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Speciale editie naar aanleiding 
van gedichtenweek. 
 
Traditioneel start de laatste donderdag 
van januari gedichtenweek.  Net als vorig 
jaar zal gedichtendag -donderdag 27 
januari- op onze school op alternatieve 
wijze moeten “gevierd” worden, omwille 
van jeweetwelwat.   
 

 
 

Het overkoepelende thema dit jaar is de 
natuur, wat helemaal zo gek nog niet is. 
 
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen 
opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer 
de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-
natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-
natuur, de wandel-je-mee-natuur, de 
hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-
natuur, de laten-we-samen-over-een-
beekje-springen-natuur. We hebben het 
avontuur in onze achtertuin herontdekt, 
de schoonheid van onze beken en bossen, 
vogels die we gisteren niet hoorden, 
eekhoorns die we niet meer zagen. We 
werden weer verliefd op onze vierkante 
meter tuin, de geraniums op ons balkon. 
 
Tijdens deze Poëzieweek laten we ons 
verrassen door 
lieveheersbeestjeswoorden, door 
slingerplantzinnen en varenverzen. We 
fluisteren gedichten om de dieren te 
verwarmen in hun winterslaap, we laten 
onze woorden waaien in de wind. We 
geven taal aan wat we belangrijk vinden 
en willen bewaren. We zingen luid over  
 

 
 
een groene toekomst, vol bloesemingen 
en overvloed. 
(bron: 
https://www.poezieweek.com/thema) 
 
Ramsey Nasr schreef het Poëziegeschenk 
met als titel Wij waren onder de 
betovering.  Dit Poëziegeschenk is een 
verzameling van tien gedichten die op 
zichzelf staan en gebaseerd zijn op de 
brieven die Vincent van Gogh schreef. 
 

 
 
Net als vorig jaar staat dit krantje bol van 
gedichten met onder meer Herman de 
Coninck als spilfiguur en een subjectieve 
selectie van gedichten door de redactie 
van ons Cultuurkrantje. 
 
Veel leesplezier 
De redactie 
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Hommage van de maand: 
Herman de Coninck 
 
 
Geboren 21 februari 1944 
Gestorven 22 mei 1997 
Belgisch dichter,essayist, journalist 
“De man die zijn volk poëzie leerde lezen” 
 
Germaanse filologie aan KUL 
1966-1970: leraar 
1970-1983: journalist bij Humo 
1983: NWT (Nieuw Wereldtijdschrift) 
1997: sterft in Lissabon aan hartstilstand 
 
Gedichten 
1969: De lenige liefde 
1975: Zolang er sneeuw ligt 
1980: Met de klank van hobo 
1985: De hectaren van het geheugen 
 
Essays: 
1983: Over de troost van pessimisme 
1994: Intimiteit onder de melkweg 
 
1978: prijs Vlaamse Provincieën 
1986: J. Campertprijs 
1995: Gouden uil 
 
Geeft zijn naam aan de Herman de 
Coninckprijs 
 
 
 

 

 
 
Twee postume cultuurprijzen is 
te veel van het goede, zelfs 
voor iemand die op zo’n 
spectaculaire wijze het land 
met zijn dood heeft doen 
opschrikken. Want geef toe, 
weinigen zullen het hem 
nadoen: doodvallen in de stad 
van Pessoa, onderweg naar 
een literair congres, in de 
armen van een gevierde 
dichteres, met een pléiade van 
dichters en schrijvers bij de 
hand die een vers aan je zullen 
opdragen, en dat alles net op 
tijd voor het middagjournaal.  
(K. Hemmerechts) 
 
In dat bewuste middagjournaal op 22 mei 
1997 werd inderdaad de onverwachte 
dood van de dichter aangekondigd.  Hij 
was pas 53 jaar geworden en liet een 
omvangrijk oeuvre na van gedichten, 
opiniestukken en brieven.  Die werden na 
zijn dood gebundeld en prachtig 
uitgegeven. 
   

 
(gedenksteen in Lissabon) 

 
De Coninck is als dichter onze 
belangrijkste vertegenwoordiger van het 
neorealisme.  Er wordt over hem beweerd  
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dat hij zijn volk -in navolging van 
Conscience- leerde poëzie lezen.  Zijn 
gedichten zijn bedrieglijk toegankelijk, 
maar zetten toch aan tot nadenken.  Ik 
bewonder heel erg hoe hij schijnbare 
eenvoud koppelt aan een diepe 
gelaagdheid.  Zijn gedichten bieden naast 
inzicht ook troost en dat heeft veel te 
maken met het turbulente en  
vaak niet zo gelukkige leven van de 
dichter.  Hij schreef geregeld 
autobiografisch en stelde zich daardoor 
kwetsbaar op, we herkennen ons als lezer 
in zijn poëzie. 
 
