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met Zingen iS de
liefde BegOnnen
iS het mOttO Van de
POËZieweeK 2015
Niemand beter dan een dichter kan de complexiteit van de liefde
bezingen: teder of vol passie, over prille vlinders of reeds vertrouwde
warmte, dromerige vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet.
Van middeleeuwse troubadours over rederijkers tot hedendaagse
dichters; allemaal beschrijven zij de roerselen van het hart in lange
volzinnen of in puntige aforismen. Het gaat tijdens deze Poëzieweek
om poëzie voor de liefde en zo bezingen we de liefde voor poëzie.

geef PoËzie cadeau
tijdens de PoËzieweek
Een gedicht is een cadeau op zichzelf, een spiegel van liefde. Doe
daarom mee aan de Poëzieweek van 29 januari t/m 4 februari 2015
en geef uw klant het Poëziegeschenk cadeau. Iedereen die tijdens
de Poëzieweek voor  12,50 aan poëzie koopt, krijgt de dichtbundel Giro giro tondo, een obsessie van Ilja Leonard Pfeijffer cadeau
van de boekhandel.

Giro giro tondo – de titel verwijst naar de beginregel van een
Italiaans kinderliedje – is een in vormtechnisch opzicht niet
eerder vertoonde gedichtencyclus in de Nederlandstalige
literatuur. Het is een volledig aan alle strenge regels
gehoorzamende sonnettenkrans, een uitermate complex en
moeilijk sluitend te krijgen geheel van vijftien sonnetten. Het
thema, de liefde, is oeroud. Maar Ilja Leonard Pfeijffer blaast
het met verve, virtuositeit en ongekende energie nieuw leven in.
Een pijnlijke liefdesrondedans van begeren naar beminnen naar
verliezen naar missen, kortom: Giro giro tondo.
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Het Poëziegeschenk
is een cadeau van de
boekhandelaar bij
aankoop van € 12,50
aan poëzie.

© Gelya Bogatishcheva

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.

PoËzie oP scHool
Voor de Poëzieweek wordt ieder jaar speciaal
lesmateriaal ontwikkeld. Attendeer de
scholen in uw omgeving op deze lessen
en laat ze meedoen aan de Poëzieweek. De
lessen zijn beschikbaar voor zowel basis- als
voortgezet onderwijs en ze zijn te vinden op
www.poezieweek.com/school.

boek een dicHter Met korting!

Schrijft het
POËZiegeSchenK

ilja leonard Pfeijffer
schrijft romans, verhalen,
gedichten, columns, essays, kritieken,
theaterstukken en songteksten.
Hij woont en werkt sinds vijf jaar
in Genua. Tot 2004 was hij als
classicus (graecus) werkzaam
aan de Universiteit Leiden. Hij is
gespecialiseerd in het werk van de
klassieke dichter Pindarus. Pfeijffers
grote held is Lucebert. In 1998
won hij de C. Buddingh'-prijs voor
zijn dichtbundel Van de vierkante
man, die ook genomineerd was
voor de VSB Poëzieprijs. Voor de
Boekenweek 2000 stelde hij de
bundel De Antieken: Een korte
literatuurgeschiedenis samen. Eind
maart 2004 verscheen van Pfeijffer
Het grote baggerboek, genomineerd
voor de AKO Literatuurprijs. Daarna
volgden dichtbundels, toneelteksten
en in 2006 Het ware leven, een
roman. Zijn meest recente werk is
La Superba. De roman kreeg
prachtige kritieken, is genomineerd
voor de AKO Literatuurprijs en de
Gouden Boekenuil en won
uiteindelijk de Libris
Literatuurprijs.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren
ondersteunt auteurslezingen van dichters
in boekhandels. Als Vlaamse onafhankelijke
boekhandelaar kunt u een financiële
tegemoetkoming ontvangen voor het
organiseren van een auteurslezing met een
Vlaamse of Nederlandse dichter. Afhankelijk
van de activiteit, kunt u tot 500 euro
subsidie ontvangen. info en voorwaarden?
noemi@vﬂ.be of 0032 270 31 65.

boek een dicHter
in nederland
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 ervoor 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 Letterenfondsprogramma. Meer
info: www.letterenfonds.nl/nl/boek-eendichter of neem contact op met sss
telefoonnummer: +31 (0) 20 62 349 23.

27.01

gratis
ProMotiePakket
Bij bestelling van Poëziegeschenken
ontvangt u een gratis promotiepakket.
Hierin zitten affiches van de Poëzieweek
en een display voor het Poëziegeschenk.
Daarnaast ontvangt u etalagemateriaal van
de VSB Poëzieprijs. Genoeg om flink uit te
pakken met al uw dichtbundels tijdens de
Poëzieweek.
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Tijdens de
vele activiteiten!

Uitreiking van de
VSB Poëzieprijs
Wie wordt de opvolger van Antoine de
Kom en wint de VSB Poëzieprijs? Dit wordt
op woensdag 28 januari 2015 bekend
gemaakt door juryvoorzitter van dit jaar:
Peter Vandermeersch. De genomineerde
bundels voor deze eervolle prijs worden
half november gepubliceerd. Boekhandels
kunnen de bundels in die periode handig
als pakket bestellen. Bij het gratis
promotiemateriaal van de Poëzieweek
ontvangt u ook promotiemateriaal
voor de VSB Poëzieprijs, zoals posters,
ansichtkaarten, stickers voor de
genomineerden en een display.

Gedichtendag

Winnaar 2014
Antoine de Kom is
bij de aankomende
editie jurylid.

De Gedichtendag is
traditiegetrouw op de laatste
donderdag van de maand januari
en het is meteen de eerste dag
van de Poëzieweek: 29 januari
2015. Poëzieliefhebbers uit
alle hoeken van Nederland en
Vlaanderen passen op diverse
en originele wijze gedichten
toe in het leven van alledag.
Gedichtendag genereert veel
(media)aandacht voor alle
facetten van de poëzie en is
een prachtige start van de
Poëzieweek.

Herman de Coninckprijs

In de etalage

2013

Op dinsdag 27 januari 2015, een paar dagen voorafgaand
aan de Poëzieweek, worden de Herman de Coninckprijzen
uitgereikt. Het zijn prijzen voor de beste dichtbundel en het
beste debuut. In 2014 gingen de fameuze Vlaamse prijs naar
Paul Bogaert en zijn bundel Ons verlangen.

29 janUari t/m
4 feBrUari 2015
Anne
is sinds
sinds 2013
2013 de
de
anne Vegter
Vegter is
Dichteres
des
Vaderlands.
Bekijk
Nederlandse Dichteres des
het programma
vanhet
Anne
Vegter
Vaderlands.
Bekijk
programma
tijdens
de
poëzieweek
van Anne Vegter tijdensopde
www.dichteresdesvaderslands.nl
poëzieweek op

© Roger Cremers

dichterS
deS
dichter deS
VaderlandS
VaderlandS

wie wint
de tUring
gedichtenwedStrijd?
gedichtenBal
De Poëzieweek sluit in stijl
af met het al bijna niet meer
weg te denken Gedichtenbal.
Het bal zal plaatsvinden
op woensdag 4 februari in
de Stadsschouwburg van
Amsterdam. Voorafgaand vindt
daar ook de uitreiking van de
Turing Gedichtenwedstrijd
plaats.

Op 4 februari wordt voorafgaand
aan 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.
Wie weet behoort de winnaar wel
tot uw klantenkring.

