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H~? 

In 1966 publiceerde Welllteq C~W?Alwttzijn poëzie-bloemlezing 
'Pijn en puin verdwenen '. De gemiddelde leeftijd van de in deze 
bloemlezing opgenomen dichters was ongeveer 27 jaar . 
In 1971 publiceerde li..vne-<. Oef_.l_o zij n geruchtmakende bloemlezing 
'Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen'. De gemiddelde leef
tijd in die bundel bedroeg 29 jaar. 
I n 1980 verzamelde W-ll-41- ïibeqç;j..en een groot aantal dichters i n 
' Zeventig voorbij'. Daarin war en de dichters gemiddeld 32 jaar . 

In 1986 wordt de poëzie-bloemlezing 'De Nieuwe Tachtigers' voor
gesteld. De twendichters die in deze bloemlezing worden opgenomen 
zijn gemiddeld 25 jaar jong ... 

Het idee voor het samens tellen van een bloemlezing ' twenpoëzie' 
leefde al lang , maar kreeg pas echt vorm in het najaar van 1984 
toen er meer en meer stemmen opgingen in de zogenaamd 'gevestigde' 
literaire tijdschriften die gewaagden van ' een tijd van lyrische 
i nflatie ' (Hedw~g Spe-<.ieq~ in Poëziekrant, j rg . 8 , nr. 7-8) of 
'een tijd van restauratie, van 'het oude is het ni euwe', van 
r eglementering ' (AlllT!wid Van A~~che in Dietsche Warande & Belfort, 
(DW & B) , jrg . 129, nr. 10). 

Niettegenstaande deze deprimerende uitspraken was er echter een 
opbl oei van l iteraire tijdschriften te constateren . Die tijd
schriften schoven zich meestal naar voren als 'vernieuwend ' en 
fungeerden a l s podia voor jongeren die in de meer gevestigde 
bladen niet aan bod konden komen . Daarenboven wemelde het van 
poëziemanifestaties (vooral in het café-circuit) en begonnen 
meer en meer jonge dichters - vaak in eigen beheer - hun dicht
bundels uit te geven. 

Poëzie tiert dus welig in de Vlaamse ondergrond, maar ... oh 
wonder! Vlaander en doet alsof er na ClaJ.1.~ , Snoek en De Conin~ 
niets meer is gebeurd op het vlak van de poëzie . Het wordt 
tijd om de poëtische ondergrond eens naar boven te ploegen en de 
oogst te presenteren aan zij die denken dat de stille generatie 
van 70 is verder blijven slapen in de jaren 80 . 
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De dichters die in deze bloemlezing werden opgenomen, begonnen 
bijna allemaal in het begin van de jaren 80 te publiceren -
in tijdschriften of in boekvorm. Waar zij zich aanvankelijk enkel 
achter allerlei dubieuse en kleinschalige tijdschriften schaar
den, beginnen zij nu , in het midden van de jaren 80, het bastion 
van de gevestigde tijdschriften gestadig af te breken. Hun 
gedichten worden meer en meer gepubliceerd in tijdschriften zoals 
DW & B, Nieuw Wereldtijdschrift, Diogenes , Poëziekrant, Yang, 
Appel , Kruispunt e.a. en ook hun dichtbundels krijgen meer en 
meer (positieve) respons in deze tijdschriften . 

Maar, hun stemmen zijn verspreid. In de tijdschriften staan hun 
gedichten naast al het andere oudere poëtische tumult . Hun gepiep 
(niet lang meer) gaat verloren in het gekraai van de oude raven, 
de woordenbreiende suikertantes en gepensioneerde school-
hoofden ... Hun bundels verzuipen onder de stapels (gelukkig zijn 
er nog zoveel) geschriften van voornamelijk gevestigde dichters 
en een heleboel vanity- press produkten. Door hen samen te brengen 
in één bloemlezing wilden we hen uit dit bonte milieu 
halen opdat hun stem beter zou gehoord worden en ook meer impakt 
zou kunnen hebben . Zo kan ook duidelijker blijken wat hen nu 
juist verschillend maakt van de vorige generatie die er eigenlijk 
nooit is geweest . . . 

