
NIEUWS
In 2011 werd ik stadsdichter van 
Enschede. Een mooie kans die ik 
met beide handen heb aangegre-
pen en waarbij veel deuren voor 
me opengaan. Binnenkort ver-
zorg ik een workshopdag bij de 
kleinkunstacademie in Den Bosch 
op basis van de cursus filosoferen 
en dichten die ik vorig jaar heb 
ontwikkeld. De Gonnagles hebben 
zojuist hun 100e optreden gehad. 
En je kunt me zien binnenkort: 
zondag mag ik Hans Achterhuis 
interviewen en op 4 mei draag ik 
werk van Etty Hillesum voor.

BRIEF
Beste lezer,

Het is alweer even geleden sinds 
mijn laatste nieuwsbrief, maar 
er is er weer één en er staan 
leuke dingen op stapel. Het ging 
een tijdje minder goed met mijn 
gezondheid, vanwege een hernia, 
maar daar is het scherpe randje 
nu gelukkig af. Ik ben in elk geval 
nog erg tevreden als creatieve 
professional in kunst en filosofie. 
Hoe is het met jullie? 

Lieve groet, Moes

In januari 2011 ben ik verkozen 
tot stadsdichter van Enschede. Het 
was de vierde keer dat ik meedeed 
aan de verkiezing.Tot januari 2013 
schrijf ik elke maand een gedicht 
over een actualiteit en een in-
woner van Enschede. Ik heb vrij-
willigers in uiteenlopende richt-
ingen (vormgeven, portretfoto’s, 
tekstcorrectie, filmproductie, etc.) 
gevonden die me helpen met het 
uitvoeren van deze taak.

AGENDA
zo. 22 april 2012 - 15.00 uur
Ik interview Hans Achterhuis, 
de Denker des Vaderlands, in de 
Centrale Bibliotheek in Enschede 
over wat we moeten begrijpen als 
we de wereld willen verbeteren.

zo. 29 april 2012 - 15.00 uur
In de Junushof in Wageningen 
spelen we met de Gonnagles ons 
101e optreden op een folkbal. Zie 
voor meer info www.balfolk.nl.

vr. 4 mei 2012 - 18.00 uur
Capella Enschede zingt het requi-
em van Faure in de Grote Kerk in 
Enschede, ik draag hierbij teksten 
voor van Etty Hillesum.

vr. 1 juni 2012 - 20.30
Luisterconcert van de Gonnagles 
als afsluiting van het seizoen van 
de Folkclub in Boekelo. Meer in-
formatie: http://folk.twente.org.

za. en zo. 2 en 3 juni 2012
In het openluchttheater in Hertme 
zijn Alice-middagen en loop ik 
onzingedichten te fantaseren.

Elke eerste dinsdag van de maand 
lanceer ik een nieuw stadsgedicht. 
Begin december verschijnt een 
bundel met mijn Enschedeese Por-
tretgedichten en de portretfoto’s die 
Miep Jukkema daarbij maakte. 

Voordracht van gedicht voor bij de druikbezochte aftrap van Rondje Enschede op 26 maart 2012

STADSDICHTER VAN ENSCHEDE

Met mijn project ‘Enschedese 
Portretgedichten’ beschrijf ik 24 
heel gewone Enschedeërs die op 
een mooie manier in het leven 
staan. Dit levert het elke maand 
een interessant perspectief op om 
een actualiteiten uit Enschede mee 
te beschrijven. Aan het eind van 
mijn periode maken we een bun-
del. De gedichten staan in tekst 
en als voordracht op de website: 
www.stadsdichterenschede.nl.

iSi fotografie

moes wagenaar
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HONDERDSTE OPTREDEN VAN DE GONNAGLES

De live-animatie op de achtergrond maakte het feest in Concordia compleet op 9 april  2012

Met de Gonnagles treden we al 
sinds 2005 regelmatig op. De laat-
ste jaren hebben we ons toegelegd 
op zelfgeschreven balfolkmuziek 
en spelen we in binnen- en buiten-
land, vaak voor dansers. Ons 100e 
optreden was een luisterconcert in 
de prachtige theaterzaal van Con-
cordia in Enschede aan de Oude 
Markt. Er zijn veel video-opnames 
gemaakt, dus het kan goed zijn 
dat er bij de volgende cd - waar 
we hard mee aan de slag zijn - ook 
een live-dvd verschijnt. De anima-
ties van Dominique van Ipenburg 
op de achtergrond en het licht 
van Michael Thomas maakten het 
podiumbeeld helemaal af. 

