
1.  FOTOGRAAF Lizet Beek [ www.lizetbeek.nl ]
 DICHTER Jentl van Wijk GEDICHT Ik vang de geur van mooie bloemen 
  Op internet zie ik regelmatig foto’s voorbij komen die Jentl van Wijk maakt 

van haar zoontje en daarbij schrijft ze dan de mooiste gedichten - echt uit’t 
hart! Ik heb haar daarom gevraagd of ze ook een mooi gedicht had voor bij 
mijn foto, maar ze wilde zelfs een gedicht schrijven voor bij mijn foto. 

 Super! 
 
2. FOTOGRAAF Hans Beerens [ www.studiobeerens.nl ]
 DICHTER Reinier de Rooie GEDICHT Woei
  De “grillige” manier van schrijven van Reinier en het onderwerp ‘de grillig-

heid van de natuur’ gaan goed samen in dit gedicht met zijn weergegeven 
momentopnamen.

3.  FOTOGRAAFJan Beerling  [ www.janbeerling.nl ]
  DICHTER Jules Deelder GEDICHT In de schemer
  Herkenning van de mijmerende sfeer in de schemer die Deelder oproept. Hij 

verbindt mooi de eigen binnenwereld van je gedachten, gevoelens en ang-
sten, met de buitenwereld op het moment dat het licht aan het verdwijnen is. 
Zo’n plek heb ik gefotografeerd. Waar je eigen rust en vrees samen kunnen 
komen.

4. FOTOGRAAF Chantal van de Berg [ www.bouwfotografe.nl ]
 DICHTER Hennie Kuipers GEDICHT Genesis
  Deze foto past bij mijn passie als fotografe. Er zit spanning in en de kleuren 

zijn mooi. In het gedicht vertelt Hennie Kuipers wat hij voelt, in de foto pro-
beer ik dat te laten zien en toon ik mijn liefde voor fotografie.

5. FOTOGRAAF Agnes Boijink [ www.agnesbooijink.nl ]
 DICHTER Remco Campert GEDICHT Verzet begint niet met grote woorden
  Ons verzet tegen de crisis op kunst en cultuur in de vorm van een winkel 

Momo in de Markstraat, geen woorden maar daden.

6. FOTOGRAAF Sylvia Bökkerink [ www.kunstop2.nl ]
 DICHTER Toon Tellegen GEDICHT Streep
  Durf eens iets extra te doen en je grenzen te verleggen. Kijk niet teveel 

achterom maar vooral vooruit. Ga met jezelf deze uitdaging aan, elke dag 
opnieuw.

7. FOTOGRAAF Martin Bosker [ www.slightly-tilted.com ]
 DICHTER John Heymans GEDICHT Herinnering
  Als popfotograaf ben ik betrokken bij de kunst en cultuur in Hengelo.
  John Heymans heeft een mooi moment uit de pop historie (Oude metropool) 

vastgelegd naar aanleiding van een roemrucht concert van Tragically Hip op 
23 mei 1991. Op 28 juni 2013 spelen ze weer in het nieuwe metropool.

 De foto is gemaakt met het idee dat de geschiedenis zich zal herhalen?

8. FOTOGRAAF Alphons ter Brake
 DICHTER A.B. ter Brake GEDICHT Daarom
  Op onze bureaus staat al 40 jaar een foto van de partner. Inmiddels zo ver-

bleekt dat ik haar portret ‘restaureerde’. Ze werd weer zichtbaar…. 
 Opgetogen vroeg zij hetzelfde te doen met mijn portret op haar bureau.
 Dat inspireerde tot dit gedicht.

9. FOTOGRAAF Eric Brinkhorst [ www.brinkhorst.nl ]
 SCHRIJVER George Hulskamer UIT De Tao te King voor Hardlopers
  Mooi om de balans tussen woorden te spiegelen aan de balans in het lijf van 

een topsporter. Alleen dan kun je boven jezelf uit stijgen. Een foto in balans, 
met daarin de juiste emotie geeft ook een adrenalineshot voor de fotograaf..

