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Speciale editie naar aanleiding 
van gedichtenweek. 
Traditioneel start de laatste donderdag 
van januari gedichtenweek.  Anders dan 
de twee voorbije jaren kan gedichtendag  
-donderdag 26 januari- opnieuw “gevierd” 
worden op onze school.  Meer details 
volgen via de leerkrachten Nederlands.   
 

 
 

Het overkoepelende thema dit jaar is 
vriendschap, wat erg actueel is.  De 
coronajaren hebben vriendschappen 
immers onder druk gezet.  Ik denk daarom 
dat het zeker nodig is om daar even bij stil 
te staan.  
 
Vriendschap: vrienden steunen, lachen, 
luisteren, beleven, inspireren.  Vrienden 
zijn een belangrijk deel van wie we zijn en 
worden.  Ook poëzie kan uw vriend zijn. 
Gedichten helpen u om vreugde en 
verdriet te delen, om die gevoelens een 
plaats te geven waarvoor u zelf geen 
woorden hebt. 
 
Traditioneel in het Cultuurkrantje van 
januari veel ruimte voor poëzie in al zijn 
facetten; net als de voorbije jaren koos de 
redactie op geheel subjectieve wijze een 
aantal ontroerende gedichten.  Verder is 
er een poëtische film over vriendschap en 
uitgebreid aandacht voor de auteurs die 
dit jaar het Poëziegeschenk schreven: de 
Nederlandse Hester Knibbe en de Vlaamse 
Miriam Van hee. 
 
Veel leesplezier 
Jirka Claessens 

 

Dichters van de maand: Hester 
Knibbe en Myriam Van hee 
Uitzonderlijk geen “museum van de 
maand”, maar focus op de twee dichters 
die het boegbeeld vormen van de 
poëzieweek 2023 én het poëziegeschenk 
schreven.  Ze belichamen het thema 
vriendschap op verschillende manieren. 
Niet alleen koesteren ze een literaire 
vriendschap over de grenzen heen, de 
Nederlandse Hester Knibbe en de Vlaamse 
Miriam Van hee, zijn ook in het dagelijks 
leven al decennialang beste vriendinnen. 
 

 
 
Hester Knibbe (rechts) woont en werkt in 
Rotterdam en werd onlangs 77 jaar jong.  
In België is ze niet zo bekend, maar dat 
heeft uiteraard ook te maken met de 
stiefmoederlijke manier waarmee poëzie 
hier doorgaans wordt behandeld.  Zo 
hebben dichtbundels de naam duur, elitair 
en moeilijk te zijn.  Laat dit poëtisch 
krantje de drempel zijn om eens een 
gedichtenbundel ter hand te nemen.  En 
waarom niet een boekje van Knibbe? 
 
Wie is Hester Knibbe? 
Hester Knibbe volgde een analistenstudie 
en beheerde als klinisch farmaceutisch 
analiste lange tijd het laboratorium van 
een ziekenhuisapotheek. (zie, nu moet ik 
toch een aantal wetenschappers aan 
boord krijgen J) 
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Zij debuteerde in 1982 met de bundel 
Tussen gebaren en woorden. Nadien 
publiceerde zij nog een tiental bundels.  
 
Haar werk is bekroond met de Anna 
Blamanprijs, de Herman Gorterprijs, de A. 
Roland Holstprijs en de VSB-Poëzieprijs. 
Zij publiceerde in diverse literaire 
tijdschriften en nam deel aan 
poëziefestivals in binnen- en buitenland. 
Meerdere jaren was zij bestuurslid van 
PEN Nederland, van 2008-2010 als 
voorzitter.  Ze werd ook stadsdichter van 
Rotterdam. 
 
 
Het is het oog mijn lief 
dat groot of klein de ziel niet 
achter wimper zet en ziet. Van zwart 
 
tot wit kruipt wereld door je lens 
het blinde in en kleurt zich daar tot rood 
en violet tot zee en groen en mens of ding. 
Het is 
 
de verte lief waarvoor je arm 
te kort, je hand te klein en toch 
ze waait naar binnen en verblijft 
 
in heel het lijf als hunkering. 
 
 

 
 
Hester Knibbe over zichzelf: 
Mijn poëzie gaat vooral over mensen, wat 
hen bezighoudt, drijft.  In mijn jongste 
bundel Archaïsch de dieren bijvoorbeeld 
komt een bonte stoet voorbij van mensen 
die willen overleven, zich een plek  

 
bevechten, hun territorium verdedigen, die 
zich, kortom, pogen te handhaven. 
Ik ben een kijker, ik kijk naar wat zich om 
mij heen afspeelt, wat ik in mijn leven 
tegenkom. Daarover schrijf ik. Ik probeer 
daarbij naast en achter het algemene te 
kijken om het bijzondere te zien, wil 
nieuwe, onverwachte verbanden leggen. 
Daarvoor gebruik ik onder meer verhalen 
uit vroegere culturen, mythische figuren, 
om iets te vertellen over nu; de menselijke  
drijfveren zijn wat de basis betreft nog 
altijd dezelfde. 
 
Ook verken ik de huidige tijd, en mijn eigen 
positie daarin, soms via de 
vereenzelviging. Dan laat ik al dan niet 
verzonnen levenden, goden en doden in de 
eerste persoon spreken over hun wel en 
wee, maar evenzogoed een voorwerp of 
een landschap, een tuin, een rivier. Het is 
voor mij een van de manieren om dicht bij 
mijn onderwerp te komen. 
 