Sinds Gedichtendag 2014 mag
charleS dUcal zich voor een periode
van 2 jaar de Dichter des Vaderlands
van België noemen. Meer info over
de Belgische Dichter des Vaderlands
en het programma tijdens de
Poëzieweek:
www.dichterdesvaderlands.be.

© Kristof Ghyselinck

www.dichteresdesvaderslands.nl

nK POetrY
Slam POPUlair
De beste performancedichters
nemen het in de Poëzieweek
tegen elkaar op tijdens het NK
Poetry Slam 2015; de spannende
poëziewedstrijd waarbij tekst én
voordracht centraal staan. Wie volgt
‘Slampion’ 2014 Daniël Vis op?

www.POeZieweeK.cOm

© Sander Nieuwenhuys

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?)//

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

Geert De Kockere

Lieke Marsman

Miriam Van hee

Van die bizarre tocht doet de dichter ons
nauwgezet verslag. Hoe houdt hij zich staande
in deze godvergeten uithoek van het universum, en hoe doen wij dat? We werken, eten,
slapen, kijken voetbal, zijn op zoek naar klein
en groter geluk. We zoeken troost, we zoeken
warmte. We willen een plek om te schuilen
als het donker wordt en de kille wind gaat
waaien. Welbeschouwd vragen we niet veel.

Onze fout? Dat we bestonden
uit lichaam, honger hadden, onze dorst

verdronken. We hadden enkel
lucht moeten zijn die je uitblaast en dat

Afdwalende gedachten
(tijdens een vergadering)

Het tapijt waarin we wegzonken
Alsof we stierven
En daardoor des te meer leefden

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

plots stond een hond voor de jongen
en hoe ik ook toestormde, ik kwam
te laat om zijn angst te bedwingen

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

En ook de liefde, die soms wijken moet voor
wellust, de passie die af en toe ontaardt in
verwoesting of het snotterige verdriet dat
smoort in de warme boezem van een toevallige ontmoeting, het dient allemaal met grote
nauwkeurigheid genoteerd te worden. Want
het leven laat zich vaak het best beschrijven in
de details waar we in de vaart van het moment
geen oog voor lijken te hebben.
Als je met een raket de aarde verlaat wordt de ring steeds/
wijder totdat hij gelijk wordt aan de omtrek van de aarde.//

De verwarring van het moderne bestaan
ten volle beleven, misschien is dat wel wat
de dichter voor ons doet. ‘Als het willoze
resultaat van de hitsige oprisping van twee
andere hier op aarde geworpenen,’ zoals
Gerrit Komrij het ooit bondig verwoordde, ‘zit
er niets anders op dan het leven te aanvaarden
en er vervolgens het beste van zien te maken.’

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

De laatste jaren is de dichter afgedaald van
de hoge berg. Hij heeft zichzelf opnieuw
uitgevonden en heeft hart voor hart het
publiek voor zich herwonnen. In de morsige
cafés van de grootstad, op het biljart van
de dorpskroegen, in het fletse tl-licht van
de buurtbieb kreeg de poëzie een nieuwe
zeggingskracht.

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

ik wil alle woorden eten omdat ik bijna goddelijk
ben, maar nog niet totaal
		
Maarten van der Graaff

			

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.//

Wij zetten onze argwaan opzij en volgen.
Dus kom maar op, dichtertje, doe je best en
verras ons, verbaas ons, verover ons. Vervorm
de hartstocht, kneed de wanhoop, verbeeld
het geluk of juist het gebrek daaraan en maak
het tot iets dat ons met elkaar verbindt. Want
dat willen we graag, verbonden worden, zo
zijn we nu eenmaal. Wees een herder, maak
ons kudde!

Als je als kind
op een dag in het bos
een rood kapje vindt,
laat het dan liggen
en zet het vooral niet op.

soms
zijn we de sleutel kwijt
en dan maken we een nieuwe sleutel

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//

Charles Ducal

gemonteerde glimlach omdat ze mogelijk
verraden wie we in wezen zijn, de dichter
omarmt ze juist en onderwerpt ze aan
onderzoek, met het enthousiasme van een
bioloog die een juist ontdekte diersoort voor
het eerst onder de loep neemt.

Vers bloed stroomt door de aderen, met
nieuwe helden, nieuwe beelden, een nieuwe
taal. De grenzen tussen songteksten, rapteksten, collages, citaten en ready-mades worden
opgezocht in levendige poëzie, die floreert
bij de gratie van een nieuw en nieuwsgierig
publiek. Avontuurlijk, uitdagend, geestig,
geestrijk, flexibel.

die misschien de weg is die je zocht.

Het gedicht is een burger, het kent de code
Waarin alles mag, het snijdt en verleidt
Naar wens en mode, zijn wangedrag is een nar,
Die een dienaar is van de koning

Uitreiking
Herman de
een afgrond nodigt uit tot springen De angsten en verlangens, die wij doorgaans
Coninckprijs
verbergen achter een strakke blik of een
Els Moors

JM

De lampen in de zaal gaan uit, een spot
verlicht de microfoon. De dichter klimt het
podium op. Het rumoer bij de bar verstomt,
een laatste bestelling komt door en met zijn
allen kijken we verwachtingsvol naar deze
eenling. De afspraak tussen de dichter en
ons, zijn publiek, is eenvoudig: zolang zijn
optreden duurt, is alles wat hij zegt waar.

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.//

maar hij was vergeten dat
het de aard is van zijn wezen
dat hij schrijft
maar niet kan lezen
			
Ted van Lieshout

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//

Een schrijvertje schreef
kringen op het water
en wilde weten wat
hij juist geschreven had

die misschien de weg is die je zocht.

JM

Met
zingen is
de liefde
30.01
begonnen
Het thema toegelicht door
Rick de Leeuw
Schrijver, dichter, zanger en
poëzieliefhebber

Peter Verhelst

Voorbij het leven begint de poëzie, het is de
geconcentreerde vorm ervan. Een vrijplaats,
een laboratorium. Waar een schoonheid
wordt geboetseerd die niet per se mooi hoeft
te zijn. Waar een waarde wordt gecreëerd
die niet in geld uit te drukken valt, en een
waarheid die we niet altijd horen willen
en die niet altijd juist hoeft te zijn. Het
is een spel buiten de lijnen, waarvan de
regels voortdurend veranderen, zonder
scheidsrechter, zonder begin en zonder eind.
Een spel dat, zoals elk spel, het beste is als het
op een vrolijke wijze en toch uiterst serieus
wordt gespeeld.
Even gaf ik licht
Toen werd ik uitgedoofd.

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.POEZIEWEEK.COM
werden we ook ten slotte

			

Hester Knibbe

			

Alfred Schaffer

In de etalage!
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uitgelicht

Laat u inspireren door de volgende tien bundels

door het
Nederlands
Letterenfonds

© Victor Schiferli

EN het
Vlaams
Fonds voor
de Letteren

H

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
Productie- en 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 en Samenleving (SSS) die bemiddelt en
adviseert bij het organiseren van optredens en
lezingen door schrijvers.

H

et 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.

© Merlijn Doomernik
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Charles Ducal
De buitendeur

In 2012 publiceerde Charles Ducal bij uitgeverij Atlas Contact
naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig dichterschap Alsof
ik er haast ben. Verzamelde gedichten 1987-2012. De poëzie
van Charles Ducal heeft zich met elke bundel vernieuwd, maar
is zichzelf eveneens op onnavolgbare wijze trouw gebleven.
De manier waarop deze dichter zijn metaforiek bundel na
bundel weet te ontvouwen, maakt hem voor de lezer erg
herkenbaar én zorgt voor veel leesplezier.