Daarenboven wordt het tijd dat er een einde wordt gemaakt aan 
het dodel ijke beleid dat men in Vlaanderen voert met betrekking 
tot de cultuur en specifiek de literatuur. Zonder enige vorm van 
mecenaat (noem het subsidies) is de literatuur - en vooral de 
poëzie - gedoemd om voor eeuwig ter plaatse te trappelen in een 
wereld waar het woord steeds meer verdrongen wor dt door een 
hamburgermentaliteit en een analfabetische beeldcultuur. Daarom 
is deze bloemlezing ook bedoeld om de uitgevers, de literaire 
tijdschriften, de critici, de boekhandelaars , de pers , de 
bibliotheken, de schooldirecties, de leraars Nederlands en last 
but not least het ministerie van cultuur erop te wijzen dat zij 
de plicht hebben om 'het publiek ' op de hoogte te brengen van 
datgene wat er leeft bij de jonge Vlaamse dichters én dat zij de 
verspreiding van hun poëzie moeten stimuleren indien zij willen 
voorkomen dat poëzie verwater t tot een nutteloos en krankzinnig 
iets, i n een maatschappij waar de hoogste vorm van cultuur op 
posters staat afgebeeld! 

Met de overtuiging dat er enorm veel leefde in het jonge Vlaamse 
poëzie-wereldje én dat er dri ngend iets gedaan moest worden aan 
de ruime verspreiding van de zovele goeie jonge Vlaamse dichters 
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werd er op een blauwe maandag een persbericht vanuit het literai 
re jongerentijdschrift Initiatief opgesteld waarin Vlaamse 
dichters die geboren werden tussen 1956 en 1965 werden opgeroepen 
om maximum drie gedichten - die representatief waren voor hun 
poëzie - naar ons te sturen . Daarnaast werd hen gevraagd een 
beknopt curriculum vitae mee te sturen en een antwoord te formu
leren op de vraag: wat is de basisfunctie van de poëzie? Daarbij 
dient opgemerkt dat de oproep enkel gericht was op dichters die 
al minstens één dichtbundel hadden uitgegeven. 
Dit persbericht werd naar al le kranten, weekbladen en literaire 
tijdschriften in Vlaanderen gestuurd . Een groot aantal van die 
bladen namen onze oproep op , o . a . de literaire tijdschriften 
Bries , Handen , Muzisch Meer daal , Nioba , Poëziekrant, Vlaanderen 
en Wel. Ook De Standaard , Het Nieuwsblad , Het Laatste Nieuws 
en Het Belang van Limburg berichtten over dit projekt . Verder 
schreven we ook nog tal van dichters persoonlijk aan. 
Daarbij kregen we de gewaardeerde hulp van het Poëziecentr um 
in Gent en de Leuvense Poëziebibliot heek . Ook ' Aarts ' Letter
kundige Almanak' kwam van pas bij onze zoektocht naar adressen. 

Aldus verzamel den we uiteindelijk bijdragen van 25 dichters . 
Slechts drie aangeschr evenen l everden geen bijdrage: 
fr1all.c. 'Reyn.ebeau, omdat hij op het moment van het onderzoek net 
30 was geworden en dus niet meer binnen de categorie ' twen' viel, 
0.i..ll.k Van Ba~telaeA.e die na twee brieven en één per soonl ijk 
gesprek niks van zich liet hor en en éJt.i..c Spina~ di e eenvoudig 
niet meedeed omdat Van 8a~telaeA.e dat ook niet deed . 

