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met het motto:
Jaren die druppelend
versmelten
(Stefan Hertmans)

Wie wordt
er niet lyrisch als
het gaat om mooie jeugdof vakantieherinneringen? Evengoed zijn we bij momenten
ontroerd door ons verleden, zowel collectief als individueel.
We herinneren ons onze eerste kus, maar ook wanneer de
Twin Towers ingestort zijn.

H

erinneringen voeren ons terug
naar een ver of nabij verleden,
maar leiden ze ons soms ook niet
om de tuin? Herinneringen kunnen ons
op een roze wolk parkeren, maar kunnen
ons evenzeer laten verdwalen in de minder
aangename momenten van ons verleden.

Poëzie is het genre bij uitstek om het
verleden in woorden om te zetten, te
bezingen, te bekritiseren, kortom, te
herinneren. Sinds mensenheugenis
roepen diverse dichters het thema van de
herinnering aan om het eigen verleden,
verloren dierbaren of maatschappelijke
gebeurtenissen tot leven te wekken.

Geef poëzie cadeau
tijdens
de Poëzieweek

In Neem en lees neemt Hertmans de lezer mee langs allerlei
vormen van herinnering. Zich iets herinneren is voor Hertmans
niet alleen privé, het heeft ook te maken met de beelden
waarvan een samenleving leeft: gebeurtenissen, kunstwerken,
boeken. In deze gloedvolle gedichten wisselen intieme en
maatschappelijke herinneringen elkaar dan ook
af — van de eerste verliefde blik tot en met
gedachten die aan bootvluchtelingen
kunnen toebehoren.

2

bestel vóór
1 november
2015

Stefan Neem en
Hertmans lees

	Om dichtersoptredens in Nederland te
stimuleren biedt het Letterenfonds de
mogelijkheid dichters te boeken tegen het
speciale Poëzieweek-tarief. Vraag erom bij
uw boeking.
Boek een dichter in Nederland via SSS:
	T +31 20 820 26 50
@ info@sss.nl

Stefan
Hertmans (1951)
publiceerde romans,
verhalen, essays en gedichten. In
1995 ontving hij de Driejaarlijkse Prijs
van de Vlaamse Gemeenschap voor de
dichtbundel Muziek voor de overtocht
(1995). Hij werd tweemaal genomineerd
voor de VSB Poëzieprijs: met Muziek
voor de overtocht en Goya als hond
(2000), de laatstgenoemde bundel
ontving de Maurice Gilliamsprijs.
In 2005 verscheen de bundel
Kaneelvingers, een jaar later zijn
verzamelde gedichten onder de titel
Muziek voor de overtocht. Gedichten
1975-2005. Over De val van vrije dagen
(2010) schreef de kritiek dat Hertmans
stilaan tot de grand old men van de
Vlaamse poëzie behoort.
Tot Hertmans’ meest succesvolle
prozaboeken behoren de romans Oorlog
en terpentijn (2013; bekroond met de
AKO Literatuurprijs 2014, Gouden Uil
Publieksprijs, De Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Proza; nominaties
Libris Literatuurprijs en Premio Strega
Europea) en Naar Merelbeke (1994,
nominatie Libris Literatuur Prijs),
de reisverhalenbundel Steden (1998,
nominatie Generale Bankprijs), de
verhalenbundel Gestolde wolken
(1988, Multatuliprijs) en de roman in
verhalen Als op de eerste dag (2001,
F. Bordewijk-prijs). Zijn laatste
essaybundel De Mobilisatie van Arcadia
(2011) beleefde vele herdrukken.

Organiseer een
poëzieactiviteit

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

Poëzie op school
Poëzielessen
Voor de Poëzieweek wordt ieder jaar
speciaal lesmateriaal ontwikkeld.
Attendeer de scholen in uw omgeving
op deze lessen door onderstaande link
mee te nemen in uw communicatie
richting het onderwijs. De lessen zijn
beschikbaar voor zowel primair- als
voortgezet onderwijs en ze zijn te
vinden op poezieweek.com/school.

	Vlaamse scholen, bibliotheken,
onafhankelijke boekhandels en sociale
en culturele verenigingen ontvangen
€ 100 korting wanneer zij een dichter
uitnodigen voor een auteurslezing.
Boek een dichter in Vlaanderen via het

Vlaams Fonds voor de Letteren:
T 0032 270 31 66
@ auteurslezingen@vfl.be
w auteurslezingen.be

Materialen bestellen
voor boekhandel en
bibliotheek

Poëziekaarten
over het thema
Vrolijke Poëziekaarten met op
elke kaart een gedicht bij het
thema Herinneringen. Leuk om
weg te geven tijdens een activiteit
of om te versturen als uitnodiging
voor een poëzieactiviteit.
Te bestellen in sets van
100 stuks.
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Over Neem en lees

Het Poëziegeschenk
is een cadeau van de
boekhandelaar bij
besteding van € 12,50
aan poëzie.

Haal een dichter in huis, want poëzie is bij
uitstek een genre dat wint bij voordracht. Het
Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands
Letterenfonds en Stichting Schrijvers School
Samenleving (SSS) ondersteunen boekingen
van Nederlandse en Vlaamse dichters tijdens
de Poëzieweek. Zo traden vorig jaar diverse
Nederlandse en Vlaamse dichters op, waaronder
Ellen Deckwitz, Ted van Lieshout, Charles Ducal,
Carmien Michels, Peter Holvoet-Hanssen,
Andy Fierens en Maarten Inghels.

Annunciaties, Meulenhoff, 1997.

De dichter Stefan Hertmans is als geen ander in staat zijn lezers
te ontroeren. Hij is meester over de taal, en verstaat de kunst om
het verleden, het heden en de toekomst in eenzelfde pennenstreek
te vangen. De gedichten stralen een innerlijke rust uit, ondanks
de melancholische toon. Deze sobere gedichten spatten bijna uit
elkaar van vitale kracht, en tegelijk is er de geruststelling dat ze
stevig en verfijnd zijn als porselein.

g e d i c h t e n

Een gedicht is een cadeau op zich. Doe daarom mee aan
de Poëzieweek van 28 januari t/m 3 februari 2016 en geef
uw klant het Poëziegeschenk cadeau. Iedereen die tijdens
de Poëzieweek voor E 12,50 aan poëzie koopt, krijgt de
dichtbundel Neem en lees van Stefan Hertmans cadeau
van de boekhandel.

Boek een dichter
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Het Poëziegeschenk 2016 –
cadeau van de boekhandel

schrijft het
Poëziegeschenk
© Marc Brester
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Gratis promotiepakket
Bij bestelling van Poëziegeschenken of Poëziekaarten
ontvangt u een gratis promotiepakket. Hierin
zitten affiches van de Poëzieweek en een
display voor de boekhandel voor
het Poëziegeschenk. Daarnaast
ook promotiemateriaal van de VSB
Poëzieprijs. Genoeg om flink uit te
pakken tijdens de Poëzieweek.

Nederlandse boekhandels en

bibliotheken
bestellen via
cpnb.nl
Vlaamse boekhandels bestellen bij
	
boek.be
Vlaamse bibliotheken bestellen via
	
shop.poeziecentrum.be
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Vele activiteiten
tijdens de
!

