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Verwondering
is het thema van de
Poëzieweek 2014
Het thema van de Poëzieweek 2014 is Verwondering. Alles begint
met verwondering: de eerste woordjes, de grote liefde, de ontdekking
van het nog ongekende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de
wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te zien, er is veel
verrassends te beleven. En daarover gaat poëzie. Poëzie heeft de
kracht om je onverwacht de verrassende andere kant van dingen
te laten zien.

Geef het Poëziegeschenk
cadeau tijdens de Poëzieweek
Een gedicht is een cadeau op zich, een miniatuur die een wereld
aan verwondering voor je opent. Doe daarom mee aan de
Poëzieweek van 30 januari t/m 5 februari en geef uw klant het
Poëziegeschenk cadeau. Iedereen die tijdens de Poëzieweek voor
E 12,50 aan poëzie koopt, krijgt de dichtbundel Buiten beeld van
K. Schippers cadeau van de boekhandel.

In Buiten beeld, het Poëziegeschenk van K. Schippers, wordt
het allergewoonste een wonder. Buig je over moedervlekken
en luister naar muziek die de achterkant van voorvallen speelt.
Cijfers gaan met vakantie en wat kun je doen in de tijd dat het
bad volloopt?
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Bestel voor 4 november op www.cpnb.nl

FOTOGRAFIE Tineke de Lange en Pieter Vandemeer

Gratis promotiepakket
Bij bestelling van Poëziegeschenken ontvangt u een gratis promotiepakket. Hierin
zitten affiches van de Poëzieweek en een display voor het Poëziegeschenk. Daarnaast
ook etalagemateriaal van de VSB Poëzieprijs. Genoeg om flink uit te pakken met al uw
dichtbundels tijdens de Poëzieweek.
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affiche algemeen

K. Schippers (pseudoniem van
Gerard Stigter) debuteerde in 1963
bij Querido met de dichtbundel
De waarheid als De koe. In 1996
werd aan K. Schippers de
P.C. Hooft-prijs toegekend. Voor de
roman Waar was je nou ontving hij
in 2006 de Libris Literatuur Prijs.
Schippers was redacteur van de
tijdschriften Barbarber (1958-1971) en
Hollands Diep (1975-1977) en maakte
met regisseur Kees Hin speelse films.
In 2010 verscheen De bruid van
Marcel Duchamp, een speurtocht
naar het leven en werk van de
Frans-Amerikaanse kunstenaar. Zijn
meest recente poëziebundel is
Tellen en wegen (2011). In 2012
verscheen zijn roman Op de foto,
en in augustus 2013 Voor jou,
een eerbetoon aan zijn vorig jaar
gestorven vrienden G. Brands en
Bernlef.

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.POEZIEWEEK.COM

display

Organiseer een
activiteit in uw
boekhandel en
meld die aan
Poëzie wordt mooier als je haar samen
beleeft. Breng poëzie daarom tot leven en
organiseer een activiteit in uw boekwinkel.
Laat uw publiek ervan weten en meld uw
activiteiten aan op www.poezieweek.com.

affiche met geschenk

Boek een
dichtersoptreden
Poëzie is bij uitstek een literair genre dat
wint bij voordracht. Tijdens de Poëzieweek
2014 gaat het Nederlands Letterenfonds een
samenwerking aan met Stichting Schrijvers
School Samenleving om te zorgen dat zo
veel mogelijk dichters zullen optreden in
de boekhandel. Wilt u tijdens deze week
een activiteit organiseren en wilt u weten of
uw favoriete dichter nog beschikbaar is en
wel tegen een speciaal Poëzieweek-tarief?
Neemt u dan contact op met Stichting SSS
en vermeldt dat u gebruik wilt maken van
het Letterenfonds-programma.

www.POEZIEWEEK.com
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Bekendmaking
VSB
Poëzieprijs
Op 29 januari wordt de VSB
Poëzieprijs uitgereikt. Een
jury, dit jaar onder leiding van
Ahmed Aboutaleb, maakt de
winnaar bekend in Rotterdam.
De genomineerde bundels voor
deze eervolle prijs worden half
november bekendgemaakt. Bij het
gratis promotiepakket worden ook
etalagematerialen voor de
VSB Poëzieprijs geleverd. Vorig
jaar won Celinspecties van
Ester Naomi Perquin (zie ook
pagina 11 van deze brochure).

Gedichtendag
De laatste donderdag van januari
is traditioneel voor Gedichtendag.
En is tevens de eerste dag van
de Poëzieweek: 30 januari.
Poëzieliefhebbers in Nederland en
Vlaanderen organiseren die dag
een grote diversiteit aan eigen
poëzieactiviteiten en ook de media
klinken die dag een stuk poëtischer.
Veel aandacht voor alle facetten van
de poëzie en een prachtige start
van de Poëzieweek.

Als ik naar je ogen kijk,
kijk ik mijn ogen uit.
K. Schippers

Herman de Coninckprijs

In de etalage

2013
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Op 30 januari, bij de start van de Poëzieweek, wordt in
Antwerpen de Herman de Coninckprijs uitgereikt voor het beste
debuut en de beste dichtbundel. In 2013 vielen in de prijzen:
Michaël Vandenbril, Annemarie Estor en David Troch.

Als je goed
om je heen kijkt
dan zie je dat
alles gekleurd is.
K. Schippers

Mijn dromen zijn geen bedrog
maar dromen.
K. Schippers

Gedichtenbal
De afsluiting van de Poëzieweek
op 5 februari! Met voorafgaand
aan het bal de bekendmaking
van de winnaar van de Turing
Gedichtenwedstrijd. Daarna
optredens en voordrachten van
een scala aan dichters
en natuurlijk ook aanwezig:
de genomineerden voor de
VSB Poëzieprijs. Veel aandacht
voor de poëzie voor publiek en
media.

Turing
Gedichtenwedstrijd
Op 5 februari wordt tijdens
het Gedichtenbal de winnaar
bekendgemaakt van de Turing
Gedichtenwedstrijd. Iedereen kan
meedoen en kans maken op de
grootste geldprijs ter wereld voor
één gedicht. Insturen kan nog
t/m 15 november middernacht.
Attendeer uw klanten hierop.

Dichter des
Vaderlands
Anne Vegter is de Dichter des
Vaderlands en de ambassadeur van
de Poëzieweek. Zij nam vorig jaar
het stokje over van Ramsey Nasr.

Afdwalende gedachten
(tijdens een vergadering)

Sloop die flatgebouwen en je ziet de horizon. De echte horizon/
echter is geen lijn maar een ring. (Kijk maar om je heen.)//

Voor lange mensen ligt de horizon verder weg dan voor/
korte. (Leven zij dus in een grotere wereld misschien?)//

onder je voeten. Maar dat kan natuurlijk niet. Kan het ook anders? Kan ik/
op de horizon lopen? Jazeker. Want dit is geen gedicht maar een handleiding.//

Als je met een raket de aarde verlaat wordt de ring steeds/
wijder totdat hij gelijk wordt aan de omtrek van de aarde.//

onder je voeten. Maar dat kan natuurlijk niet. Kan het ook anders? Kan ik/
op de horizon lopen? Jazeker. Want dit is geen gedicht maar een handleiding.//

Straaljagerpiloten hebben er last van. Als je hard gaat, trekt je blikveld samen. Stel, je/ rent
over een/
weg waar aan beide kanten een boom staat. Ga je harder, dan wordt de weg smaller. De/
horizonnen/
links en rechts komen dichterbij. Het lijkt alsof je maar nét tussen de bomen door kunt./
Dat heeft te maken met hoeveel informatie je hersenen kunnen verwerken (überhaupt/ het
probleem, eigenlijk)./
Kortom, als je maar hard genoeg rent, loop je op een streep//

Als je oneindig klein bent, heeft de hoepel zich samengesnoerd/
tot een stip, en bevindt de horizon zich theoretisch gesproken//