Met de gedichtenweek in het vooruitzicht 
krijgen jullie in deze hommage rijkelijk 
veel gedichten ter illustratie van zijn leven 
en ideeën.  Geniet van deze pareltjes! 
 
Ten slotte, omdat het niet de bedoeling is 
het hele nummer te vullen met leven en 
werk van de Coninck zal er geen ruimte 
meer zijn om ’s mans essays en 
journalistiek werk te bespreken.  Openen 
doe ik met een profetisch gedichtje, 
herinner je dat hij in Lissabon is gestorven.    
 
 
 
 
Wraak 
Ik sta geregistreerd. Geboorte, plaats, tijd. 
Ik sta voor zowat één kilo papier: 
Geboorteakte, militie, verhuizen van daar naar hier, 
politieke sympathieën, vakbondsaangehorigheid. 
 
Daarom ben ik op zoek naar een plek op de 
   grens van drie naties. 
Daar wil ik dan sterven. 
Want ik wil met mijn dood op z'n minst het 
   plezier bederven 
van een stuk of twintig administraties. 
 

 
 
 
 
 

 
1969: De lenige liefde 
 

 
 
Deze eerste dichtbundel was meteen raak.  
De Coninck schrijft toegankelijke poëzie 
over de gewone dingen uit het leven.  Hij 
wint er onder meer de Yang-prijs mee.  De 
lenige liefde is de meest verkochte 
Vlaamse dichtbundel van de 20ste eeuw.  
Gedaan met de hermetische poëzie van 
Lucebert of de barokke taal van Claus, de 
Coninck schrijft op een frisse en 
verfrissende manier.  Hij wordt “de vader” 
van het neorealisme genoemd omdat hij 
vaak over de gewone dingen des levens 
schrijft.  Anderzijds, vind ik toch ook nog 
een vleug romantiek in zijn schrijfsels 
terug.  Ik denk dat het vooral zijn taal is 
die hem een realist maakt, hij benoemt 
zonder schroom de dingen, getuige dit 
gedicht over de verwekking van zijn 
zoontje.  Oh, ja, en de titel van de bundel 
verwijst naar zijn eerste vrouw, An 
Somers, die turnlerares én erg lenig was J 
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Hotel Eden 
En ’s nachts gingen we naakt zwemmen, we zwommen 
onze namen op het water, ik zwom n in twee 
grote letters, jij zwom uitgebreid aan de naam 
Herman, en met de gouden maan eroverheen 
leek het wel of we onze namen definitief 
genoteerd hadden op een van de gewijde bladzijden 
van het Boek 
 
Nadien kuste ik de waterdruppels 
van je gezicht, voorzichtig één voor één 
zoals een pointillist toetsjes aanbrengt 
op zijn doek ‘naakte vrouw bij maanlicht’, 
en in geen enkele vergelijking pasten je 
borsten zo mooi als in mijn handen. 
 
En in bed, ik kwam al van ver aan- 
gerend declamerend ‘Hier Ruk Ik Aan 
Met Een Erectie Als Een Pompiersladder 
Om Jouw Brand Te Blussen’ en we lachten 
en wat maakten we een leven 
 
dat we negen maanden later Tomas zouden noemen 
 

 
 
1975: Zolang er sneeuw ligt 
 

 
 
Op een zaterdagavond in september 1971, 
rijden de Coninck en zijn vrouw An naar 
Mechelen. Thomas zit op de schoot van 
An. Ze zouden de baby bij hun ouders 
afzetten en naar een concert gaan. Het is 
schemerdonker. Op hun rijvak verschijnt 
een tegenligger. De koplampen aan. De 
auto komt recht op hen ingereden. 
Moeder en kind worden uit de auto  
geslingerd en met een ziekenwagen naar 
het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis in  

 
Mechelen gebracht. Herman, die slechts 
lichte verwondingen heeft, blijft ter 
plaatse achter. Thomas overleeft het 
ongeval, maar An zou later die avond 
overlijden. De schrijver is er niet bij, iets 
waar hij heel zijn leven spijt van heeft 
gehad.  
 

 
 
Het valt niet te verwonderen dat pijn en 
verdriet zijn gedichten binnensluipen.  Uit 
schroom begint hij meer dan vroeger met 
taal te spelen, denk bijvoorbeeld aan 
dubbele betekenissen, maar ook aan klank 
en ritme.  Zijn poëzie wordt rijker en met 
bovenstaande bundel wint hij niet alleen 
de Dirk Martensprijs, maar ook de Prijs der 
Vlaamse Provincieën.   
 
 
Verjaardagsvers 
Je zei nooit wat. Ik moest het altijd vragen. 
of je van me hield. en je zoende. 
of het veilig was die eerste keer. 
en je zoende weer. 
en even later of ik het goed deed zo 
en je zoende, o. 
  