D

e bundels Het huwelijk en De hertog
en ik maakten van hem meteen een
belangrijk dichter in Vlaanderen. Hij
wist banale scènes met zachte humor uit te
vergroten tot mythologische proporties en
op die wijze een vervreemdende wereld te
evoceren. In Moedertaal weidde hij uit over
de relatie met de moeder en de taal. Net zoals
Rilke beschouwt Ducal taal als een magische
code. Taal kan de werkelijkheid tegelijkertijd
naar zich toe trekken en afstoten.
In Naar de aarde kiest Ducal definitief voor
een poëtica waarin sociaal engagement
het na te streven ideaal vormt. Na acht
jaar stilzwijgen verschijnen de bundels In
inkt gewassen en Toegedekt met een liedje,
waaruit blijkt dat Ducal nog steeds veel
onderwerpen heeft om te behandelen.
Alsof ik er haast ben is een compilatie
van vijfentwintig jaar onvolprezen
vakmanschap.

grens waarachter het weliswaar veilig en
comfortabel is, maar die ook zorgt voor
onvoldoende kennis van wat aan de andere
kant gebeurt en de verteller afsluit van de
wereld: “Houdt men ze dicht // stopt op
die plaats de wereld.” En het is nu net die
buitenwereld die Ducal niet onverschillig
laat: of het nu gaat om de verstikkende
wereld op het archetypische platteland,
die van een stervende vader of die van een
schrijver die zijn creaties afweegt tegenover
de eindigheid of de contemporaine wereld
van Palestina of Congo. De drang zich te
bevrijden en een uitweg te vinden staat
centraal in elke cyclus. Met dit werk voegt
Charles Ducal een vakkundig gemaakte en
betrokken bundel toe aan het verzamelde
werk. De lezer kan zich gelukkig prijzen dat
Ducal er nog steeds niet haast is.

Hij wist banale
scènes met
zachte humor uit
te vergroten tot
mythologische
proporties

PP

In de etalage

De milde ironie die uit de titel van de
verzamelbundel spreekt is ook terug
te vinden in zijn recentste publicatie,
De buitendeur. In het gelijknamige
gedicht markeert de buitendeur een

8

Charles Ducal (1952) is het pseudoniem
van Frans Dumortier. Hij werkte tot
zijn pensionering als leerkracht op een
middelbare school in Leuven. Naast poëzie
publiceerde hij ook een verhalenbundel,
De meesterknecht, die hem veel lof van de
kritiek opleverde, en het Gedichtendagessay
Alle poëzie dateert van vandaag. Daarnaast

blijkt erg veel sociaal engagement uit de
essays die hij schreef over extreem rechts
en de oorlog in Irak. Momenteel bekleedt
hij de functie van eerste Dichter des
Vaderlands in België.

Charles Ducal
De buitendeur
Atlas Contact
€ 21,99 | 91 pagina’s
ISBN 978 90 254 4291 0

Maarten van der Graaff
Vluchtautogedichten

Boven de kringloop van regen en baby’s vliegt de roerdomp.
De roerdomp heeft niets met dat alles te maken.
Met de kringloop van granaten, bananen, offers, slijtage
heeft de roerdomp niets te maken. Daar moet duidelijkheid over bestaan.
Hij gelooft zelfs niet in kringlopen, de roerdomp.
‘Ieder rad is bedoeld om iemand voor ogen te draaien,’
zingt hij (wat schor van de kou op die hoogte).

Charles Ducal
De buitendeur

Maar voor ons is de poëzie nog op komst.

Zoveel is zeker, zo sterven de meesten.

en wat is daar te zien?

behalve: er is poëzie op komst, zij komt
voor het te laat is, voor de deur wordt gesloten,
de sleutel omgedraaid, het zo donker wordt
dat men het hoofd door de spiegel zal stoten

want niets is zeker,

soms hoor je al hoe iemand haar stemt,
haar op de hoogte brengt van onze gedachten,
die grijs zijn van op onze hoede en twijfelachtig
omdat ze zich aan de toestand hebben gewend,

dat is zeker,

Er is poëzie op komst denken de mensen
in hun vuile straten, hun op ruzie beluste cafés,
hun om de lichtbak gekleefde woonkamers,
er is poëzie op komst en zij geneest,

Ooit

© Merlijn Doomernik
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Maarten
van der Graaff
Vluchtautogedichten

Met de regel ‘enorme enorme ruimte’ opent Maarten van
der Graaff zijn debuutbundel. In de ruim vijftig pagina’s
die volgen, schetst, schildert en kladt hij die ruimte met
een haast onafgebroken woorden- en beeldenstroom naar
hartenlust vol.

L

ucide notities en absurde scènes
wisselen elkaar af, een gedachteflard
kan uitgroeien tot een heel verhaal,
of een losse flodder blijven, of zelfs in z’n
tegendeel omslaan, want zoals het in het
gedicht ‘De atleet vertrouwt zijn sprong’
heet: ‘Alleen fascisten spreken zichzelf
nooit tegen’. Schipperend tussen jeugdige
overmoed en oeverloze verveling probeert
Van der Graaff uitdrukking te geven aan
‘hoe moe alles is’, en tegelijk hoe ‘veelgeurig
en/ nutteloos en licht’. Het levert sterk
uitwaaierende gedichten op, die ervan
getuigen hoe het is om precies nu te leven en
te lezen. Om je daarin bij tijd en wijle kapot
te vervelen. En om tegelijk niet op te houden
te hopen op, misschien zelfs te geloven
in, meer. ‘Ik houd van vraagtekens die
allesbehalve diepzinnig zijn. Kan ik gaan?’

In de etalage

Na de uitreiking van de Buddingh’-prijs,
afgelopen juni tijdens het Rotterdamse
Poetry International Festival, vroeg een

10

Maarten van der Graaff (1987) is redacteur
en medeoprichter van het online literair
tijdschrift Samplekanon. In 2014 werd
zijn debuutbundel Vluchtautogedichten
bekroond met de C. Buddingh’-prijs voor
nieuwe Nederlandstalige poëzie. De jury
noemde hem ‘een uiterst beweeglijke
en vindingrijke dichter’, en roemde
‘de spankracht van Van der Graaffs
gedichten, qua compositie, woordenschat
en thematiek’. Vlaamse collega-dichter
Delphine Lecompte laat er geen misverstand

journalist van dagblad Trouw hem: ‘”Bluf,
branie en bravoure is een goede grondhouding
voor debuterende dichters,” vond de jury.
Bent u zo’n literaire lefgozer?’
Van der Graaffs antwoord was even
spontaan als afgewogen: ‘Kennelijk wordt
wat ik doe als lefgozerig ervaren. Ik neem
inderdaad geen blad voor de mond en ben
wel direct. En ik ben een veelschrijver. Ik
schrijf snel en veel en gooi ook veel weg.
Maar wat voor type dichter ik ben… In ieder
geval ben ik een dichter die het allemaal nog
niet zo goed weet. Ik weet nog niet goed
welke richting mijn werk opgaat, ik ben
nog veel meer op zoek, dan dat “branie en
bravoure” suggereert.’