Straaljagerpiloten hebben er last van. Als je hard gaat, trekt je blikveld samen. Stel, je/ rent
over een/
weg waar aan beide kanten een boom staat. Ga je harder, dan wordt de weg smaller. De/
horizonnen/
links en rechts komen dichterbij. Het lijkt alsof je maar nét tussen de bomen door kunt./
Dat heeft te maken met hoeveel informatie je hersenen kunnen verwerken (überhaupt/ het
probleem, eigenlijk)./
Kortom, als je maar hard genoeg rent, loop je op een streep//

Afdwalende gedachten
(tijdens een vergadering)

Sloop die flatgebouwen en je ziet de horizon. De echte horizon/
echter is geen lijn maar een ring. (Kijk maar om je heen.)//

Want wat is er nog altijd zo bijzonder aan
de dichtkunst? Het antwoord luidt: haar
enorme potentieel; nog veel meer dan vroeger
komen haar beoefenaars uit alle hoeken en
gaten en bestrijkt de poëzie zelf alle mogelijke
terreinen. Enerzijds biedt ze nog altijd het
summum van fictie, dichters geven de
wereld vorm met hun verbeelding en hun
taalvermogen. Anderzijds is die wereld zo’n
rijke inspiratiebron dat ook de poëzie alle
kanten uitwaaiert. Terwijl er vroeger een soort
poëtisch terrein met een eigen jargon bestond,

Voor lange mensen ligt de horizon verder weg dan voor/
korte. (Leven zij dus in een grotere wereld misschien?)//

de Vlaming, is de liefdesdichter bij uitstek,
een heuse hoofse zanger zoals vroeger de
troubadours. Menno Wigman schrijft dan
weer klassieke verzen, beheerst en vormvast
maar met een enorm beeldend vermogen.
En zo doet iedereen het anders. De
Nederlandse dichtkunst van het moment
lijkt wel een prisma, alles kan en steeds zie je
een andere schittering.
De dichter Rutger Kopland schreef ooit:
‘Poëzie maken is door deuren gaan, te weten
wat ik dan te zien krijg, nieuwe deuren misschien, o.k., maar ik zal het niet opgeven.’ Alle
deuren staan momenteel open in de poëzie,
zelfs beperkt het genre zich niet meer tot de
taal maar je hebt mengvormen met muziek,
beeldende kunst en ja, ook de oude dichter
die zijn verzen voordraagt voor een geïnteresseerd publiek is in zekere zin weer terug in de
vorm van slampoëzie en podiumkunst.
Als je met een raket de aarde verlaat wordt de ring steeds/
wijder totdat hij gelijk wordt aan de omtrek van de aarde.//

Na de Tweede Wereldoorlog is, net als de rest
van de maatschappij, ook onze dichtkunst
nuchterder en zakelijker geworden, onromantischer en realistischer. Galmende dichters
zijn bijna uit beeld verdwenen of ze doen het
voor de grap. Dat wil niet zeggen dat de romantische poëzieopvatting helemaal verdwenen is. Ik denk dat juist een mix van nuchterheid en romantiek de tegenwoordige poëzie
bepaalt en dat het daarom zo’n interessant
genre is geworden, dat ook of misschien wel
juist in deze snelle tijd van het technologisch
universum nog een duidelijke rol vervult.
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Als je oneindig klein bent, heeft de hoepel zich samengesnoerd/
tot een stip, en bevindt de horizon zich theoretisch gesproken//

Er is een prachtig gedicht van onze eigen
dichter Gerrit Kouwenaar dat het misverstand
van de dichtkunst als iets heiligs onder
handen neemt. Het heet heel passend en sober
‘De dichtkunst’ en het begint al bijna ironisch:
‘De dichtkunst / het is nuttig daarover eens
uit te weiden’, alsof dat nooit eerder gebeurd

is, en even later wordt de vraag gesteld waar
de dichtkunst vandaan komt: ‘het gevoel,
roept de moeder. de broer broeder beaamt
het, zegt nog omfloerst het onzegbare. de
zus zuster toetert maar zwijgt, spoelt / de
ondersteek / men boert: / dus het gevoel.
boert opnieuw.’ Door de volgens de sprekers
in dit gedicht verheven status van het gedicht
zo nadrukkelijk in verband te brengen met
hun ordinaire bezigheden als urineren en
boeren geeft Kouwenaar te kennen dat het
onzin is het gedicht alleen maar met verheven
zaken te associëren.
die misschien de weg is die je zocht.

Die praktijk is inmiddels karikaturaal
geworden, je komt haar vooral nog tegen
in sprookjes, zoals in de verhalen van
Ollie B. Bommel waar de Markies de
Cantecler dat soort verheven verzen te pas
en te onpas citeert.

schrikken dichters van deze tijd nergens meer
Niet voor niets
voor terug. Neem nu iemand als de dichteres
Naomi Perquin, met gedichten die zich
staat het bijvoeglijk Ester
bijvoorbeeld afspelen in gevangeniscellen; bij
haar geen sombere hokken vol eenzaamheid,
naamwoord
maar
boeiende lokaties waar de mens op het
Uitreiking
scherp van de snede leeft. Mustafa Stitou bezit
‘poëtisch’ voor:
dan
weer de gave om
dezijn eigen filosofische
Herman
en
metafysische
belangstelling
te combineren
geheimzinnig,
Coninckprijs
met dagelijkse gedachten en ervaringen.
Anne Vegter, tegenwoordig Dichter des
atmosferisch,
Vaderlands, schrijft gedichten waarin taal
en gedachten ontregeld lijken maar waarin
weemoedig,
je niettemin sterke emoties proeft, van
hunkering en verlatenheid. Leonard Nolens,
gevoelig.

JM

Niets op tegen trouwens. ‘Poëzie’ komt van
het Griekse werkwoord voor maken, het is
dus gewoon iets wat gemaakt wordt, niks
geheimzinnigs aan. Toch is dat een gedachte
waar we sinds de Romantiek aan moeten wennen. De gedachte dat poëzie iets verhevens is,
en de dichter een uitverkorene, is ook in onze
tijd niet helemaal verdwenen. Niet voor niets
staat het bijvoeglijk naamwoord ‘poëtisch’
voor: geheimzinnig, atmosferisch, weemoedig, gevoelig. Toen ik zelf puberde dacht ik
er in elk geval net zo over. Ik voelde me graag
eenzaam, liep vol hooggestemde wraakgevoelens langs sombere paden, bij voorkeur als
het flink stormde, en voelde ‘je ne sais quoi’,
ja probeer al die gevoelens maar eens helder te
benoemen. Mijn held was Adrianus Roland
Holst, dichter van regels als ‘het najaar waait
de duisterende landen / regenend over, en
oneindig groot / zijn de verlatenheden van
de dood.’ En mijn lerares Engels las gedichten
van de romantische dichter Wordsworth
voor met flinke uithalen en soms bijna
wenend van emotie.

die misschien de weg is die je zocht.

JM

H

et is nog niet zo lang geleden dat
dichters voor zieners en profeten
werden gehouden, mensen met een
bijzondere gave om dingen op te merken en
geheimen te ontsluieren. In de dweepzieke
negentiende eeuw ontstond dat beeld van de
dichter als een bijzonder mens, en hij liet het
zich met genoegen aanleunen. Tot dan toe was
de dichter vooral een vakman geweest die de
geschiedenis van zijn land bezong of tegen
betaling gelegenheidsgedichten schreef voor
rijkaards of stadsbesturen die iets te vieren
hadden. Zelfs onze grote zeventiende-eeuwse
dichter Joost van den Vondel schreef het
grootste deel van zijn werk in opdracht, hij
was een brooddichter.

Van het oude idee dat de poëzie ‘een
tijdverdrijf voor enk’le fijne luiden’ zou zijn is
kortom niet veel meer over, het is daarentegen
een veelzijdig, open, democratisch bedrijf
geworden, waarin gedacht, gespeeld,
gefilosofeerd en geëxperimenteerd wordt.
Dichters zijn niet alleen bevlogen scheppers
maar ook denkers, zij het bij voorkeur niet
rechtdoorlopend als in het proza, maar scheef
en om de hoeken heen. Hun werkterrein,
de dichtkunst, biedt een unieke plaats om
dingen op te schrijven die liggen tussen de
vreemdste oprispingen van de mens en zijn
welgevormde, intelligente voortbrengsels.
Daar waar de fantasie aan voorbijgaat en de
wetenschap zich niet aan durft te bezondigen,
daar ligt de vruchtbare voedingsbodem van de
tegenwoordige poëzie.

