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Lonely Texel
Ik wist het al eerder en gelukkig weinig Nederlanders met mij: Texel is hot ! Nee Texel is leeg, Texel is
rust, Texel is stilte. En Texel is er in geslaagd Texel te blijven, authentiek, Texel voor de Texelaars.
Nergens een toerist te bekennen, zelfs in de zomer is alles rustig, geen tentenkampen, geen huisjes
op een kluitje, alles goed verstopt, weggeborgen, je waant je totaal alleen op het eiland, jouw eiland,
jouw eigen eiland.
Die leegte, dat gevoel wilde ik graag vastleggen in een poëtisch boek, een rustig boek, zonder
toeristen, zonder sterke markeringen, zonder aandacht vragende, afleidende elementen, zonder
blatende schapen. Puur Texel.
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En ja nu is het zover, net op tijd heb ik mijn boek gemaakt, Texel is en wordt ontdekt en nog wel
door The Lonely Planet, het boek waardoor ieder zich uniek kan voelen en heel alleen. Juist ja en
daarvoor moet je inderdaad op Texel zijn, dat hebben ze uitstekend gezien.
Maar nu het gevaar, het kan helemaal alleen, zo massaal helemaal alleen, wel eens niet minder
alleen worden, al die toeristen met de papieren gids in de hand, of met hun telefoon als wichelroede
wijzend naar Den Burg of De Koog, of in de Slufter, zoekend naar rust in de Lonely Planet, drukte op
Texel.
Maar wees gerust, want zoek je rust, zoek je poëzie en wil je alleen zijn, wegdromen, dan is er een
beter boek dan The Lonely Planet, dan is er de ultieme oplossing, het fotoboek: ‘eiland Texel’. Met
naast de prachtige foto’s, schitterende gedichten van het Nationale Dichtersgilde, zo zou ik ze willen
noemen, de Creme de la Creme der Poëzie. Teksten om bij te mijmeren, niet dwingend, niet
dicterend, maar ruimte latend, voor jou, rustzoeker, mijmeraar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bestel dit prachtboek via www.dichterbijbeeld.nl. Of direct bij Martin, via martin@martinvanthiel.nl.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Of kom persoonlijk naar Schagen op 5 juni, naar de kunstmarkt voor een boek en een ‘meet and
greet’ met de kunstenaar zelf en zijn handtekening in dit boek vol nuanceringen en details voor de
fijnproevers.
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=====================
De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto’s, boeken en kaarten, wordt via mijn
stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
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