(bron: 
http://www.rotterdamsedichters.nl/dicht
ers/hester-knibbe) 

 
 
Die ochtend gingen we naar Père Lachaise. 
We dronken koffie in Café Rond Point 
en staken bij het stoplicht over: 
wie grafwaarts gaat wil er niet aan. 
Wat ingestort was vonden we het mooist. 
Jij nam wat foto's: een gebroken zerk 
met scheefgezakte zuilen, terwijl ik Thebe 
schreef, de dood een stad vol heimelijk 
leven. 
 
Een boom had zich genesteld rond een 
steen, een naam omworteld, 
overschreven, 
alsof dat hooguit breeduit bleef van 
wie ooit stam zei, takken, blad. 
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We keken in een onafzienbaar gat en 
spraken over dàt. Ik zou niet treuren 
op je graf zei je, dat kan ik niet, ik zou 
je missen, missen zou ik je. 
 

 
Wie is Miriam Van hee?  
 

 
 

Miriam Van hee debuteerde in 1978 met 
de bundel Het karige maal, die bekroond 
werd met de Oost-Vlaamse prijs voor 
Letterkunde.  In datzelfde jaar begon ze 
als initiatiefnemer en redacteur van de 
poëziereeks van het Masereelfonds te 
werken aan verspreiding van 
internationale poëzie.  Zelf vertaalde ze 
daarvoor onder meer werk van Anna 
Akhmatova.  Ze was toen ver in de twintig, 
had diverse reizen naar de Sovjet-Unie 
achter de rug en een studie Slavistiek 
afgerond.  Sinds het einde van de jaren 
tachtig doceert ze Russische Literatuur en 
Grammatica in Antwerpen. 
 
 
Het karige maal 
Onder de lamp aan tafel 
zwijgend eten wij; onze handen 
als witte vlekken komen en gaan; 
onze beringde vingers achteloos 
met het vertrouwde brood spelend. 
Geen vreugde niets ongewoons 
is er in de klank van onze 
messen en vorken. 
 
En natuurlijk weten wij niets 
van het geluk van reizigers 
in een avondtrein. 
 

 
Het werk van Van hee wordt met name 
gewaardeerd vanwege de zorgvuldige 
compositie, de uiterste beheersing van de 
taal, waarin kleine nuances in direct 
taalgebruik worden weergegeven.  
 
Miriam Van hee is geen dichter van grote 
woorden, geen boodschapper of 
stellingnemer. Haar werk is het aftasten 
van de alledaagse werkelijkheid, het 
voorzichtig voelen, aanraken en 
observeren van situaties die gewoon en 
algemeen lijken, maar zeer particulier 
worden beleefd. Ze gebruikt dan ook geen 
hoofdletters of punten, laat woorden en 
regels voor zichzelf spreken.  
 
Het verstrijken van tijd is een constant 
thema in het werk van Van hee, net als 
reizen, een beweging door tijd en ruimte. 
Ondanks de alledaagse onderwerpen 
wordt het zichtbaar in directe 
verwijzingen naar dood en naar leven, 
maar ook in de belevenis van tijd, die voor 
iedereen verschilt, afhankelijk van de 
situatie en de plek waar men zich bevindt. 
Verwijzingen naar het verleden worden 
wel voor weemoed aangezien, maar 
dienen vooral om te reflecteren op het 
heden. Dat geldt ook voor de dreiging die 
in verwijzingen naar de toekomst te lezen 
is. Het zegt alles over het hier en nu van 
het gedicht. 
 
Dat de toekomst niet iets is om maar 
klakkeloos op je af te laten komen is ook 
zichtbaar in Van hee’s houding ten 
opzichte van het dichterschap. Schrijven is 
voor haar een soort noodzaak, een plicht, 
dichteres ben je voor het leven.   
 
Grofweg gezegd is er een evolutie 
naar een grotere afstandelijkheid, 
bedachtzaamheid. Mijn eerste 
gedichten blijven wel eens steken in  
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het anekdotische of geven alleen 
een bepaalde sfeer weer, terwijl er 
nu meer ‘inhoud’ is, vind ik zelf. 
(Miriam Van hee) 
 
 
 
Lente in de schildersstraat 
 
ik zag je aan de overkant 
als was je uit een schuilkelder 
gekomen: voorzichtig en verbaasd 
over het licht dat op de huizen scheen 
je had je lange winterjas nog aan 
ik had een teken kunnen geven 
ik had je vragen kunnen stellen 
de straat lag tussen ons als water 
 
achter mij zaten moeders in het park 
rond het museum, hun kinderen 
kregen klappen tot ze huilden 
mij heeft de tijd gered, 
de afstand, dit gedicht 
 
 
Haar poëzie is vertaald in tien talen en ze 
is lid van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde.  Haar 
tiende bundel werd in 2017 bekroond met 
de Ultima voor Letteren. 
 

 
 
 

 
De blik van Harry 
 
Kaas met snot 
Ik pak je even terug naar mijn kindertijd 
en naar die keer dat ik met mijn fiets - een 
BMX -  uitgestuurd werd voor een 
boodschap. Het gebeurde tijdens een van 
mijn vakantieweekjes bij mijn 
grootouders. Ik kreeg de opdracht om 
naar de plaatselijke buurtwinkel te fietsen, 
om er onder andere een ‘half pond jonge 
kaas’ te kopen. Laatst vroeg ik nog eens 
naar een half pond kaas, maar de dame 
achter de toonbank kon me niet helpen. 
 