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.POEZIEWEEK.COM
Rob Schouten, dichter en literair criticus
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Laat u inspireren door de volgende tien bundels
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Micha Hamel
Bewegend doel

Zo simpel is het leven van de moderne ouder niet. Sla
de Ouders van Nu er maar op na. Of een van de talloze
opvoedboeken. Of liever, lees een gedicht van Micha Hamel:
Dus op een goede dag sta ik in een keukenboer voor een afzuigkap
en zeg ja, díe wordt het, dit is het exemplaar dat ik het allerliefste wil.
En leid ik een leven waarin de wekelijkse vraag ‘Pap weet jij waar mijn
scheenbeschermers liggen?’ de diepst mogelijke familieband uitdrukt.

H

In de etalage

oe de eigen carrière te combineren
met de opvoeding van een kind,
hoe grootse dromen en ambities
staande te houden tussen alledaagse
beslommeringen als het wasgoed en de
zwemlessen, of hoe verliefd te blijven
als er een nieuwe keuken moet worden
aangeschaft? – het gehannes van de ouder
van nu weet Hamel genadeloos scherp en
geestig te verwoorden.
Hij was vooral bekend als componist en
dirigent, maar toen hij in 2004 als dichter
debuteerde werd ook dat talent meteen
erkend: zijn bundel Alle enen opgeteld werd
genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs.
Hamels poëzie biedt uiteraard veel meer dan
schetsen van modern ouderschap. In zijn
veelstemmige, muzikale gedichten staan alle
taalregisters open: nu eens is hij uitgestreken
zakelijk, dan klinkt hij jolig, melancholie
wisselt hij af met een kolderiek klankvers,
zwaarmoedigheid met een ‘zwoel’ deuntje
tussendoor.
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Micha Hamel (1970) is een Nederlands
componist, dirigent en dichter.
Hamel studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag (1988-1994).
Naast zijn werk in de muziek heeft Hamel
in 2004 zijn eerste dichtbundel uitgebracht,
alle enen opgeteld. Hiervoor ontving hij in
2005 de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
In 2006 heeft hij zijn tweede bundel
uitgegeven, Luchtwortels en in 2010 de
derde, Nu je het vraagt.

Het wemelt van de personen en personages
in Bewegend doel: de dichter kruipt in
de huid van ‘popster’ en van ‘verveeld
idool’, van levens die lokken via het
scherm van zijn ‘overjarige computer’. Het
zijn ontsnappingsmogelijkheden, deze
dagdromen, zoals het wekelijkse kroeguitje
met de mannen dat is: een ‘tijdvrij/
schijnzijn met kompanen en bier’.
Toch ontnemen al die personages en
stemmen bijna het zicht op de grootste
verdwijntruc die plaatsvindt: want de
dichter schrijft zichzelf langzaam uit beeld.
In Bewegend doel komt een ‘blinde dichter’
voorbij, eentje die vergeefs zijn verzen langs
de deuren slijt: ‘Zo ratelt en knauwt en lult
hij zijn kolder in het rond’. Nogal definitief
sluit de dichter af met het voorstel ‘de poëzie
voortaan aan anderen te laten’. Nooit meer
een gedicht van Micha Hamel zou bijzonder
jammer zijn. JM

Hamels poëzie
biedt uiteraard
veel meer
dan schetsen
van modern
ouderschap.

Micha Hamel
Bewegend doel
Uitgeverij Augustus
€ 22,95 | 64 pagina’s
ISBN 978 90 457 0587 3

€ 19,95 | 144 pagina’s

Delphine Lecompte
Schachten en amuletten

Terug thuis tel ik mijn geld
Ik heb genoeg geld om de trein te nemen
Naar mijn grootmoeder
Bonen te eten in haar kelder
Porno te bedenken naast de olietank
Ascese te verwerpen op het napoleontische hobbelpaard
En toestemming te vragen om haar talenten op te graven.

Die sleutelhanger was een kerstgeschenk
Van een vrouw die niet meer bestaat
Toen ze nog bestond was ze blond
En de eerste vrouwelijke loodgieter van Damme
Hij blafte en gaf licht, die sleutelhanger.

Het kind wenst een nieuw pluchen zoogdier
Haar moeder sist: ‘Ik durf te wedden
Dat je de sterfdatum van je vader hebt besteld,
Is het morgen? Zeg het me, dan koop ik nog vlug een zwarte hoed.’
Het kind zwijgt en steelt de sleutelhanger
Van mijn ongierig geworden bedgenoot.

We zijn in de zoo
Ik heb de entree betaald
Een kind laat zijn pluchen neushoorn vallen
Op een leverzieke alligator
Haar moeder zegt: ‘Je mag een wens doen,
Ik hoop dat je de genezing van je vader wenst.’

In mijn beurs liggen genoeg muntstukken
Om in Griekse waterputten te werpen
En te wensen dat er een einde komt
Aan de aangelengde hoestsiroop
En de uitgedunde bezemkast
Van mijn zuinige bedgenoot.

Van averij in de zoo naar alchemie in een mensentuin

€ 22,95 | 64 pagina’s

Micha Hamel
Bewegend doel

die misschien de weg is die je zocht.

Straaljagerpiloten hebben er last van. Als je hard gaat, trekt je blikveld samen. Stel, je rent over een
weg waar aan beide kanten een boom staat. Ga je harder, dan wordt de weg smaller. De horizonnen
links en rechts komen dichterbij. Het lijkt alsof je maar nét tussen de bomen door kunt. Dat heeft te
maken met hoeveel informatie je hersenen kunnen verwerken (überhaupt het probleem, eigenlijk).
Kortom, als je maar hard genoeg rent, loop je op een streep

onder je voeten. Maar dat kan natuurlijk niet. Kan het ook anders? Kan ik
op de horizon lopen? Jazeker. Want dit is geen gedicht maar een handleiding.

Als je oneindig klein bent, heeft de hoepel zich samengesnoerd
tot een stip, en bevindt de horizon zich theoretisch gesproken

Als je met een raket de aarde verlaat wordt de ring steeds
wijder totdat hij gelijk wordt aan de omtrek van de aarde.

Voor lange mensen ligt de horizon verder weg dan voor
korte. (Leven zij dus in een grotere wereld misschien?)

Sloop die flatgebouwen en je ziet de horizon. De echte horizon
echter is geen lijn maar een ring. (Kijk maar om je heen.)

Afdwalende gedachten
(tijdens een vergadering)
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Delphine Lecompte
Schachten en amuletten

De poëzie van Delphine Lecompte creëert een eigenzinnig
universum dat bevolkt wordt door figuren van zeer
divers pluimage. De moeder, de vader, de grootvader, de
grootmoeder, de nicht, de oude kruisboogschutter die
fungeert als geliefde en muze, de ik-figuur.