De selectie van de ingezonden gedichten werd gedaan door de 
poëzieredactie van I nitiatief (D.i..ll.k ï.i..t~ , Chll.~ Dell.deljfl. , 
Çell.t De Bo11.r;ell., w V. fr1all.~ en 'Patll..i..c.k f3ellflCLWJ)) en werd 
gecoördineerd door HubeJtt Van 4;r;en. die eveneens instond voor 
de eindr edactie . Uit de ongeveer 100 ingezonden gedichten haalden 
wij een 50- tal waarbij op t wee punten werd gelet : kwaliteit en 
representativiteit , zodat wij u nu een dicht bundel kunnen 
aanbieden die een staal kaar t is van wat er op poëziev l ak leeft 
i n het jonge Vlaanderen. Oorspronkelijk l ag het in onze bedoeling 
enkel dichters op te nemen d i e tenmi nste 1 bundel hadden uitge
geven. Naarmate het onderzoek vorder de bleek echter dat er ook 
een aantal dichters waren die nog geen bundel uitgaven, maar die 
zich toch al verdienstelijk hadden gemaakt in de tij dschri ften 
en/of met het wi nnen van tal van l i teraire prijzen . Daarom werden 
ook deze dichters betrokken i n het onderzoek . 
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Rest ons hier enkel nog onze oproep aan de bevoegde instanties 
te herhalen: aan de bibliotheken, de boekhandelaars, de 
schooldirecties, de leraars Nederlands, de literaire tijdschrif
ten, de uitgevers, de critici , de pers en het ministerie van 
cultuur: WIJ BIEDEN U DE BAKSTENEN, BEGIN ER NU EENS EEN 
WAARDEVOLLE CULTUURTEMPEL MEE TE BOUWEN! 
Laat dat het enige objectief van deze bloemlezing zijn: zoveel 
mogelijk erkenning en steun krijgen voor de jonge Vlaamse poëzie. 

Wie? 

De belangrijkste podia voor de meeste in deze bloemlezing opge
nomen dichters zijn ongetwijfeld de talrijke literaire tijd
schriften in Nederland en Vlaanderen. Momenteel zijn er een 
40- tal , alleen al in Vlaanderen. 1/4 daarvan is nog geen 10 jaar. 
Vele van die jonge tijdschriften ontstonden in het begin van de 
jaren 80 . Ik denk aan: Bries, De Brakke Hond, Initiatief, 
Koreander, Mefisto , Nioba, R.I.P ., Parallel, Quarant Dash, 
Vers, Wel en ongetwijfeld vergeet ik er nog een paar. 
Een groot aantal van de hier opgenomen dichters schaarden zich 
achter enkele van deze tijdschriften om zo meer impakt te 
krijgen in het literaire milieu . 

Zo maken PatllÁ...ck 8etU?.aw.o, OiAk ï.i..-t.~, Hubetit Van éy,~en. en Ci~ V. 
Ma~~ deel uit van de redactie van Initiatief. Di~k ~och:tu~ was 
hoofdredacteur van het ter ziele gegane devant- garde tijdschrift 
Mefisto en Luc Fie~en~ stampte het nu tot jaarboek geëvolueerde 
Paral l el uit de grond. Peteti De Ç~aet en Lat.UI.en.~ Boom vinden we 
terug in de redactie van Nioba. F~ank Al.b~~ en H~ de Ç~eve 
waren al ruime tijd actief binnen het oudere Yang dat ze met 
nr. 127 een volledig vernieuwd en verjongd gezicht gaven. 
Daarenboven was F~an.k Al.b~~ redactie-secretaris van het 
nog jonge Diogenes dat echter onvermijdelijk het erfgoed van het 
NVT met zich mee moet slepen. ~ik Wout~ en Luuk ~ademaketi~ 
maakten deel uit van de redactie van het oude 't Kofschip en 
richtten samen met M<l/1.iu~-Wa).t~ het tijdschrift Zefier op. 
Verder zijn mensen zoals F~ank Pol.1.et en [llÁ...k He!/!Tlan terug te 
vinden in tijdschriften zoals R.I.P. (ter ziele) en Quarant Dash . 