Een gedachteflard
kan uitgroeien tot
een heel verhaal,
of een losse
flodder blijven,
of zelfs in z’n
tegendeel omslaan

Vluchtautogedichten is een markant
begin van een ongetwijfeld opwindende
zoektocht, die we hopelijk nog lange tijd
mogen volgen.
TM

over bestaan: ‘Allen naar de betere
boekhandel om Vluchtautogedichten van
Maarten van der Graaff te kopen.’ Intussen
beleefde de bundel twee herdrukken.

Maarten van der Graaff
Vluchtautogedichten
Atlas Contact
€ 21,95 | 80 pagina’s
ISBN 978 90 2544 117 3

© Michiel Hendryckx
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Miriam Van hee
Ook daar valt het licht

Miriam Van hee
Ook daar valt het licht
De Bezige Bij
€ 16,50 | 45 pagina’s
ISBN 978 90 2347 901 7

I

n Ook daar valt het licht behandelt
Miriam Van hee de vertrouwde thema’s
reizen, familie, natuur, land en stad en
het verstrijken van de tijd op de voor haar
gedichten kenmerkende bedachtzame, licht
melancholische toon. De waarnemingen
blijven echter niet beperkt tot loutere
uiterlijkheid, maar leiden steevast tot
zelfreflectie en positiebepaling. Bovendien
lijkt de dichter ook een nieuwe ontwikkeling
in haar werk te introduceren. De gedichten
in deze bundel lijken minder compact dan
die in haar vroegste werk en hebben vaak
oog voor de transities in de waargenomen
plekken, gevoelens en seizoenen. De
metafoor voor die veranderingen, al sinds
het debuut in de meest diverse gedaanten
opvallend aanwezig in de poëzie van
Miriam Van hee, is sneeuw. Sneeuw legt

een verhullende, verstillende en alles
bedekkende laag over de wereld, maar
verdwijnt ook weer.

Miriam Van hee (1952) is dichter en slaviste.
Ze debuteerde in 1978 met de bundel Het
karige maal, die meteen bekroond werd met
de Oost-Vlaamse prijs voor Letterkunde.
Voor de bundel Winterhard (1988) kreeg
ze de Jan Campert-prijs en met Achter
de bergen (1996) won ze de Prijs van de
Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie. De
bundel Buitenland werd maar liefst vijf keer
herdrukt en onderscheiden met de Herman
de Coninck-prijs in 2008. Ook daar valt het
licht werd in 2014 als enige bundel van een

dichter uit Vlaanderen genomineerd voor de
VSB Poëzieprijs. Internationale erkenning
leverden vertalingen van haar gedichten in
het Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch,
Pools, Zweeds, Litouws en Zuid-Afrikaans.

De jury van de VSB Poëzieprijs
karakteriseerde de bundel treffend:
'Van hee vindt een evenwicht tussen
betrokkenheid op de wereld en individueel
verlies, tussen oog voor de grote
geschiedenis en intimistische waarneming.
Met veel precisie en nuance roept ze
zowel de gruwelen in Oost-Europa als de
landschappen en mensen uit haar eigen
jeugd op. Ze vraagt zich telkens op een
subtiele manier af hoe zich daartegenover te
verhouden. Deze dichteres is een vuurpijl:
ze verlicht niets maar herinnert ons eraan
dat het licht bestaat.'
PP

In de etalage

Deze dichteres is
een vuurpijl: ze
verlicht niets maar
herinnert ons
eraan dat het licht
bestaat

De poëzie van Miriam Van hee wordt al sinds haar debuut door
bijzonder veel lezers hogelijk gewaardeerd vanwege de uiterst
doordachte compositie en de virtuoze beheersing van de taal.
In sober ogend, vrij direct taalgebruik toont deze dichter dat ze
beschikt over een scherp oog voor de kleinste veranderingen
van de alledaagse werkelijkheid. De manier waarop ze met
woorden tastend en met omtrekkende bewegingen haar
onderwerp weet te vatten, spiegelt de wijze waarop ze, haast
fluisterend, haar gedichten op het podium overtuigend en met
een onevenaarbare intensiteit voorleest.

11

stadsmuseum

opgetogen op je stond te wachten? Had je
eenzelfde eenzelvig liedje gezongen en

Patience. Stel dat je opnieuw, had je
hetzelfde lichaam gekozen, wieg die zo verrekte

twijfel en aarzel?

Hester Knibbe
Archaïsch de dieren

over vreemde ellende. Stak dan in dat andere
lijf en hoofd een vergelijkbare

een liefde een huis een kind, beminde
beminde , vermeed het bekende en tuimelde

goeddeels verzwegen? Stel dat je
opnieuw kon bij even na twintig, je bouwde

je lijf even verlegen links en rechts

wij volgen onwennig een glazen parcours
wij buigen ons over een stadsplattegrond
we brengen er plekken in thuis, die ons
’s nachts als daglicht voor ogen staan
daar is het, tussen het postkantoor en het
gehavende parkje, daar stond die wilg
die moest omgehakt worden, daar is
de speeltuin, het zwembad, verlangen
bevangt ons, en huiver, zoals wij hier nu
in ons tijdelijk schoeisel van plastic
de donkere kant van de straten aftasten,
een huis aan de spoorweg waarin wij
niet ziek zijn geworden maar ouder,
het zweven gestopt is, het zoeken
naar een verband, en daar op de hoek,
voor de boekhandelaar, daar wachtten
wij vaak op de tram, en in dat wachten
het sneeuwen begon, over alles en ons
Miriam Van hee
Ook daar valt het licht

© Arend Knibbe
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Weerbarstiger,
grimmiger klinkt
haar geluid; het
gaat over sterven,
over offers, over
de weg kwijt
zijn in een ooit
vertrouwde wereld

Hester Knibbe
Archaïsch de dieren

Wat is het verschil tussen mensen en dieren? De mens
beschikt over de rede, terwijl het dier dat niet heeft. Maar aan
de andere kant: wie heeft een dier ooit iets onredelijks zien
doen? Dat verwacht je toch eerder van mensen. Hester Knibbe
laat in haar nieuwe bundel zien dat de mens ook een dier is,
een dier dat zich weliswaar laat leiden door afspraken, maar in
wezen niet verschilt van een hond, reptiel of vogel.

K

nibbe is vanaf haar debuut in 1982
een klassieke dichteres geweest in
een moderne wereld. Ze schrijft
poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke
formuleringen, maar in de wereld aan
betekenis die schuilgaat achter een heldere
zin. Haar gedichten zijn helder en precies,
constant van toon en getuigen immer van
een groot vakmanschap – ze doen denken
aan het werk van M. Vasalis, Ida Gerhardt of
Eva Gerlach.
In deze nieuwe bundel, die bestaat uit twee
lange reeksen gedichten – waarvan de eerste
weer in vier onderafdelingen uiteenvalt –
experimenteert Knibbe met woordvolgorde
en grammaticale regels. Weerbarstiger,
grimmiger klinkt haar geluid; het gaat over
sterven, over offers, over de weg kwijt zijn
in een ooit vertrouwde wereld.