Je zei nooit wat, je zei het altijd met je ogen. 
je ogen die helemaal alleen 
in je gezicht achterbleven als ik je verliet; 
je ogen na geween: 
je was er niet, 
je keek me aan als verten 
en ik moest erheen. 
  
En als ik weer tot daar was 
de ogen waarmee je het woord “lieveling” zei, 
keek of het niet veranderde 
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op weg naar mij. 
en toen je naast de weg lag in de wei, 
wat had je niet allemaal gebroken, 
je benen, je ribben, je ogen, mij. 
je zei nooit wat, je zei het altijd met je ogen, 
zoals je daar lag, te zieltogen, 
te zieltogen. 
  
En je ogen die Thomas nu in heeft staan, 
waarmee hij zegt: papa niet weggaan – 
je zei nooit wat, hij zegt het, en jij kijkt mij aan. 
 
 
 
1980: Met de klank van hobo 
 

 
 
Huis-, tuin- en keukenpoëzie 
noemde ik het wel eens. 
Zonder negatieve bijbetekenis 
dan, want in de keuken las ik 
het wereldnieuws, en in huis en  
tuin speelde zich leven en dood 
af. 
(H. de Coninck in Knack, september 1987) 
 
Inderdaad, in deze bundel vinden we twee 
belangrijke thema’s terug: de 
anekdotische wereld uit het dagelijkse 
leven met partner en kinderen en daarop 
geënt, de meer innerlijke werelden van 
reflectie, emotie, herinnering en 
verlangen.   
 
Ondertussen is de Coninck hertrouwd met 
Lieve Coppens en kreeg hij een dochter, 
Laura.  Naast de beschrijving van zijn  

 
relatief gelukkig bestaan, reflecteert hij 
ook over poëzie en de betekenis ervan in 
zijn leven.  Ten slotte staat hij stil bij het 
ouder worden en het sterven.  Ouder 
worden?  De dichter is dan amper 35 jaar 
jong, doch is reeds een “oude ziel”.  
Romantiek komt nu voluit (en 
schaamteloos) naast het neorealisme te 
staan. 
 

 
(Lieve Coppens en dochter Laura) 

 
Los van zijn eigen dichtwerk begint de 
Coninck ook met het vertalen van 
gedichten.  Succesvol zijn de vertalingen 
van de poëzie van de Amerikaanse 
feministische schrijfster Edna St. Vincent 
Millay (1892-1950), die eerst verschenen 
in het tijdschrift Tirade en in 1980 in 
boekvorm samen met een essay zouden 
verschijnen bij Uitgeverij Orion te Brugge 
onder de titel  Ter ere van de goedertieren 
maan. 
 
 
 
Poëzie 
 
Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt: 
mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt 
verdrietje, en het helpt niet; 
zoals je een hand op haar hete voorhoofdje 
legt, zo dun als sneeuw gaat liggen, 
en het helpt niet: 
 
zo helpt poëzie. 
 
 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 januari 2022 ** 

 6 

 
 
Huurcontract 
Misschien rust op dit huwelijk geen levenslange zegen, 
maar wel het soort zekerheid 
van een te hernieuwen huurcontract 
drie-zes-negen. 
We zijn binnen voor de regen 
van melancholie. 
 
Misschien is dat minder passionant 
dan vroeger, als je klaarkomt vraag ik 'wablieft' 
en grappen in die trant. 
Maar ik heb je meer dan vroeger lief: 
er is zoveel mee 'jou' nu dat ik ken, 
zoals ik ook voor jou meer ikken ben. 
 
En allemaal samen hebben we dat zootje van zes. 
(Zoontje bedoel ik, maar de schrijffout mag blijven 
staan.) 
Vaak kan ik niet slapen 
van het denken eraan. 
 
En dan denk ik: net een heus gezin. 
En ik tast naar jouw hand. 
En jij slaapt evenmin. 
 
 
 
 
1991: Enkelvoud 
 

 
 
 
Enkelvoud is een zorgvuldig 
gecomponeerde dichtbundel in cycli van 
respectievelijk tien, dertien en twaalf 
verzen. De centrale figuur in elke cyclus 
verspringt voornaamwoordelijk van 'wij' 
naar 'hij' en ten slotte naar 'men'. De 
aanwezigen zijn de kinderen, de afwezige 
is de gescheiden moeder. De tragiek van 
het onvolledige gezin wordt scherp en 
tegelijk mild, maar steeds smartelijk  

 
verbeeld. Het leven in 'enkelvoud' is niet 
eenvoudig. 
(Bron: Ton Anbeek in dbnl) 
 
De dichter verwerkt en beschrijft de 
scheiding van zijn tweede vrouw, Lieve 
Coppens.  Hoewel, verwerken.  Naar eigen 
zeggen is hij dat verdriet nooit echt te 
boven gekomen.  Het houdt hem bezig 
hoe de kinderen hierop reageren; Laura 
zei daar onlangs over dat ze allemaal 
gelukkiger waren na de scheiding 
(interview Humo). 
 
