamer
bij Tjeerd en
Sietske
in Jutrijp
De bus vertrekt er
ieder kwartier
richting Sneek
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Logement*
In het stadslogement komen ze samen
De touwslager, haringkaker, chirurgijn
De porder, lantaarnopsteker en barbier
De kolenboer en de scharensliep
Alleen de stronttonnetjesschepper
is niet welkom
De schout komt er beroepshalve, zegt-ie
Zelfs de schepen wipt er zijn oorlam
De lichtekooi drijft er haar nering
Men is er van zeden wars
In het stadslogement
Aan de toog

*op het stadslogement in Sneek
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Brandaris
De Brandaris torent vierkant
boven West-Terschelling
Baken, veiligheid, symbool
Je huurt fietsen
Drinkt een biertje
Legt aan met de boot
Ziet het licht in de avond
Flash 5 seconden
VHF 2
Maar voor ouderen
onder ons
is Brandaris
toch vooral
een pakje shag
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Tiger*
Hij staat op slot met lege banden,
de fiets in de loopgraaf
Tussen
Bunkers en Sperrgebiet
Museaal geweld
Verklarende bordjes
Ingegraven muren
Twee meter dik beton
Het prikkeldraad is vergaan
De mijnen zijn geruimd
De oude soldaten overleden
Verroeste spoorrails
zijn verzand
De wissel geeft
geen richting meer
Klaprozen bloeien rood

*Duitse radarpost WO II,
West-Terschelling
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Fauna van de wadden
Op de wadden zijn geen reeën
Niet alleen of met z’n tweeën
En er heeft ook geen enkele vos
zijn leger in het dennenbos
Dit is dan wel weer prettig voor aanwezige konijnen
De fauna is er wat armoedig
Slechts meeuwen vliegen overvloedig
te schreeuwen, krijsen, schijten
Dat is dan weer te wijten
aan de regels van Staatsbosbeheer
Die plantten vroeger overal bomen
Probeerden daarmee te voorkomen
dat de eilanden, zo zei de stichting,
verder in oostelijke richting,
naar Duitsland zouden gaan wandelen
Maar twintig jaar gelejen
Ontdekte men dan toch twee reeën
De beesten zijn gearresteerd
en toen heel snel gedeporteerd
Want illegalen duldt men niet in die contreien
Er heerst nu weinig diversiteit
Het evenwicht is men even kwijt
Toch blijft de fauna wel uniek
Dus komt er dagelijks veel publiek
Men staart in zee met open mond
Want kijk, daar zwemt alweer een hond
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Vlieland
Zand en helm
Eindeloos leeg
Bombarderende JSF
Vliehorst is gevaar
Golfjes, 2 Beaufort
Paal na paal
Na paal na paal
Wielsporen met
gedicht in het zand
Meeuwen
Duinovergang
Bij Dam 20
Blote man
Met telefoon
Nergens kleren
Geen broekzak
Stilte
Helm
Zand
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Friesland
Gras
Hek
Weiland
Gras
Koe
Sloot
Kerktoren
Snekermeer
Hek
Sloot
Fierljeppen
Weiland
Sloot
Hek
Koe
Gras
Sloot
Hek
Kerktoren
Gras
Men kaatst
En verwacht de bal
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Andijk
In het kerkje wordt een viergangenmenu geserveerd
De toren is in 1978 verkocht voor één gulden
Hij is groen gerestaureerd
Boven de dijk zweeft een vliegtuigmonument
Lancaster ontmoet Messerschmitt Bf 110
Bemanning van acht, vier gevonden
De Andijker Muis zit op zijn sokkel
Hij tilt een rotsblok op,
Obelix in de polder
Garage Brouwer geeft 7 cent korting op de diesel
Je moet wel zelf tanken
Honden snuffelen aan de Dijkweg
Schapen blaten
In de haven tilt de kraan een zeilboot de kant op
Het is zaterdagochtend
Half tien
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Aangeharkt
(Lelystad)

De streep trekt auto’s
door de polder
Het braakliggende terrein
is verboden voor voetgangers
Kliko’s met oranje deksels
in gelid, in de carpoort
De snelgroeiende bomen hebben
hun pubertijd bereikt
Het pasgebouwde huis
is verkocht onder voorbehoud
De Chinese beer zwaait
met zijn zonnecellen
Het Hawaï meisje schudt
haar heupen
De ganzenbeeldjes hebben nog
een oranje sjaal om
Gisteren heeft het Nederlands
elftal verloren
Het rijtjeshuis is Weltevreden
Er liggen Red Bull blikjes
in het gras
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Geen haast
(Hoorn)