Thiva, het vroegere Thebe. Zij bezocht
opgravingen en verdiepte zich in het
macabere ritueel waarbij men een nacht
doorbracht in de huid van een geslachte geit.
Het slot van de bundel is de indrukwekkende reeks 'Er is altijd', een litanie van
gemis, huivering en de moeizame acceptatie
van sterfelijkheid. De ik-figuur snaait ‘een
voorraad momenten’ zoals een kraai om zich
in te dekken tegen de winter, ze nestelt zich
‘traag in troostkleren’, ze wil ‘oude brieven verbranden’. Het zijn verontrustende
beelden, scènes uit een innerlijk dat zich
uitspreekt tegen de tijd.
VS

Zoals vaak in haar poëzie maakt ze ook hier
weer gebruik van motieven uit de oudheid.
Zo schreef ze een serie gedichten naar
aanleiding van een reis naar het Griekse

De Arbeiderspers
€ 18,95 | 80 pagina’s
ISBN 978 90 295 8921 5

Een keuze uit de gedichten 1982-2008, een
ruime selectie uit haar eerdere werk. Ze
werd vertaald in meerdere talen en trad
veelvuldig op bij literaire festivals in binnenen buitenland.
In de etalage

Hester Knibbe
Archaïsch de dieren

Hester Knibbe (1946) debuteerde in 1982
met de bundel Tussen gebaren en woorden.
Nadien publiceerde zij nog een tiental
bundels, die aanvankelijk bij De Prom en
later bij De Arbeiderspers verschenen.
Haar werk is bekroond met de Herman
Gorterprijs, de Anna Blamanprijs en de
Adriaan Roland Holstprijs (2009). De
uitreiking van de laatste prijs viel vrijwel
samen met de verschijning van Oogsteen.

13
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Geert De Kockere
Samen over een muurtje

Naar aanleiding van 25 jaar dichterschap bracht
Geert De Kockere bij uitgeverij De Eenhoorn een mooi
vormgegeven en van een rood leeslint voorziene bloemlezing
uit. De Kockere heeft tijdens zijn schrijversloopbaan
duizenden gedichten geschreven en selecteerde uit die stapel
101 teksten voor deze bundel.

N

aast de gedichten nam hij ook 25
illustraties op, voor elk jaar één, van
vaak gerenommeerde illustratoren
waarmee hij heeft samengewerkt. Onder
anderen Klaas Verplancke, Kaatje Vermeire,
Isabelle Vandenabeele, Lieve Baeten,
Sabien Clement en, compagnon de route
sinds het prille begin, Carll Cneut leverden
een prent aan.

In de etalage

Samen over een muurtje vormt de ideale
introductie tot de poëzie van Geert De
Kockere. De bloemlezing bevat teksten
voor lezers van alle leeftijden: van 4 tot
101 jaar, meldt de achterflap. Sommige
gedichten richten zich uitdrukkelijk op de
kleinste lezers met verzen over monsters,
tovenaars en circusartiesten, andere meer
op de adolescenten met regels over ouders,
verliefdheid en verlies. Maar ook volwassen
lezers kunnen zaken van hun gading vinden
in licht absurde, op taalspel gebaseerde en
fantasierijke gedichten, die steevast van een
optimistische vrolijkheid getuigen: 'Ik ben
meer wel wel / dan niet niet / en altijd niet
nooit. // Wel, wel, heb je ooit!'
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Geert De Kockere (1962) studeerde voor
onderwijzer en werd later beroepsjournalist.
Hij was jarenlang hoofdredacteur van Kits,
een veertiendaagse jongerenkrant, en Klap,
een maandelijks actualiteitenmagazine
voor kinderen. Hij debuteerde in 1989
met Vingers in de jam, een poëziebundel
voor kleuters. Daarna volgden snel ook
prentenboeken, filosofische verhalenbundels
en fotoboeken en, meer recent, boeken voor
volwassen lezers. Een van zijn bekendste
titels is Eefje Donkerblauw, geïllustreerd
door Lieve Baten en opgenomen in de Top

Geert De Kockere is een ‘interactief’
dichter. Niet alleen in zijn veelal titelloze
gedichten maakt hij gebruik van technieken
die de lezer bij de tekst betrekken – de
vragen, uitroepen, onomatopeeën en
taalspelletjes zijn legio en doen vaak een
beroep op de medewerking van de lezer –,
ook op digitaal vlak ontwikkelt De Kockere
vaak vernieuwende concepten. Op zijn
Facebookpagina, waarop duizenden lezers
hem kunnen volgen, biedt hij dagelijks
nieuwe gedichten aan, kunnen lezers
hun eigen bloemlezingen uit zijn werk
samenstellen en presenteert hij zelf ook
kleine anthologieën uit zijn oeuvre.

De Kockere
bevindt zich al
vijfentwintig jaar
in de kopgroep van
de jeugdliteratuur
in Vlaanderen

De Kockere bevindt zich al vijfentwintig
jaar in de kopgroep van de jeugdliteratuur
in Vlaanderen en vooral in een genre als
poëzie is dat een grandioze prestatie.
PP

10 van het Mooiste Kinderboek Aller Tijden.
Meer dan 20 jaar na verschijnen is het nog
altijd heel populair en werkt men aan een
verfilming. Voor zijn werk ontving hij
onder meer de Jacob Van Maerlantprijs,
de Interprovinciale Prijs voor Kinderliteratuur, een Pluim van de Maand en
een Vlag & Wimpel. De illustraties en
de vormgeving van zijn prentenboeken
zijn eveneens vaak bekroond. Vertalingen
van zijn werk verschenen in Frankrijk,
Duitsland, Spanje, Italië, Turkije, Rusland,
India, China en Korea.

Geert De Kockere
Samen over een muurtje
De eenhoorn
€ 18,95 | 103 pagina’s
ISBN 978 90 583 8943 5

© Ted van Lieshout
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Ted van Lieshout

Het rijmt. veel versjes & liedjes 1984-2014
'Poëzie is veel spannender dan proza.’ Zo luidt een
karakteristieke stelling van Ted van Lieshout.

Liefst hardop,
zodat het
uitstekend lopende
rijm en ritme niet
verloren gaat

H

ij poneerde deze in Het Parool toen
hij in 2009 de Theo Thijssen-prijs
voor zijn oeuvre ontving, een
gebeurtenis die toevallig samenviel met
de verschijning van het boek Hou van mij,
waarin vijfentwintig jaar dichtkunst is
samengebracht en waarmee Van Lieshouts
veelzijdige, eigenzinnige kunstenaarschap
fraai wordt geïllustreerd.
Nu – vijf jaar later – is er Het rijmt, ‘het
jongere broertje van Hou van mij’, zoals Van
Lieshout de tweede jubileumbundel zelf
typeert, waarmee hij wil zeggen dat deze
nieuwe verzameling wervelende versjes en
liedjes van de afgelopen dertig jaar vooral
bedoeld is voor kinderen tot een jaar of tien.
Dat betekent overigens niet dat dit
unieke, door Van Lieshout zelf schitterend
vormgegeven en geïllustreerde boek niet
geschikt is voor oudere lezers. Stuk voor
stuk zijn de liedjes, waarvan een groot aantal
sinds 1984 in Sesamstraat is opgevoerd,
maar nooit eerder is gepubliceerd, een
genot om te lezen. Liefst hardop, zodat
het uitstekend lopende rijm en ritme niet
verloren gaat.