 
Enkelvoud 
Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was: 
wat ouders deden, en wat alles dus ging doen: 
een tafel bij een stoel, nu bij toen. 
Het meervoud van geluk was: wij. 
  
Sindsdien heeft ze geleerd wat enkelvoud is. 
Zij. Nu weer half van jou, morgen half van mij. 
 
Toen ze acht was was ze tien. 
Eén helft van haar gezicht lief, 
De andere liever. Bang om te kiezen 
tussen verliezen en verliezen. 
 
Vandaag is ze gewoon twaalf. 
Vier ouders, twee echt, twee stief. 
Slapen gaan moet met eindeloos gezoen. 
Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat blijven is. 
Wat ouders niet en kinderen wel doen. 
 

 
De vier ouders in het gedicht doen het al 
vermoeden, de Coninck waagt zich toch 
opnieuw op het liefdespad: intrede 
schrijfster Kristien Hemmerechts.  Ook die  
relatie lijkt turbulent te verlopen -de 
Coninck is een hevig drinker en notoire 
nachtraaf- toch overwinnen ze de 
moeilijkheden.  Zij zal haar beste werk 
schrijven met hem als eerste lezer en haar 
ode aan hem, Taal zonder mij, toont hun 
liefde voor elkaar en bewondering voor 
elkaars werk.  Als zijn weduwe waakt ze 
nu nog over zijn nalatenschap.  
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(foto: Lieve Blanquart) 
 

"Iedereen wierp een takje gipskruid 
op de slanke kist met zijn magere 
lichaam, neergelaten in een kuil, zo 
diep dat ik ervan schrok, mijn adem 
ervan stokte en ik van die gapende 
rechthoek in het gras wilde 
terugdeinzen. Geen zeeën bier, 
geen sloffen sigaretten vermochten 
hier nog soelaas te bieden. Ik 
maakte een buiging voor hem en 
voor onze gemeenschappelijke 
herinneringen, die nu verder, 
zolang ik nog overeind blijf, alleen 
nog maar mijn herinneringen zullen 
zijn." 
(Jeroen Brouwers) 

 

 
 
 

 
Boek van de maand: Mary van 
Anne Eekhout 
Anne Eekhout schreef een moderne gothic 
novel of romantische griezelroman -een 
literair genre dat romantiek, horror en 
mysterie vermengt- over Mary Shelley, 
auteur van het beroemde horrorverhaal 
Frankenstein. 
 

 
 
Lang was het verhaal Frankenstein 
beroemder dan zijn schepper, een beetje 
zoals in het klassieke sciencefictionverhaal 
zelf student Victor Frankenstein 
overwonnen wordt door het monster dat 
hij creëerde.  Maar, het tij keerde, zo 
merkte ook de Nederlandse schrijver Anne 
Eekhout wier Mary, een historische roman 
over de tienerjaren van de 19de-eeuwse 
Britse auteur, onlangs is verschenen.  
Eekhouts roman werd nog voor 
verschijning aan maar liefst tien landen 
verkocht.  
 
Gek is het niet, die groeiende 
belangstelling voor Mary Shelley, een 
celebrity in haar tijd met in haar leven 
genoeg drama voor wel tien romans, zo 
blijkt.  Ze was de dochter van de Britse 
feministe Mary Wollstonecraft (die stierf 
in het kraambed) en filosoof William 
Godwin.  Op 16-jarige leeftijd ging Mary 
ervandoor met de dan nog getrouwde 
dichter Percy Shelley, met wie ze als  
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hippie avant-la-lettre door Europa reisde, 
samen met haar stiefzus Claire en ‘mad,  
bad and dangerous to know’ dichter Lord 
Byron.  (wistjedatje: Byrons kamergenoot 
in Oxford was een heuse beer, een echte!)  
Op haar achttiende schreef ze 
Frankenstein, daartoe aangespoord door 
Lord Byron die zijn vrienden opriep tot 
een verhalenwedstrijd om de verveling in 
een natte, sombere zomer aan het meer 
van Genève te verdrijven.  Het engste 
verhaal zou winnen. 
 

 
 
Voor haar roman dook Eekhout in Shelleys 
dagboeken, brieven, biografieën.  Ze 
schreef een soort gothic novel annex 
coming-of-age verhaal rond twee episodes 
uit het leven van de jonge Mary.  Op 14-
jarige leeftijd logeert het meisje een 
aantal maanden in het Schotse Dundee 
waar ze een broeierige, verliefderige 
vriendschap sluit met Isabella Baxter, een 
relatie die zal worden gedwarsboomd 
door de echtgenoot van Isabella’s zus.   
 