A

In de etalage

llemaal worden ze getekend in hun
fundamentele tekortkomingen ten
opzichte van de schrijvende ik, maar
terzelfdertijd portretteert de dichter hen ook
met veel mededogen en genade. Het hardst
is de ik-figuur misschien wel tegenover
zichzelf: spottend en compromisloos, op het
zelfdestructieve af.
De gedichten zijn zelf- en familieportretten
die als een lachspiegel de wereld van de
dichter uitvergroten tot mythologische
dimensies en verkleinen tot persoonlijke
drama’s. Ze zitten vol met ongewone
gedachtegangen en associaties waardoor
ze nog het meest lijken op lucide
krankzinnigenpraat. Ze zijn tegelijk
luchtig en donker. Ze bevestigen het
leven, terwijl ze tegelijkertijd getuigen
van een zorgwekkende morbiditeit. De
verzen spreiden weinig poëtisch vernuft
tentoon. Het ontbreken van gezochte
enjambementen en andere bekende
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Delphine Lecompte (1978) debuteerde in
2005 met Kittens in the boiler in Amerika,
een roman die haar in de underground
vergelijkingen opleverde met auteurs als
Charles Bukowski en Henry Miller. Het
boek bleek een voorstudie. Alle thema’s
die erin aan bod kwamen, worden in
haar latere poëzie verder uitgewerkt.
Haar eerste dichtbundel De dieren in mij
werd bekroond met de C. Buddingh’prijs 2010 en de Prijs Letterkunde van de
Provincie West-Vlaanderen 2011. In 2010
verscheen Verzonnen prooi, maar haar derde
dichtbundel, Blinde gedichten (2012), werd
aangekondigd als haar eerste ambitieuze
en voldragen publicatie. Lezers van haar
poëzie zullen aangenaam verrast zijn door
de waanzinnige kronkelpaden waarover de
gedichten hen leiden.

poëtische retorische procedés verhoogt de
parlando-toon van deze poëzie. Niettemin
heeft de lezer steeds de indruk dat in deze
gedichten iets gebeurt met taal: in het
benoemen van ervaringen scheppen de
woorden afstand van het beleefde. En altijd
schemeren er traumatische ervaringen door
die taalbouwsels heen.
Over de autobiografische inslag van haar
gedichten verklaarde Lecompte zelf ooit in
een interview: ‘Jean Cocteau zei: “Je suis
un mensonge qui dit toujours la vérité” –
“Ik ben een leugen die altijd de waarheid
spreekt” – maar ik zou liever zeggen: “Ik
ben een waarheid die altijd liegt.” Ik ben
voortdurend aan het bekennen, maar ik stop
leugentjes in die bekentenissen, en daar
beleef ik plezier aan.’
Voor lezers die graag van de ene verrassing
in de andere verwondering tuimelen. PP

Ik ben voortdurend
aan het bekennen,
maar ik stop
leugentjes in die
bekentenissen,
en daar beleef ik
plezier aan.

Delphine Lecompte
Schachten en amuletten
Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen
€ 19,95 | 144 pagina’s
ISBN 978 90 854 2426 0
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Uitgelicht

Leonard Nolens
De liefdesgedichten

Leonard Nolens geeft in zijn gedichten briljant vorm aan een
aantal klassieke thema’s in steeds variërende modulaties, alsof
hij door hen bespookt, achtervolgd en bezeten wordt.

Nolens’ poëzie
kenmerkt zich
door een polyfonie
van denkwijzen en
de verbeelding van
handelswijzen die
ze bevatten.

Leonard Nolens
De liefdesgedichten
Uitgeverij Querido
€ 19,95 | 106 pagina’s
ISBN 978 90 214 4698 1

Leonard Nolens (1947) is een monument
in de Nederlandstalige poëzie. Zijn
poëzie is een van de meest omvattende
en compromisloze oeuvres in de
Nederlandstalige literatuur. Ter gelegenheid
van de overhandiging van de Prijs der
Nederlandse Letteren 2012 eind vorig jaar
bracht uitgeverij Querido een door Leonard
Nolens zelf samengestelde keuze uit zijn
verzamelbundel Manieren van leven.
Gedichten 1975-2011 uit onder de titel
De liefdesgedichten van Leonard Nolens.
Nolens wordt vanuit Vlaanderen
genomineerd als kandidaat voor de
Nobelprijs voor Literatuur.

Deze bundel laat zich dan ook gemakkelijk
lezen als een filosofie van de liefde waarin
zowel de opbouwende kracht als de (zelf)
destructieve tendensen aan bod komen:
‘Is dit liefde? Maar het moet. Het moet
wat zij met me doet.’
Deze bundel is uitermate geschikt voor de
lezer die voor het eerst wil kennismaken
met het oeuvre van deze dichter. Voor de
lezer die al vertrouwd is met het werk van
Nolens bevat deze bundel een uitgelezen
staalkaart van wat deze dichter onder
liefde verstaat. PP

In de etalage

O

f de gedichten nu handelen over de
ouders, de afkomst, het vragende
kind, jeugd, afscheid, steden,
vrienden, eenzaamheid, alcohol, God,
geld, de droomvrouw of het droomboek,
ze maken alle deel uit van de constructie
van een zelf en het schrijven van een leven.
Dat de liefde daar in al haar gedaanten
een centrale plaats inneemt, spreekt haast
vanzelf. Een ik wordt men in de ogen van
een ander. Op die manier is elk gedicht van
Leonard Nolens ook een liefdesgedicht. Niet
voor niets opent de bundel met een motto
uit ‘A dedication to my wife’ van T.S. Eliot:
‘These are private words addressed to you
in public.’
Nolens’ poëzie kenmerkt zich door een
polyfonie van denkwijzen en de
verbeelding van handelswijzen die ze
bevatten. Elk gedicht representeert
een redenering, elke cyclus een solide,
explosieve manier van leven.

11

Zonder mij
Wat kan ik voor je doen, ik heb alleen maar woorden.
Met die muziek heb ik ons huis gebouwd, mijn leven
Vernield om toe te zien of dood de moeite waard is,
Of ik daar weg mee kan zonder te moeten sterven.
Wat kan ik voor je doen, ik moet toch van je blijven.
Ik heb je toch op mij genomen zonder je te nemen,
Zonder me te geven want ik ben alleen maar jij.
Ik ben alleen maar jij geweest om niet te moeten zijn.
Ik ben alleen maar jij geworden om niet ik te zijn.
Dat is een laffe liefde, Zoet, vergeef het mij.
Wat kan ik voor je doen, ik ben alleen maar woorden,
Wou je worden, wou ons worden zonder mij.

Schoon formaat: 155 x 220 x 6,5 mm.

Ik kruip naast je als je slaapt. Luister, zeg ik, straks niet
wakker schrikken. Buiten de omheining
springen felle lampen aan.
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ester naomi perquin

€ 19,95 | 106 pagina’s

Leonard Nolens
De liefdesgedichten

Frederik C.

De straf hangt af van hoe je het zegt. De man in het zwart is
een stemming in pak en zijn nachtrust, zijn vrouw, zijn ontbijt,
de kwaliteit van de koffie ter plaatse: allesbepalend.

Jou rest niets dan hooguit één zin waar hij straks de vinger op legt.
Zorg dus voor het hele verhaal - ontzie jezelf niet te veel maar
schuif uit beeld, langzaam aan. In plaats van moordenaar
kies je ‘dader’. Ruimtelijker. Minder beladen.

Begrijp me goed, wanneer het nodig is: zeg het hard.
Hard als de handel in vlees, wees ferm, zeg hoe snel je toen sneed
en koud moest maken, handzaam als een diepvrieskip.

Alleen als het anders kan zeg je: ik deed hem de das om. Geen taal
die je zo van verzachting voorziet. Ook die man in het zwart
is jong geweest, ook hij ziet je graag iemand
beetnemen, opwarmen, aankleden.

Cyaan Magenta Geel Zwart

***

ester naomi
perquin

***

Celinpecies
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Ester Naomi
Perquin
Celinspecties

Soms ook stijgen
haar beelden
boven de
aanleiding uit en
krijgen een ietwat
surrealistisch
gehalte.