Het buurtwinkeltje droeg met glans het 
etiket van ‘waar de tijd bleef stille staan’. 
Het had een dubbele vitrine. Links lagen er 
wat producten, die er duidelijk al een hele 
tijd lagen. Rechts kon je verkleurde 
pyjama’s bewonderen die in de ‘ik lig hier 
al lang’-wedstrijd de linkerkant met vlag 
en wimpel overtroefden, ook al deden die 
producten hun best. In mijn verbeelding 
zie je zelfs de strepen van de lamellen op 
die pyjama’s, maar ik denk dat ik gewoon 
graag overdrijf. De deur ging met een knik 
en een kort krassend geluid open. 
 

 
 
Het was een klein winkeltje waar je goede 
wijn kon kopen, charcuterie, brood en dus 
ook verkleurde pyjama’s, kortom de 
buurtwinkeldingen. O ja, ik mag de 
‘frankskenssnoep’ niet vergeten: de 
prijzen gingen van een halvefrank tot twee 
frank. Dat klinkt nu nogal prehistorisch. Ik  
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kende de winkeldame, omdat ik ze al als 
klein ventje gadesloeg vanachter mijn 
grootmoeders rokken. Nu was ik 
uitgegroeid tot een prille puber en ze 
herkende me niet meer. ‘Wiens kinneke 
zijde gij?’, klonk het klassieke wachtwoord 
van het dorp van mijn grootouders. Ik gaf 
het paswoord: ‘Ik ben een kleinzoon van 
de fotograaf.’ 
 
Met mijn briefje in de hand las ik de 
orders, geschreven in dat nette en krullige 
handschrift kenmerkend voor de generatie 
van mijn grootouders, voor: ‘Een half pond 
jonge kaas, alstublieft.’ De man van de 
uitbaatster stond ook achter de toonbank. 
Het leek wel of ze een drukke dag 
verwachtten. Ik was de enige in de rij. 
‘Wilde gij de kaas snijden?’, vroeg zijn 
vrouw. Terwijl hij begon aan zijn sneetjes 
kaas, werkte de vrouw het verdere 
bestellijstje af. Ik zie nog het beeld van de 
grijze rug van de man, hij droeg een 
stofjas, en hoe zijn hoofd ineens even naar 
achteren knikte en er een luid genies 
klonk: ‘Atsjoem!’. De winkelier niesde op 
de kaas en pakte vervolgens het half 
pondje met snot in alsof er niets aan de 
hand was. 
 
Van niezen in je ellenboog was nog geen 
sprake. 
 

 
 

 
Film van de maand: The 
Banshees of Inisherin 

 
 
Er zijn geen banshees op Inisherin.  
Pádraic corrigeert zijn voormalige vriend 
Colm wanneer die hem vertelt dat zijn 
nieuwste compositie The Banshees of 
Inisherin heet.  De banshees zijn immers 
mythische wezens, bejaarde feeën die 
opduiken als de dood nadert.  “Ik weet 
het”, zegt Colm. “Ik vind die dubbele sh-
klank gewoon fijn.”  Pádraic antwoordt: 
“Nou, dubbele sh is er genoeg op 
Inisherin.”  U denkt, dit is nu toch niet 
grappig, maar op het scherm, 
uitgesproken door Colin Farrell en 
Brendan Gleeson, met precies het juiste 
ritme, precies de scherpe intonatie, is het 
hilarisch. 

 
 

Vijf jaar na Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri verblijdt de Britse 
filmmaker Martin McDonagh de 
toeschouwer met een al even donkere 
komedie over een vriendschap die 
eenzijdig wordt opgezegd.  Net als in  
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Billboards is nu ook de dialoog, de taal, de 
gitzwarte humor de sterkte van de film.  
De acteurs kennen elkaar en de regisseur 
reeds.  In Mc Donagh’s eerste film In 
Bruges stonden Farrell en Gleeson al 
tegenover elkaar.   
 
Het verhaal: op een dag beslist Colm 
(Brendan Gleeson) dat hij zijn beste vriend 
Padraic niet meer wil zien.  Maakte Colm 
een grap?  Had Pádraic misschien iets 
lomps gezegd de vorige keer dat hij 
stomdronken was?  
Neen, de verklaring is eenvoudig: ‘Ik vind 
je gewoon niet leuk meer’, beweert Colm. 

 

Het heeft meteen iets grappigs, zo’n 
volwassen vent die tegen een andere kerel 
zegt dat hij geen vrienden meer wil zijn. 
Het is een tafereeltje dat u toch eerder in 
een peutertuin verwacht.  Natuurlijk gaat 
u spontaan grinniken, terwijl het net zo 
aandoenlijk is. Kijk maar hoe Pádraic 
helemaal van z’n melk is. 

Regisseur Martin McDonagh slaagt erin 
om iets wat zo eenvoudig lijkt om te 
buigen tot een boeiende mijmering over 
vriendschap.  Zonder te verzinken in 
zwaarmoedigheid heeft hij het over 
datgene wat het leven elke dag de moeite 
waard kan maken.  De film gaat over 
slepende routine en hoe vriendschappen, 
net als sokken, aan slijtage onderhevig 
kunnen zijn. 