Hallo gedicht! - Leestrip
Leer poëzie lezen met de Nederlandse Dichter des Vaderlands
© Rosa van Ederen

Dichter des Vaderlands Anne Vegter neemt de handschoen op en daagt alle lezers
van Nederland uit om niet langer bang te zijn voor poëzie. Gedichten willen gelezen
worden, de Dichter des Vaderlands biedt daarbij de helpende hand. Weg met die
angst voor het niet-begrijpen, weg met het idee ‘dat is niks voor mij’! Samen
met de dichters Vrouwkje Tuinman, Ellen Deckwitz, Charles Ducal,
Maarten van der Graaff, Tsead Bruinja en Maud Vanhauwaert trekt Vegter
vanaf de Poëzieweek van provincie naar provincie met een masterclass
Poëzie lezen voor iedereen die nog met een boog om de poëzie
heenloopt. Binnen een uur zie je dat je poëzie niet
alleen met je verstand kunt
lezen maar met alle
zintuigen!

r
egte
V
e
nn

de Dichters des
vaderlands

Meer informatie:
dichterdesvaderlands.be
dichterdesvaderlands.nl
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De laatste donderdag van de maand januari is
traditiegetrouw Gedichtendag. Het is meteen de
eerste dag van de Poëzieweek, 28 januari 2016.
Op Gedichtendag passen poëzieliefhebbers uit alle
hoeken van Nederland en Vlaanderen gedichten
toe in het leven van alledag op diverse originele
manieren. Gedichtendag genereert veel (media-)
aandacht voor alle facetten van de poëzie en is een
prachtige start van de Poëzieweek. Doe ook mee
aan Gedichtendag. Organiseer je eigen activiteit en
meld die aan op poezieweek.com!
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© Tineke de Lange

NK Poetry Slam
Na de bloedstollende halve finales op 13 januari
op diverse locaties in Utrecht, vindt op vrijdag
29 januari 2016, in de Poëzieweek, de finale
plaats van het Nederlands Kampioenschap
Poetry Slam in TivoliVredenburg. Het NK Poetry
Slam is de spannende poëziewedstrijd waarbij
tekst én voordracht centraal staan. Wie volgt
'Slampion' 2015 Daan Zeijen op?

Winnaar van de VSB
Poëzieprijs 2015,
Hester Knibbe, is bij
de aankomende
editie een van de
juryleden.

Gedichtendag

ce
ren

Cha

© Marc Brester

Op woensdag 3 februari 2016 wordt 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 2015, middernacht. Attendeer uw
klanten en leden hierop. Wie weet bevindt de winnaar
zich binnen uw klantenkring.

gaat tijdens de Poëzieweek 2016
van start en reist tot en met april
door Nederland. Meer informatie
over de leestrip vindt u op
dichterdesvaderlands.nl of via
coerwinkel@poetry.nl.

© Alice Piemme

Als Dichter des Vaderlands vervult Anne Vegter
sinds 2013 de rol van ambassadeur voor de poëzie
in Nederland. Dichter des Vaderlands in België
is Charles Ducal. Op Gedichtendag 2016 neemt
Laurence Vielle de titel van Charles Ducal over
en schrijft ze twee jaar lang gedichten die het
vaderland aanbelangen. Op woensdag 27 januari
wordt de titel feestelijk overgedragen in Passa
Porta, A. Dansaertstraat 46, Brussel.

Wie wint de Turing
Gedichtenwedstrijd?

Hallo gedicht!

A

2013

Herman de
Coninckprijs
Op dinsdag 26 januari 2016, een paar
dagen voorafgaand aan de Poëzieweek,
worden de Herman de Coninckprijzen
uitgereikt: de prijzen voor de beste
dichtbundel en het beste debuut. In 2015
ging de prijs voor de beste bundel van een
Vlaams auteur naar Peter Verhelst voor
Wij totale vlam.

Uitreiking van de
VSB Poëzieprijs
Wie wint de VSB Poëzieprijs en wordt de opvolger van Hester
Knibbe? Op woensdag 27 januari 2016 maakt juryvoorzitter
Kees ’t Hart dit bekend. Half november worden de nominaties
voor deze eervolle prijs bekendgemaakt. Bij het gratis
promotiemateriaal van de Poëzieweek ontvangt u ook
promotiemateriaal voor de VSB Poëzieprijs, zoals posters,
ansichtkaarten, stickers voor op de genomineerde bundels
en een display.

Uitreiking Awater Poëzieprijs 2015
Op 3 februari wordt de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater uitgereikt in
de Stadsschouwburg van Amsterdam. De winnaar is gekozen door een keur aan
beroepslezers (poëziecritici, -wetenschappers en -bloemlezers) en ontvangt € 500.
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© Sake Elzinga

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 een jutter is het niet anders. Er is van alles al weer
weggespoeld of het is blijven liggen maar ondergestoven geraakt.
Voor hem komt het aan op wat hij oppakt en meeneemt, thuis
laat drogen, uitklopt, schoon schuurt en – als het een dichter is –
daarna zo weet te bewerken dat zijn vondsten het geheugen van
de lezer bereiken. In wat volgt: wat tien jutters langs de vloedlijn
hebben gevonden.

kan losmaken. Het geheugen blijft een
mysterie.’ Draaisma maakte naam met
De metaforenmachine (1995), dat het
fundament heeft gelegd voor zijn oeuvre;
een groot publiek bereikte hij vervolgens
met Waarom het leven sneller gaat als je
ouder wordt (2001) en Ontregelde geesten

(2006); sinds de verschijning van zijn
alom bejubelde Heimweefabriek (2008),
en nadien het Vergeetboek (2010) is hij
niet meer weg te denken van de literaire
en wetenschappelijke podia in binnen- en
buitenland.

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.POEZIEWEEK.COM

door het
Nederlands
Letterenfonds

EN het
Vlaams Fonds voor
de Letteren

t
h
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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?)//

6

Want wat doet de dichter die aan het werk gaat? Hij dwaalt door
zijn herinneringen, pakt hier en daar iets op, rommelt, bladert,
struint, wandelt door zijn geheugen als een jutter langs de
vloedlijn. Al associërend baant hij zich een pad door wat de tijd
binnen heeft gebracht, ook meestal zonder kloppen. Niemand,
ook een dichter niet, weet wat er na de volgende associatie komt.
Associaties zijn een zich verplaatsend plasje licht in een duister
magazijn. Ook in snelle reeksen komen ze nog steeds stuk voor
stuk en waar de ene verschijnt is al geen plaats meer voor wat
vlak in de buurt lag, maar net buiten de lichtkring viel. Het is
een weemoedig stemmende gedachte: bij iedere herinnering die
zich in de lijn van je mijmeringen voegt scheer je rakelings langs
herinneringen die in de schaduw blijven.
Als je met een raket de aarde verlaat wordt de ring steeds/
wijder totdat hij gelijk wordt aan de omtrek van de aarde.//

Douwe Draaisma (1953) is hoogleraar
in de geschiedenis van de psychologie
aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Hij is een literair talent en een gedreven
wetenschapper. ‘Ik ben geboeid door die
wonderlijke selectiviteit van het geheugen.
Dat labyrint waaruit zich ineens iets
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En omgekeerd.

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

Eenmaal gelezen, voor altijd vastgelegd. Waarom is dat? En
waarom zijn het meestal dichtregels en niet – zeg – regels uit een
roman die zomaar je geheugen binnenlopen, zonder kloppen?
Rijm heeft er beslist mee te maken. Voor de uitvinding van het
schrift werden mythen van generatie op generatie doorgegeven
in de vorm van verzen, met rijm, allerlei soorten rijm, als de
geleide naar het volgende woord, de volgende regel, de volgende
strofe. Rijm vergemakkelijkte het memoriseren en beveiligde wat
doorgegeven werd in één moeite door tegen al te vrije variatie.
Ritme heeft er ook mee te maken: niet voor niets wordt wat
kinderen uit het hoofd moeten leren geordend in een cadans.

Uitreiking
Herman de
Coninckprijs

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.//

Van het meisje van zestien jaar
zijn dit de borsten; neem ze maar
zegt ze, je handen smachten ernaar.