Cyaan Magenta Geel Zwart

***

celinspecties

en ervaart hoe veelzijdig het leven ook in de
beperking van een cel is: vol dromen, liefde,
spijt, opportunisme.
Wars van enig moralisme beschrijft ze hoe
ook een gevangene het leven nog naar zijn
hand zet: ‘je kunt met biechten wachten
tot een moord / is begraven: buut vrij, zaak
verjaard.’ Ook hier weer die afkeer van
het al te mooie en voor de hand liggende:
‘Alleen slechte mannen wil ik aanraken.’
Je zou kunnen zeggen dat Perquin met
haar klassieke vormgevoel maar fascinatie
voor het kwaad een hedendaagse vorm van
‘romantic agony’ bedrijft.
In een klimaat waarin veel van haar
generatiegenoten veelal wilde en
ongebonden vormen van poëzie beoefenen
toont Perquin zich de meer klassieke
dichteres maar eentje die op een subtiele
manier het dwarse karakter van de wereld
en de maatschappij op het programma zet.
Geen wonder dat ze als een van de meest
belovende jonge dichteressen van het
moment wordt beschouwd en al diverse
prijzen in de wacht sleepte. RS

Ester Naomi Perquin (1980) groeide
op in Zierikzee en woont tegenwoordig
in Rotterdam. Ze werkte een tijdje in de
gevangenis om haar studie te kunnen
betalen. Na haar debuut in 2007, Servetten
halfstok, schreef ze haar tweede bundel
Namens de ander, waarvoor ze de J.C.
Bloemprijs kreeg. Voor beide bundels
tezamen ontving ze ook nog de prestigieuze
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. In 2012
verscheen haar opmerkelijke derde bundel
Celinspecties.

‘De toon, de helderheid en de aandacht voor
het gewone in een ‘gewone’ vorm is op een
zeer trefzekere wijze vormgegeven.’ Meander

Celinpecies
***

4

niet

Z

e toonde zich duidelijk een nazaat
van de naoorlogse dichters van het
kleine geluk en het kleine verdriet,
Rutger Kopland, Judith Herzberg, maar
liet daarnaast een dreigender kant zien,
bijvoorbeeld in het gedichtje ‘Volle maan’
waarin een man zich staat te scheren en
de associatie met een weerwolf opduikt:
‘en snijdt dan met een mes / de wolf van
zijn gezicht.’ Ook in andere gedichten
waarin ze het beeld oproept van een
jonge, zoekende vrouw vol verlangens en
weemoedige jeugdherinneringen draait ze
de oorspronkelijke gedachte soms ineens
de nek om. Karakteristiek is de regel ‘Ik
kan geen lammetjes verdragen.’ Soms ook
stijgen haar beelden boven de aanleiding uit
en krijgen een ietwat surrealistisch gehalte.
Je zou haar werk kunnen kwalificeren met
de term ‘beschaafde vreemdheid’. Dat is
zeker ook het geval in haar laatste bundel
Celinspecties, waarin haar verleden als
gevangenbewaarder een grote rol speelt.
Met open blik stapt Perquin de levens van
criminelen, losers en dolende zielen binnen
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Ester Naomi Perquin
Celinspecties
Uitgeverij Van Oorschot
€ 14,50 | 72 pagina’s
ISBN 978 90 282 4195 4

‘Het gedicht “Bij volle maan” mag wat
mij betreft op de muren gekalkt, het
gedicht “Architecten” dat onder meer de
ongebreidelde bouwzucht aan de kaak lijkt te
stellen, mag zonder meer bij het curriculum
van allerhande bouwkunde-opleidingen
verplicht worden. Perquin, een aanwinst om
naar uit te kijken... ‘ Sapsite
‘Dat is een van de sterke kanten van deze
bundel: het contrast tussen crimineel gedrag
en Perquins mooie regels.’ NRC

In de etalage

ester naomi perquin

ester naomi
perquin

Ester Naomi Perquin debuteerde, nadat ze zich op de
Amsterdamse Schrijversvakschool in het schrijven van poëzie
bekwaamd had, in 2007 met de bundel Servetten halfstok, een
bundel vol mooie, smaakvolle beelden en geschreven in een
toegankelijke stijl.
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Mustafa Stitou
Tempel

De in Marokko geboren Mustafa Stitou debuteerde voor zijn
twintigste en wist binnen tien jaar met drie dichtbundels uit
te groeien tot een van de bekendste en meest toonaangevende
dichters van zijn generatie.

A

lles waar de aardse sterveling zich
mee geconfronteerd ziet, van het
meest verhevene tot het meest
banale, van verre overlevering tot de verse
actualiteit, lijkt in zijn gedichten een plaats
te kunnen krijgen. Stitou mengt en kneedt
op eigenzinnige wijze wat hoog en laag
geacht wordt, wat uit het oosten en uit het
westen klinkt, totdat onder zijn handen
zijn onmiskenbaar eigen werk is ontstaan.
Met beheersing van vrijwel elk taalregister,
en een grote stilistische precisie, houdt
hij evenzeer zijn eigen gevoelsleven als de
verwording van de mensheid tegen het licht.
Het is weinigen gegeven dit op een manier
te doen die beurtelings ontroert, tot kritisch
denken stemt, en een lach aan de lezer
ontlokt.

In de etalage

Stitou nieuwste bundel, Tempel, opent
met een droomscène in prozadichtvorm.
Een zoon probeert zijn gestorven vader
te begraven. Alleen met de welwillende
medewerking van de overledene slaagt
hij daar uiteindelijk in. De vader mag

14

Mustafa Stitou (1974) was negentien toen
zijn debuutbundel Mijn vormen verscheen,
in 1998 gevolgd door Mijn gedichten.
Beide bundels werden onthaald als het
werk van een zeer beloftevol dichter, en
in 2003 maakte Stitou de belofte waar met
zijn verpletterende bundel Varkensroze
ansichten, uitgeroepen tot Clubkeuze van
de Poëzieclub, meermaals herdrukt en
bekroond met de Jan Campert-prijs én de
VSB Poëzieprijs. Vervolgens liet hij een
lange stilte vallen, maar na tien jaar keerde
de dichter terug met zijn alom bejubelde
vierde bundel Tempel.

dan vanaf het openingsgedicht in zijn
graf liggen, de oude wereld die hij lijkt
te vertegenwoordigen steekt in de
daaropvolgende gedichten van tijd tot tijd
de kop nog op. Het vormt een tegenhanger
van de wereld waarin de zoon en zijn
tijdgenoten stuur- en kompasloos verzeild
zijn geraakt. Enerzijds lijkt in de wereld
van de zoon alle samenhang verdwenen,
of ten minste aangetast; anderzijds duiken
geregeld dezelfde motieven op, die hoewel
steeds anders belicht toch enige eenheid
doen ontstaan. ‘Een aantal elementen komt
steeds in de bundel terug. Kinderen, koeien,
vogels, goden,’ zegt Stitou daarover zelf,
in een interview in Het Parool. ‘Maar het
is geen programmatische bundel. Geen
concept. Ik houd van bundels die een
eenheid zijn en tegelijkertijd een bepaalde
losheid ademen.’ In die losse eenheid laat de
dichter moderne symbolen op oude mythes
botsen, feiten op verzinsels, een stier – ooit
de belichaming van goddelijke viriliteit
– op de kunstschede van een verrijdbare
fokmachine. TM

Stitou mengt
en kneedt op
eigenzinnige wijze
wat hoog en laag
geacht wordt, wat
uit het oosten en
uit het westen
klinkt...

Keer op keer benadrukt Stitou met ironie hoe
het zuivere en authentieke in onze onttoverde
wereld is overwoekerd door de waan van
kunstmatige efficiency, wetenschappelijke
hoogmoed en de banale feiten.
de Volkskrant

Huilend verdrinken, daar gaat deze bundel
over. Ondanks alle ironie. En het is zelden zo
wrang en precies verwoord.
NRC

Wie moeite doet om Stitous gedichten open
te breken, merkt dat zijn teksten dagenlang
blijven spoken.
Knack

Mustafa Stitou
Tempel
Uitgeverij De Bezige Bij
€ 16,50 | 64 pagina’s
ISBN 978 90 234 7886 7
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Toon Tellegen

De optocht: verslag van een ooggetuige
Lezend Nederland kent hem vooral van zijn allegorische
dierenverhalen, die weliswaar onder kinderliteratuur
geclassificeerd staan maar ook door volwassenen worden
verslonden.

