Voorwoord
Verrassend, inspirerend, grappig, ontroerend. Dat zijn de Nieuwe Teksten voor Tilburg die u in deze
bundel treft. De tekstwevers die deze gedichten op ingenieuze wijze hebben samengesteld, hebben
creativiteit en Tilburgers aan elkaar weten te binden. En daarmee de Tilburgse identiteit blootgelegd in
unieke gedichten.
De afgelopen maanden hebben Tilburgers en bezoekers van de stad hun gedachten over de stad en
hun leven opgeschreven. Daartoe uitgedaagd door de tekstwevers. Op de meest creatieve manier denkbaar, namelijk via Madeleine, een markant tekstorgel dat op verschillende evenementen zijn opwachting
maakte in de stad. In ruil boden de tekstwevers keramische handreikingen. De meest bijzondere teksten
werden vervolgens tot 15 gedichten gesmeed, waarvan er vijf ook weer op T-shirt verschijnen. Op alle
vlakken kortom spat de creativiteit ervan af. De tekstwevers brengen kunst en mensen samen.
Henk Verhoeven, Maarten Fleuren, Sander Neijnens, Nick J. Swarth en Ceciel van der Weide hebben zich met hun project ware ambassadeurs van Tilburg Textiles getoond. Textiles, dat sowieso heeft
bewezen hofleverancier te zijn van creativiteit, samenwerking en het leggen van verbindingen in de
stad. Textiles hing onze culturele was buiten en liet precies zien wat we in Tilburg op cultureel gebied
in huis hebben. En de tekstwevers hebben laten zien hoe je teksten weeft, hoe je mensen verbindt, hoe
je verschillende kunstvormen met elkaar verbindt en mensen daar van laat genieten. Kortom, hoe je het
sociale weefsel van de stad blootlegt. Met unieke gedichten als eindresultaat.
De uitkomst van de creativiteitsexplosie van de tekstwevers vindt u in dit boekje.
Ik wens u veel leesplezier.

Marjo Frenk
Wethouder Cultuur
Gemeente Tilburg

Vergaderen, timmeren, bakken, pennen, weven
Kun je gedichten samenstellen uit losse teksten die door inwoners en bezoekers van Tilburg worden
bedacht? De tekstwevers besloten dat het de moeite waard was om te onderzoeken hoe Tilburg taalt.
Om de fantasie van passanten te prikkelen werd door kunstenaar Maarten Fleuren het tekstorgel
Madeleine gebouwd. Een extravagant vehikel opgetuigd met krullend smeedijzer, roterende letters,
verborgen laatjes met vage plaatjes, parmantige paraplu’s en een ouderwetse typmachine.
Grafisch vormgever Sander Neijnens ontwierp kleurrijke formulieren waarop de tekstuele bijdragen genoteerd konden worden. Beeldend kunstenaar Ceciel van der Weide maakte met haar cursisten
honderden keramische ‘handreikingen’ die cadeau werden gedaan aan degenen die hun ‘taaldraad’
beschikbaar stelden voor dit project.
Tijdens vijf evenementen trokken de tekstwevers met het orgel de stad in. Achtereenvolgens
waren dat de Meimarkt (22 mei), de markt op het Wagnerplein (24 juni), Roze Maandag (25 juli), de
TIK‑studentenweek (22 augustus) en Boeken rond het Paleis (28 augustus). En het publiek reageerde
enthousiast. Het tekstorgel trok veel bekijks en menigeen nam de tijd om een herinnering, een spreuk of
een toevallige gedachte neer te pennen. In totaal werden er meer dan 600 teksten ingeleverd.
Dichter Nick J. Swarth had de verantwoordelijkheid op zich genomen om uit de bijdragen de nieuwe
teksten samen te stellen. Dat bleek mee te vallen en er rolden maar liefst vijftien gedichten uit zijn koker,
waarvan er vijf op T-shirts werden gedrukt.
In deze bundel treft u alle gedichten aan, vergezeld van de (schuil)namen van de schrijvers van de
afzonderlijke zinnen. Het is een verrassende mix van auteurs van diverse pluimage. Ontroerend, bot,
spitsvondig, absurd, hilarisch. In abn, Vietnamees, Engels, Pools, Hongaars, Yoruba, Spaans, Arabisch,
Ethiopisch en onvervalst Tilburgs. In de woorden van een van de schrijvers: Fèn fistje, nie?
Henk Verhoeven
Projectleider
Stichting Kunstprojecten Tilburg

