
F o t o ’ s  v a n  L i L i t h  -  s o n n e t t e n  v a n  P a u L  S t e r k

bijbelvrouwen 

in een ander 

perspectief

  Over 
 hOeren & 
madOnna’s 



Eerst bind ik hem vast met zeven verse soepele pezen

En klem zijn zeven haarvlechten stevig aan de wand.

‘Dát zal me weerloos maken,’ loog Simson de gigant

Als antwoord op mijn vraag wat hem het meest doet vrezen.

Ik blijf braaf bedelen tot hij zijn geheim heeft verpand,

Want bij mij waant hij zich nog veilig, dit wonderwezen.

Ik wacht tot hij slaapt. Voorkomen is beter dan genezen.

Zachtjes streel ik door zijn haar, zijn lot ligt in mijn hand.

De tijd is rijp. Ik druk een afscheidskus op zijn mond

En proef de bekroning van onze laatste liefdesnacht.

Mijn mes scheert. Haren splijten. Vlechten vallen op de grond.

Terwijl een soldaat zijn ogen doorboort en zijn jammerklacht

De hemel verscheurt, verdwijn ik in de schemeravond

Waar een zak met elfhonderd zilverlingen op me wacht. 

Delila



Mede namens de kunstenaars nodigt het gemeentebestuur van Weert u  
uit voor de opening van de expositie

op zondag 7 augustus 2016 om 15.00 uur in 
het Gemeentemuseum Jacob van Horne.

John van Cauteren, conservator Gemeentemuseum Jacob van Horne,  
houdt een korte inleiding.
Paul sterk draagt enkele sonnetten voor.
Geert Gabriëls, wethouder Cultuur van Weert, verricht de opening. 

De expositie is te bezichtigen tot en met zondag 30 oktober 2016.

Foto’s van LiLith - sonnetten van PauL Sterk

Openingstijden museum 

Dinsdag tot en met vrijdag:  

van 11.00 uur tot 17.00 uur

zaterdag en zondag:   

van 14.00 uur tot 17.00 uur.

tijdens de kermis:  

zaterdag 24 tot en met  

dinsdag 27 september 2016,   

is het museum gesloten.

Gemeentemuseum  
Jacob van Horne
Markt 7
6001 aJ Weert. 
telefoon: 0495 - 53 19 20
email: erfgoedcluster@weert.nl
www.erfgoedhuisweert.nl
 Facebook
 twitter
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Foto : LiLith / sonnet PauL sterk



Het cluster omvat Gemeentearchief Weert en Gemeentemuseum Jacob van Horne.

Voor meer informatie: 
www.erfgoedhuisweert.nl