nonnetjes/ zonder japonnetjes’ en de ‘negen
golfjes’ waarvan er eentje ‘dwars’ was: ‘dat
wou niet naar het strand,/ dat ging ertegenin
en stroomde naar de óverkant’. Soms is
de toon eerder melancholiek, zoals in het
korte, maar in zijn eenvoud veelzeggende,
verontrustende gedichtje over de eenzame
Nico, of het langere, ontregelende gedicht
over Jan, die opbiecht dat er een meisje in
hem zit dat eruit wil, waarna zijn vader hem
negeert en Jan piekerend de nacht tegemoet
treedt. En soms is hij scherpzinnig, zoals
in het met de Willem Wilminkprijs (2010)
bekroonde, dubbelzinnige Onberispelijk,
waarin Van Lieshout terecht opmerkt dat
‘heel gewóón’ ook bijzonder is.
Behalve dat die soepele afwisseling van
lichtvoetig en ernstig rijm Van Lieshout
kenschetst, bevestigt het ook zijn gelijk.
Van Lieshouts ongekunstelde taalspel
– de basis van goede poëzie – creëert
bewegingsvrijheid. Het rijmt verrast door
variaties in vorm, beeld en thematiek.
Inderdaad: poëzie is spannender dan proza.
MN

Ted van Lieshout
HET RIJMT. VEEL VERSJES & LIEDJES
1984-2014
Leopold
€ 19,99 | 96 pagina’s
ISBN 978 90 258 6499 6

Ted van Lieshout (1955) Dichter,
illustrator, vormgever, conservator van
drie papieren musea, activist in de (kinder)
boekenwereld, geanimeerd verteller en
tegendraads vernieuwer: Ted van Lieshout
is het allemaal. Dat hij in geen enkel hokje
past en niet vastzit aan één vorm en één
doelgroep bewijst hij iedere keer weer.
Na de Gerrit Rietveld Academie werkte
hij voor de kinderkrant van Vrij Nederland.

In 1986 debuteerde hij met de dichtbundel
Van verdriet kun je grappige hoedjes
vouwen. De teller staat nu op ruim zestig
kinderboeken en twee boeken voor
volwassenen. Van Lieshouts prijzenkast
puilt inmiddels uit. Dit voorjaar werd hij
nog genomineerd voor de Hans Christian
Andersen Award, de ‘kleine Nobelprijs’.

In de etalage

Soms is Van Lieshout aangenaam kolderiek
en tegendraads. Zoals in de Annie M.G.
Schmidt-achtige versjes over de ‘drie

15

Samen is een kort woord,
maar je komt er ver mee.
Verder dan met helemaalalleen,
ook al is dat veel langer.
Helemaalalleen
is een laddertje tegen de muur.
Je hóórt het: helemaalalleen.
En je denkt: ik kom er wel.
Maar je komt er niet.
Samen, je hoort het ook, veert.
Als een trampoline.
Je springt er makkelijk mee
óver het muurtje,
soms tot in de wolken.

Geert De Kockere
Samen over een muurtje.
101 gedichten van Geert De Kockere

Herfst

Er waren duizend blaadjes
uit een beukenboom gevallen.
Ze waren zomaar los gewaaid
en dansten met zijn allen
tot in de sloot en dreven
met de stroming mee.
Waarheen? Naar zee.

Er was een vierkant blaadje bij
en daarop stond geschreven.
Ik mis je!, kon ik lezen.
Maar de andere letters dreven.

Ik weet niet wie wie mist,
maar het komt goed, hoor, want,
achter elke zee is land.
Er wacht altijd, altijd
iemand aan de overkant.

Ted van Lieshout
Het rijmt. veel versjes & liedjes 1984-2014

© Tessa Posthuma de Boer
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Lieke Marsman
De eerste letter

De gedachtenstorm is gaan
liggen, en de
poëzie is terug

Een wonderkind is Lieke Marsman wel genoemd. Enthousiast
werd Wat ik mijzelf graag voorhoud – haar debuut –
ontvangen, ze won er niet minder dan drie prijzen mee. Na
die stormachtige entree was het even stil. Tot afgelopen jaar
De eerste letter verscheen, waarmee de jonge Marsman haar
reputatie bevestigde.

I

n haar debuut liet ze al zien een denker
te zijn, maar in De eerste letter lijken
dwanggedachten en waandenkbeelden
een eigen leven te leiden. Angst voor van
alles en nog wat speelt een grote rol en zit
zelfs de poëzie in de weg: ‘Poëzie / lijkt me
vandaag een land / waar ik geen ticket naar
toe / heb gekregen (…) / een ver eiland /
vol pinguïns.’

is – weet ze van een laconieke charme te
voorzien, al schemert ook in dit soort stoere
regels kwetsbaarheid door.
De eerste letter eindigt met een teder
wiegeliedje. De gedachtestorm is gaan
liggen, en de poëzie is terug. Om hopelijk
niet meer weg te gaan, want Lieke Marsman
is een aanwinst voor de Nederlandse poëzie.
JM

Op papier klinkt het ongeveer zoals het er
in een hyperbewust en piekerend hoofd aan
toe moet gaan. Er is voortdurend gepraat
en nu eens mompelend, dan weer ruziënd
met (ex-)vriendjes, om zich plotseling te
realiseren: ‘tegen wie praat ik eigenlijk?’

Lieke Marsman
De eerste letter
Uitgeverij Van Oorschot
€ 14,50 | 58 pagina’s
ISBN 978 90 282 6058 0

Lieke Marsman (1990) debuteerde als
dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de
bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd
ze bekroond met de Lucy B en C.W. van der
Hoogtprijs, de Liegend Konijn Debuutprijs
2011 en de Buddingh'-prijs 2011. De eerste
letter is haar tweede bundel.

In de etalage

Deze gedichten zijn een poging de taal, de
poëzie weer terug te veroveren en rust te
vinden. ‘De mooiste mens / is de mens die
niet nadenkt; die zichzelf genoeg vertrouwt
om geen / woorden nodig te hebben in het
hoofd bij het zetten van een kopje / thee’,
schrijft Marsman ergens aforistisch. Dat het
nooit somber of zwaar wordt, komt doordat
ze haar soms panische angsten in een flinke
dosis absurditeit weet te verpakken. Zelfs de
allerpijnlijkste situaties – zoals een meisje
dat door haar vriend bont en blauw geslagen
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Els Moors

Liederen van een kapseizend paard
Liederen van een kapseizend paard is meteen identificeerbaar
als een bundel van Els Moors. De authentieke, absurdistische
en bedrieglijk lichtvoetige toon die Er hangt een hoge lucht
boven ons definieerde is ook terug te vinden in deze bundel.

E

n ook in deze bundel vindt de
lezer gedichten met alledaagse
taferelen, die met het oog en het
woord worden gedemonteerd in deeltjes
en opnieuw gemonteerd tot ontwrichtende
waarnemingen en ontregelende gedichten.
Meestal heerst er in de gedichten een
onbehaaglijk gevoel van dreiging, steekt
de mogelijkheid van geweld de kop op of
regeren eenzaamheid en paranoia over de
verteller. Een wat bittere en wrange humor
doorkruist de gedichten en tovert een
grimlach rond de lippen van de lezer.

inhoudelijke en op het formele vlak. Met
deze uitdagende bundel bevestigt Els Moors
haar reputatie als één van de coming ladies
van de poëzie in Vlaanderen.
PP

Een wat bittere
en wrange
humor doorkruist
de gedichten
en tovert een
grimlach rond
de lippen van
de lezer

