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Stichting Bernhards Ontmoeting, Oyfo Kunstenschool en 
Bibliotheek Hengelo hebben in samenwerking de 

fototentoonstelling met gedichten Kleurrijk Hengelo 
gerealiseerd.

Hengelo heeft ruim 81.000 inwoners, daarvan komt een 
vijfde deel van oorsprong uit een ander land. 

Dan hebben we het over meer dan 100 Nationaliteiten en meer 
dan 20 geloofsovertuigingen. Samen kleuren zij de stad 

Hengelo. Petjes en hoofddoeken, stroopwafels en baklava. 
Dat maakt dat de wijken, de sportvoorzieningen en de 
scholen divers van karakter zijn. Deze diversiteit van 

Hengelo is in al haar verscheidenheid overal zichtbaar.

Een vakkundige jury heeft uit de inzendingen van (amateur) 
fotografen uit Hengelo 15 foto’s geselecteerd, waarop 

het thema diversiteit in Hengelo zichtbaar is. 
De jury bestond uit de Twentse fotografen Agnes Booijink, 
Rikkert Harink, Annina Romita, Henk van der Stouw en Julius Visser.
15 dichters hebben bij de geselecteerde foto’s passende 
gedichten geschreven. Hierdoor is er een unieke combintie 

ontstaan van de foto’s met de gedichten.
In deze catalogus zijn de foto’s en gedichten opgenomen.

De tentoonstelling is van 12 juni 2021 tot en met 
15 oktober 2021 geëxposeerd op de ramen van Bibliotheek 

Hengelo.
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Isis Zengerink

Wie je ook bent                             
waar vandaan je ook kwam 
waarheen je ook gaat

vli j   je voor even 
neer op dit bankje
gewijd aan Menthol en Roos
 
bij  hen, black and white 
die Hengelo een eeuw geleden 
verrasten met kleurrijk samenleven

er doorheen 
schijnt het schone  
van saamhorigheid

daarom 
draagt dit bankje ons 
daagt je uit:  kom erbij  zitten!

foto: Bert de Vries
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Marijke Agterbosch

Triomf

je zoekt balans in zweefstand
ontdekt: alleen zijn is niet moeilijk
vrijheid biedt nieuwe kansen

je vindt een draai in de tijdgeest
met levenskunst als kleurendans
vlieg je het nieuwe normaal tegemoet

foto: Jan Gröneveld
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Jos Eertink

Doorgaans eindstation

verlatingsangst verdampt hier
in gebrandschilderd licht

we komen binnen, donkerblauw
met de nacht aan onze wimpers

roodoranje gaan we
om zilvergrijs weer terug te keren
van een ochtend naar een avond
van verlangen naar vergeten
wie je zag op deze trappen

verzamelplaats van afscheid
geflirt in het voorbijgaan
gemis dat spoedig oplost
door de tunnel heen
en weg

foto: Steven Hignell
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Miriam Janssen

Heimwee 

De stilte van sneeuw
van een moeder in winterjas
het schateren van platina zon
en het kind in de wagen

geur van waaiende wolken
een winterlucht die naar avond kleurt
de hemel, het blauw van Maria’s mantel
en het ragfijn zwart van wintertakken

bijna alles is er
behalve het geel, oranje, rood
van de zomer, het zuiden.

foto: Steven Hignell
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Wouter Munsterman

Buren

we zijn tastbaar anders, definitief verschillend 
en hebben ons ingericht in een eigen omhulsel

waarschijnlijk zijn alle zwakke plekken onze overeenkomsten
want we delen onlosmakelijk datzelfde menselijke fundament

maar hoe vertel je, dat je
modern maar onbewoonbaar bent
of al een tijdje afgeschreven

daar waar het kraakt en schuurt
helpen ook nietszeggende woorden

Ha buurman, wat een weertje hè!

foto: Steven Hignell
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Naz Ergin