De tweede episode speelt vier jaar later 
tijdens de natte, donkere, van wijn, opium 
en kwade dromen doordrenkte zomer in 
Genève.  Een eenzame Mary rouwt om 
haar gestorven dochtertje, tobt over haar 
vrije huwelijk, de relatie met haar stiefzus, 
en werkt in haar hoofd aan haar verhaal, 
aarzelend nog.  De auteur van haar kant 
componeert met ferme hand haar verhaal 
geheel volgens de traditie van de gothic  
 

 
novel: mysterie, paranoïa, enge man, 
monsters, ….. niets ontbreekt! 
 
(Grif geef ik toe dat ik fan ben van deze 
romantische horrorverhalen.  Aan al mijn 
leerlingen vertel ik (met enige zin voor 
drama) de ontstaansgeschiedenis van 
Frankenstein, dus dit boek was een “must” 
voor mij.)  
 
Eekhout weet, volgens mij, perfect de 
sfeer van die tijd te vangen en te 
verpakken in haar eigentijdse interpretatie 
van de gothic novel.  Ze neemt je als lezer 
als het ware mee in de enge leefwereld 
van Mary, waarin soms nauwelijks 
onderscheid wordt gemaakt tussen fictie 
en realiteit (met dank aan de sloten drank 
en laudanium).  Ook stilistisch is dit boek 
een pareltje.  Een absolute aanrader!! 
 
Het was lastig om haar echt te 
leren kennen. Ik heb er lang over 
gedaan voordat ik durfde te 
beginnen met schrijven. De toon 
moest niet vloeken met de tijdgeest 
van toen maar wel een moderne 
tint hebben, zeker in de zin van hoe 
ze over haar gevoelens praat, dat 
werd destijds weinig gedaan. 
(Anne Eekhout in Trouw) 
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Film van de maand: The hand 
of God  
 
In dit Cultuurkrantje volledig gewijd aan 
poëzie mag en kan deze lyrische ode aan 
Napels niet ontbreken.  De film is al enkele 
weken te bekijken op Netflix en loont 
zeker de moeite.  Je moet als kijker wel 
bereid zijn je te laten meedrijven op het 
wat lome tempo (zeker tweede deel van 
de film) en de betoverende sfeer.  Een 
vergelijking met het fenomenale Call me 
by your Name gaat zeker op.  
 
 

 
 
 
De titel laat zich makkelijk verklaren.  In de 
kwartfinale van het wereldkampioenschap 
voetbal in 1986 scoorde de Argentijn 
Diego Maradona de 1-0 tegen Engeland 
met zijn hand.  Iedereen voor de televisie 
zag het, net als het hoofdpersonage van 
de film, Fabietto Schisa (Filippo Scotti).  Na 
de wedstrijd vertelde Maradona aan de 
pers dat hij de goal had gemaakt een 
“beetje met zijn hoofd, en een beetje met 
de hand van God”.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Voordat Maradona in 1984 had getekend 
bij SSC Napoli, de grootste voetbalclub in 
de geboorteplaats van Fabietto, Napels, 
had de tiener de voetbalster reeds in een 
sportauto bij een stoplicht gespot. De 
voetballer knipoogde naar Fabietto. Zijn 
familie geloofde er geen snars van!  Maar, 
Maradona kwam naar Napels en gaf hoop 
aan de inwoners. 
 
Doorheen de film leren we de familie 
beter kennen: de joviale vader Savario 
(Toni Servillo), steunpilaar moeder Maria 
(Teresa Saponangelo) en flierefluitende 
broer Marchino (Nicolas Joubert).  
Daarnaast serveert de film de 
Napolitaanse cultuur als een vettige saus, 
van pamperende “La mamma’s” tot 
vloekende oma’s; van onmetelijk veel 
pasta eten tot allerlei slinkse zijpaden om 
de maandelijkse kosten te kunnen 
behappen.   
 
Clichés hoor ik u denken.  Akkoord, maar 
zoals eerder gezegd het gaat om de sfeer, 
de montage, de haast hypnotiserende 
beeldtaal; u moet bereid zijn u als het 
ware in dat Napolitaanse bad te laten 
zinken.  En, geloof me, u zult het zich niet 
beklagen …. Maar, nog even terug naar 
ons hoofdpersonage, de charismatische 
Fabietto. 
 