In de etalage

Liederen van een kapseizend paard biedt een
caleidoscopisch beeld van een wereld waarin
de personages ten onder gaan aan, zo stelt
de flaptekst, 'een teveel aan lichtheid'. De
bundel biedt een beeld van een dichterlijk
subject dat een weg zoekt in een wankel
bestaan, en die zoekt naar wat (lichamelijke)
relaties kunnen betekenen voor het
verlangen de eenzaamheid te doorbreken.
En ook al oogt het werk van Els Moors
springerig en speels, het getuigt eveneens
van een sterk gevoel voor compositie op het
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Els Moors (1976), werd door de Vlaamse
en Nederlandse met lof overladen voor haar
debuut Er hangt een hoge lucht boven ons
(2006). De bundel werd genomineerd voor
de C. Buddingh'-prijs en bekroond met de
Herman De Coninckprijs voor het beste
poëziedebuut. ‘Een droomdebuut’, schreef
de jury over de bundel. In 2008 debuteerde
Moors als prozaschrijver met Het verlangen
naar een eiland, een roman over liefde,
seks en de hunkering naar de ander. Daarna
verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

Els Moors
Liederen van een kapseizend paard
Nieuw Amsterdam
€ 17,50 | 64 pagina’s
ISBN 978 90 468 1583 0

Els Moors
Liederen van een kapseizend paard

al mijn woorden blijven wijken
voor het eigenzinnige blaffen
van mijn mond

als ik hem onder ogen had
kunnen komen de hond
is de hond is de hond

de straat verandert met het licht
van haar voorbijgangers de
schijnwerpers in het theater
de ingebeelde drempel
de dood zoals ik me hem
had voorgesteld

het is al erg en toch zal het nog
erger worden ik ben niet dat
wat mij omringt ik heb alleen
spiegels nodig omdat ik voor mezelf
onzichtbaar blijf als ik niet ook
blind naar binnen kijk

Lieke Marsman
De eerste letter

hoe ben ik ooit weggekomen met een paar
blauwe sproeten, een hoofd dat van
bewondering uiteenspat, verdient
op z’n minst één geamputeerd been – een hoofd
dat zo alleen is.

Toen ik vanochtend in je auto zorgvuldig
mijn lichaam bestudeerde, ben ik tot de conclusie gekomen
dat deze blauwe plekken me niet tot mijn recht
doen komen, waarmee ik wil zeggen dat ik
graag meer dan je afdruk zou zijn. Want begrijp jij
twee mensen die zeggen verliefd te zijn, maar slechts
de pinken ineenslaan? Als ik hen kon zijn
voor een avond, zou ik in ons duiken en
het verschil vergeten tussen binnenen buitenkant, zowel binnen
als buiten zijn. En als ik mezelf
kon zijn voor een avond, zou ik willen
dat die avond bleef duren. Nee,

Wat ons leeft leeft ons uit

© Karoly Effenberger
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Alfred Schaffer
Mens dier ding

Als je eerste dichtbundel meteen in de prijzen valt, en als
vrijwel alles wat je daarna schrijft vervolgens lovend
onthaald wordt, dan ben je een groot dichter. En inderdaad,
Alfred Schaffer bewees met zijn laatste bundel Mens dier
ding (2014) opnieuw aan een eigenzinnig oeuvre te bouwen.
Een ‘gebeurtenis’ werd de bundel in NRC Handelsblad zelfs
genoemd.

M

ens dier ding is geïnspireerd
op het met mythes omgeven
levensverhaal van Koning Sjaka,
een wrede heerser, die begin negentiende
eeuw het Zuid-Afrikaanse Zoeloerijk
stichtte en een nieuwe vorm van oorlog
voeren introduceerde, met kortere speren.
Schaffer trekt voor zijn poëtische epos
alle vertelregisters open. Uit moppen,
rechtbankverslagen met tweets, lyriek,
dagdromen en een quiz laat hij een verhaal
van alle tijden ontstaan. Het leven van
Sjaka, verschoppeling en held, opgebouwd
uit stukken en fragmenten. Of zoals ergens
te lezen is: ‘Op van alles en nog wat ben ik
gebaseerd/ niet op de waarheid’.
Het verhaal vertelt over Sjaka’s geboorte als
‘buitenechtelijke vogelverschrikker’, over
zijn jonge jaren waarin hij werd gepest, over
zijn opkomst als koning en zijn waanzinnige
gewelddadigheid:

terug en trekt het wapen uit de keel
En uiteindelijk gaat het ook over Sjaka’s
eigen dood. Maar nooit is helemaal uit te
maken wat echt is en wat niet; steeds wordt
het kunstmatige van de poëzie benadrukt.
Zo volgt na een spectaculair moment
met Sjaka in de hoofdrol doodleuk als
commentaar: ‘het is een peperdure scène,
vol megalomane special effects.’
De in Zuid-Afrika woonachtige Schaffer
schrijft met humor, met schwung, teder
en bedachtzaam; zijn beelden brengen de
dagelijkse gewelddadigheden in Afrika, het
Midden-Oosten en elders in de wereld in
gedachten – zijn poëzie laat zien tot wat voor
dierlijks een mens in staat is en hoe weinig
een mensenleven soms waard is. Dat maakt
diepe indruk.

Maar nooit is
helemaal uit te
maken wat echt
is en wat niet;
steeds wordt
het kunstmatige
van de poëzie
benadrukt

JM

In de etalage

Met een smakelijke grijns trekt hij zijn wapen
uit de keel van een tegenstander, spoelt het
filmpje
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Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf
dichtbundels, waaronder Schuim (2006) en
Kooi (2008), en won de Jo Peters Poëzieprijs,
de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt
Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij
doceert aan de universiteit van Stellenbosch
in Zuid-Afrika.

Alfred Schaffer
Mens dier ding
De Bezige Bij
€ 18,90 | 72 pagina’s
ISBN 978 90 234 8283 3

© Chris Ward
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Peter Verhelst
Wij totale vlam

Verlies en afscheid
zijn een wezenlijk
onderdeel van een
(liefdes)relatie

Peter Verhelst heeft steeds bijzonder veel aandacht gehad
voor de vormelijke en constructieve aspecten van afzonderlijke
gedichten, cycli, bundels en zijn complete oeuvre. Motieven en
beeldenreeksen hernemen zich voortdurend, grijpen in elkaar,
trekken elkaar aan, stoten elkaar af, en heffen elkaar tenslotte op.

V

erhelst wantrouwt begrippen als
eenduidigheid, voltooiing en transparantie, en laat zich liever leiden
door een ontsporende taal die alle kanten uit
kan schieten. Zijn bundels werden geregeld
weerbarstig en lichamelijk genoemd, en de
vele verwijzingen naar literatuur, beeldende
kunsten, dans, theater, muziek en klassieke
mythologie deden vaak een beroep op de
belezenheid en culturele kennis van de lezer.
In Wij totale vlam zijn die verwijzingen onderhuids gebleven en vooral zichtbaar in de
verantwoording. Een aantal gedichten zijn
geschreven voor andere auteurs (Leonard
Nolens en Ivo Michiels) en kunstenaars
(Johan Tahon), werden geschreven naar aanleiding van een kunstproject of met het werk
van Robert Devriendt in het achterhoofd of
ontstonden tijdens het werken aan theaterstukken in opdracht van Veenfabriek.

geliefden. Van in het prille begin van zijn
oeuvre is de onmogelijkheid van een totale
versmelting tussen twee geliefden een
grondgegeven. Een totale eenmaking leidt
onafwendbaar naar vernietiging van het zelf.
Verlies en afscheid zijn een wezenlijk
onderdeel van een (liefdes)relatie. Dit alles
wordt verwoord in vloeiende, snel op elkaar
volgende versregels die niet zelden gebruik
maken van de ellips om de snelheid van
het denkproces van de verteller voelbaar te
maken. De lezer geeft zich gemakkelijk over
aan de sensualiteit van Verhelsts taal van
Verhelst en laat zich graag meevoeren op
die snelstromende taalwaterval.
PP

Peter Verhelst
Wij totale vlam
Prometheus
€ 15,00 | 68 pagina’s
ISBN 978 90 446 2520 2

Peter Verhelst (1962) debuteert in
1987 met de dichtbundel Obsidiaan, die
meteen de Paul Snoekprijs en de Prijs
voor Letterkunde van de provincie WestVlaanderen wegkaapten. Hoewel Verhelst
zich als dichter had doodverklaard in de
bundel De boom N (1994), verschijnt
er toch nog een achtste, lijvige bundel,
Alaska (2003). Nieuwe sterrenbeelden wint
de Jan Campertprijs en de Herman de
Coninckprijs.

