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Nieuwe samenwerking in 
Culemborg levert ‘pap-en-
mamgedichten’ op 

‘Ouder en Ouder’ heet de poëziebundel van dichter Marco Houtschild en 

beeldend kunstenaar Rop Philippi uit Culemborg. Op 19 maart houden ze hun 

‘pap-en-mamgedichten’ met bijbehorende beelden ten doop tijdens een 

theateravond in de Gelderlandfabriek. 
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Het is hun tweede samenwerking, na ‘Houtschilds beknopte Vogelverzenveldgids’ 

die in 2019 het licht zag. Daarin staan gedichten over de 63 vogelsoorten die 

voorkomen in de 600 werken die voormalige stadsdichter Houtschild tussen 2004 

en 2019 maakte. De gids is inmiddels aan de derde druk toe. 

Na de vogels vonden de twee Culemborgers opnieuw een onderwerp waarin ze 

beiden hun ei kwijt konden: ouders. ,,Want ieder mens heeft nu eenmaal een vader 
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en een moeder’’, zegt Houtschild. In de bundel ‘Ouder en ouder’ onderzoekt hij 

zijn relatie met zijn ouders. Zijn vader overleed op 48-jarige leeftijd, Marco was 

negentien. 

Universele zeggingskracht 
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Het motto van het jongste project leenden ze van interviewer Frénk van der Linden: 

‘We blijven allemaal tot onze laatste ademtocht in gesprek met onze ouders, of we 
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het willen of niet (…)’. Hoewel de gedichten een particuliere oorsprong hebben, 

hebben ze een universele zeggingskracht. De bundel bevat zowel nieuw als ouder 

werk. Bij deze gedichten heeft Philippi een geheel nieuwe vormtaal ontwikkeld. 

Zijn beeldcollages vormen een gelaagde, sferische toevoeging. Grafisch ontwerper 

en stadgenoot Hans Bassa maakte er een fraai geheel van. 

De presentatie van de dichtbundel moest om pandemie-technische redenen al eens 

worden uitgesteld. Nu het weer kan pakken Houtschild en Philippi het grootser aan: 

een thema-avond ‘Vader en moeder’ in de Gelderlandfabriek, op 19 maart om 

20.30 uur. Met muziek en poëzie door jonge én oude kunstbroeders en -zusters als 

Eva van der Sterren & Abel Ton, Nine Sligter, René van Loenen, Tabitha 

Boekweit, Bowie Redman Barbiers en Kim Verest. 

Boek en tickets bestellen kan via www.marcohoutschild.com 
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