		 Wij komen van ver
Koetsier
Pinozem
Suzanne van Groos
		
A. Bierings
Jolanda van Iersel
Bolsius
H. van Elderen/Gina Giavarra
Ad Krijger
Youri Hydra
Nick Belterman
Vivian van Erck/Helma Albers
		

Wij komen van (heel) ver.
Wij hebben geen standaard. Kijk uit mee omvallen.
Shit happens,
maar gelukkig is er altijd wel een wc-rol in de buurt.
Och meens, mauwt mèèrege.
Ik ga vandaag maar nergens heen, dat is al ver genoeg!
Ik loop een keer achteruit.
Volg de schaduw achter je. Dwalend door de toekomst.
Aan de horizon, onder de wolken.
Morgen schijnt de zon weer.
Mooie dag, mooie vrouw, mooie lach.
Krullen dansen in de wind. Wind waait
alle wollige woorden weg: klus geklaard.

Richard Bolte

Selamat jalan, goede reis

E. van Orsouw
		
Lotte van de Par
		
Njord van Erck
		
		

Het leven is als alcohol,
vandaag ben ik weer dronken.
Draaien, draaien, alle dingen draaien
dat ik zelf ook ga draaien.
Bladzijdes wapperen in de wind.
Letters waaien voorbij.
Mijn geest vangt de woorden.

Karen Ghonem
Nora van Duijvenbode
Marjo Frenk
Joost van de Goor
		

En zo gingen zij tezamen.
Zwemmen in de regen.
Onder het plaveisel het strand.
Zijn zilte zonde zonk zalig
in de zoete bedding van haar gebed.

		 Van uitstel
Fons Hermus
		
		
Vera Cransveld
Dorenda Verhagen

Volledig is een
van de parels van
onze woordenschat.
Ik hou van taart!
Totale overrompeling.

Mariëtte Moorees
Marieke Hurkens
F. Biezen
		
Dhr. Konings
		

Nà nie mar mèèrege.
Ik red het niet vandaag.
Aan mij heb je niet zoveel
vandaag.
Stikt mar (de laamp aon).
Val toch in m’n kastje.

		 Als ’t even niet loopt
Wies Zoontjes
Vincent Moet
Daan Brekelmans
Ajaxmartijn/John Swaan
Marthe Kalkhoven
		
Manon Schriek/Nancy Kalkhuis
Thijs Pieters/Joke der Kinderen

Hartzeer, de emmer loopt over door pesterijen!
In de drukte op het plein sta ik helemaal alleen.
Ik stap door de plassen en ik word nat.
M’n schoenen knellen. Mijn waterbed is lek.
Ik heb zo’n zin in rode besjes, maar mijn tas is
al zo zwaar.
Het wil nog maar niet zomeren! Ik moet heel erg nodig.
Mijn boek zit er niet tussen. Ik ben mijn liefste kwijt.

Tom Mel
Nora
Melde & Ruby
Anne-mieke van Gils /Cas Verhoeven

Ik ben bang dat ik een verkeerde zin inlever.
Mijn ingegroeide nagel doet zo’n pijn.
Ik spring, ik sprong, ik vloog en ik viel.
Steeds weer diezelfde route. Ik verveel me!

J. Verhoeven
Gerrie van Oort
		

’t Kumpt zo es ’t kumpt maar nie zo es ’t heurt.
Gelukkig, ’t zit erop voor deze keer,
want mijn voeten doen behoorlijk zeer.