Waar zij oorspronkelijk hun gedichten enkel kwijt konden in hun 
eigen en 'gelijkgestemde ' tijdschriften, krijgen zij nu ook 
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geleidelijk aan in het ' officiële circuit' erkenning. Een steeds 
- ten onrechte misschien - verguisd voorbeeld daarvan is het 
eeuwenoude DW & B dat de laatste jaren hard aan een face-lift 
heeft gewerkt. Bij het doorbladeren van de laatste vier jaar
gangen blijkt dat zes van de in deze bloemlezing opgenomen 
dichters in dit tijdschrift (zelfs regelmatig) aan bod kwamen, 
nl. Ve'lhU-1.t , Oe.J.motte , De.wulf_ , de Çqeve , 'Poll& en Wou.te'l-1 
Ook de Poëziekrant liet jongeren in de afgelopen jaren vaak aan 
bod komen (Hetjtnan., DewuJ.f_ , Van. éy.gen., de Çqeve , 'Pol-let en 
Van.cv.i'1che). En het nu verjongde Yang bracht werk van o . a. DewuJ.f_ 
de Çqeve, 'PoUet, AJ.bM-1, DeJ.motte, 'Roch.tu-'3, Van &jg.en. 
En ook Diogenes (o.a . O~llk Ï~:t:.'1) , het Nieuw Wereldtijdschrift 
(o.a. OewuJ..f_) en Kruispunt (o . a. Oe./..motte , Van. é!J[}<i!n ) openden 
hun bladzijden voor de jongeren. En verder kunnen we bladen 
vermelden zoals Appel, Bries , Bugatti, Creare , De Brakke Hond, 
Handen , Initiatief, Koreander , Mefisto, Nieuw Vlaams Tijdschrift , 
Nioba, Noodrem, Parallel , Pie, Quarant Dash, R.I .P., Vers, 
Vlaanderen, Yang, Zefier enz .•• En net in al die tijdschriften 
ligt de mogelijke vernieuwing van onze poëzie: in die ' labora
toria van de Vlaamse literatuur '. 

Wat betreft de zelfstandige publikaties van deze dichters, is 
de lijst al even lang . Het merendeel van hen gaf al minstens 
één dichtbundel uit . Samen staan zij borg voor een 40-tal 
dichtbundels die jammer genoeg nauwelijks te vinden zijn in 
onze bibliotheken. 1/4 van de bundels werd in eigen beheer uit
gegeven, maar als we gaan kijken hoe de rest van de bundels 
werden uitgegeven , dan blijkt dat zo'n 75 % bij de 'financieel 
gevaarlijke producten' zit , d .w.z . dat de auteur in de meeste 
gevallen een deel of de volledige productiekosten van de bundel 
moest betalen. Een zeer bemoedigende toestand! Niettegenstaande 
de vaak slechte distributie krijgen deze bundels toch enige 
respons in de literaire tijdschriften, getuige daarvan zijn de 
besprekingen die we in deze bloemlezing opnemen bij een groot 
aantal dichters . 

Wat de literaire priJzen betreft, zitten we ook al goed: zo 
vergaarden o .a . BeAnat.av, OeJ.motie, Heyman., Ve/l.hel."3.t, B.utr:JeneeA."3, 
'Rad{!Jllake'l-'3, Wou.t<VM, IUbe/l.A, de Çqeve, 'PoUe.t, Oeme.t-'3 prijzen 
en vermeldingen in wedstrijden gaande van de Vlaamse Club Brussel 
tot de poëzieprijs van Keerbergen en van Harelbeke tot Ronse , 
van Halle tot Veurne, Brugge , Koksijde en van de B. de Craene
prijs tot de literaire prijs George Orwell in Haarlem ... 
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Kortom, de in deze bundel opgenomen dichters hebben al bewezen 
dat ze een ruime aandacht én verspreiding waard zijn. Het wordt 
tijd dat men dit gaat inzien en hen meer steun gaat geven om 
hen toe te laten hun werk nog beter uit te bouwen . 