 
 
 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 januari 2022 ** 

 10 

 

 
 
De jongen groeit dus op in dit warme nest 
en droomt ervan filmregisseur te worden.  
Veel laat dan ook vermoeden dat 
Sorrentino autobiografische elementen 
zijn film heeft binnengesmokkeld. The 
Hand of God voelt aan als zijn meest 
persoonlijke film tot nu toe, met de 
nodige nostalgie blikt hij terug op zijn 
volwassenwording.  En zo ontpopt de film 
zich als een weemoedige ode aan Napels 
en zijn soms verstikkende, soms 
koesterende familie.  Sorrentino’s 
alterego,  Fabiotto, houdt van  nadenken, 
observeren, fantaseren, …. wat nogmaals 
bevestigt dat de film het niet van 
actiescènes moet hebben!  
 
The Hand of God -op het Filmfestival van 
Venetië bekroond met de Grote Juryprijs 
en de prijs voor het beste jonge 
acteertalent- wijst ons erop dat we open 
moeten staan voor wat er op ons pad 
komt, maar vooral: dat we de verbeelding 
te omhelzen.  In Sorrentino’s wereld staat 
het oproepen van mentale beelden zonder 
dat deze zintuiglijk waarneembaar zijn, 
voor groot geluk. 
 
Te bekijken op Netflix, bij voorkeur tijdens 
een grijze namiddag, loom in de zetel.  
Voorzie ook een pizza of pastaschotel om 
na de film te savoureren. J 
 
 
 
 
 
 

 

Tien gedichten: hoopvol en 
troostrijk …. Subjectieve keuze 
van de redactie! 
 
1. Bernard De Wulf, Thuiskomst 
 
 
Ik heb je lief, al kan ik het niet weten. 
Ik bedenk het als je thuiskomt van een dag 
in je leven. Maar het is geen gedachte. 
Je streelt mijn wang en wie weet, 
dat gebaar. Het wordt duizend keer gemaakt 
voor het bestaat. Hangt je jas aan de kapstok, 
iets van niets, maar morgen ontbreekt het 
misschien. Of schudt de dag uit je haar. 
Wat ik dan daarin zie, is het begin. 
Het huis ontstaat, de tafel neemt plaats, 
wij veroorzaken elkaar. Het is toch niet 
denkbaar dat iemand dit alles verzint. 
 
 

 

 
 
Observator van het gewone, alledaagse 
leven en veel te vroeg gestorven op 23 
december 2021. 
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2. Charles Ducal, Bernard 
 
 
Hij leerde me te zien wat ik niet zag: 
licht dat zo aandachtig is gaan liggen wintergras 
dat het de wereld zwijgen doet, enkel een deken 
vraagt, 
een asbak, de oplettende afwezigheid op een 
terras 
van het gedicht dat zich nog schrijven moet, 
hoe uit een veeg en nog een veeg de verf ontstaat 
en uit de verf een vrouw die iets onzichtbaars 
openlegt 
 
dat men alleen herkent als men de ogen 
bodemloos 
gesloten heeft, en dan ontwaakt in het besef 
alleen te zijn, volstrekt alleen, in deze kamer vol 
rumoer 
waarin men wordt gelezen, wordt geliefd, 
en niemand die het ziet, dat er geen vloer meer is, 
alleen een afgrond, diep, oneindig diep 
waarin men valt en vallen blijft, tot aan het eind 
men iemand ziet die men opnieuw 
en weer opnieuw, en telkens weer opnieuw 
voorgoed verliest. 
 

 
 

 
 
Charles Ducal, Belgisch dichter, schreef dit 
gedicht als een ode aan De Wulf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Peter Verhelst, Vaas 
 
 
Kun je een vaas haar breekbaarheid verwijten 
of een hand het breken van de vaas? 
Misschien is het zo bedoeld 
dat de vaas de hand op zich af zingt, 
zodat de hand niet kan weerstaan, 
hoewel de hand weet dat hij slaat 
en in de vaas al scherven zingen 
voor ze zijn ontstaan.  
 
Waarom zou de hand verlangen naar een vaas 
die, als een hals, zich uitstrekt naar de hand 
die haar wil slaan? En waarom wil de vaas 
haar scherven naar de oppervlakte zingen 
zodat de hand haar niet langer kan weerstaan?  
 
Misschien droomt de vaas wel van de hand 
een roos te maken, wil de hand op zoek gaan naar 
de vaas 
om eindelijk de scherf te vinden 
waarmee hij rozen uit zijn eigen pols kan slaan. 
 

 

 
 
Peter Verhelst is een bekroond dichter, 
romancier en theatermaker. 
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4. Miriam Van Hee, Deze lente 
 
 
deze lente, dit 
nerveuze regenen maakt 
alles weer onzeker en toch 
buiten door het raam 
gaat alles verder: 
 
onrust ingemetseld in 
huisnummers buslijnen 
rekeningen dagen 
graden en 
 
daar lopen onder paraplu’s 
allen die wat willen worden 
die al huizen hebben 
schoenen auto’s 
kinderen 
 
ach, deze lente dit 
uitgesteld ontluiken, dit 
regenen waarin je 
afscheid neemt, de trein 
mist, rondhangt, rechtstaand 
eet, ontredderd, vrij 
 

 

 
 
Miriam Van Hee is dichter en erkend 
vertaler van Russische literatuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Stefan Hertmans, naamloos gedicht 
 
 
Ik zei: herinneringen zijn ervaringen 
Die zinken in het slib van je emoties. 
Je vond het vergezocht. Ik ook. 
 
