
Geometrie 

 

Langzaam wandel ik langs het ketelmeer 

Ik loop over een door de pioniers gemaakte dijk 

Nadenkend over die tijden van weleer 

Want vissendomein werd mensenrijk 

 

Terwijl ik mijmer over toen 

Word ik verrast door de moderniteit 

Daar staat midden in het groen 

Een geometrische drie-eenheid 

 

Ze omlijsten de natuur als een schilderij 

Ze zijn strak, gecontroleerd en in evenwicht 

Koud van staal toch voelt het warm en vrij 

Ze benemen mijn adem en verrijken mijn zicht 

  

Zij passen binnen de kaders van de natuur 

En de natuur past hun kaders aan 

Want door wind, regen en het guur 

Is op het staal nu roest ontstaan 

 

Zwijgend ga ik terug naar huis 

Verzonken in gedachten door het drietal 

En dan wanneer ik de Zuid doorkruis 

Een groot werk als vogels in een vrije val 

 

In de Landmaten een hommage aan Max Bill 

In The Square Sun zie ik het daglicht door jouw bril 

In de Barrage een verdeelde driehoek 

In The Encircled Square zie ik een schildersdoek 

Een duo Flevoscape, aan de Lijzijde en de Wolken 

In de Gildepenningdreef zij die het staal vertolken 

 

 

Via De Zuilen aan De oost en De Noord 

Gaat mijn tocht naar Swifterbant voort 

De Doorstoming bij de Heraldiek 

Out Of Symmetrie en dat in de geometeriek 

Dan Biddinghuizen mijn laatste stop 

Aan de Bremerbergweg doemt een gele Spiegeling 

op 

Ik sluit af bij het Cirkantela aan de Baan 

En laat alle werken nogmaals door mijn gedachten 

gaan 

 

Ik denk terug aan de drie figuren op de dijk 

Zij zijn daar meer op hun plaats dan ik ben 

Jouw werk versiert iedere woonwijk 

En maakt mijn omgeving zoals ik haar ken 

 

Jouw verzameld werk als jubileumcadeau 

Van zeefdruk en tot sculpturen van stalen planken 

Uw werk steelt na ruim 30 jaar nog steeds de show 

Meneer Lixenberg, mag ik u bedanken! 
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