Druppels kringelen in de
reflectie van de gevangenis,
in de weerschijn van
la Bamba die voor anker ligt
De ekster hipt de brandtrap op
en fladdert van het terras naar beneden
We drinken koffie op het achterdek
Canvas als voorbehoedsmiddel
De klok van de Hoofdtoren staat stil
op vijf over half zes
Zachtjes tikt de regen
Ritme van de tweezaamheid
Je kunt altijd nog haast maken
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Anno 1600
Poep in de sloot
Poep in de goot
Kadavers in de grachten
Nachtspiegels op straat
Punterend, laverend
tussen kroeg en krul
Uitgebeend, vergaan
Tot stof wedergekeerd
Onderaards gemetseld,
gerommeld, dichtgeslibd
Aderen van het fatsoen
Overkluisde waterlopen
lozen zich in zee
De zee is oneindig groot
Oneindig zout
Oneindig schoon
Nog wel
(In 2015 is in Hoorn een
16e eeuws riool gevonden
bij een verzakking in het Glop
in de binnenstad)
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Enkhuizen
De almanak staat leeg
Naast Paulus Potter en zijn geit
Naast de toren met zijn podium
En zijn films,
zijn slalomhekje
Ook de leugenbank
naast de viskraam
onder het havenkantoor
is leeg
De grond bezaaid met peuken
Meeuwen krijsen boven het museum
Een Duits zeiljacht legt aan
Hafengeld zahlen mit PIN bitte
De intercity staat op het punt van vertrekken
Eerste stop: Bovenkarspel Flora
Enkhuizen op donderdagmiddag
Een waterig zonnetje
Lekker zeilwindje
De sluis staat op groen
We leggen bakboord aan
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Onbewaakte overgang
(in Enkhuizen)

Het Andreaskruis waakt
Razend gevaar
Het pad zigzagt
Dwingt tot afstappen
De overkant lonkt
Schaduwbrengende bomen
Stadswallen
Oude fortificaties
Verboden voor
gemotoriseerd verkeer
De trein dendert over de staven
Alleen de bielzen liggen dwars
Hij is op tijd
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Den Helder
Zwart en dreigend op de kant
Boven, niet onder water
Tonijn van blik
Een sigaar aan de
zuurstofnavelstreng
Museumstuk,
trapje op,
op afspraak
De snuivermast gedemonteerd,
toegelicht, tentoongesteld
Naast het ramschip
Naast de mijnen
Naast de veger
Naast de torpedo’s
op hun rekje
Onschadelijk gemaakt
Das war einmal
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Dijk
Onderaan de dijk
Kabbelt het water
Waar gisteren schuim
het zicht wegnam
op de mosselen
en vastgeklampte
zee-egels
Bovenop de dijk
Bevindt zich het voetpad
Waar rugzakken
zich verplaatsen
van hier naar de veerboot
naar het zuiden
naar Sluis
Onderaan de dijk
Een molen, een kerkje
Het bewijs
van een doorbraak
Met foto’s gestaafd
Als je wilt
met een audiotour
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Oudeschild
Hier gibt es frische Fisch
und Holländische Matjes
Geplaveide straten
Afgerasterde schapen
Een halte van de texelhopper
De molen staat verstild
Cruiseboten uit Valletta
Kotters aan de kade
Dok van Damen
De kustwacht waakt
Onderaan de dijk
Bij de basaltblokken
Bij de vloedlijn
bouw ik een zandkasteel
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IJmuiden
De strandhuisjes staan
drie rijen dik
In het zand weggezakt
schuilt het tuinmeubilair
Satellietschotels op het dak,
verboden voor honden
Design-prullenbakken
van verroest plaatstaal
Achter het Cornelis Vreeswijkpad
lokt Zilt
Achter de duinen het basecamp
In de jachthaven legt
een Zweedse zeilboot aan
IJmuiden Seaport Marina
De Poolse supermarkt gaat
om 9 uur open
Tata Steel aan de horizon
Happiness is a way of life
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Veilige haven
In de veilige haven
Liggen we landvast
Worden we voorzien
van geaarde stroom
Is er water
onder de kiel
En
Ademt de kade
vertrouwen
In de veilige haven
Staan de sluizen open
Zit geen hek op slot
Is de invaart
altijd mogelijk
En
Drijven we zonder
angst
In de veilige haven
Voelen we ons thuis
We kennen er
de code van
het sanitair
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Aan zee
Kwallen lillen paars
op het harde zand
Schaarsgeklede inktmannen
tonen hun balvaardigheid,
de vrouwen gedrapeerd
in een ligstoel
Het terras is rookvrij,
het duin bezaaid met peuken
In het vet wordt het vlees
langzaam gebakken
Bier en cola
Druipende ijshoorntjes
De vlaggen hangen slap
De shuttle vliegt van racket
naar racket
Hiphop via Bluetooth
De ebstroom dwingt een blikje
tot een zeereis
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Michiel
Eindeloos deinend
Aan de horizon verdwijnend
Kolkend jaagt er
de stroom
Basaltblokken waken
Boven netten en staken
Houden de golven
in toom
Naast grijsgroen water
Op het havenhoofd staat er
Het beeld van
een stokoude held
Hij tuurt er al eeuwen*
Bescheten door meeuwen
Richting vijand die hem
heeft geveld
Hij deed iets met een ketting
Tot ieders ontzetting
Want hij voer hem zomaar
In twee
Zijn kostbare leven
Heeft hij daar gegeven
Nu staat hij hier:
held van de zee
*eigenlijk sinds 1898
Tussen 1841 en 1898
stond hij op het plein
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Zeelandbrug
De brug van hier naar daar
Is gebouwd in 1965
Heeft 52 bogen
Twee rijstroken
Een fietspad
Heeft geen vluchtstrook
Maar wel een windzak
De brug van hier naar daar
Was ooit de langste
5.022 meter
Een uurtje lopen
Een dik kwartier fietsen
Vaak verdwijnt hij
in de mist
De brug van hier naar daar
Is 16 meter hoog
Hij staat regelmatig open
En dan is hij dicht
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Middelburg
Leven van even
Tijd van nu
Het minitheater
spiegelt het zijn
Pegasus hinnikt
op de gevel
van nummer 7
De kemelgeit torst
specerijen
Uit de druizelregen
schemert de Koepoort
Boeking dot com
Traveller Review: 9,6
Op de klapbank
worden verhalen
verteld: de anabolische
sprookjeswereld leeft
Het kabouterhuis bakt
pannenkoeken in
tekeningen van
Rien Poortvliet
Wooncentrum Het Bastion
trotseert de dagen
van weleer
De abdijtoren kroont
boven de stad
Er is een bierfestival
De 24e
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Kanon
(kanaal door Walcheren)