De Dichters In Enschede heb-
ben mij vorig jaar opgenomen in 
hun groep. Met de Poëzieweek 
eind januari 2012 hebben we een 
klein bundeltje uitgegeven met als 
thema ‘Stroom’. Er staan twee ge-
dichten van mij in. Een ervan staat 
hieronder. Wie het bundeltje (voor 
3 euro) wil hebben kan het beste 
even naar de we website gaan van 
de DIE-dichters: 
www.dichtersinenschede.nl

HERNIA

Er stromen dagen langs mijn bed
die ik wil grijpen, maar
waar ik te traag voor ben.

Er stormen flarden langs van feesten
die ik passen wil, maar
waar ik veel te stram voor ben.

En uit de pannen stomen volle borden
beterschap waar ik van eet
als ik daar sterk genoeg voor ben.

Maar meestal doe ik de gordijnen dicht.

Ik snap nu ook wat zaadjes 
in de grond te zoeken hebben.

DIE-DICHTERS MAN EN MOES
Laatst hebben we een sfeervolle 
avond gespeeld in Heerlen bij het 
afscheid van de Heerlense Stads-
dichter Harrie Sevriens. Ik had 
hem leren kennen op de Nationale 
Stadsdichtersdag in Lelystad. Man 
en Moes bracht eigen liedjes af-
gewisseld met Enschedese Portret-
gedichten en Harrie had een groep 

muziekanten die hem begeleidde 
bij zijn eigen liedjes. Aan het eind 
van de avond was het feest com-
pleet toen Harrie een lintje kreeg.
Ook leuk: er staat sinds kort een 
liedje van ons op de geluidszuil bij 
het Kristalbad en onlangs zijn we 
gevraagd om een stuk te schrijven 
dat we samen kunnen uitvoeren 
met het koor Canteklaer.

2011: EEN JAAR VOL DROMEN, WEZENS EN FRUMMELS
Heel 2011 heb ik ’s morgens mijn dromen opgeschreven en ’s avonds 
een tekening en een dialoogje geschreven waarin dromen en de dag 
samenkomen. Een vermoeiend, maar interessant project. 

Tekening en dialoogje van 13-11-2011 over in cirkels redeneren en daarmee willen stoppen

MAN EN MOES
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TOEKOMSTTHEATER MET GIJS VAN BILSEN
ToekomstTheater is een manier 
om de toekomst te kunnen uitspe-
len met improvisatietheater. Door 
de gesimuleerde setting waarin 
sociale interactie plaatsvindt kun 
je ervaren hoe bepaalde grond-
houdingen uitpakken. Samen met 
Gijs van Bilsen, die is afgestu-
deerd met de methode die ik heb 
ontwikkeld tijdens mijn afstu-
deren, ben ik op zoek gegaan naar 
plaatsen om de methode verder 
te kunnen ontwikkelen en toe te 
passen. We hebben een keer een 
workshop gegeven in Oene, bij Ad 

Heessels, aan mensen die het leuk 
vinden om middels theater zich-
zelf en de wereld te onderzoeken. 
We hebben een heel fijn gesprek 
gehad met hoogleraar Aske Plaat 
uit Tilburg die zich bezig houdt 
met het modelleren van gedrag 
in organisaties. En we zijn we via 
Venturelab in Enschede in contact 
gekomen met Raoul Timmermans 
die graag met ons wil samenwer-
ken bij het  ‘slagvaardiger maken’ 
van een managementteam in een 
klein technologisch bedrijf in 
Enschede.

VERGEET HET MAAR

We zijn thuisgebleven,
we deden de deuren dicht en
we hopen dat de muren dik
genoeg zijn om de buren buiten 
te houden.

Er heerst een ziekte buiten
van beloftes en verplichtingen;
iedereen verwacht van alles
van elkaar.

Hoe denk je dat dat voor ons is?
Dat geeft geen fijn gevoel hoor.

Fotoserie van Antonia Hrastar die vorig jaar contact met me opnam om te vragen of we samen eens wat konden maken. Haar werk is rauw en poëtisch.