Je vingernagels parelmoer, 
Het binnenste van oesters. 
Ik ken je nu al jaren, 
Toch went die stille weerschijn niet. 
 
Tel jij je lettergrepen als je bidt 
Tot goden die er niet meer zijn? 
 
Als brasem, zei ik, als moddervis, 
Ze zinken, ze fonkelen voor 
Een oog in duisternis. 
Zoiets. 
 
Hooguit vijftig meter voor me uit, 
O hoe je liep, 
En onze kussen onbereikbaar diep 
En donker als de jaren. 
 

 

 
 
 
Stefan Hertmans schreef besteller Oorlog 
en terpentijn, maar ziet zichzelf vooral als 
dichter. 
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6. Toon Tellegem, Mijn vriend 
 
 
Mijn vriend, 
hij staat aan de rand van een afgrond, 
maar hij wankelt niet, 
 
zij die beweren dat hij wankelt 
weten niet wat wankelen is, 
 
het lijkt op wankelen, 
het lijkt zelfs op vallen, 
op ergens zich nog aan vast willen klampen, 
maar het is het niet, 
 
het is ook geen schreeuwen 
wat hij doet, 
geen terugdeinzen, geen aarzelen, geen omkijken, 
 
het is iets nieuws, 
iets anders, 
iets wat niemand kan – 
 
mijn vriend, 
zijn blauwe hemel, 
zijn slechtvalken ongeduld, 
zijn grauwe winters zuivere onsterfelijkheid, 
 
hij wankelt niet. 
 
 
 

 
 
Toon Tellegen is Nederlander en arts, hij is 
vooral bekend voor zijn kinderboeken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Luuk Gruwez, Sourdine 
 
 
En als er geen tederheid meer is, 
laten wij de tederheid dan veinzen 
met geblinddoekte handen en geloken ogen, 
liggend aan elkander als een grens. 
 
Een woord mag dan niet langer een woord heten, 
maar een mondvol troostvol verzwijgen; 
en verlangen niet langer een armslag lang, 
maar verder, weidser dan een vergezicht 
 
 
 
vol zomervogels, muziek van Mendelssohn, een 
sfumato 
aan Da Vinci ontleend. Jij zult je mooiste 
medelijden 
 
 
ruilen met mijn liefste verdriet; ik, voorzichtig 
talmen 
om het tanen van je lichaam dieper af te tasten. 
 
O als er dan nog tederheid is, 
laten wij de tederheid vrezen 
als een zeer oud zeer. Zoveel tederheid, 
daar kon geen mens ooit tegen. 
 
 

 
 
 
Luuk Gruwez is dichter en essayist, hij leeft van zijn 
pen. 
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8. Ruth Lasters, Verder 
 
 
Als verdergaan onmogelijk lijkt, kies dan één enkel 
verdergaan, één heerlijke 
 
hardnekkigheid, desnoods om drie uur elke nacht 
spuitwater 
horen stukknappende bellen, een soort 
sterrenluisteren 
in plaats van sterrenkijken. Als verdergaan 
onmogelijk 
 
is, kies dan één teruggaan naar een toen dat alle 
ooits 
die je beloofd waren plots nu werden, misschien 
wel naar 
die ochtend dat ambitie och, wat willen groeien 
met 
 
je was als grauwe schimmel door een 
brood. 
 
 
 

 
 
Ruth Lasters is een dichter en Schrijver, ze 
debuteerde met het bekroonde Poolijs in 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Ilja Leonard Pfeiffer, Afscheidsdiner 
 
 
u kunt afruimen 
de witomrande amuse gueule uit de nouvelle 
cuisine 
van chrysanten die in de vaas op de tafel bij het 
raam staan 
maar niet in de vaas op de tafel bij het raam staan 
vegetarische stilleventjes geschetst met de 
zilverstift 
 
laat met de lardeerpriem doorregen goed gevulde 
wildbraad aanrukken en op een rondborstig banket 
van dansend vlees zappen naar glimmend wellustig 
vlees 
als een clip in grootbeeld kleur 
 
serveer mij in roomboter gebakken beelden 
en verzen met boulemie. 
` 
 

 
 

Ilja Leonard Pfeiffer is een van de 
belangrijkste schrijvers van zijn generatie. 
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10. Ramsey Nasr, Richtingwijzers 
 
 
Je moet onthouden 
Dat oude meisjes soms een bel 
Onder hun losgekomen vel 
Opblazen. Alsof wereldbollen 
Onder mijn handen doorrolden 
Kwamen hun gladde lijven langs. 
Der gladheid egels vol van angst. 
 