Peter Verhelst oogst niet alleen succes als
dichter, maar ook als prozaschrijver en
theatermaker. Dankzij zijn roman Tongkat
(2000), die bekroond werd met de Gouden
Uil, de jonge Gouden Uil en de Driejaarlijkse
Vlaamse Cultuurprijs Literatuur, groeit de
cultschrijver van toen uit een tot auteur voor
een breed publiek. Verhelst maakt ook furore
als toneelschrijver, auteur van boeken voor
jonge lezers. Zijn werk kan ook rekenen op
internationale belangstelling.

In de etalage

In Wij totale vlam brengt Verhelst een van
zijn basisthema’s op een bijzonder heldere,
vloeiende en fascinerende wijze onder
woorden. De bundel beschrijft de aantrekking tussen en de verwijdering twee
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Sjaka die slaapt met zijn speer.
Staand.
Vogels, vlinders, alles wat beweegt sterft door zijn blik.
Bij vrije verkiezingen zou hij grandioos verliezen.
Wie hem liefheeft stuurt hij op een hopeloze missie.
Om te creperen onderweg
of om terug te keren, uitgemergeld.
En dan die vragen en die opdrachten.
Breng die berg daar naar mijn huis.
Breng mij een edelweiss.
Hoeveel is 33.445.678 maal 17.578.798.906 gedeeld door 21.
Wie zou oorspronkelijk de mannelijke hoofdrol spelen
In Gone with the wind.
Waar denk ik aan op dit moment.
Niemand die een antwoord heeft
of aan de opdracht kan voldoen, behalve twee of drie –
ook die vinden de dood.
De perszaal blijft leeg.
Het hoofdkwartier verlaten.
Geen mens die Sjaka’s daden nog bezingt
het vuur is bezig snel te doven.
Blazen beste onderdanen, blazen!

Alfred Schaffer
Mens dier ding

Weet je nog?

Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen op de rand
Van een berg leek het wel, die keer dat we jubelend, een seconde,
Niet langer, enkele millimeters over de rand leken we, nooit eerder
Dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelofelijke trilling
Die er achteraf gezien misschien niet eens, die ene vlam,
Die uit ons opschoot, zeiden we, of die we hadden kunnen zijn, dachten we,
Buiten adem, die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen,
En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk dachten we, en dat we ons nooit
Eerder zo overvol, hoe we wisten dat we vanaf nu elke seconde verder, weet je nog
Hoe we, zeiden we soms, dat we wisten dat we nooit meer, dat we er altijd
Aan zouden denken hoe de lont vanaf nu verder, almaar verder, onherroepelijk
Elke millimeter een millimeter dichter bij die andere, die totale vlam
Die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begon te likken.

Peter Verhelst
Wij totale vlam

COLOFON
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), Victor Schiferli (dichter en
beleidsmedewerker bij het Nederlands
Letterenfonds) en Rick de Leeuw (dichter,
zanger en journalist).
Design brochure: DSGN.FRM

Deze brochure wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19
2514 EB Den Haag
Postbus 10595
2501 HN Den Haag
T + 31 70 346 95 48
info@taalunie.org
www.taalunie.org

Nederlands Letterenfonds
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam
T +31 (0)20 5207300
post@letterenfonds.nl
www.letterenfonds.nl

Bestelinformatie over
de 10 uitgelichte bundels
ISBN
978 90 254 4291 0

Charles
Ducal

De buitendeur

€ 21,99

91 pag

Atlas Contact

ISBN
978 90 254 4117 3

Maarten van
der Graaff

Vluchtautogedichten

€ 21,95

80 pag

Atlas Contact

ISBN
978 90 234 7901 7

Miriam Van
hee

Ook daar valt
het licht

€ 16,50

45 pag

De Bezige Bij

ISBN
978 90 295 8921 5

Hester
Knibbe

Archaïsch de
dieren

€ 18,95

80 pag

De Arbeiderspers

ISBN
978 90 583 8943 5

Geert
De Kockere

Samen over
een muurtje

€ 18,95

103 pag

De eenhoorn

ISBN
978 90 258 6499 6

Ted van
Lieshout

Het rijmt

€ 19,99

96 pag

Leopold

ISBN
978 90 282 6058 0

Lieke
Marsman

De eerste letter

€ 14,50

58 pag

Uitgeverij Van Oorschot

ISBN
978 90 468 1583 0

Els Moors

Liederen van
een kapseizend
paard

€ 17,50

64 pag

Nieuw Amsterdam

ISBN
978 90 234 8283 3

Alfred
Schaffer

Mens dier ding

€ 18,90

72 pag

De Bezige Bij

ISBN
978 90 446 2520 2

Peter
Verhelst

Wij totale vlam

€ 15,00

68 pag

Prometheus

Bundels leverbaar
De tien hier voorgestelde bundels
kunnen besteld worden bij de betreffende
uitgeverij. Voor de tien titels geldt tijdens de
Poëzieweek een extra boekhandelskorting
en/of wordt promotiemateriaal beschikbaar
gesteld door de uitgeverij.

Bestel

de PoËziegeschenken en de
promotiematerialen voor 31/10/14
Nederlandse boekhandels bestellen via www.cpnb.nl
Vlaamse boekhandels bestellen bij boek.be

Schrijvers School
Samenleving
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
T +31 (0) 20 6234923
info@sss.nl
www.sss.nl

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal van Merlenstraat 30
2600 Berchem | België
T +32 (3) 270 31 61
info@vfl.be
www.fondsvoordeletteren.be

CPNB Klantenservice

Boek.be

(op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.30 uur)
T	 +31 (0) 20 - 626 34 36
F +31 (0) 20 - 427 61 68
@ klantenservice@cpnb.nl
Stichting CPNB
Postbus 10576
1001 EN Amsterdam Nederland

T	 +32 (0)3 230 89 23
F +32 (0)3 281 22 40
@ promotie@boek.be
Huis van het Boek
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout
België

27.01

UitreiKing
herman de
cOnincKPrijS

28.01

UitreiKing
VSB POËZiePrijS

POËZiegeSchenK
ilja leOnard
Pfeijffer

29.01

gedichtendag

cadeaU 04.02
Bij aanKOOP Van
BeKendmaKing
€ 12,50 aan
POËZie

winnaar tUring
gedichtenwedStrijd &
gedichtenBal

KijK VOOr alle actiViteiten OP www.POeZieweeK.cOm