30.01

En natuurlijk klank, net als ritme een eigenschap van muziek.
Is het toeval dat liedjes het allerlaatste zijn wat een door alzheimer
uiteenvallend geheugen prijsgeeft? Of het nu om collectieve of
persoonlijke geheugens gaat, poëzie staat aan het begin en eind.

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//

die misschien de weg is die je zocht.

JM

Sommige regels – of hele gedichten – leer je uit het hoofd, je wilt ze
altijd bij je hebben. Déze regels willen je hoofd juist niet meer uit.
Gelukkig heeft Achterberg in mijn geheugen en dat van duizenden
anderen ook lieflijke regels gegraveerd. Wie heeft deze strofe ooit
gelezen zonder die daarna voor eeuwig te bezitten?

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

en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht
tegen de rover, die het slacht.

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

n een van zijn gedichten over de tijd dat hij gedwongen
werd verpleegd in een psychiatrische inrichting schrijft
Gerrit Achterberg over de ziedende woede die in hem
opspringt als hij bedenkt hoe de ‘doktoren en professoren in
ziel en taal’ in geheime bijeenkomsten zijn geval bespreken,
zachtjes en in onbegrijpelijke taal. ‘Spreekuur’ is een lang gedicht,
het past niet helemaal op één pagina. Maar ik hoef de bladzijde niet
om te slaan om te weten wat de laatste regels zijn:

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

Het
thema
toegelicht
door
DOUWE DRAAISMA
Schrijver, zanger en
poëzieliefhebber

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.//

I

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//

die misschien de weg is die je zocht.

JM
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et Nederlands Letterenfonds is een van de zes grote landelijke
cultuurfondsen en is in 2010 ontstaan uit de fusie van het
Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds. Het stimuleren van de creatie van literatuur
in Nederland door middel van beurzen aan schrijvers van literair
werk (kinder- & jeugdliteratuur, proza, poëzie, non-fictie en toneel
in boekvorm) behoort tot de kerntaken van het fonds. Een andere
belangrijke kerntaak vormt de bevordering van de export van literatuur
naar het buitenland. Het fonds is gehuisvest in het Letterenhuis
te Amsterdam met onder meer Stichting Lezen, die zich richt op
leesbevordering en literatuureducatie, en Stichting Schrijvers School
Samenleving (SSS), die bemiddelt en adviseert bij het organiseren van
optredens en lezingen door schrijvers.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling
(VOI). Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in
en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord.
Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse
auteurs en vertalers te verbeteren. Het VFL-beleid is gericht op de
ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering.
Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het
VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms
en andere initiatieven.
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Anneke Brassinga
Het wederkerige

die droom van leven na blijft jagen. Ik zal
op onbekende plekken komen, daar
jouw sporen prenten, de hakken in het zand.

Charlotte Van den Broeck
kameleon

Ik kleef nergens aan.

Zo rijgen we ons aan elkaar
met de restjes amber uit een vorig lichaam.

De Bezige Bij, 2014
€ 18,50 | 72 pagina’s
ISBN 9789023487784

en de moeder is een steen. Ze zullen zinken
in het zwembad, maar ik zeg het niet.

Anneke Brassinga
Het wederkerige

verwijten naar de kinderen met een uitpuilende navel
omdat ze nog een stukje moeder dragen

Poëzieprijs (2002). In 2008 werd haar
oeuvre bekroond met de Constantijn
Huygens-prijs, en in 2015 kreeg zij voor
haar poëzie de P.C. Hooft-prijs.

en ik dring mezelf de wereld op.
Later wijs ik in de kleedkamer

MS

de vinger roert in het hars van de schoot
prikt de vliezen door

Anneke Brassinga (1948) debuteerde in
1987 met de bundel Aurora. Na dit debuut
volgden talloze poëzie- en essaybundels,
dito vertalingen, en verschenen
er gebundelde brieven, notities en
reisverslagen. Ze ontving onder meer
de Paul Snoek Poëzieprijs (2001), de
VSB Poëzieprijs (2002) en de Ida Gerhardt

Wie bekend is
met het werk
van Anneke
Brassinga, weet
dat ze goed is voor
sterke staaltjes
taalvirtuositeit.

Een tong likt aan een vinger, de wind
raakt slechts één kant

In de etalage

Naast zeer klankrijke, dichterlijke
gedichten met soms archaïsch aandoende
constructies, zoals ‘Aan de Nesdijk’ met
zinnen als ‘Yellende wattige zwenkingen
van wingerdmeeuwen; hardverscheuren
roze zeebeloverwelfde beemden’ kom je in
Het wederkerige gedichten tegen als ‘Over
en weer’, dat anekdotisch is, geschreven
met helder en hedendaags taalgebruik:
‘“Ti Amo!”/ “Grazie…”/ Een keigoed
bikkelhard beschaafd gesprek/ op de
valreep van je zoveelste vertrek./ het altijd
weer bijeenko-/ men behoeft geen kunst
van conversatie’. En net als in eerder werk
vind je ook in deze bundel vertalingen
terug, ditmaal gedichten van de NoordAmerikaanse Deborah Digges en
Edna St. Vincent Millay.

Voor een dergelijke, wendbare aanpak is wel
wat te zeggen. Waar de meeste dichters een
bundel gedichten schrijven, maken slechts
enkelingen bundels met gedichten. Je kunt
dan denken aan de 45 gedichten van de
dichteres en beeldend kunstenares Dirkje
Kuik . Ter wille van de evenwichtigheid
hadden die gedichten, in haar geval wat de
plaatsing van punten en komma’s betreft,
baat gehad bij enige structurering. Wat je
echter wint is ongefilterde authenticiteit.
Die authenticiteit is bij Brassinga: de vrolijke
wendbaarheid van haar schrijven en de
urgentie om zich steeds opnieuw op geheel
eigen en specifieke wijze uit te drukken.

Genealogie

D

ie speelse omgang met taal
vind je bij uitstek terug in haar
dichtwerk, dat nogal eens
het ‘onzegbare’ thematiseert. Waar
dichtbundels tegenwoordig veelal worden
samengesteld op basis van inhoudelijke en
stilistische samenhang, iets wat je vooral
bij de debutanten van de afgelopen jaren
terugziet, is Brassinga’s aanpak juist een
ongebreidelde: alles kan.

Weg

Wie ook maar enigszins bekend is met het werk van
Anneke Brassinga, weet dat ze goed is voor sterke staaltjes
taalvirtuositeit. Haar intelligente essays kunnen geschreven
zijn met een haast nabokoviaanse pen, haar vertalingen zijn
uitstekend – het onlangs naar het Nederlands omgezette Ariel
van Sylvia Plath geeft daar blijk van.

een schaduw rustend onder bloemen, onder gras
en ik hink als een aap in haar gestorven schoenen
in haar oude jas in de koude wind

Het wederkerige

die nu als toen weer fier komt aangelopen,
lachend, door het donker van de Leeuwenpoort –
erachter schrijnt de zon. Zij is

Anneke Brassinga

Een kamer vol verlaten schoenen.
Maar uit al haar schoenen staat ze op, verrijst
in vele gestalten: de ene verdwenene

© Serge Ligtenberg
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Charlotte
Van den Broeck

remco campert

Charlotte Van den Broeck verdiende haar sporen op diverse
podia en de daar verworven naamsbekendheid zette haar
debuutbundel Kameleon de nodige kracht bij. Kameleon
lijkt overigens de perfecte titel voor een debuutbundel. Een
kameleon heeft de kwaliteit wisselvallig te zijn: het dier neemt
wisselende kleuren aan, afhankelijk van de omgeving waarin
het zich bevindt.