10. FOTOGRAAF Jolanda van Dijk
 DICHTER Marjan Bijholt Meppelin GEDICHT Droom
  Een dromerig decor, waarin de hoofdrol is weggelegd voor de breekbare 

fragiele vlinder die de wereld mag vertolken.

11. FOTOGRAAF Wim van der Geest [ wimvandergeest-foto.webs.com ]
 DICHTER Judith Herzberg GEDICHT Een kinderspiegel
  Het beeld en de verwachtingen die geschetst worden zijn heel herkenbaar. 

Hoewel geen meisje en veel ouder, kan ik me goed verplaatsen in haar situ-
atie. Assepoesters’ blik past mooi bij het gedicht: een dagdroom over een 
mooie toekomst? Wij allen weten de afloop, Assepoester op dat moment nog niet.

         
12. FOTOGRAAF Erik Gigengack [ www.gire.nl ]
 DICHTER Herman de Coninck GEDICHT *   
  Toegankelijker kan poëzie bijna niet zijn, de schrijver beweegt zich soepel 

binnen en buiten het gedicht en nodigt de lezer uit hetzelfde te doen. Onder-
tussen gaat het over niets minder dan de liefde! Net als in mijn foto’s staat de 
vrouw centraal. De sfeer is er een van een speelse hartstocht.

13. FOTOGRAAF Lynne Greenaway [ www.lynnegreenaway.com ]
 DICHTER Robert Frost GEDICHT My November Guest
   My reasoning for selecting this poem is easily expressed by this quote:
 “Some people feel the rain. Others just get wet.” - Bob Dylan

14. FOTOGRAAF Marleen Grob [ www.mgphotography.nl ]
 DICHTER Jan Prins GEDICHT De Kust
  Ik vind het mooi en beeldend geschreven, ook gezien het feit dat wij in het 

Oosten van Nederland wonen en leven, net zoals in het gedicht beschreven. 
“Op hun tocht vanuit het Oosten kwamen de mensen bij de kust”

15. FOTOGRAAF Erna ter Haar
 DICHTER Erna ter Haar GEDICHT Contradictie
  Ik fotografeerde deze kleurrijke woonvoorziening voor ouderen. Tijdens het 

maken van deze foto bleek dit kleurrijke gevoel wat tegenstrijdig. Ik zag alles 
wat zwart/witter en de kleurrijke tafereeltjes moesten het grauwe gevoel wat 
“verbloemen”

16. FOTOGRAAF Ricardo Liong-A-Kong [ www.bukistan.nl ]
 DICHTER Wim van Vroekhoven GEDICHT AbsiC
  AbsiC bestaat uit 26 tweeregelige verzen -voor elke letter van het alfabet 

een- die op een humoristische wijze over ziektes gaan. De A zingt al jaren als 
een mantra in mijn hoofd.

17. FOTOGRAAF Christian van de Mey [ www.persfotograaf.nl ] 
 DICHTER Calimero (internet) GEDICHT Eindelijk lente
  Op de crisis na was dit jaar het weer het meest besproken onderwerp, van-

daar deze keuze. Hopelijk beleven we dit jaar wel een goede zomer en maakt 
deze alles weer goed.

18. FOTOGRAAF Herman Oude Alink
 DICHTER Lion Kroeze GEDICHT Theo Jansen
  Theo Janssen maakte een magistraal doelpunt in de Europa Cup-wedstrijd 

tegen Werder Bremen en ging geweldig uit zijn plaat. Dat was prachtig. Theo 
is een mooie kerel en een goede sportman die altijd voor honderd procent 
gemotiveerd is.

 
19.  FOTOGRAAF Arjan Reef
 DICHTER Jules Deelder GEDICHT Gedichten
 Ik zag en las het gedicht met het beeld van de foto.
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15 BEVELSBORG

7 LAMBOOIJHUIS

12 DUTHLER

14 IL DECORA

5 MOMO

6 ARCHEOLOGIEWINKEL

13 BROEKHUIS

11 BROEKMAN

8 TEN EEKELER

1 BIBLIOTHEEK

3 RABOTHEATER 2 ENGBERTS

16 RIVER PORT BLUE

4 SCHOONENBERG

17 KOLSTE
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10 DE FEIJTER SLAGERIJ

19 FILART

9 BUREAU HENGELO