		 Gladiatorenlied
Leonard Bedaux
		
Mejon de Hoon
		
Jaimie
Janpaul
Inge de Weerd/Mathijs de Croon
Ella/Bakker Arie/W. Geers
Morris Hydra
Olav Hofland
Ramon de Visser
Thomas Leeuwenberg
J. Trip
Goof Salimans
Arjan Kooijmans
		

Mijn god, wat heeft die tosti
me weer goed gesmaakt.
Ik dompel onder in een abominabel
absurde pannenkoek.
Wel de korstjes opeten, anders kun je niet fluiten.
1 2 3 4 pillen in m’n maag, pillen in m’n maag.
Ik flow hard, ik flow lekker. Da’s makkelijk zat!
De lama is uit de fles. De hond is bang. De gorilla
heb ik nog niet gezien. Een kikker lacht en huilt.
Aandacht, ik ben omgedraaid het lekkerst!
Tilburg, stad van gladiatoren over de floss!
Eerst Tilburg zien, dan sterven.
Zoep’n en op huus an kroep’n.
Geen waarden, maar doden – leve Tilburg Eén.
Soms heb ik zo’n zin in koffie
dat ik een beetje moet huilen…

		 Arke Noë (’t Is hier plezant)
Thomas Vink
Menselijke zebrapaden,
		
dat moet Tilburg zijn.
Ad Roefs
Tilburg is ook niet meer
		wat het nooit geweest is.
Tim van Duijvenbode
		
Sammy
Leonard Bedaux

Kijk, daar staat een babykameel
want die heeft nog geen bulten.
Een kikker springt in de vijver, kwak, plons.
Hoe lang kan jouw hondje onder water?

Othman Aanannaz
Orka’s redden om te temmen
		
en in bassins te zetten, wat ’n gekte.
		Geld gesmeten als regen, kletters kluit
		
duiten knaken stuivers.
Luuk Albers
Hedde gij nog aaier in de koelkast?
Annette Paulsen
Mitdenken, Freude schenken.
Helen Groothuis
Willeke Storm
Jordi
Ilse Jansen
Henk Vroon
G. Aarts
		
Walter Rottiers

In Tilburg, de kruikenstad, daar is altijd wat.
Er staat een schaap op mijn trui.
Ik heb appels in mijn broek.
Wat doet dat geitje ook weer in die klok?
Hadd’ut gewete, hadd’ut gedaon!
Fraans, hou mèn pèrd vaast,
dè-k op de kaajbaand spiers.
’t Is hier plezant!

		 Op poeslieve katers
Marjolijn Baptist
Patrick ten Voorde
		
Ina van de Broek
Joseph Adesanya
Elise Hendriks
Han
JP Lilipaly
J. Coolen & Dhr. J. van Gorp
Yoruba
		

If life gives you lemons, make lemonade.
Ik heb vandaag bedacht
dat ik dit gisteren al had moeten doen.
Het leven is te kort om slechte wijn te drinken.
Ale gbe shin dodo shugbon aale fun lomi mun.*
Tilburg kan altijd nog meer input gebruiken.
Wodka jus boeit me wel.
Als de kater maar poeslief is.
Kèkt ’s of ie kèkt en als ie kèkt, nie kèèke.
* Je kunt het paard naar de rivier brengen, maar je kunt
het niet dwingen te drinken.

		 Johny, la gente está muy loca
Stephanie Huillard Burnett
Floor Versteegh
Klara Komabomi
Mart Staps
A. Mimpen
Anoniem
Stephan de Weert
Marcel
Ernst Bekkers

¡Johny, la gente está muy loca!*
Iedereen ziet er raar uit.
Jobb Késöbb, mint soha.**
Onkruid bestaat niet.
Met vis is niks mis.
¡Que bonito está el día!***
Sommige dagen zijn minder geil.
Loat mer kuuln, ’t löp wal lös.
Geloof niet alles wat je denkt.

K. Grari
Ali Assouik
		
Matthijs Zebregs
Marjet Visser
Jan Waalen

TILBURG YA SALAAM!****
Deze stad is voor mij echt,
zelfs in mijn dromen.
Slopen is kopen, want m’n brein
is klaar. Breng me in verwarring.
Ge wit ôot nôot nie.

Spaans
Hongaars
Spaans
		

* Johny, de mensen hier zijn gek.
** Beter laat dan nooit.
*** Het is een mooie dag.
**** Originele tekst in Arabisch schrift.

		 Bontgevlekte boa
Mieke Mattheeuwse
		
Floor de Weijer

Roze maandag geeft mij een kick
omdat ik zoveel vrouwen zie die eigenlijk een bink zijn.
Meisjes, prinsessen, roze en zingen!