Remco Campert is inmiddels de laatst overgebleven Vijftiger.
Hij nam afscheid van vrienden, herdenkt een aantal van hen
met een gedicht in Licht van mijn leven. Maar ook hij oefent zich
in de dood. Luchtigjes en terloops, bijvoorbeeld door met een
toneelkijker (op televisie) de Tour de France te volgen en zo
van zeer dichtbij de salto mortale van een wielrenner mee te
maken.

Kameleon

In de etalage

Tegelijkertijd is die veranderlijke en
inwisselbare identiteit van de kameleon een
aangewezen beeld dat de zoektocht naar een
vrouwelijke identiteit die in deze bundel
centraal staat, mooi samenvat. De gedichten
gaan over landschappen, de relatie met de
grootvader, die met de geliefde en vooral die
met de moeder, maar telkens duikt er ook
een ik op dat zoekt naar een identiteit. Die
identiteit verschijnt echter als iets moeilijk
bereikbaars omdat ze besloten ligt in een
proces van voortdurende aanpassing aan
het ander en de andere (‘Ik kom nochtans
in allerlei smaken’ luidt het in het gedicht

Charlotte Van den Broeck (1991) behaalde
de master taal- en letterkunde Engels-Duits
en volgt nu de opleiding Woordkunst
aan het conservatorium van Antwerpen.
Ze stond twee keer in de top 100 van de
Turing Nationale Gedichtenwedstrijd en
publiceerde in Het Liegend Konijn. Als

‘Charlottepudding’), en afzetting hiertegen
(‘de moeder is een steen’ stelt een vers in
‘Genealogie’). De verovering van het eigene
schuilt in die double bind die een kameleon
dagelijks in de praktijk brengt.

licht van mijn leven

Met Kameleon
schreef Charlotte
Van den Broeck
een geslaagde
en beloftevolle
debuutbundel.

Licht van mijn
leven is een
sprankelende
viering van het
leven.

De gedichten hebben slechts een schijnbare
naïviteit. Ze lijken geschreven als een
directe neerslag van podiumpoëzie, maar
vertonen onderhuids toch ook effecten die
op een grotere samenhang en thematiek
wijzen. Ze zijn lyrisch in de zin van een
breed uitwaaierende zegging die bol staat
van verrassende beelden, maar ook in de
herneming van beelden, zoals dat van de
steen in wisselende contexten, die de lezer
dwingt tot herlezen en terugbladeren.
Met Kameleon schreef Charlotte Van den
Broeck een geslaagde en beloftevolle
debuutbundel.

herinnering aan een lichte zomerdag in
een huis in Iowa is zo’n moment. Net als
de liefdes van vroeger, de oude vlammen
die met kabaal klaarkwamen, de meisjes
van plezier met de ‘bedeesde borstjes’ – ze
waren, zoals ook Humbert Humbert over
zijn Lolita zei, het licht van zijn leven.
Maar ook en vooral was de poëzie dat.
Campert beschrijft het in het titelgedicht dat
de bundel afsluit. Het vat vrijwel zijn hele
oeuvre samen. Licht van mijn leven is een
lichtvoetige oefening in afwezig zijn, een
sprankelende viering van het leven.
JM

Nu zijn eigen tijd op raakt zoekt hij, in het
tempo en ritme van de wandelaar, in wiens
passen soms een zekere aarzeling voelbaar
is, maar die desondanks iedere stap, ieder
woord de juiste plek geeft, naar mooie
momenten. Een zacht melancholische

PP

performing poet heeft ze al de nodige naam
gemaakt. Bij het verschijnen van de bundel
Kameleon stond ze al meteen in de line-up
van Saint Amour 2015.

D

at neemt niet weg dat Campert,
even raak als voorheen, het
moderne leven, en zeker het
kunstenaarsleven, op de staart weet te
trappen. Hij schetst met zijn licht ironische
buitenstaandersblik een vernissage, waar
de jetset vooral de kunst van het ‘vaardig
keuvelen’ beoefent en meer oog heeft voor
elkaar dan voor wat er aan de muren hangt.
Met een knipoog naar begin jaren vijftig,
toen hij en zijn kompanen zelf met grootse
plannen de literatuur binnenstormden,
constateert hij droogjes: ‘het zou toch
eigenlijk over kunst moeten gaan/ verhitte
discussies zoals je wel op oude prenten ziet/
waar baardige figuren pijp in hand/ woest
gesticulerend de nieuwe tijd verkondigen/
die op aanbreken staat’.

charlotte van den broeck
kameleon
De Arbeiderspers, 2015
€ 18,99 | 64 pagina’s
ISBN 9789029538435

remco campert
licht van mijn leven
met litho’s van Ysbrant
De Bezige Bij, 2014
€ 29,90 | 48 pagina’s
ISBN 9789023488842

Remco Campert (1929) is dichter en
schrijver van verhalen, romans en columns.
Meest recent verschenen onder meer de
dichtbundel Nieuwe herinneringen (2007),
de verzameling columns Het verband
tussen de dingen ben ik zelf (2012) en de
roman Hôtel du Nord (2013). Voor zijn
poëzie ontving Campert in 1976 de

P.C. Hooft-prijs. In 2011 kreeg hij de
Gouden Ganzenveer voor zijn grote
betekenis voor het geschreven woord.
In 2015 ontving Campert de Prijs der
Nederlandse Letteren.
In de etalage

D

oor haar debuutbundel deze titel
mee te geven, lijkt Charlotte Van
den Broeck zich bewust van het
feit dat niet alle gedichten even sterk zijn,
maar wel tot haar identiteit behoren. De
mogelijke kritiek die ze met deze opstelling
ondervangt, staat ver af van de Schein
des Naiven die Friedrich Schiller in het
motto dat aan de bundel voorafgaat aan het
vrouwelijk geslacht toeschrijft.
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Licht van mijn leven

Ellen Deckwitz
de blanke gave

Erg vrolijk
is Deckwitz'
boodschap niet,
want in veel
gedichten zijn
flarden van een
angstaanjagende
werkelijkheid te
herkennen.

Een van de personages uit Ellen Deckwitz’ meest recente
bundel De blanke gave raakt er niet over uitgepraat: de drie
ijsmummies die een paar jaar terug onder smeltende gletsjers
vandaan kwamen. Dankzij Google Maps. Niet omdat dat nu
van die handige kaarten zijn, maar doordat het gebruik van
Google flink bijdraagt aan de smeltende ijskappen – en zo de
archeologie een handje helpt. Die paradox van de moderne
wereld ving Deckwitz met een schitterende dosis ironie: ‘ieder
jaar danken we google maps/ dat ze weer wat voorgeslacht/
onder het smeltijs vandaan halen’.

D

eckwitz werd in 2009 met een
overrompelende podiumprésence
nationaal slamkampioen; twee jaar
later pakte ze met haar debuut op papier
opnieuw goud: De steen vreest mij werd
bekroond met de C. Buddingh’-prijs.

Derde waterpsalm

Ach jong, eens was het land een gondel
voor de drogen. Tegenwoordig is de lucht
grauw, de zee bruin en al het blauw
verbannen. Tot zover gaat het nog

maar op het dak heb je soms van die momenten
met een albatros. Die bovendien niet aan je vraagt
waar de boomtopjes je aan doen denken.

Op kroos dat op de vijver dreef.
Toen je water nog voor de sier hield.

Een paar knopen verderop hebben de aflopende daken
mensjes op de kaft. Voor hen die beneden en zwevend

hun (afbetaald) plafond kussen, begint een tweede leven
met de schoorsteen als snorkel waardoorheen
lucht en as opborrelen.

Hoe lang nog, mijmert een oude zandzak,
voor we de overstroming zee zullen noemen.

Een colonne wolken zwengelt aan. Hoe
lang nog voor het droge zich tot oever
africhten laat.