Toon Tellegen
De optocht
Uitgeverij Querido
€ 18,95 | 119 pagina’s
ISBN 978 90 214 4596 0

D

In De optocht wordt het stramien bepaald
door de ondergang van de complete
mensheid, opgetekend als ‘verslag van
een ooggetuige’. De mooiste en minste
kanten van de mens worden niet beloond
of bestraft, maar bloemrijk en betrokken
beschreven en vervolgens consequent
met een simpel ‘Pats!’ (in totaal ruim
tweehonderd keer) van de aardbodem
verwijderd. Tellegen laat in zijn nieuwste
bundel weliswaar de mensheid hopeloos
vergaan, maar bouwt al doende voort aan
zijn weergaloze poëtische universum,
waarin de kleine en grote dingen van het
leven van vergankelijke maar blijvende
waarde zijn. TM

Toon Tellegen (1941) debuteerde als dichter
al ruim voor hij het eerste van zijn beroemde
kinderboeken publiceerde, en op dat debuut,
De zin van een liguster (1980) liet hij meer
dan twintig dichtbundels volgen. Naast
meerdere Gouden en Zilveren Griffels
ontving hij specifiek voor zijn poëzie de Jan
Campertprijs en voor zijn gehele oeuvre
de Hendrik de Vriesprijs en de Constantijn
Huygensprijs. Raptors, de in 2011 in
Engeland verschenen vertaling van zijn
bundel Raafvogels (2006), werd bekroond
met de prestigieuze Londense Popescu Prize
for European poetry in translation.

In De optocht heeft Tellegen zichzelf opnieuw
uitgevonden.
Trouw

Tellegen kan fileren, typeren, hij werkt als een
schilder, kan mensgedaantes in de meest fijne
kleurschakeringen op het doek zetten.
Het Parool

Zo’n breed opgezette schildering van onze
godganse werkelijkheid en van het eigen
wrakke bestaan daarin: je moet het maar
durven. Tellegens poging is indrukwekkend.
de Volkskrant

In de etalage

Naast productief,
is Tellegen als
dichter ook
buitengewoon
origineel en
veelzijdig.

aarnaast schrijft Tellegen ook
toneelwerk, proza en gedichten.
Veel gedichten intussen, sinds begin
jaren tachtig bijeengebracht in zo’n twee
dozijn dichtbundels. Naast productief, is
Tellegen als dichter ook buitengewoon
origineel en veelzijdig. Vaak neemt hij
per dichtbundel een bepaald stramien of
thema als uitgangspunt en behandelt dat
haast uitputtend: de letters van het alfabet,
staande uitdrukkingen en gezegden,
beklemmende familieverhoudingen, de
relatie tussen schrijver en lezer; hij keert ze
stuk voor stuk net zo lang binnenstebuiten
tot hij er de essentie van al het menselijk
leven en streven uit heeft weten te
peuren. Wat op papier overblijft, kan
het typische Tellegengedicht genoemd
worden: volkomen eigen in stijl en toon,
doortrokken van een montere absurditeit
en met de botsingen tussen concrete taal
en abstracte begrippen die de lezer op z’n
minst verwonderd – of verbijsterd – doet
glimlachen.
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Toon Tellegen
De optocht

Kijk, daar komen mensen aan.
Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke
omhelzingen op het midden van onze weg.
Pats!
En daar komen auto’s, fietsers, spreeuwen, muggen.
Pats!
Daar komen vrouwen, gedreven door lichtzinnigheid en
plotselinge opwellingen, hun lippen rood van begeerte, hoor ze
roepen hoe onweerstaanbaar zij zijn: ‘Wij zijn hier! Wij zijn nu!
Wij zijn alles!’
Pats!
Daar komen mannen, met hun pijnlijke tekortkomingen en
luchtkastelen, hun schrikbeelden en stemmingmakerij, hun
zenuwtrekkingen en zelfbedrog, hun tomeloze aanvechtingen en
opzettelijke misrekeningen, ze rapen al hun moed bij elkaar om
raadselachtig om zich heen te kijken.
Pats!
En daar komen kinderen, ze zijn zo doorzichtig en zo
ingewikkeld… hoor ze zingen dat ze groot zullen worden en
grimmig en hun verstandelijke vermogens in dienst zullen stellen
van rijkdom en genot.
Pats!

Mustafa Stitou
Tempel

Op mijn rug torste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep
voorovergebogen, voetje voor voetje, schreed ik wankelend
voort. Het ging steeds moeizamer, de last werd te groot, ik hield
het niet meer. Voorzichtig liet ik mij neerzakken op de grond,
languit, schoof onder de kist vandaan, lichtte het deksel op en
fluisterde zonder aarzeling: Vader, ik kan je niet dragen, het spijt
me, kun je misschien een eindje meelopen?
Het duurde even voor hij zijn ogen opende. Zijn gezicht was
ongeschoren, zijn haar zat verward. Hij droeg een lange witte
onderbroek en een wit hemd. Toen zuchtte hij en schudde zijn
hoofd, spottend-medelijdend, zoals altijd. Hij richtte zich op,
stapte uit de kist, bewoog zich voort met kalme tred. Ik liep
achter hem aan, ook ik zei niets.
De kist bleef achter, midden op het pad.
We kwamen aan bij het graf. Het was al gedolven. Zonder een
woord vlijde hij zich neer, ging liggen op zijn zij, draaide zich
toen op zijn andere zij.
Hij moet van zijn god met zijn gezicht naar het oosten liggen,
dacht ik, richting Mekka. Gelukkig vraagt hij me niet waar het
oosten is, want ik weet het niet.
Hij vouwde zijn handen in elkaar, schoof ze als een kussen
onder zijn hoofd, zuchtte weer diep en sloot zijn ogen en ik, ik
zakte door mijn knieën, en met woeste armbewegingen dichtte
ik het graf.

€ 16,50 | 64 pagina’s
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Anne Vegter
Eiland Berg Gletsjer

Anne Vegter is Dichter des Vaderlands. Na drie heren is ze
de eerste vrouw die de functie bekleedt. Dat men koos voor
Vegter is niet zo vreemd. Want al is haar oeuvre als dichter
klein – vier dichtbundels heeft ze op haar naam staan, naast
kinderboeken, verhalen en toneel –, het is van een hoog
soortelijk gewicht.

Anne Vegter
Eiland berg gletsjer
Uitgeverij Querido
€ 17,95 | 72 pagina’s
ISBN 978 90 214 3900 6

E

n bovendien, haar poëzie is
verleidelijk: het wemelt er van de
regels die de argeloze lezer zo, whoep,
het gedicht in trekken: ‘Er zijn mannen
met het levensgevoel “douchecabine”’,
is zo’n lokregel uit haar vorige, voor de
VSB-Poëzieprijs genomineerde bundel
Spamfighter.
Vegters poëzie is lichamelijk en ook in
Eiland berg gletsjer (2011) draait het om
intimiteit, huiselijk leven, afkomst, geloof,
en vooral om liefde. Dat liefdesleven
wordt met al zijn onzekerheid, wreedheid,
onmogelijkheid en vervulling ontleed.
In droeve grondtonen (de kut is een
schitterende ‘gletsjer’), met bittere
melancholie (een ‘XXL-geluksmaatje’
verlaat het vrouwelijk lichaam ‘als een
dode kompel’) en met een hartverscheurend
verlangen naar ontferming: ‘Wil nu
godverdomme iemand opstaan en me
vasthouden.’
Datzelfde gevoel roepen ook de tekeningen
in Eiland berg gletsjer op: borsten, piemels,
naakte figuren in fragiele, onhandige lijnen.
Kriebelige tekeningen, meer dan illustraties,

waarin kwetsbaarheid doorschemert.
Dat men koos voor Vegter als Dichter
des Vaderlands is ook gedurfd, want
haar poëzie is grillig. Regels zijn hoekig
aaneengeschakeld, zinnenprikkelende
beelden kunnen alle uithoeken van de
hersenpan op schieten. De dichter is zich
ervan bewust en verontschuldigt zich
haast voor die uitpuilende gedichten als ze
schrijft: ‘Lezers zoeken iemand om in uit te
rusten.’
Vegters werk is grotesk en uitbundig,
grimmig en wellustig, is strijdvaardig en
intiem. En niet zonder humor. Al is die vaker
wrang en schurend, dan zo baldadig als de
typering van Noach in de lange monoloog
die Eiland berg gletsjer besluit.