Caia Oortwijn
P. Kunzler
		
H. Biesters
Amber van Loon
Hans Wilmes

Als ik denk ‘ik bloos’, bloos ik denk ik.
Met mijn rosse haren wapperend in de wind
huppel ik door een plas.
De bloem met de roze meeldraad.
Die regenlaarzen zijn van jou, roze, paars en blauw.
Wèèfgetaawenmuziek.

G. Smoolenaars
Elian & John/Lex van der Jagt
Silvan Mensink
L. van der Wulp
Noah de Valk
Hans Rutten

Op haar gele jasje zat een stukje kwijl met koek.
Maar waarom ook geen rood? Een rode boot op schoot.
Nooit meer rood!
We zoeken een gele ster met armen.
Het gevoel van kriebeltjes in je buik.
En daarom duurt het zo lang voordat ik het heb gevonden.

		 Let op je tellen
Miosotispol
Thecla Hersbach
Myrle Scarborough
A. Egberts
Jerry Smits

3 strepen = nog geen Adidas.
Je kan ook met 4 beginnen.
Nu of nooit, graag of niet!
Optimist tot in de kist.
1-2-3 let op je tellen

		 Hoop is de moeder
Mark Aquina
		
Iloy Scheerhoon
		
		

Ik schopte en mijn schoen
vloog door de lucht.
Nooit geschoten is altijd mis
maar mis geschoten
is een kogel verspeeld.

Hannelore Struijs
		
Ad de Laat
Agata Omachil
Paul Bogaers
Mevr. Janssen

Soms zie je
hoe helder uitzichtloosheid is.
Morgen doen we niks!
Nadzieja matką głupich.*
Kan niet wachten tot ik dood ben!
Fèn fistje, nie?

Pools

* Hoop is de moeder van een dwaas.

		 Grote smurf in een string (truisms)
Liesje Diemont
		
H. de Wacht
		

De weg naar de hel is bezaaid met sterke
argumenten en met goede voornemens.
Geniet van ’t leven, geniet van de zon,
open je deur en pleur van ’t balkon.

R. Dierzynowski
		
Sander van Bussel
Max Thorsen
		
Loes Vaessen

Najdziwniejsze w tym mieście,
jest to, że wszyscy się tak świetnie bawią.*
Noem Marion aan de bar en je krijgt er gratis bier.
Dat meisje van Van Geffen,
die heeft hem er liever schuin in dan recht der neffe.
Thank you very many. I am very disappoint.

Ivo Janssen
Maar vier woorden zijn er altijd meer dan drie.
A3jaan
Alle dingen zonder einde zijn eeuwig… Of rond.
Jan Ganesh
Als de vrucht naar beneden valt, gaat ie nooit meer
		in de boom.
Fabio
La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido.**
Schiffer
Ik sta bekend om mijn fratsen.
Nanette van Aalst/Mart de Klein
Grote smurf in een string. Zinloos geweldig.
C. Tuhumury
Ari van Valen
Petra Esther
Pools
Spaans

Baal niet van de wolken maar geniet van de zon
die er achteruit komt. Heden ik, vandaag mèèrege.
Ja draak!
* Deze stad is eigenaardig, een en al vrolijke mensen.
** De intelligentie achtervolgt me, maar ik ben sneller.

		 Moeder in een blauwe boom
Bram van Beurden
Ivon Bax
Lucas Jacobs/Bram Vermeulen
Vu Minh Duc

Bomen zijn goeie windbrekers.
Red een boom, eet een bever.
Die mama die! Ha’k so’s zin in.
Ik hou van mijn moeder.*

Henny de Jong
		
		
Getachew Abebe
Lisa Vroon
		

Rozen en vergeet-me-nietjes
zijn de mooiste gaven. Ik zal ze
plukken gaan en jij mag ze dragen.
Before eating you need to see a bright face.**
Hoe verder de roos openstaat,
hoe meer honing je eruit kan halen.

Elise Dirne
Misja Vermeulen
Sophia Zengerink
		

Het leven is leuker door een blauwe bril.
Kijk eens naar die tafel onder water!
Het gaat er niet om
hoe de bomen staan, maar hoe ze waaien.

		
		

* Originele tekst in Vietnamees schrift.
** Originele tekst in Ethiopisch schrift.

		 Mooie bloemkool
Anoniem
		
Anne Neijnens
		

Mooie bloemetjes
kunnen lelijk staan.
Ut kost wè,
maor daor betaolde ôk vur.