Ellen Deckwitz
de blanke gave

Ook De blanke gave, haar derde bundel, werd
lovend ontvangen. Erg vrolijk is Deckwitz’
boodschap niet, want in veel gedichten
zijn flarden van een angstaanjagende
werkelijkheid te herkennen. Van de
aardbevingen in Groningen die barsten in
de muren veroorzaken. Van een man die
wordt gegijzeld door herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog: ‘Hij geen goed
geheugen/ heeft maar het geheugen/ hem’.
Van mensen die het contact met die wereld
zo’n beetje zijn kwijtgeraakt, zoals Rick, die
bootjes vouwt van de blauwe envelop van de
Belastingdienst.

Deckwitz licht in haar veelstemmige
gedichten tipjes van een sluier op, maar
laat invulling van het verhaal over aan de
verbeelding van de lezer. Soms krijgt een
verhaal een achtergrond. Rick, bijvoorbeeld,
duikt ook op in een reeks gedichten waar
de tragische gebeurtenissen in Srebrenica
doorheen schemeren.
Maar vooral opvallend in De blanke gave is
al het water dat er door de regels stroomt.
Badwater, smeltwater, zeewater. Een serie
‘Waterpsalmen’, waarin losjes wordt
gezinspeeld op zondvloed, orkaan Katrina
en de vervuilde natuur, is apocalyptisch van
toon. Zonder meteen op de barricaden te
klimmen, waarschuwt Deckwitz voor de
vernietigende kracht van water, en vooral:
voor hoe de mens (zelf ook voor een flink
deel water), die dacht het water meester te
zijn, die naderende apocalyps een behoorlijk
handje helpt.
JM

ellen deckwitz
de blanke gave
Atlas Contact, 2015
€ 15,00 | 64 pagina’s
ISBN 9789025443399

Ellen Deckwitz (1982) werd in 2009
nationaal kampioen Poetry Slam. Haar
eerste bundel, De steen vreest mij,
verscheen in 2011 en werd bekroond met
de C. Buddingh'-prijs voor het beste
Nederlandstalige poëziedebuut. Voor haar
tweede bundel, Hoi feest (2012), kreeg ze

het C.C.S. Crone-stipendium toegekend.
De blanke gave (2015) is haar derde bundel.
Deckwitz, die veelvuldig te zien is op
literaire podia, maakt samen met dichter
Ingmar Heytze en bassist Cor van Ingen
(Spinvis) deel uit van de band Asfaltfeeën.

In de etalage

Het levenslicht zag ik in Den Haag
maar in Amsterdam, Van Eeghenlaan zeven,
te midden van dichters (Luceberts schaterlach,
Schierbeeks hikkende Boek Ik), zagen
mijn wóórden het licht
dat me niet meer verliet, trouw
door dik en dunner dan dik

nu zoveel jaren later
loop ik nog even door de straten
van datzelfde Amsterdam, tot
in een knipperend ogenblik
het leven me loslaten zal

remco campert
licht van mijn leven

laat me dan, dat moment gekomen,
opnieuw nog even
zweven boven het Stedelijk
dan verder al hoger
boven de bomen in het Vondelpark
waarna ik, mijn tijd opgeheven,
voor eeuwig uiteenval, me verenig
met het fijnstof van de stad,
met de spiegeling van het zonlicht
in het water van de gracht
en word meegenomen met de glimlach
en de dromen van het meisje
dat ik eens op een tramhalte zag
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Ingmar Heytze
de man die ophield te bestaan
Uitgeverij Podium, 2015
€ 16,50 | 51 pagina’s
ISBN 9789057596988

het is wat tegenstrijdig
hem ontwricht
en dwingt

het is een blik
die rauw en ongenadig
kijkt

het is weerbarstigheid
‘Fluiten is het.’
‘Nee, meer piepen.’
‘Ik hoor toch duidelijk fluiten.’
‘Piep!’
‘Fluit!’
‘Piep!’

in 2013 de Hugues C. Pernathprijs. Wie
Heytze's woonplaats door dichterlijke ogen
wil zien, leze Utrecht voor beginners &
gevorderden (2015).

Niet-bestaande mannen slapen niet. Ze wachten
op de ochtend en staren in de nacht als dieren,
diep begraven onder folders, kolven, formulieren
en de koude, blauwe stolp van het heelal.

Ingmar Heytze (1970) publiceerde talloze
dichtbundels, dagboeken en columns, een
bundel miniaturen en een verslag van zijn
(overwonnen) reisangst. Voor zijn oeuvre
ontving hij in 2008 de C.C.S. Crone-prijs.
Met Ademhalen onder de maan won hij

Ik denk aan de handen die ik heb gedrukt.
Sommigen liggen als schildpadjes op elkaar
onder de grond. Ik kijk naar mijn eigen handen,
bijna doorschijnend in dit licht.

In de etalage
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het is geen kind
dat met nog stompe letters
schrijft

Wat ongeschonden
in hem huist
het is geen zuiverheid

In Heytzes lichtvoetige werk, in het
verleden soms ten onrechte weggezet als
‘podiumpoëzie’, is wat ernst gekropen.
Waar in eerder werk beschonken personages
elkaar op een huwelijksfeest nog wel eens
de barsten in de schouders slaan, is in De
man die ophield te bestaan voor relatieve
onbezorgdheid, voor dichterlijk lijden aan
het leven, weinig plaats meer: Heytzes leven
richt zich in de gedichten op de komst van
zijn dochtertje Elin, aan wie de bundel is
opgedragen.

De bundel opent met de eerste echo
(‘iemand wijst je op een hart. Het is een
peperkorrel klein./ Het trommelt al bezeten
in het zwart’), waarop volgen: diverse
consultatiebezoeken, reflecties op (zijn
verhouding met) zijn vader, de liefde voor
zijn vriendin, de zich aandienende geboorte,
de angst voor een ziek kindje of nieuwe
Breivik, zijn drang zijn dochter te allen tijde
tot het uiterste te beschermen. Hij eindigt
na de geboorte met de ogen van de dichters
eerstgeborene: ‘Met je ogen gaat een wereld
open’, schrijft Heytze, die niet anders kan
dan blijven kijken, en hij ziet de mensheid
erin. ‘En toch, ik zie// ze allemaal, door één
paar ogen,/ in een zeker licht. Je gaapt/ en
doet je ogen dicht.’ Werk dat de ogen opent.

Iedereen in de behandelkamer vraagt zich af
wat moet dat oude kind hier nog, wat is hij meer
dan een grijns zonder kat, een verlegen fluittoon
in de schemering, wachtend op antwoord.

S

teun en toeverlaat Heytze toont,
voelt, duidt en schept orde in de
transitie van man naar vader. Hij
verlaagt de drempelwaarde voor vaderschap.

Steun en
toeverlaat Heytze
toont, voelt, duidt
en schept orde in
de transitie van
man naar vader.

Zelfportret

Tijdens het Gelijk = Anders-festival 2015 kwam het project
Vitamine V aan bod, dat vaders meer bij de opvoeding van
hun kinderen wil betrekken. Wat hebben vaders grofweg
nodig? Poëzie. U mag daarover gniffelen, maar zoals Peter
Mendelsund zegt in Wat we zien als we lezen (2015): ‘schrijvers
zijn curatoren van ervaring’. Uit de ruis van de wereld ‘maken
ze het puurste signaal dat ze kunnen’. Wie vader wordt, ziet
zijn overzichtelijke leven in de chaos van de totale nieuwigheid
ten onder gaan.

vroedmeester

de man die ophield te bestaan

Ingmar Heytze
de man die ophield te bestaan

Ingmar Heytze

Roland Jooris
Sculpturen. Een keuze uit het werk
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Paul Van Oevelen

roland jooris

Sculpturen. Een keuze uit het werk

mijn moeder verzamelt vaders

Roland Jooris publiceerde in de afgelopen 55 jaar een relatief
klein aantal dichtbundels, waarmee hij zich evenwel een
stevige reputatie wist te verwerven. In de nasleep van het
naoorlogs experiment publiceerde hij eind jaren vijftig enkele
hermetische bundels, die hij later afwees. Pas tien jaar later
‘debuteert’ hij opnieuw met gedichten die tot het nieuw
realisme worden gerekend, een stroming in de Nederlandse
poëzie die aandacht vraagt voor de alledaagse werkelijkheid.
Jooris gaat op zoek naar raakpunten tussen poëzie en
werkelijkheid.