THEATERSPORT ENZO
Ik ben nog altijd blij dat ik bij 
theatersportvereniging Pro Deo 
zit. We hebben dit jaar de lange 
improvisatievorm de ‘Harrold’ 
gespeeld. Hierbij weven er drie 
verhaallijntjes door elkaar. We 
hebben de voorstelling aangevuld 
met ‘de vloer op’ scènes waarbij in 
een duidelijke setting een di-
lemma moet worden uitgespeeld. 
Natuurlijk waren er ook gewone 
wedstrijden. En verder ben ik dit 
jaar rechter geweest op het Neder-

lands Theatersport Toernooi en ik 
heb als trainingsacteur geholpen 
bij het aanleren van een nieuwe 
werkvorm op een afdeling met 
Theatergroep de Nieuwe Koning. 
Op drie congresdagen van een 
groot bedrijf heb ik met een groep 
vanuit de Inspelers de theatrale 
aankleding verzorgd. Hiervoor 
heb ik ook twee liedjes geschreven 
die we a capella hebben gezon-
gen op de congresdagen zelf. Zie 
hierboven voor een plaatje van ons 
team op de locatie.
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LESSEN FILOSOFEREN, DICHTEN, THEATER, MUZIEK...
De afgelopen tijd heb ik op uiteen-
lopende plekken lesgegeven en 
ook in verschillende richtingen. 
Een greep uit de verzameling: 
‘filosoferen over kunst’ met hoog-
begaafde kinderen, ‘fysiek contact 
is meer dan sex en geweld’ met 
theatersporters op het Nederlands 
Theatersport Toernooi, ‘gedichten 
schrijven’ met laaggeletterden en 
hun begeleiders, ‘hoe overleef

 ik mijn eerste balfolksessie’ en 
‘filosoferen en dichten’. 
Dat laatste was een achtweekse 
cursus die ik heb opgezet om te 
laten zien hoe je als dichter ge-
bruik kunt maken van het denk-
gereedschap waar filosofen ge-
bruik van maken. Ik had een heel 
gedreven klasje met kunstenaars 
van alle leeftijden en met twee 
gepensioneerde heren. Aan de 

hand van gedichten uit de Neder-
landse literatuur besprak ik steeds 
een filosofische stijl en vervolgens 
zette ik de cursisten aan het werk 
met een filosofisch stappenplan 
met als doel om zelf gedichten te 
schrijven. Er zijn prachtige dingen 
uitgekomen. In mei 2012 geef ik 
een deel van deze cursus in een 
workshopdag voor studenten van  
de Koningstheater Akademie in 
Den Bosch.

MOES SONNET #1

Ik schrijf voor jou vandaag een leeg gedicht,
niet eerder schreef ik zo sereen en naakt,
niet eerder heb ik iets voor jou gemaakt,
maar na vijf jaar ben ik het je verplicht.

Ik schreef wel over jongens om me heen,
hun lichaam en hun speelse oogopslag,
het onvermogen dat ik bij ze zag,
zo eenzaam als ze waren, zo alleen.

Aan jou viel mij niks op dan dat je zo,
zo ongekunsteld groot, zo simpel klein,
dan dat je vanzelfsprekend zo moest zijn.

Je krijgt vandaag dit lege vers kado
dat toont waarom ik zo veel van je hou:
er is niks raars, niks ongerijmds aan jou.

OVER EEN PORTRETPROJECT

Ik had een date, ik weet, ik doe 
dat zelf ook altijd zo:

dat ik mezelf bij iemand uitnodig 
en meteen begin met kijken
(alsof ik mijn ogen niet van 
de ander af kan houden 
en dat is dan ook zo),

dat ik de ander overlaad 
met complimenten
(ik zeg wat niemand soms nog 
zei: wat mooi, natuurlijk 
moet je dat zo doen)

en dat de ander zich dan toont 
en ik dat vastleg, glimlach, ga 
(ik stuur de ander nog dat het 
heel leuk was achterna, 
maar meer ook niet),

intiem moment 
verwordt tot openbaar bezit.

Laatst werd ik benaderd door 
Joost Bataille, een fotograaf uit 
Amsterdam, die bezig was met 
een portretserie met stadsdichters. 
Hij vroeg of ik mee wilde doen, 
in ruil voor een gedicht over de 
sessie. Hij was het project namelijk 
gestart omdat hij wilde weten hoe 
hij als fotograaf overkwam op an-
deren en omdat hij gedichten erg 
kan waarderen. Ik vond het een 
mooie spiegel, ook naar mijzelf 
toe, omdat ik zelf als stadsdichter 
natuurlijk ook bezig ben met een 
portretproject. Het gedicht is erg 
vers, misschien verandert het bin-
nenkort nog iets.

PORTRETPROJECT
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