R. Streden
		
Wijmans
		

Nee dat betale we nie voor,
kiekma ik weet nie, wenig!
Ik heb mijn bloemkool…
en nu ga ik.

		 Op een tegel Tilburg
Leo Wolfs
Ruud van Gerwen

Bestaat dat? Liefde voor Tilburg!
’t Gao wel, mar ge moet er wel aon sleuren.

Fons van den Hout
Pascalle de Man
C. Schol
Ad van Herel

Tilburg, de verbonden stad.
Tilburg, city of joy.
Eerlijke arbeidersstad, vrienden en feesten.
Tilburg, voor de draad ermee.

Lisa Vroon
		
Nicky & Weemke
Schenkels
		

De stad maakt de mens… En in Tilburg
wonen de schonste.
Bij ons in de straat heten ze allemaal buren.
Ge moet ze nie dur de slappe zèèk haole,
dè doe un aander wel.

Anja Konings
Clemens Bierings
		

Schrijf Tilburg op de kaart met een tekst
die je in je hart bewaart. Een tegel Tilburg
is meer wijsheid dan een spreuk.

Tekstwevers | Nieuwe Teksten voor Tilburg
Het plan achter het project Tekstwevers was mooi: vraag zoveel mogelijk mensen om een prikkelende,
behartigenswaardige zin en weef vervolgens uit de bijeengesprokkelde taaldraden gedichten: nieuwe
teksten voor Tilburg. Maar zou het werken in de praktijk? Als snel bleek van wel. Een dikke 600 mensen
namen de moeite om een zin of gedachte aan het papier toe te vertrouwen. Daarna was het aan ondergetekende om deze bijdragen te inventariseren en te ‘weven’ tot langere teksten. En ook hier was het
meteen raak. De uiterst gevarieerde taaldraden lieten zich op talloze manieren verbinden. Het resultaat
is bijeengebracht in deze bundel en is afwisselend ernstig, uitdagend of absurd.
Dichten zou je kunnen typeren als het teweegbrengen van verbazing of verwondering door middel van
taal. In de traditionele opvatting over poëzie gold eenheid van inhoud en vorm als het hoogste goed. De
kwaliteit kon worden bepaald door te toetsen in welke mate de bard beeld, rijm, ritme en klank tot één,
meestal in zichzelf besloten geheel wist te smeden. De 20e eeuw bood ruimte aan een andere vorm van
poëzie, gekenmerkt door een vrije versvorm en het dikwijls associatief aaneenschakelen van woorden
en beelden. Deze vorm doet recht aan de moderne tijdsgeest, met zijn toenemende schaalvergroting
en aan flexibiliteit gekoppelde complexiteit. Het gedicht ‘The Waste Land’ (Braakland) van T.S. Eliot,
geschreven in 1922, geldt als een mijlpaal in dit genre. In het Nederlands taalgebied was het elan beperkt.
Tekenend is de blinde vlek van bloemlezers als Komrij en Warren. Van de Vijftigers en dichters als Paul
van Ostayen en Sybren Polet worden gewoonlijk de beter verstaanbare, op traditionele leest geschoeide
verzen geserveerd.
Deze bescheiden uitweiding mag gelden als een introductie op de Nieuwe Teksten voor Tilburg. Als je
een dikke 600 mensen een zin laat inleveren en je gaat vervolgens uit die zinnen teksten componeren,
dan ontstaan er vanzelfsprekend geen gedichten waarin één specifieke gedachte wordt uitgewerkt.
Ook ontbreekt een verhalend karakter, al wordt er op dat vlak wel veel gesuggereerd. Evenmin zijn de
teksten gesloten.