De cineast situeert het verhaal honderd 
jaar terug in de tijd op Inisherin, een 
onbestaand Iers eiland.  Woonden de  

 

twee in een grootstad, dan kon Colm in 
alle stilte zijn biertjes elders gaan nuttigen, 
maar nu moet hij de confrontatie wel 
aangaan, deze breuk moet uitgesproken 
worden.  Colm wil zich in afzondering 
richten op zijn composities en zijn 
vioolspel, Pádraic is een dwarskop die zich 
niet zomaar opzij laat schuiven.  Dus 
escaleert wat een simpele breuk had 
kunnen zijn tot een uitgestrekte 
loopgravenoorlog waar de andere 
eilandbewoners in meegesleept worden.  

Farrell zet Pádraic neer als een gekwetste, 
maar behoorlijk naïeve jongen.  Hij laat 
zich niet zomaar afwijzen, hij is als een 
geliefde die zich uit wanhoop vastklampt, 
maar Colm is het beu om zijn lege praatjes 
te moeten aanhoren.  Wanneer Pádraic 
maar geen gevolg geeft aan Colms verzoek 
om hem met rust te laten, ziet die laatste 
zich genoodzaakt tot een drastisch 
dreigement: van de hand waarmee hij -
viool speelt, zal hij een vinger afknippen 
bij elke nieuwe toenaderingspoging.  

McDonagh illustreert hoe de weidsheid 
van een landschap losstaat van de 
beklemming die je er kan ervaren. Hij 
toont hoe routine onrustig kan maken. 
Maar, bovenal wil hij het hebben over 
vrienschap en wat als deze, net als liefde, 
zijn beste tijd gehad heeft, waarom zou  
dat dan niet gezegd mogen worden?  

 

Carter Burwell levert voor de film een 
soundtrack die helemaal past bij 
de banshees uit de titel – dat zijn de feeën 
uit de Keltische folklore die iemands dood  
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aankondigen.  Gaandeweg ontaardt de 
opgebroken vriendschap steeds verder, 
tot trots en rancune helemaal de 
bovenhand krijgen.  

The banshees of Inisherin is ruig en 
onstuimig, poëtisch in zijn 
empathie. Een rasechte McDonagh. 

(De Standaard) 

En, oh, ja, voor de meerwaardezoeker 
onder ons, u kunt de film ook bekijken als 
een allegorie.  Dan is The Banshees of 
Inisherin een waarschuwing voor wat er 
gebeurt als De Kunst (muzikant Colm) zich 
afkeert van De Gewone Man (Pádraic).  En 
die Gewone Man wild om zich heen gaat 
slaan omdat zijn pleziertjes hem worden 
ontnomen, waarbij hij niet alleen De Kunst 
genadeloos raakt, maar ook De Vrouw (zus 
Siobhán) en De Hulpbehoevende 
(buurjongen Dominic).  Het is maar een 
van de vele betekenislagen.   

Bij het ter perse gaan werd bekend dat de 
film drie Golden Globes won: beste film, 
acteursprijs voor Colin Farrell en beste 
scenario.  Terecht, want The Banshees is 
een heel mooi filmpje, gedragen door een 
meesterlijk script.  Laat de Oscar voor 
beste film maar komen J! 

 
Volgende maand aandacht voor Corsage, 
de zoveelste film over Elizabeth van 
Beieren, oftewel Keizerin Elizabeth van 
oostenrijk, oftwel Sissi. 
 

 
 

 
Gedichtenweek: een subjectieve 
keuze van gedichten over 
vriendschap, verzet en de rest! 
 
1. Remco Campert, Verzet 
 
 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 
 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 
 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt 
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
 
en dan die vraag aan een ander stellen 
 

 

 
 
Nederlands dichter, behoorde tot de 
Vijftigers.   
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2. PC Boutens, Morgen 
 
 
Morgen moet gij zeker komen: 
Morgen wordt een dag der dagen, 
Morgen worden duizend vragen, 
Schijn en schaduw weggenomen; 
Morgen moet gij zeker komen! 
 
Door de schemerijle wanden 
Van het ondiep zomerduister 
Tasten ogen, tasten handen 
Naar de morgenlijke luister 
Achter schemerijle wanden. 
 
Maan met helle schaduwstroken 
Heeft de heemlen overtogen, 
Dat aan aardes peel gedoken 
Onze zielen rusten mogen, 
In de diepe slaap gedoken... 
 
Morgen wordt een dag der dagen; 
Morgen moet gij zeker komen: 
Schijn en schaûw van duizend vragen 
Worden morgen weggenomen: 
Morgen wordt een dag der dagen! 
 
Elke zon stijgt vroeger, lichter 
Boven glans van dauwen wazen; 
Iedere avond haalt ons dichter 
In zijn sterrenvol verbazen, 
Lichten achter lichten lichter. 
 
Teerder voelt ons hart zijn vader 
Neigen naar zijn innger missen; 
Zachter trekt zijn liefde ons nader 
Aan zijn harts geheimenissen - 
Lief, het hart van welk een vader! 
 
Immer sterker en gezonder 
Waakt de ziel met klaarder ogen 
Tot zij straks het louter wonder 
Zien aan nevelloze bogen, 
Niets meer dan het louter wonder... 
 
Morgen moet gij zeker komen: 
Morgen wordt een dag der dagen, 
Morgen worden duizend vragen, 
Schijn en schaduw weggenomen; 
Morgen moet gij zeker komen! 
 