Kleuren

Wij hebben allemaal kleuren
zo veel,  dat iedereen uniek is
maar er zijn ook mensen die geen kleuren willen
mensen die wensen dat alles grijs is
zij  wil len van een bloemenzee
een ‘perfect’  grasveldje maken
een oceaan, een kanarie of een bloem
ze zijn mooi met hun kleuren
en dat geldt ook voor ons
we zijn mooi zoals we zijn
kleurrijk zijn maakt de wereld fi jn.

foto: Monique Zomer
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Alphons ter Brake

Fotomomentum

Hoe zwart en wit kunnen vertellen
en noden tot wijze vragen stellen
aan de voordeur:  klein momentum
met twee mensen als het centrum.

Wie bekende gisteren wie kleur?
Wie zijn uitgelopen naar de deur?
Kunnen hidjab en corsage leiden
tot voorbij  de lach van beiden?

Wijzen ook de spiegelende ruiten:
vloeien Rijn en Eufraat samen?
Wie roemt morgen beider namen?

In de vragen blikt het beeld vooruit
naar wat benoemd is tot ‘ inclusie’.
Samen is meer luidt de conclusie.

foto: MS fotografie
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Hettie Franken

Hallo vreemdeling

Jonge man tegen een
donkere achtergrond. 
Kort haar, zwarte baard,
blik recht in de lens.

Student, kunstenaar, bouwvakker, 
fotomodel, jonge vader, werkzoekende, 
verliefd, verloofd, getrouwd?

Het mooie is 
jij kan alles zijn

foto: Marloes Sahin
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Margót Veldhuizen

Spiegel

Haar ogen zijn als spiegel van de ziel
haar blik houdt je even vast
en laat je niet meer los.

Ook als je straks naar huis toe gaat
waar je vermoeid de ogen even sluit
is zij nog steeds bij jou.
 
Je ziet haar lach, haar mooie huid
de vingers op haar wang,
soms komt ze onverwacht voorbij
alsof ze zeggen wil
wij delen het bestaan.

foto: Marloes Sahin
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Ernst Bergboer

Wachters op de morgen

De zon breekt op de golven
op een natte en verlaten straat
waar wachters op de morgen
alle lichten doven

De nacht vaagt kleuren weg
want licht vangt licht en donker
is een schilder met een vaag
palet van grauw en zwart

Het duister valt en vangt wat
vorm heeft in een net van watten
waarin lijnen worden opgeslokt
en ieder spoor verdwijnt

Totdat de grens van nacht en dag
weer opengaat en heel de wereld uit
haar schuilplaats wordt gelokt

foto: Julia Selfhout
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Ingrid de Vos

Bonte, aardse kleuren
van regenboog en hemelblauw
een stralend paar
hun handen samen een hart
teken van verbonden zijn en liefde
lachend naar elkaar

de bank een kunstwerk
rijk mozaïek van geglazuurde
tegels, spiegels weerkaatsen licht
helder kristal
sprankelende facetten
ontelbaar kleine stukjes
een geheel in diversiteit
fonkelend in de zon

foto: Loïs van Tolij
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Monique Wilmer Leegwater

Spectrum

Ik zwijg over haar te blonde haren, stoere 
stropdas, strakke kralen, ziet zij duiven op
het plein, een kind op de fiets, ziet ze mij?

Of misschien toch bronzen beren die voor altijd
op de uitkijk staan, staart ze net als zij naar
hetzelfde punt ergens aan de horizon waar
alle lijnen samenkomen.

Achter haar een muur van pastel, van kalk, van kwast 
die speels haar rug betast, tinten in haar laat overgaan
al draagt zij morgen alle kleuren van de regenboog
vandaag staan wij hier, schrijven een naam
kijken haar aan

foto: Janneke Zoetman
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Marieke Zij lstra

Geslaagd

dit is jouw stad
ji j  kleurt deze stad

een mens in eigenheid
en verscheidenheid

jouw toekomst l igt open
hemelsblauw

wellicht heeft jouw
verlichte gezicht
iets anders in gedachten

foto: Janneke Zoetman
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