Een moeder die vaders verzamelt. Een vader die borstjes
kweekt. Een jongen die droevige dieren bestudeert. Een meisje
dat niet van feestjes houdt. Een drolletje dat blijft drijven. In
deze bundel op rijm trekt een stoet wonderlijke personages en
dingen voorbij in teksten die barsten van het taalplezier. De
bundel is opgedragen aan ‘mijn leraren Nederlands taalplezier
van weleer, de heren Van Kooten en De Bie’ en dan weet je het
als lezer wel.

In Sculpturen staan de gedichten bij elkaar
die Jooris vanuit zijn huidige opvattingen
over poëzie als zijn belangrijkste beschouwt.
De bloemlezing werpt op die manier nieuw
licht op zijn poëzie en geeft een accuraat
beeld van de subtiele evolutie die dit oeuvre
doormaakte. Bovendien zijn er tien recente,
nog nergens gepubliceerde gedichten
opgenomen, waardoor deze bloemlezing
niet alleen vanwege het veranderde
perspectief, maar ook in letterlijke zin een
nieuwe kennismaking met deze dichter is.

KOMT DAT ZIEN,
KOMT DAT LEZEN!

In dit boek op rijm trekt een stoet wonderlijke
figuren voorbij. Ze brengen plezier en
vermaak voor kinderen van elke leeftijd.
Moeders en vaders meegerekend.

PP
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2005 genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.
Roland Jooris was jarenlang leraar
Nederlands en Engels in Lokeren en
conservator van het Roger Raveelmuseum.

PAUL VAN OEVELEN

MIJN MOEDER VERZAMELT VADERS
MET ILLUSTRATIES VAN JEROEN LOS

PAUL VAN OEVELEN
schreef eerder het avonturenboek
Maria Dolores Esperanza,
de kip die tomaten legt.

FOUTE CODE

Roland Jooris (1936) werd als dichter
herhaaldelijk bekroond. In 1979 ontving
hij de prestigieuze Jan Campert-prijs en in
2004 werd zijn bundel Gekras gelauwerd
met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Als het dichtklapt werd in

MIJN MOEDER VERZAMELT VADERS

Een moeder die vaders verzamelt.
Een vader die borstjes kweekt.
Een jongen die droevige dieren bestudeert.
Een meisje dat niet van feestjes houdt.

Bart Van der Straeten maakte samen met
Roland Jooris zelf de keuze uit het werk.
Carl De Strycker schreef een inleidend en
begeleidend essay waarin hij met een frisse
en aandachtige blik naar Jooris’ oeuvre
kijkt. Deze bloemlezing vormt dan ook de
aangewezen introductie tot de poëzie van
Roland Jooris.

H

et gedicht ‘De Dwarse Van Dale’
is dan ook gebaseerd op allerlei
spitsvondige taalspelletjes: het
woord plasma betekent daar dan een
moeder op het toilet; in het gedicht ‘We
eten vanavond wild’ wordt gespeeld met de
dubbele betekenis van wild als gerecht en
manier waarop.
Dezelfde kolderieke aanpak spreekt uit het
motto van Willy Wonka dat de bundel
opent: ‘A little nonsense now and then
is relished by the wisest man’, dat vrij en
dubbelzinnig vertaald wordt als ‘Een beetje
onzin nu en dan is heilzaam voor de knapste
man’. In gedichten als ‘Oude mensen
voor hun raam’, ‘Het meisje dat niet van
feestjes hield’ en ‘Uitvinding’ worden ook
serieuze onderwerpen aangeraakt, maar een
kwinkslag lost alle onderhuidse spanningen
op in een bevrijdende glimlach.

PAUL VAN OEVELEN

De Franse poëzie is een belangrijke invloed
in zijn werk. Zo heeft hij grote bewondering
voor het werk van André Du Bouchet en
Pierre Reverdy. De schilderkunst vormt een
tweede inspiratie. Veel van zijn werk zag
eerst het licht in bibliofiele bundels, waarin
zijn poëzie met beeldend werk van zijn

geliefde schilders wordt geconfronteerd.
Naast dichter is Jooris ook een
gerenommeerd kunstcriticus en verdediger
van de schilderkunst.

De tekeningen
in de bundel
zijn vaak even
dubbelzinnig als
de betekenissen
waarmee de
teksten spelen.

zijn niet laten hinderen. Het bevat
pure verzinsels op rijm en ongerijmde
tekeningen. Aanbevolen dosis: één of
meerdere gedichten per dag, naargelang uw
toestand. Wijze van inname: alleen of in
groep, in stilte of luidkeels voorgedragen.
Testen met zang en ritme gaven goede
resultaten. Mogelijke bijwerkingen:
naar boven krullende mondhoeken en
samentrekking van het middenrif. Bij
gevoelige personen kunnen zich lachstuipen
voordoen. Die mogen dus schudden bij
gebruik.’
De tekeningen in de bundel zijn vaak even
dubbelzinnig als de betekenissen waarmee
de teksten spelen. Op het eerste gezicht zijn
het illustraties bij de teksten, maar telkens
bevatten ze details die eenzelfde spanning
oproepen als de gedichten en er een
dimensie aan toevoegen.

Die bevrijdende glimlach is ook het effect
dat de gedichten volgens de in het boek
opgenomen bijsluiter willen bereiken:
‘Dit boek is aanbevolen voor kinderen en
volwassenen die zich door hun volwassen-

Met Mijn moeder verzamelt vaders
publiceerden Paul Van Oevelen en Jeroen
Los een aanrader.

Paul Van Oevelen (1962) is freelance
tekstschrijver en staat geregeld achter de
draaitafel als dj. Hij schreef eerder het
avonturenboek Maria Dolores Esperanza, de
kip die tomaten legt. Dit is zijn poëziedebuut.

Jeroen Los maakt illustraties voor kranten
en weekbladen. Dit is zijn eerste boek.
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JEROEN LOS
maakt illustraties voor kranten
en weekbladen. Dit is zijn eerste boek.

789401 412179

roland jooris
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PoëzieCentrum, 2014
€ 22,95 | 124 pagina’s
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paul van oevelen
mijn moeder verzamelt vaders
Met illustraties van Jeroen Los
Uitgeverij Vrijdag, 2014
€ 19,95 | 61 pagina’s
ISBN 9789460011672
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ok in zijn latere werk blijft de
werkelijkheid het uitgangspunt,
maar de dichter tracht ze nog meer
uit te puren en te transformeren tot een
gegeven van verstilling, verbeelding en
vergeestelijking. Jooris’ poëzie evolueert
gaandeweg naar meer weerbarstige
gedrongenheid, naar meer taalascese
en minimalisme. Het is een evolutie
van concrete zichtbaarheid naar meer
abstracte bespiegeling, van euforie om
de werkelijkheid als poëzie naar een
uitzuivering van de poëzie als werkelijkheid.
Zijn poëzie valt op door een groot plastisch
vermogen en door een bij elkaar geschrapte
zuiverheid van lijn en zegging: geen woord
te veel en elk woord op de juiste plaats. ‘Dit is
een zeer knokige poëzie, maar met botten om
lang aan te kluiven,’ merkte een criticus op.