 
 
 

 

 
 
Nederlands dichter, begin van de 20ste 
eeuw. 
 
 
 
 
3. Carmiggelt, Louter droefheid 
 
Ik voel mij somber. Ei, wat zal ik doen? 
Een platte geest dronk nu een glaasje. 
Maar ik ben een poëtisch baasje 
en ga mijn weemoed in een versje doen. 
 
Dat is het voordeel van mijn gave. 
De burger kan zijn ei niet kwijt, 
terwijl ik, rustig mijn neerslachtigheid 
gelijk een paardje voor mijn kar laat draven. 
 
Is het volbracht, dan ben ik opgelucht. 
'k Heb schoonheid uit mijn pijn gewrongen. 
Mijn lieve pen heeft mooi gezongen. 
Ik stap in bed. Ik geeuw en zucht. 
 
En staan mijn verzen later soms te kijk 
in 'Gouden Aren' of in 'Dichterschat', 
dan zegt de leraar bij deez' pennespat: 
'Kijk jongens, hier had hij het moejelijk.' 
 

 

 
 
Nederlands journalist, schrijver en dichter, 
bekend om zijn cursiefjes. 
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4. Kouwenaar, Men moet 
 
 
Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis 
nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen 
 
men moet nog boodschappen doen voor het 
donker 
de weg vraagt, zwarte kaarsen voor in de kelder 
 
men moet de zonen nog moed inspreken, de 
dochters 
een harnas aanmeten, ijswater koken leren 
 
men moet de fotograaf nog de bloedplas wijzen 
zijn huis ontwennen, zijn inktlint vernieuwen 
 
men moet nog een kuil graven voor een vlinder 
het ogenblik ruilen voor zijn vaders horloge – 
 

 

 
 
Nederlands dichter, behoorde tot de 
Vijftigers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Herman de Coninck, 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. 
 
 
 

 

 
 
Belgisch dichter, essayist en journalist uit 
de vorige eeuw.  Vader van het nieuw 
realisme. 
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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. 

 

 
 
Nederlandse arts, schrijver en dichter, hij 
is vooral bekend voor zijn kinderboeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Leonard Nolens, Deur 
 
 
Hoe lang, met het getreuzel van de vrek 
Die voor de reis zijn centen telt, 
Hoe lang heb ik hier niet staan kloppen 
Aan de deur van het leven, 
 
Met de schuchterheid van vrouwen 
Die zich schamen voor hun schoonheid, 
 
Met mijn honger zich verkijkend 
Op de kater na de dis, hoe lang 
 
Heb ik hier niet staan kloppen 
Aan de deur van het leven, 
 
Met de pubernijd die spuwde 
In de kluizen van het ouderhuis, 
 
Met ongeborenheid bedorven 
In de zon van moeders buik, hoe lang, 
 
Met de misplaatste beleefdheid 
Van een ongelukkig mens, hoe lang 
 
Heb ik hier niet staan kloppen 
Aan de deur van het leven 
 
Die openstond. 
 
 

 
 

 
Belgisch dichter, vertaler en 
dagboekschrijver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 januari 2023 ** 

 11 

 
8. Ruth Lasters in samenwerking met 
leerlingen Spectrumschool Deurne, 
Losgeld 
 
 
Olie-, oliedomme staat die leerlingen vanaf twaalf 
jaar 
nog altijd letterlijk met ‘A’ labelt of ‘B’. Welkom in 
het middelbaar! 
 
Aan Vlaanderen een vraag: wanneer ligt de 
maatschappij volledig plat? 
Is dat wanneer de notarissen en de senators 
staken? Of als de loodgieters, 
de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen? 
 
Ah, inderdaad! Het land ligt op zijn gat als de 
dakwerkers nakateren, 
als alle winkeliers hun schup afkuisen, als de 
onthaalmoeders 
de luiers zelf aandoen, als koks hun kat sturen naar 
Nam Fong, 
Mister Spaghetti en naar alle internaten. 
 
En wie is nu het slimst, iemand die weet waar de 
Aconcagua ligt 
(vraag uit De slimste mens ter wereld) of wie het 
hele stroomschema kan tekenen 
en uitvoeren voor een schoolkeuken, het 
Sportpaleis, Wetstraatvergaderzalen? 
Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of 
iemand die een tillift kan bedienen 
zonder dat de bomma valt op koude tegels voor 
het licht uitgaat? 
 
Wij moesten maar eens over A- en B-ministers 
praten. Dan zouden ze 
misschien verstaan hoe het aanvoelt. Alsof wij 
tweede keus zijn, 
alsof een stiel leren slechts een plan B kan zijn 
voor als de A-richting iemand niet ligt, niet gaat. 
 
Straks vraagt gij, Vlaanderen, nog losgeld voor het 
woord ‘intelligent’ 
dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor 
quizzers reserveert, 
voor dokters, architecten, wetenschappers, voor 
mevrouw Michiels en advocaten. 
 
Terwijl wij, trappenmakers, de hellingsgraad 
berekenen, de ideale afstand tussen treden. Kunt 
gij dat,  
Vlaanderen? En weet gij alles, zoals wij, 
mecaniciens, over de juiste spanningskracht op  
 

 
bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem 
vervangen dient 
voor een perfecte kleptiming? 
 
Zolang gij, Vlaanderen, niet ook de vakman slim 
noemt 
in kranten, spelprogramma’s en journaals, 
zijt gij de A’s in uw naam VlAAnderen niet waard. 
 