Langs het kanaal
ligt een oud kanon
Ingegraven, als bolder
voor het zandschip
Ernaast graast
een schaap
Wapens vergaan niet
Houten palen rotten
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Tholen
De ramen zitten dichtgeplakt:
Reformatorisch Dagblad
De hoedenwinkel floreert
Op het plein keuvelen mannen
met petten
Een langgerokte moeder flaneert
achter de buggy
De kerk wordt gerestaureerd,
is vrijgemaakt
In de haven ligt
een oude stoomschuit
Brasserie Het Kaeswienkeltje
heeft terrasverwarming
onder de parasols
maar niet op de dijk
Gij zult uw medemens
niet in verzoeking leiden
Albert Heijn is dicht
op zondag
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Terneuzen
De winkelstraat inspireert tot het kopen
van scheermessen, touw
en slaapmiddel in overdosis
De overdekte winkelpassage
wasemt verschaalde rook
uit de leegstaande panden
Containerschepen snellen zich
langs de haven, pleziervaart
in hun kielzog
De skyline wordt gedomineerd
door negen splinternieuwe flats,
rechts de schoorstenen en vlampijpen
van Dow Chemical
Achter de gerenoveerde boulevard
is een nieuwe bioscoop verrezen
Hij vertoont De Slag om de Schelde
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Breskens
Broodjes torenen boven de haven
Het voetveer vertrekt op het hele uur
Ondiepten tonen zich bij eb,
afgebakend door schuim en rode tonnen
Vlissingen aan de einder
Westkapelle op de hoek
Stenen Demeter in de tuin
Konijnen op het gras
Verboden voor honden
In de haven drijft The Lucky Lobster
Kookpotten dampen in de ochtendzon
Op de boulevard een kunstproject
Van vangst tot viscreatie op het bord
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Cadzand
Cadzand ligt aan het strand
Met zee, een haven
Veel zand
Flats en winkels
Een gesloten VVV
Te vette toeristen
Een bewaakte kust
Een geel-rode vlag
Knokke in de verte
Vlissingen om de hoek
België naar links
Engeland rechtdoor
Er zijn waterfietsen te huur
in de haven
Er voorlangs raast het tij
met containers naar Antwerpen
Het Zwin is een slufter
Eb en vloed
hebben ze,
tweemaal per dag
Verder is er...
Zand
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Colijnsplaat
Van de haven naar de kerk
loopt de Voorstraat
Langs de kroeg
de snackbar en de kapper
Alles Wisselt ligt tegenover
de nieuwe Spar
Het elektrisch gemaal
houdt de voeten droog
De Vismijn zieltoogt
en heeft een terras
met mosselen,
met Jupiler
In Parc Ganuenta achter de dijk
liggen trampolines
in iedere tuin
naast het identieke schuurtje
Het tempeltje van Nehalennia
is gerepliceerd
Iedere zuil zijn eigen sponsor
Een bos bloemen als zoenoﬀer
Een tekst op de muur
In de avond is het verlicht
Met LED
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Burghsluis
Bij de haven van Burghsluis
staat geen huis
De boerderij In de polder
verkoopt gerookte paling
Schapen aan de dijk
Herkauwersonverschilligheid
en keutels
Wandelroutes gemarkeerd
Kieviten in het weiland
Reiger naast de sloot
Plompe toren in de verte
Verdronken land
Verdronken dorpen
In Haamstede steken
er duinen over
Gewaarschuwde fietsers
ploegen het fietspad af
Op de dam houdt
men jaarlijks wedstrijden
Hard fietsen tegen de wind in
Versnellingen zijn verboden
Nu is het rustig
Alleen een Duitse jongen loopt
naast zijn mountainbike
met puberale recalcitrantie
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Zierikzee
Natte mosselen in de ZZ10
Vier Gebroeders varen voorbij
Zuidwest van de havenmond de kweekvelden
Geelbetond, afgebakend
Buiten groen en rood heersen
de zeevarkens, de schollen
en de schuimkoppen
Binnen liggen de masten,
toont men zijn strijkijzer,
borrelt aan dek
Historie is gebouwd van
een vierkante toren,
poorten met ophaalbruggen
en een kom museumschepen
Traditie mengt met toerisme
Parken nur mit Anwohnergenehmigung
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Wemeldinge
In Wemeldinge
hoor je zingen
Op zondagochtend,
keer op keer
Men zingt er over
vele dingen
Maar toch vooral
over de Heer