Zijn poëzie valt
op door een
groot plastisch
vermogen en
door een bij
elkaar geschrapte
zuiverheid van lijn
en zegging.
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wachtkamers

Mijn moeder verzamelt vaders,
dat doet ze nu al jaren.
Eerst had ik daar weinig last van,
toch groeien nu de bezwaren.
Mijn eerste vader was mijn echte
alleen is die zich van geen kind bewust.
Hij was een sherpa in de Himalaya,
er is toen meer gebeurd dan gekust.
Mijn tweede was een rockster,
hij was zwart en Amerikaan.
Maar omdat hij zelf moeders verzamelde,
heeft de mijne ’m weer weggedaan.
Mijn derde vader was best een speciale,
hij vond mij een heel lief kindje.
Ook dat heeft niet lang mogen duren,
die vader dronk te graag zijn pintje.
Mijn vierde vader kon goed fietsen,
hij heeft het me zelf nog geleerd.
Na een ruzie met mijn moeder is hij
van een fietstocht nooit teruggekeerd.
Mijn vijfde was een piepjonge,
zelf nog een beetje een kind.
Te jong dus voor de rol van vader,
’t was geen jongen die zich al bindt.
Op dit moment heb ik een hele oude,
hij zou mijn opa kunnen zijn.
Gezien zijn staat van bejaardheid:
weer iets van korte termijn.
KOMT DAT ZIEN,
KOMT DAT LEZEN!

Een moeder die vaders verzamelt.
Een vader die borstjes kweekt.
Een jongen die droevige dieren bestudeert.
Een meisje dat niet van feestjes houdt.

PAUL VAN OEVELEN

In dit boek op rijm trekt een stoet wonderlijke
figuren voorbij. Ze brengen plezier en
vermaak voor kinderen van elke leeftijd.
Moeders en vaders meegerekend.
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PAUL VAN OEVELEN
schreef eerder het avonturenboek
Maria Dolores Esperanza,
de kip die tomaten legt.
JEROEN LOS
maakt illustraties voor kranten
en weekbladen. Dit is zijn eerste boek.

PAUL VAN OEVELEN
MET ILLUSTRATIES VAN JEROEN LOS
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Saskia Stehouwer
wachtkamers

weer thuis deden we alle boeken weg
zaten op het kleed en luisterden
naar de wereld die geduldig op onze deur klopte

op een dinsdagochtend besloten
we de berg te beklimmen
die naast ons huis verschenen was
terwijl we hoger klommen pelde de wind
onze kleren af
onze huid leerde vloeiend
een nieuwe taal

we leerden op een andere manier naar vogels kijken
hoewel we hun namen vergaten
we verzamelden de slakken die ons het meest raakten
en legden ze op een hoopje op de keukentafel
we rechtten onze schouders
en ontdekten onze nek

de kleuren veranderden
een helder blauw kwam op de muren terecht
en onze nagels ontwikkelden een duidelijk
groene ondertoon

we zagen hem nooit meer
maar er kwamen boodschappen
die ons zeiden wantrouwend te staan
tegenover mensen die lange vakanties boeken

toen onze vader het huis uit
en zijn hoofd in liep
hoorden we de deur
dichtslaan

glimp

Hoewel ze haar hele leven al schreef en
veel las, leek Stehouwer lange tijd geen
enkele haast te hebben haar gedichten met
de wereld te delen. Mogelijk verklaart de
bedachtzame houding die daaruit spreekt
de tegelijk frisse én rijpe toon die haar
gedichten kenmerkt. Waar menig debutant
zich zou vertillen aan de introspectieve en
persoonlijke thematiek, weet deze dichter
juist een fascinerend evenwicht te bereiken,
tussen binnen- en buitenwereld, tussen
gevoel en intellect.

In de etalage

Saskia Stehouwer

Mijn moeder verzamelt vaders

© THadewijchVys

10
Dus mama als je dit leest,
wees niet boos, ga niet zitten kniezen.
Ik wil gewoon even kwijt:
’t is nu aan mij om een vader te kiezen.

789401 412179
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paul van oevelen
mijn moeder
verzamelt vaders
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In het uitgekiende raamwerk dat haar bundel
is, toont Stehouwer de wendbaarheid van
haar woorden, en de scherpte van haar
blik. Een blik die voortdurend aftast wat
er werkelijk is, wat dat werkelijke waard is,
en wat er aan de werkelijkheid ontbreekt.
Kijkend en beschrijvend lijkt de dichter
te bouwen aan een plek voor zichzelf, een
betrouwbare werkelijkheid om in te wonen.
Wachtkamers leest zo nog het meest als een
logboek bij een zoektocht, die intensief is,
en langs gevarieerde landschappen voert,
en gelukkig uiteindelijk geen eenduidige
of afgeronde bevindingen oplevert. De
lezer mag een bundel lang met de dichter
op reis, maar krijgt onderweg op het hart
gedrukt: ‘het is aan u/ om er iets eigens van
te maken’.
ij de uitreiking tijdens het Poetry
International Festival in Rotterdam
prees de jury Stehouwers ‘streng
opgelegde onderzoekende houding, (…)
de gedisciplineerde nieuwsgierige blik
waarmee ze observeert en de eigenzinnige
toon waarop ze haar waarnemingen
dwingend en authentiek weet te
verwoorden’.

Gedichtenwedstrijd en andere gedichten
verschenen in diverse tijdschriften en
bloemlezingen. In oktober 2014 debuteerde
ze met de bundel Wachtkamers, die een jaar
later werd bekroond met de C. Buddingh’prijs voor het beste Nederlandstalige
poëziedebuut.
Saskia Stehouwer (1975) studeerde
Nederlands en Engels aan de Universiteit
van Amsterdam. Ze werkte ruim tien
jaar als redacteur en projectleider bij
het Zuid-Afrika instituut van de Vrije
Universiteit. Haar gedicht ‘Glimp’ bereikte
in 2012 de top 20 van de Turing Nationale

saskia stehouwer
wachtkamers

Uitgeverij Marmer, pas sinds enkele jaren actief op het gebied
van de poëzie, speelde zich begin 2015 fraai in de kijker toen
maar liefst twee van de vier genomineerde bundels voor de
C. Buddingh’-prijs uit haar fonds afkomstig bleken. Nog groter
werd de opwinding toen in juni vervolgens een van de twee
Marmer-dichters de prijs ook nog eens in de wacht sleepte:
Saskia Stehouwer, met haar debuutbundel Wachtkamers.

De lezer mag een
bundel lang met
de dichter op reis.

Uitgelicht

19

Maud Vanhauwaert

Ook de vormgeving biedt de lezer alle
vrijheid om zich zelf een weg te zoeken
door de teksten. Elke pagina bestaat uit twee
links en rechts uitgelijnde tekstblokjes die
afgesloten worden door een underscore,
alsof het gaat om een ketting waarvan de
schakels weliswaar met elkaar verbonden
zijn, maar niet noodzakelijk in een
dwingend verband. Daarnaast valt op dat
paginanummering afwezig is: de lezer lijkt
vrij om zelf de volgorde van de teksten te
bepalen.