 

 
 
Belgisch dichter en oud-leerlinge van onze 
school.  Lasters stapte op als stadsdichter 
van Antwerpen nadat bovenstaand 
gedicht geweigerd werd door het 
stadsbestuur. 
 
Dit is een weigering om te luisteren 
naar de leerlingen en ik ben er niet 
alleen om promogedichten te 
schrijven. 
(Ruth Lasters) 
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9. Kopland, Onder de appelboom 
 
 
Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 
 
ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
 
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
 
en later hoorde ik de vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
 
gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd. 
` 
 

 
 
Nederlands psychiater, schrijver en 
dichter. 
 
 
 
 
 

 
10. Schippers, Plantjes water geven 
 
 
Het huis van een kennis, 
die met vakantie is, 
leeg halen. 
 
De schilderijen, meubels, 
tapijten, kachels, het servies, 
grammofoonplaten, kleding, spiegels 
en ander huisgerei 
fotograferen en op 
ware grootte afdrukken. 
 
De gefotografeerde dingen 
eventueel met een 
standaard in de rug 
- denk aan de meubels - 
weer op hun oude 
plaats terugzetten. 
 
Messen en vorken hebben 
 
geen standaard nodig, 
komen gewoon in de 
gefotografeerd bak 
(het zoutvaatje een 
kleine standaard). 
 
Bij zijn thuiskomst 
zit wat de bewoner 
in het buitenland 
de laatste weken zag, 
ontwikkeld door een 
plaatselijk fotograaf, 
plat in een reistas. 
 

 

 
 
Nederlands dichter en schrijver uit de 
voorbije eeuw. 
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Breaking News - kort:  
D’Hondt grijpt naast de Golden Globe 
met Close.  Duimen nu voor de Oscar. 
 
U kon het al lezen in dit onvolprezen 
kleinood, ook hier had de redactie twijfels 
bij de kansen van Close.  Nochtans ging de 
Golden Globe voor beste buitenlandse 
film naar een outsider, het Argentijnse 
drama, Argentina, 1985. 
 

 
 
 
U2 brengt nieuw album uit met …. Oude 
nummers! 
Op 17 maart (St. Patrick’s Day, nationale 
Ierse feestdag) komt Songs of Surrender 
uit met daarop 40 (oudere) songs die 
Bono’s autobiografie Surrender aanvullen. 
Pride, I will follow, With or without you, … 
Voer voor de nostalgici en oudere 
medemensen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Klassieker van de maand: 
Bolero gedanst door Jorge 
Donne, choreo door Béjart. 
 

 
 
In 1961 ging deze productie in de Munt in 
Brussel in première.  Sifnios was de eerste 
soliste die op de grote oranje tafel danste 
op de tonen van Ravels Bolero.  Het is 
nochtans Jorge Donne, sterdanser en 
muze van choreograaf Béjart die de 
productie 18 jaar later volledig 
onvergetelijk maakte, toch voor mij, want 
ik heb de Argentijnse danser live mogen 
meemaken.  De productie wordt nog 
steeds geregeld gedanst, afwisselend door 
een mannelijke en vrouwelijke solist.  
Voor een balletdanser is dit een absolute 
eer, een absoluut hoogtepunt in de 
carrière. 
 
Sleutelfiguur in dit verhaal is Maurice 
Béjart.  Hij was een Frans choreograaf en 
stichtte in in 1960 het Ballet van de XXste 
Eeuw in Brussel.  Vorst Nationaal (toen 
een vernieuwend concept met stoelen 
rond een cirkelvormig podium) werd met 
zijn producties in het achterhoofd 
gebouwd.  Later (1987) verlaat Béjart 
België en werkt hij in het Zwitserse 
Lausanne als artistiek leider van het Béjart 
Ballet Lausanne.  Zijn bekendste balletten 
maakte hij op de muziek van Le Sacre du 
printemps van Igor Stravinski, de Bolero  
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van Maurice Ravel en Roméo et Juliette 
van Hector Berlioz.  Béjart was lid van de 
Franse academie voor schone kunsten tot 
aan zijn dood.   
 

 
 
En, ja, daar viel de naam al: Bolero van 
Ravel.  Youtube kan u helpen om de 
muziek te ontdekken.  Gecomponeerd in 
1928 door Maurice Ravel heeft dit 
muziekstuk alle kenmerken van een bolero 
(Spaanse dans uit de 18de eeuw).  Ravel 
zelf noemde het stuk muzikaal inhoudloos, 
maar toch staat het bekend als een van 
zijn meesterwerken.  De Bolero bestaat uit 
twee thema's die telkens door andere 
instrumenten worden gespeeld.  Na twee 
inleidende maten door de kleine trom 
wordt het eerste thema ingezet door een 
enkele fluit, waarna langzamerhand het 
gehele orkest gaat meedoen, waarbij bij 
elk opeenvolgend fragment crescendo 
plaatsvindt.  Het stuk duurt ongeveer 15 
minuten. 
 

 
 

Vijftien minuten? 
Jawel, meer had de charismatische danser 
Jorge Donne niet nodig om een publiek tot 
tranen toe te ontroeren.  De opbouw van 
het stuk, de apotheose, het laat niemand  

 
onberoerd.  De solist (symbool voor de 
melodie) op een ronde tafel, wiens dans 
de groep mannen, gezeten op stoelen 
rond de tafel (symbool voor het ritme) 
opwindt.  De wellust van het dansen -het 
geheel oogt behoorlijk sensueel- spat eraf, 
want een danser kan alleen zijn eigen 
lichaam en expressie in de strijd gooien, 
terwijl de muziek hem opzweept. 
 