44

St Annaland
Het land van Anna
groeit met de uren
De slikken stijgen
Het water daalt
De Krabbenkreek onthult
zijn krabben
Een modderig landschap
Met staken bepaald
Wat zegt u nu?
Wordt alles anders?
Eist ziltig nat
het land weer op?
Kan het tonnetje strakjes
echt weer drijven?
Zwemt dan de bruinvis?
De schol? De rob?
Dit heet getij mijn
lieve jongen
Dat heb je dagelijks
een keer of twee
Dus als je vanavond
op mag blijven
Maak je het allemaal
nog eens mee
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Willemstad
Let op!
Het hek draait naar u toe
bij druk op de knop
De molen torent boven
de stadswal
Schapen grazen het gras kort
Ecologische maaimachines
Verplaatsbaar schrikdraad
Op de vesting een losloopgebied
Wipkippen en een tafeltennistafel
voor het munitiedepot
De klok slaat half acht
In de verte rijdt een auto
Motorjachten werkeloos
in de havenkom
De terrasstoelen liggen
aan de ketting
Het Hellegat is bezworen
De brug blijft dicht
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Dordrecht
De kerktoren slaat het halve uur
sneller dan het hele
Waterbussen straalpijpen
tegen de stroom
De spoorbrug opent om
drie vóór
Oude havens,
Oude huizen
Oude schepen
De Engelenburgerbrug
wordt vervangen
Terrassen in het stof
Gevels in de haven
Hijsbalken voor
parlevinkers, ooit
In de ochtendmist
duikt een aalscholver
zijn ontbijt op
Café Finn’s maakt
espresso macchiato
Vanaf 11 uur
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Braassemermeer
(Naar Kees Stip)

In de Braassem zwemt een brasem
Hij zegt: “wat doe ik hier?
Ik verveel me in dit water
Ben er niet voor mijn plezier
Jij hoort hier wetenschappelijk
wordt mij dan vaak verteld,
Tja, het water draagt mijn naam wel,
maar het is verkeerd gespeld”
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Roelofarendsveen
De veerpont vaart heen en weer
De boot is verre van vol
De trailer voert een laser aan,
giek neergelaten, kiel geheven
Een gefiguurzaagde aalscholver
schrikt anderen af
Water kabbelt tegen de steiger
Wieken staan stil
De luchtwacht wacht op lucht
De stier beklimt een vaars,
natuurlijke inseminatie
De barbecue wordt niet
opgestookt vanavond
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