Anne Vegter (1958) is een Nederlandse
dichteres, proza-, toneel- en
kinderboekenschrijfster. In 1991 werd
Vegters eerste gedichtenbundel Het veerde
gepubliceerd. In hetzelfde jaar werd ze
genomineerd voor de AKO-Literatuurprijs
voor het kinderboek Verse Bekken! of Hoe
Heel Kort zich in een kip vergiste, uit het
wc-raam hing, het op een sluipen zette en
andere avonturen van de rat. Vanaf die
tijd was haar naam gevestigd. In 1994

debuteerde zij als prozaschrijfster met de
verhalenbundel Ongekuiste versies en twee
jaar later schreef ze haar eerste toneelstuk
Het recht op fatsoen. In 2004 ontving Vegter
de Anna Blaman Prijs voor haar hele oeuvre.
In januari 2012 won zij de Awater Poëzieprijs
2011 voor haar bundel Eiland berg gletsjer.
Op Gedichtendag 31 januari 2013 werd
bekendgemaakt dat Anne Vegter Dichter des
Vaderlands wordt tot Gedichtendag 2017.

hij zit op de luie kont
die hij van god heeft afgekeken
en eet neusfruit
Anne Vegter is een dichter die met iedere
zin verleidt. Die met enorm veel talig lef de
mens in zijn allernaaktste staat durft te
laten zien. JM

In de etalage

Vegters werk
is grotesk en
uitbundig, grimmig
en wellustig, is
strijdvaardig en
intiem.
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Edward
van de Vendel
Ik juich voor jou

Goede kindergedichten draaien de werkelijkheid een kwartslag
bij, schreef wijlen Kees Fens ooit. Zijn uitspraak sloeg vooral op
het werk van Annie M.G Schmidt en Willem Wilmink, maar
zou nu zeker ook gelden voor de sprankelende kindergedichten
van Edward van de Vendel (1964).

In de etalage

M
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et schijnbaar speels gemak
vangt deze veelzijdige
kinderboekenschrijver alledaagse
gebeurtenissen in verwondering, zonder het
kinderperspectief uit het oog te verliezen.
Ook in zijn nieuwe bundel toont hij zich
van zijn beste kant. Ik juich voor jou laat
zich goed vergelijken met zijn bekroonde
kinderdichtbundel Superguppie (2004),
door de Woutertje Pieterse-prijs-jury
geroemd vanwege de ‘verrassende
eenvoud’, verbeeldingskracht en
‘onbevangen speelse’ toon.
Geïnspireerd door het sport-en-spelthema van de Kinderboekenweek ‘Klaar
voor de start’ en de licht karikaturale maar
innemende illustraties van sportende dieren
van Wolf Erlbruch, schreef Van de Vendel
zestien gedichten over soepele atleten
en stijve harken, winnaars en verliezers,
sporters en supporters.
Het openingsgedicht zet direct de toon.
Hierin verbeeldt Van de Vendel krachtig
wat sport vermag en hoe een ultieme
sportprestatie je als ‘een suizende orkaan’
meevoert naar een andere wereld.

Alle opvolgende gedichten zijn even helder
en levendig. Het taalplezier spat ervan af,
wat blijkt uit de humorvolle grammaticales
in Gediggie, zelfgebakken woorden als
‘bewonderpijn’, of schijntegenstellingen
en rijmvondsten zoals in de openingsregels
uit Dit is het voorstel: ‘We vieren vandaag
de verliezers./ We juichen vandaag
omgekeerd./ We houden vandaag van
iedereen/ die van de koprol/ de oprol/ niet
eens kreeg aangeleerd’.
Daarbij kiest Van de Vendel steeds gedurfd
voor een vrije poëzievorm en ongekunstelde
beeldspraak. Belangrijke, voor kinderen
herkenbare zaken als zelfoverwinning en
zelfoverschatting, en prestatiedrang en
prestatiedruk komen bovendien impliciet
aan de orde. Mooi oprecht bijvoorbeeld
klinkt Van de Vendels wens in Bomensport,
‘laat het niet zo wezen./ Laat er groei zijn
zonder strijd./ Laat er langzaam leven
leven/ dat geen weet heeft van de tijd’.
En ontroerend is het gedicht over de
koorddanser die letterlijk en figuurlijk boven
zichzelf uitstijgt en ‘zijn eigen lijn beloopt’.
Van de Vendel is een dichtkampioen. MN

Edward van de Vendel (1964),
oorspronkelijk onderwijzer, debuteerde in
kinderboekenland met Betrap me (1996),
een dichtbundel voor jongeren. Na zijn
debuut bleef hij dichten. Vooral met zijn
Superguppie-bundels voor jonge lezers
oogstte hij veel succes.
Behalve gedichten maakt hij ook
prentenboeken, bewerkt hij toneelteksten
en schrijft hij non-fictie en jongerenromans
als De dagen van de bluegrassliefde en

De gelukvinder. Veel van zijn (ruim vijftig)
boeken zijn met literaire prijzen bekroond.
Hij geeft schrijfles en is initiatiefnemer van
de Slash-reeks.
‘Deze alweer derde Superguppiebundel
is weer een uitbundig en speels taalfeest
geworden’
(De Morgen over De Groeten van
Superguppie, 2008)

Daarbij kiest
Van de Vendel
steeds gedurfd
voor een vrije
poëzievorm en
ongekunstelde
beeldspraak.

Edward van de Vendel
Ik juich voor jou
Uitgeverij Querido
€ 10,00 | 48 pagina’s
ISBN 978 90 451 1576 4

Tramps
Je had het over gevoelstemperatuur, onder nul vond je het tussen mijn dijen
in de vertrekhal. Na je tas hebben we elkaar heart to heart omhelsd,
man ik kon je wel pijpen van plezier. Luister je eigenlijk nog.
We maakten stroeve vogels na, een doodsmak ontwierp je op papier
had je wat napret van je verveling. Het werd lastig redenen vinden op die manier.
Als het glas van je vinger springt zoek je iets tegen breukjes en zout op.
Het tapijt grijnst. Wil nu godverdomme iemand opstaan en me vasthouden.

Anne Vegter
Eiland berg gletsjer

€ 10,00 | 48 pagina’s

Edward van de Vendel
Ik juich voor jou

Kom je uit je slaap geslopen
en gooi je de gordijnen open,
spuit er sneeuw de hemel uit!
Bijna
spring je door de ruit.
Want je wanten en je handen
willen in dat wit belanden,
en je laarzen en je voeten
voelen dat ze stampen moeten,
stempels zetten in dat vel
dat de tuin is.
Zie je wel –
jij bent de koning van de kou.
Jij bent de baas, dit is van jou.
Daarom ga je aan de slag.
Vandaag is het jouw scheppingsdag
en morgen staan de kranten vol:
Jongetje
rolt wereldbol.

Scheppingsdag

€ 17,95 | 72 pagina’s

10

Menno Wigman
Mijn naam is Legioen

Menno Wigman schrijft gedichten over de grote thema’s
van het leven. Romantisch? Zeker, omdat hij zich daarmee
plaatst in de traditie van dichters als Baudelaire en Rilke. Maar
het gevoel dat uit Wigmans werk – in vaste vorm gegoten –
spreekt, is modern en grootstedelijk.

In de etalage
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Je zou bij zijn gedichten evengoed
kunnen denken aan Tom Waits of de
punkmuziek van de jaren zeventig
en tachtig: voortdurend voortgedreven
door onbehagen. Dat laatste spreekt uit het
motto van Johnny Lydon, de zanger van
The Sex Pistols: ‘Fuck this and fuck that /
Fuck it all and fuck the fucking brat.’
Wigman verlangt niet, zoals ouderwetse
romantici deden, terug naar een tijd dat
alles beter was. Vroeger was het niet beter,
het leek hooguit zo: ‘Ik leefde snel en
telde af, dat was toen mode’, zo schrijft
hij terugblikkend op zijn jonge jaren. Het
bestaan wordt met enkele observaties
teruggebracht tot de kern.