Integendeel. Deze gedichten zijn, wat je zou kunnen noemen, ‘lopende’ gedichten. Zin reageert op
zin, idee op idee. Elke nieuwe zin is als het ware een stap. De afzonderlijke bijdragen weten zich in een
aantal teksten verbonden door thema’s. Kleuren regeren de ‘Bontgevlekte boa’, dieren de ‘Arke Noë’.
‘Als ’t even niet loopt’ is een klaagzang of litanie. ‘Grote Smurf in een string’ verlaat zich op zogeheten
‘truisms’, waarheden als koeien.
Het woord is verregaand gedemocratiseerd. “Alle Wörter werden Brüder,” schreef Paul Rodenko in de
inleiding van zijn bloemlezing Nieuwe griffels, schone leien. De poëzie der avant-garde (1954). Verheven
ideeën staan broederlijk naast absurditeiten in dialect of spreektaal. Er is ruimte voor verschillende talen
en zelfs verschillende schriften. In de Nieuwe Teksten voor Tilburg zijn teksten in het Vietnamees, Ethio
pisch en Arabisch om praktische redenen weergegeven in een vertaling (zie de foto’s bij dit artikel).
Bijdragen in het westers schrift zijn wel geplaatst. Hieronder alle Europese talen, maar ook een zin in het
Yoruba, de taal van de gelijknamige West-Afrikaanse bevolkingsgroep.
Ook is er ruimte voor zegswijzen en citaten, gekend of obscuur, lokaal of internationaal. In de laatste
categorie valt de vertaling van een van de slogans van mei ’68: ‘Onder het plaveisel het strand’ (‘Sous
les pavés la plage’). Het motto bepleit een creatieve omgang met de omgeving. Als je verder kijkt dan je
neus lang is, ontdek je een zandstrand onder de grootsteedse steenmassa’s. Het is al vaak geciteerd en
neigt daardoor naar een zekere oubolligheid. In de tekst ‘Selamat jalan, goede reis’ belandt het in een
nieuwe context, waardoor het een nieuwe lading krijgt en weer opleeft.
Het moge duidelijk zijn, dat de gevolgde werkwijze een flinke dot willekeur insluit. Zo is de zin “Als de
kater maar poeslief is” beland in het gedicht ‘Op poeslieve katers’. Hij had evenwel ook kunnen belanden
in het dierengedicht ‘Arke Noë’. Als een gedicht een pas op de plaats maakt, is het einde zelden een conclusie. Eerder is het willekeurig. Er zouden eenvoudig zinnen kunnen worden toegevoegd. In die zin zijn
de teksten niet af. Ze zijn evenmin verklarend. Ze laten slechts facetten zien en naar hun rijkdom raden.
Ze bieden alles, maar bevestigen niets.
Hier treedt een aspect aan het licht, dat we met enige goede wil typisch Tilburgs kunnen noemen.
Tilburg geniet enige faam als voedingsbodem voor absurdisten. Absurdistische teksten neigen tot het

beamen van (de eigen) betekenisloosheid. In tegenstelling tot bijv. religieuze teksten, die juist trachten
zin te geven. Het absurde karakter van deze Nieuwe Teksten voor Tilburg werd gevoed door de specifieke
opzet van het project, waarin een grote rol is weggelegd voor het toeval; door een flink aantal afzonderlijke bijdragen; en last but not least door de artistieke identiteit van de samensteller, ondergetekende.
De Nieuwe Teksten voor Tilburg vormen een vitale, speelse parade van frases die elkaar omhelzen of juist
afstoten, waarbij de som doorgaans groter is dan het geheel der delen. Deze parade danken we aan al
die Tilburgers en toevallige bezoekers van de stad die de moeite namen om een ‘taaldraad’ bij te dragen.
Naar hen gaat onze expliciete dank uit.
In totaal werden er in de gedichten 166 bijdragen verwerkt. De vijf eerste teksten, die op een T-shirt
werden gedrukt, bevatten 61 taaldraden. In de resterende gedichten kregen er nog eens 105 een plaats.
Soms is een familie of afzonderlijke deelnemer met meerdere bijdragen vertegenwoordigd. Het unieke,
individuele aspect van de taaldraden bleef in de vormgeving gewaarborgd, door normaal schrift af te
wisselen met cursief en kleinkapitalen.
Een veelheid aan stemmen, gedachten en culturen klinkt door in deze vijftien gedichten. Ze passen
bij het hedendaagse Tilburg, bij de stad die zich aan zijn enigszins grimmige industriële verleden heeft
weten te ontworstelen, en waarin de kruikenzeiker niet langer een gedwee bleek schlemieltje is, maar
een kleurrijke mens van deze tijd, gewend aan open structuren en diversiteit.
Nick J. Swarth

Handreikingen