Als we deze choreografie zien door een 
historische bril was het bijzonder gedurfd. 
Béjart gaf de liefde voor de man op een 
duidelijke manier weer.  Het was een 
sensatie: primitief, stoutmoedig, gedurfd. 
Jorge Donne beweegt bijna heel de tijd op 
dezelfde plek, midden op de grote ronde 
tafel, hij trappelt, likt, duwt weg, hij is 
passioneel en sensueel, krachtig, 
kwetsbaar en ontroerend.  Het geheel 
oogt als een gedanst hoogtepunt, 
technisch perfect gebracht.  Het 
repetitieve karakter zorgt voor een soort 
hypnose, erotisch en mystiek tegelijk. 
Poëzie van vlees en bloed.  Bij de laatste 
noot van de Bolero ging het publiek 
letterlijk uit zijn dak: applaudisseren, 
tranen, lachen.  Onvergetelijk. 
 

 
 
De versie met Donne is te bekijken op 
youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=m5C
FJlzlGKM 
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Roddelen met Georgette 
Meneer Spaghetti maakt zich boos 
 

 
 
We kennen Albertoooooo uit Samson en 
Gert als een beminnelijke kapper, maar oh 
wee, als hij nekeer kwaad wordt! 
Op de trein naar Blankenberge, de parel 
aan onze Belgische kust, wou een 
onverlaat zijn laptop stelen.  Meneer 
Spaghetti schreeuwde het uit dat ze hem 
“godverdomme gerust moesten laten” (ik 
citeer) en de dieven vluchtten spoorslags 
weg! 
 
Aan Georgette bekende de grote Koen 
Crucke dat hij de schrik van zijn leven 
beleefde.  Waarom?  Zijn stem (een 
krachtige bariton) was zwakker ten 
gevolge van een dikke valling.  Maar, 
besloot de held van dit verhaal, als je echt 
bang bent, komt je stem terug, als bij 
toverslag!!!   
 
Samson en Marie kunnen gerust zijn: 
Albertoooooo en zijn laptop zijn veilig in 
Blankenberge geraakt! 
 
 
Harry vs Harry vs Harry 
 

 
 
 

 
De autobiografie van Prins Harry verkoopt 
bijna zo goed als de avonturen van Harry 
Potter.  Harry Styles overweegt nu een 
fotoboek uit te brengen waarin hij de 
meest waanzinnig jurken zal showen.  Hij 
wil per se het Harrysiaanse verkooprecord 
op zijn naam.   
 
Georgette verstaat er niks van, de ene 
Harry die de ander Harry het licht in de 
ogen niet gunt.  Komaan …..  
 
 

 
Toch liever bingen … 
The Offer (VRT MAX en op zondag op 
Canvas) 
 

 
 
I’m gonna make him an offer he can’t 
refuse.  Deze zin uit The Godfather is een 
van de beroemdste uit de geschiedenis 
van de film en lag ook aan de basis van de 
titel van The Offer, een miniserie waarin 
de making-of van het cinematografische 
meesterwerk centraal staat.  Vijftig jaar na 
de release in 1972 wordt The Godfather 
nog steeds als een meesterwerk 
beschouwd.  Over hoe het er achter de 
schermen aan toeging tijdens de opnames 
zijn bibliotheken volgeschreven.  The Offer 
wil daar een inkijk in geven. 
 

 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 januari 2023 ** 

 16 

 
Tijdens mijn research botste ik op  
talloze matige tot negatieve recensies.  Ik 
begrijp dit niet, ik was (en ben) erg 
enthousiast over de serie, die ik er 
schaamteloos op twee dagen doordraaide.  
De ontstaansgeschiedenis van de film en 
de problemen waar de productie mee te 
maken kreeg, zijn ongemeen boeiend om 
te zien.  Ik denk hierbij ook aan de rol van 
de echte maffia (en Frank Sinatra). U kunt 
het zo gek niet verzinnen! 
 
Misschien heeft mijn enthousiasme te 
maken met het feit dat ik The Godfather 
ongeveer kan meezeggen en dat ik alle 
personages door en door ken.  Er zitten 
immers veel “inside jokes” in de serie.  Ik 
kan me dus voorstellen dat u The Offer 
eerder wat langdradig en chaotisch (veel 
personages) vindt.  Ik zou toch durven 
suggeren eerst The Godfather 
(meesterwerk!) te (her)bekijken en dan de 
serie een eerlijke kans te geven.  
 

 
Guilty Pleasure: Emily in 
Paris (derde seizoen!) 
 

 
 
Emily (Lily Collins, dochter van Phil Collins) 
is terug, samen met heerlijke beelden van 
Parijs, waanzinnige outfits en een boel 
clichés om u aan te ergeren.  Heerlijke 
serie om met verstand op nul te bingen op 
een regenachtige dag!!  
 
Het derde seizoen kreeg zowaar betere 
recensies dan de vorige seizoenen en dat  

 
begrijp ik volkomen.  Bijkomende troef is 
dat de vriendschap tussen Sylvie en Emily 
beter is uitgebouwd en Sylvie zelf voegt de 
nodige camp toe, alsof dat al nodig zou 
zijn J!   
 