Je moet onthouden 
Hoe stiekem een nijlpaard stond 
Te huilen aan de Vlaamse Kaai. 
Zijn hoedje was hem afgewaaid. 
Zijn bek lag heel lang op de grond. 
Van suiker hield hij zeker niet. 
Ik dacht niet dat hij me verstond. 
 
Je moet onthouden 
Dat iemands oude ogen breken 
Als oud glazuur. Het bleken 
Haar wimpers zelf die toeklapten 
Vastkleefden en haar uitpakte. 
Ik ben de weg kwijt en ik weet 
Niet waar op ik mijn pijlen schiet. 
 

 

 
 
Ramsey Nasr is dichter en acteur, hij 
schreef ook het poëziegeschenk voor de 
gedichtenweek van 2022 en daarmee is de 
poëtische cirkel rond. 
 
 
 
 
 

 
 

 
En ondertussen in cinema 
Albert 

 
 
Spelregels: 
Online reserveren 
CTS + identiteitskaart tonen 
Mondmaskerplicht 
 
Meer info: www.cinema-albert.be 
 
 
The Worst Person in the World  
 

  
 
Julie wordt bijna dertig, maar kan geen 
genoegen nemen met haar leven. 
Wanneer ze effectief dertig wordt, besluit 
Julie meer uit het leven te halen en zet ze 
een punt achter haar stabiele relatie met 
de 45-jarige succesvolle schrijver Aksel. Ze 
ontmoet de jongere en knappe Eivind, met 
wie ze zich in een nieuw avontuur stort. 
Regie: Joachim Trier 
 
Oordeel van de redactie: prachtige 
acteurs, Oslo, grappig, emotioneel, jazzy 
soundtrack, enzovoort enzoverder.   
Het gaat over jong zijn nu: de druk en het 
twijfelen, het zoeken, de angst om 
ongelukkig te zijn, de angst om de 
verkeerde keuzes te maken en dan maar 
geen keuzes maken, wat eigenlijk toch ook 
weer een keuze is. 
Aanrader als u houdt van filosofische 
levensvragen! 
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Licorice Pizza 
 

 
 
"Licorice Pizza" is het verhaal van Alana 
Kane en Gary Valentine die opgroeien, 
samen optrekken en verliefd worden in de 
San Fernando Valley, 1973. De film is 
geschreven en geregisseerd door Paul 
Thomas Anderson en vertelt het verhaal 
van een avontuurlijke eerste liefde. 
 
Oordeel van de redactie: ik heb genoten 
van elke film die Paul Thomas Anderson 
op ons losliet!  Licorice Pizza gaat niet over 
pizza’s + krijgt overal lovende recensies + 
Sean Penn + Tom Waits = u moest al weg 
zijn!! 
 
 
The tragedy of Macbeth 
 

 
 
Een Schotse heer raakt er door een trio 
heksen van overtuigd dat hij de volgende 
koning van Schotland zal worden, en zijn 
ambitieuze vrouw steunt hem in zijn 
plannen om de macht te grijpen. Denzel 
Washington en Frances McDormand 
schitteren in Joel Coens gedurfde en  
 

 
onstuimige toneelverfilming. Het is een 
verhaal over moord, waanzin, ambitie en 
sluwheid. 
 
Oordeel van de redactie: akkoord, niet 
meteen Joel Coens beste, maar een 
middelmatige Coen-film is nog steeds veel 
beter dan al de rest!  Het verhaal van 
Shakespeare is tijdloos en bijgevolg 
actueel, de acteurs met McDormand op 
kop zijn fenomenaal goed! 
 

Hoopvolle uitsmijter 
 
 
Hope is the thing with feathers 
That perches in the soul, 
And sings the tune without the words, 
And never stops at all, 
 
And sweetest in the gale is heard; 
And sore must be the storm 
That could abash the little bird 
That kept so many warm. 
 
I've heard it in the chillest land, 
And on the strangest sea; 
Yet, never, in extremity, 
It asked a crumb of me. 
 
(Emily Dickinson) 
 
 
Vertaling: 
Hoop is dat ding met veren 
Dat neerstrijkt in de ziel 
Er een lied zonder woorden zingt 
En nooit valt hij er stil 
 
Hoe hard de wind ook waaien zal 
Hoe hevig ook de storm 
Hij die zovelen warmte biedt 
Dat vogeltje houdt vol 
 
Het klonk zelfs in het koudste land 
En in het verste oord 
Toch vroeg het mij in grote nood 
Nog nooit om kruimels brood 