In de etalage

Vanzelfsprekend zijn er ook elementen
die de lezer houvast geven door verbanden
tussen de tekstblokken te suggereren. Dat
gebeurt allereerst door het raamverhaal
waarin de teksten zijn ingebed. De verteller
lijkt allerlei beelden, herinneringen,
gespreksflarden en overwegingen neer te
schrijven tijdens een lange wandeling door
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Maud Vanhauwaert (1984) is schrijver en
performer. Ze debuteerde in 2011 met de
bundel Ik ben mogelijk. In 2014 verscheen
Wij zijn evenwijdig, waaruit een tekst
bekroond werd met de Herman De Coninck
Publieksprijs voor het beste gedicht.

de grote stad. Afgaande op de Franstalige
citaten en het feit dat er een metro rijdt, zou
men kunnen denken aan Parijs of Brussel.
Daarnaast zijn er terugkerende thema’s,
motieven en beelden die verbanden leggen,
zoals de optredende herinneringen aan de
moeder of vader, de beelden van (seksueel)
geweld of een in allerlei varianten hernomen
thema als de knobbel. Ook de herhaling
van zinsstructuren aan het begin van
verschillende tekstblokken (‘Wat doen we
met…’, ‘Anderzijds zeg(t)…’ of ‘Kijk, hier
is…’) en de mededeling dat de verteller tien
gedichten wil schrijven en er vervolgens een
aantal genummerd opschrijft, zijn retorische
strategieën om orde aan te brengen in een
schijnbare chaos.

Als je nou eens niet kon sterven,
was vakantie dan nog fijn?
Zou je je nog steeds verheugen
op dat reisje met de trein?
Zou je van het strand genieten?
Van de zee, de zonneschijn?
Van de ijsjes, van de frieten?
Zou je dan gelukkig zijn?

D

De flaptekst is eigenlijk een
leeswijzer, die vrijheid hoog in het
vaandel voert: ‘U kan dit boek lezen
als een bundel gedichten, als een bochtig
verhaal of als een kleurrijke optocht van
droevige moppen.’

Lezer en dichter,
evenwijdig als ze
lopen, raken elkaar
in het oneindige.

Als je nou eens niet kon sterven,
zou je dan op zwemles gaan?
Van de hoge duikplank duiken?
Zeilen zonder zwemvest aan?
Op de hoogste bergen klimmen?
Op de smalste richels staan?
Langs de diepste kloven lopen?
Was daar dan nog wel wat aan?

Net als Charlotte Van den Broeck had Maud Vanhauwaert
haar sporen reeds verdiend op het podium, voordat ze ook als
dichter opvallend debuteerde met de bundel Ik ben mogelijk.
Dat podiumverleden is ook merkbaar in haar nieuwe bundel
Wij zijn evenwijdig: de dichteres is het gewend rekening te
houden met haar publiek, of dat nu toehoorder of lezer is.

Als je nou eens

wij zijn evenwijdig

Ze zegt dat dromen mooi zijn van buiten
maar van binnen niet. Dat we buigzaam
moeten zijn als een werkwoord dat zich
aanpast aan de mensen en de tijd. En dat
we onze gedachten moeten proberen te
verzetten zoals we soms met meubels
doen: om het stof te zien dat eronder ligt_

Wij zijn evenwijdig is een op het
eerste gezicht complexe bundel die bij
nader inzien steeds meer samenhang
krijgt door retorische strategieën die
de lezer gemakkelijk kunnen bekoren.
Lezer en dichter, evenwijdig als ze
lopen, raken elkaar in het oneindige.
Met Wij zijn evenwijdig bevestigt
Maud Vanhauwaert haar talent.

Ooit lag er zoveel stof onder de gedachten van haar vader dat het samenklitte tot
een bever, een natte bever die nog steeds
in de living dwaalt _
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Maud Vanhauwaert was in 2012 finaliste van
het wereldkampioenschap Poetry Slam en in
2014 van het Leids Cabaret Festival.

Maud Vanhauwaert
wij zijn evenwijdig
Querido, 2014
€ 18,99 | 90 pagina’s
ISBN 9789021457055

Bette Westera & Sylvia Weve
doodgewoon
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Colofon

Bette Westera &
Sylvia Weve

De teksten in deze brochure werden
geschreven door Thomas Möhlmann
(dichter en beleidsmedewerker bij het
Nederlands Letterenfonds), Janita Monna
(literair recensent en journalist),
Mirjam Noorduijn (recensent
jeugdliteratuur), Patrick Peeters (staflid
Vlaams Fonds voor de Letteren),
Merijn Schipper (recensent poëzietijdschrift Awater) en Douwe Draaisma
(schrijver en wetenschapper).

doodgewoon

Het is onvermijdelijk: van leven ga je dood. Dus kun je je maar
beter met Magere Hein verzoenen. Dat is het ondubbelzinnige
uitgangspunt van Doodgewoon, een schitterend vormgegeven
en in alle opzichten grensverleggende bundel, waarin
kinderboekenschrijfster Bette Westera en illustratrice Sylvia
Weve in 46 vormvaste verzen, rijmpjes en liedjes alle aspecten
van de dood verbeelden.

B

ij zo’n zwaar thema ligt goedkope
tranentrekkerij op de loer. Maar
Westera is onverschrokken en weet
deze valkuil knap te vermijden. Voor elk
gedicht heeft ze de juiste toon gevonden.
Soms is die ontroerend, soms luchtig, maar
altijd oprecht. En welk onderwerp ze ook
belicht − de hemel, zelfmoord, rouwrituelen
in andere culturen, het grafschrift, dode
(huis)dieren − voor ieder gedicht geldt een
subliem samengaan van vorm, inhoud en
toon, dat vraagt om voorleeskunst.
Zo klinkt het zeemansgraf van ‘Kleine Klaas’
als een golvende ballade, heeft het gebruik
van de anafoor ‘nooit meer’ in ‘Nooit meer is
voor altijd’ door de kracht van de herhaling
het pijnlijke effect van een letterlijke
hartenkreet, en suggereert het bezwerende
ritme in ‘Hemelbegrafenis’ een mantra.
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Karakteristiek voor Westera zijn haar
spitsvondige spel met rijm en ritme en
haar tegendraadse humor, die past in de
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Bette Westera (1958) debuteerde ooit met
een kinderbijbel, maar geldt inmiddels als
een van Nederlands beste kinderdichters,
een eigengereide stem in de traditie van
Annie M.G. Schmidt. Ze dicht vormvast
en ritmisch en combineert luchtigheid met
weemoed.
De laatste jaren maakt Westera furore
met Sylvia Weve (1954) – van huis uit

licht anarchistische traditie van Annie M.G.
Schmidt. Neem bijvoorbeeld ‘Horloge’:
‘Opa is dood, al een poosje./ Dat vind ik
natuurlijk niet fijn./ Maar nu heb ik wel zijn
horloge,/ zijn koptelefoon en zijn trein’. Of
‘Vaas’, waarin ‘tante An’ door de dood van
haar ‘arme Jan’ eindelijk bevrijd is van haar
‘huistiran’.

Voor elk gedicht
heeft Westera
de juiste toon
gevonden. Soms
ontroerend, soms
luchtig, maar altijd
oprecht.

Ook Weve trekt alle registers open. Haar
uitmuntende, evocatieve illustraties
kenmerken zich door een grote diversiteit
in stijl, compositie en sfeer en vervolmaken
de bundel. Cartooneske tekeningen – zoals
het familieportret met op de voorgrond de
schedels van verre voorouders − worden
afgewisseld met abstracte afbeeldingen. Zo
weet Weve in ‘Voornumaals’ de ongrijpbare
tijd perfect te vangen in ronde vormen en
grove vegen in warme, aardse kleuren die
de levenskringloop suggereren. Aan de titel
lees je het niet direct af, maar Doodgewoon is
een artistiek hoogtepunt.

Deze brochure wordt mede
mogelijk gemaakt door:
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grafisch vormgeefster −, wier stilistische
en compositorische reikwijdte immens is.
Met Ik leer je liedjes van verlangen en aan
je apenstaartje hangen (2010) en Aan de
kant, ik ben je oma niet! (2012) bewezen zij
al eerder dat schrijver en illustrator elkaars
muze kunnen zijn. Met het veelgeprezen
Doodgewoon heeft het duo een nieuw
hoogtepunt bereikt.
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