Wat bleef: de liefdesproblemen, Emily’s 
irritante optimisme en krakkemikkige 
beheersing van de Franse taal én uiteraard 
de absolute ster van de serie: het 
prachtige Parijs. 
 
 
 

En ondertussen in cinema 
Albert 

Avatar: The way of water 
 

 
 
Avatar: The Way of Water speelt zich 
meer dan tien jaar na de gebeurtenissen 
van de eerste film af en vertelt het verhaal 
van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun 
kinderen), de problemen die hen 
achtervolgen, de moeite die ze doen om 
elkaar te beschermen, de gevechten die ze 
leveren om in leven te blijven en de 
tragedies die ze doorstaan. 
 
De acht bergen 
 

 
 
De Acht Bergen is het verhaal van de 
vriendschap tussen Pietro en Bruno, een 
jongen uit de stad en één uit de bergen. Ze  
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sluiten vriendschap als ze elf zijn, met een 
vergeten stukje Alpen als koninkrijk. De 
kinderen worden mannen, hun levens 
strekken zich uit. Ze verliezen elkaar en 
vinden elkaar terug. Terwijl Bruno trouw 
blijft aan zijn berg, zwerft Pietro door de 
wereld. Een tocht in liefde en 
eenzaamheid, langs afkomst en 
bestemming, over vriendschap, leven en 
dood heen. Naar de roman Le otto 
montagne van Paolo Cognetti. 
 
Babylon 
 

 
 
Babylon, geregisseerd door Damien 
Chazelle, is een origineel epos dat zich 
afspeelt in het Los Angeles van 1920 onder 
leiding van Brad Pitt, Margot Robbie en 
Diego Calva, met een ensemble cast 
waaronder Jovan Adepo, Li Jun Li en Jean 
Smart. 
 
Het is een verhaal van buitensporige 
ambitie en excessieve uitspattingen, en 
volgt de opkomst en ondergang van 
meerdere personages in een tijdperk van 
ongeremde decadentie en corruptie in het 
vroege Hollywood. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En ondertussen in CC Belgica 
Lazarus (Koen De Graeve), Orfeus 
(Avondgast) 19 januari 
 

 
 
Koen De Graeve verkent de uitersten van 
de menselijke vindingrijkheid muzikaal 
begeleid door Flat Earth Society Orchestra. 
Een hilarische wanhoopspoging, die zal 
mislukken.  
 
In een hartverscheurende poging om de 
dood van zijn geliefde ongedaan te 
maken, duikt Orfeus voor het 
drieduizendste jaar op rij de Onderwereld 
in. 
Met zijn eigen mythe als wapen. 
De toehoorders als proefkonijnen. 
De juiste snaar als lokmiddel. 
Het onmogelijke als rode lap. 
Opgestuwd door de vijftienkoppige 
geluidsdraak, de muzikanten van Flat 
Earth Society Orchestra. 
 
 
Vocal Art, Requiem 27 januari 
  

 
 
Na het succes van hun Belgisch debuut in 
oktober 2018 en een Belgische tour in  
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januari 2020 komt Vocal Art opnieuw naar 
België, in het gezelschap van Tore 
Johansen en Espen Berg. 
 
Vocal Art brengt de integrale uitvoering 
van het Requiem ten berde, samen met 
ander werk van van Tore Johansen. 
 
Laat je meeslepen door de rijke stemmen 
pracht van Vocal Art, de krachtige 
alomtegenwoordige Scandinavische 
zangcultuur, en de soundscapes van 
trompettist Tore Johansen en het virtuose 
pianospel van Espen Berg. 
 
Pure schoonheid van boven de poolcirkel. 
 
Frank Fokketyn en Sien Eggers, 
Sartre en De Beauvoir 9 februari 

 

 
 
Lichtvoetigheid en diepgang zijn 
verenigbaar, bewijzen Frank 
Focketyn en Sien Eggers. Als het 
filosofenkoppel Sartre en De 
Beauvoir brengen ze een prachtig 
duet. ★★★★☆  
(Gilles Michiels in De Standaard) 
 
Welke betekenis heeft hun filosofie 
vandaag nog? Is de feministische strijd 
waar de Beauvoir voor ijverde nog steeds 
actueel? En wat bedoelt ze met haar 
moraal van de dubbelzinnigheid?  Wat 
betekent het om authentiek mens te zijn? 
Waarom zijn we “gedoemd tot vrijheid”? 
En waarom zijn de anderen volgens Sartre 
de hel? 

 
In Sartre & de Beauvoir kijken dé 
cultfiguren van het Franse existentialisme 
terug op hun leven en denken. Èn op hun 
turbulente liefdesrelatie. 
 
Een. Topvoorstelling, jammer genoeg 
overal al weken uitverkocht.  Wilt u toch 
gaan, hou Ticket Swap in het oog op de 
site van Belgica. 
 
 

Ten slotte 
 
 
When no-one else can understand me 
When everything I do is wrong 
You give me hope and consolation 
You give me strength to carry on 
And you're always there to lend a hand 
In everything I do 
That's the wonder 
The wonder of you 
 
And when you smile the world is brighter 
You touch my hand and I'm a king 
Your kiss to me is worth a fortune 
Your love for me is everything 
I guess I'll never know the reason why 
You love me as you do 
That's the wonder of you  
 

 
 

Elvis Presley, geschreven voor zijn dochter 
 

Lise Marie Presley (1968-2023) 
 
 
 
 