En dat gebeurt steeds weer opnieuw, ook in
zijn veelgeprezen dichtbundel Mijn naam
is Legioen (2012), waarin hij zich richt tot
zijn eigen lid: ‘Mijn pik, wat hebben we
vandaag verricht?’ Dat mag op het eerste
gehoor kolderiek klinken, de strekking is er
een van eenzaamheid, een diepgeworteld
besef van leegte. Wigman is een dichter
die genadeloos de zekerheden doorprikt
waarmee we onszelf door het leven
bewegen. VS

Menno Wigman (1966) is dichter, vertaler
en bloemlezer. Hij leest regelmatig voor uit
eigen werk en trad onder meer op tijdens
De Nacht van de Poëzie, Crossing Border,
Winternachten, Lowlands en Poetry
International. Eind 1997 debuteerde hij
officieel met de veelgeprezen dichtbundel
’s Zomers stinken alle steden. Voor zijn
tweede bundel Zwart als kaviaar (2001 )

ontving hij in 2002 de Jan Campert Prijs. In
oktober 2004 verscheen zijn derde, binnen
twee maanden herdrukte bundel Dit is mijn
dag. In januari 2012 verscheen Mijn naam is
Legioen die goede kritieken kreeg en werd
genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2012 .
26 januari volgde zijn benoeming, voor twee
jaar, tot stadsdichter van Amsterdam.

Wigman is een
dichter die
genadeloos de
zekerheden
doorprikt waarmee
we onszelf
door het leven
bewegen.

Menno Wigman
Mijn naam is Legioen
Uitgeverij Prometheus
€ 14,95 | 65 pagina’s
ISBN 978 90 446 1983 6
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Kira Wuck
Finse meisjes

Kira Wuck (1978) is een Fins meisje – of Finse vrouw. Voor
de helft dan, de andere helft is Indonesisch. Ze groeide op in
Amsterdam en ze ging dichten. Met haar poëzie brak ze het
afgelopen jaar door.

De pijnlijker kanten
van het leven kan
Wuck met een
stoere melancholie
beschrijven.

A

l was ze geen volslagen onbekende:
ze had al een slamkampioenschap
op zak, dus voordragen kan ze ook.
En onder critici gold ze als favoriet voor de
C. Buddingh’-prijs 2013, waarvoor ze met
haar debuut Finse meisjes genomineerd was.
Wucks gedichten zijn een aaneenschakeling
van licht absurde, bevreemdende situaties
waarin altijd een zekere tragiek verstopt
zit. Er lopen personen in rond die ietwat
scheef in de wereld staan. Mensen met
moeizame familiebanden zoals een kind
met een moeder die de deur niet uit durft,
en excentrieke familieleden als een oma
die graag bij de maffia had gewild want ‘die
zorgen tenminste goed voor hun familie’.
In bedrieglijk eenvoudige taal, die aldus
Ilja Leonard Pfeijffer in NRC Handelsblad,
een ‘waaier aan betekenissen oproept’,
schetst Wuck een wereld waarin het
samenzijn vaak maar van korte duur
is. Ontmoetingen bloeien op – in een
wasserette bijvoorbeeld – om in de laatste
regel weer te doven: ‘Als we uiteengaan

zeg je/ dat je de was niet meer op zaterdag
doet/ dat we voortaan de wasdagen zullen
verdelen’.
De pijnlijker kanten van het leven kan Wuck
met een stoere melancholie beschrijven. De
Finse meisjes uit haar titelgedicht zijn aan
het werk van de Rus Boris Ryzji verwant,
zoals er in haar gedichten nogal eens op z’n
Russisch gedronken wordt: ‘als het lente
wordt laten ze zich vollopen/ om de laag
beschaving van hun huid te krabben’.
Maar als er eten in het spel is, is Wuck op
haar scherpst. Finse meisjes zit vol bizarre
beelden met eten in de hoofdrol. Zo ruikt
eenzaamheid volgens Wuck naar ‘kalfslever
in een ovenschaal’, en als een jongen
‘met zijn sokken van gisteren’ in bed ligt
tussen de (vlees)reclamefolders, wordt
droogkomisch opgemerkt: ‘vanbinnen zien
we er allemaal uit als gehakt’.
Kira Wuck is een fris, jong en geestig geluid
in de Nederlandse poëzie, dat ongetwijfeld
nog vaak van zich zal doen horen. JM

Kira Wuck (1978) debuteerde in 2012 met
de bundel Finse meisjes. Ze won in 2011
het Kampioenschap Poetryslam. Twee
van haar gedichten werden verkozen
voor de top 100 van de Turing Nationale
Gedichtenwedstrijd. Finse meisjes werd
bekroond met de Lucy B. en C.W. van der
Hoogtprijs en was genomineerd voor de
C. Buddingh’ Prijs 2013.

gevestigde en gearriveerde dichters.’
NRC Handelsblad

‘Finse meisjes is een meer dan overtuigend
debuut. Wucks kracht ligt in de scherpte en
veelzeggendheid van haar beelden, die zich
nooit onmiddellijk prijsgeven, en de manier
waarop ze alles achter en onder de woorden
laat gebeuren.’

Kira Wuck
Finse meisjes
Uitgeverij Podium
€ 15,00 | 51 pagina’s
ISBN 978 90 676 9545 5

‘Ooit beweerde ik niet zo gevoelig te zijn voor
poëzie, maar verleden week is een bundel
verschenen die mij zeer bevalt: Finse meisjes
van Kira Wuck. Laat ik citeren: “Mijn moeder
is verliefd op mijn logopedist / ze komt het
huis niet uit, behalve voor mijn spraaklessen.”
Dit zijn zinnen die ik wil lezen voor het
slapengaan.’
Arnon Grunberg

In de etalage

de Volkskrant

‘Finse meisjes van Kira Wuck is verbluffend
volwassen en voldragen voor een debuut. Het
is een uitgebalanceerde bundel met scherpe,
rake gedichten. De taal is soms bedrieglijk
eenvoudig. Maar Wuck weet in drie simpele
zinnen een waaier van betekenissen te
creëren. [...]
Vier sterke nominaties (voor de C.Buddingh’
Prijs), maar Wuck moet winnen. Zij steekt
met kop en schouders boven de andere
genomineerden uit, evenals boven heel wat
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Tot mijn pik
Het wordt wat koud. De dagen zijn van glas,
gewapend glas en Seroxat. Zocht ik
een woord voor alles waar geen woord voor is,
ik geef het op. Je bent een zak, een zak
ben je dat je ook nu weer dicht. En jij,
mijn pik, wat hebben we vandaag verricht?
Ik wil geen weemoed die niks kost, kom op,
je slaapt al dagen in mijn broek, zo moe
van wie je ziedend van je zaad ontdoet.
Geen hoop, geen zin, geen bedvriendin. En naakt
als water sliert wat heupwerk door mijn hoofd.
Oktober. Veertig en geen bed werkt over.
Ooit wist je alles van genot. Iets met
voltage, wijsheid - ach mijn sleutel tot.

€ 14,95 | 65 pagina’s

Menno Wigman
Mijn naam is Legioen

Hij ligt in bed met zijn sokken van gisteren
lichtblauwe reclamefolders met palmbomen
meisjes in bikini’s stapelen zich op
daartussen vleesreclames
vanbinnen zien we er allemaal uit als gehakt

Buiten is de wereld opgeruimder
lichtstralen doen stof oprijzen
de stad wurmt zich zijn huis in

Dan belt hij een moeder
omdat hij met haar naar bed wil
hij kent foto’s van toen ze een bikini droeg
voordat ze drie kinderen baarde

Ze heeft het over verjaardagen
hij knikt zonder te antwoorden
loopt naar het balkon
voelt de eerste herfst op hem neerslaan

Kira Wuck
Finse meisjes

€ 15,00 | 51 pagina’s
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