Uit de bio- bibliografieën van de opgenomen dichters wilden we 
een aantal statistische gegevens puren om zo een duidelijker 
beeld te krijgen van 'wie er in Vlaanderen dicht'. Een proto
type van de jonge Vlaamse dichter is er niet uitgekomen, maar wel 
dit : Wat betreft hun woonplaats zijn de dichters te situeren i n 
Oost- Vlaanderen (32 %) , Antwerpen (24 %) , West-Vlaanderen (20 %) , 
Brabant (16 %) en Limburg (8 %) . Hun gemiddelde leeftijd 
bedraagt 25 , 72 jaar. Het aantal vrouwelijke dichters bedraagt 2 , 
d.w.z. 8 % ... Wat betreft hun studies is er maar één opvallend 
feit te constateren: 7 van de 25 studeerden Germaanse Filologie. 
Wat betreft hun beroepen is er geen algemene tendens te onder
scheiden: ze variëren van verantwoordelijke in een horeca-bedrijf 
tot ambtenaar op een of ander ministerie. 24 van de 25 
dichters publiceerden minstens in één literair tijdschrift. 
19 van de 25 (d .w.z. 76 %) publiceerden minstens één dicht
bundel en minstens 14 van de 25 (56 %) zitten/zaten in de 
redactie van een literair tijdschrift. 
Slotsom: de jonge dichter uit deze bundel is mannelijk, 
25 jaar oud, woont in Oost-Vlaanderen , s tudeerde Germaanse 
Filologie , publiceerde in een aantal literaire tijdschriften, 
was/is redactielid van een literair tijdschrift en gaf 
minstens één dichtbundel uit (waarschijnlijk in eigen beheer) . 
Elke gelijkenis met bestaande personen is louter toevall ig .. . 

Waarom? 

Waarschuwing: 
' ... 9e.en. enJ~e)_ commen:taa/l. JaÁ. oo.U:. i...e:&J kunnen. :toe.vo€.f).en. aan de. 
boocMchap van een. kwvdwe.AA.. He/lhaaJ..del,i.jk JU.ilen. we. moe.:ten. Je9-
9en. da:t in. i...ede11. kun4:twe11.k ui...;teJ..nde)_,j_j.k he.:t :teken. en. he.:t be.:teken.
de voJJnaah:t 4amen.vailen.. Ï e11. -ÛÁ.u.4:Vlatie een. anecdo:te di..e 
ve/lhaaÁ.;t van een. ;t_y,pi._'1che 11.eac.Ue van lu.dw4J van Be.e.:thoven.. 
Bij, een. van JA..j.n. pi...arw-11.e~ kwam een. nobe)_e dame op he.:t einde 
van. de ui...:tvoeAi.n.g. naCI/I. hem :toe, en. Je V/W€.f)..' '/rle'2.'1:te11., wa;t heb:t 
U :toch bedoeJ..d me:t di..e 1.aa:t4:te bewe[).in.9? 1 Na een. pauJe heef_:t 
flee:thoven. Ji.ch doodeen.voudifJ oprU.ew.u aan he.:t k1.avi...e11. 9eJe:t en 
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JeeA /Ul.-1:tÁ.g_ di.eJelfde beJJJegj..n.g. oprii_euw g.~peekl.. /rJe:t een. beleef-de 
bui..f)ÁJl9. i..A hi..j_ OPfj~.taan. en. heef_.t dan. g.eJegd: 1 /rJeV/l.OUW, dat i.A 
nu JeeA p/LecÁ.~ wa;t .iJ?. da(J/l/T/.ee bedoelde. ' 

(uit: 'Inleiding tot de filosofie van de kunst' door Prof . dr. 
L.J.M.G. van Haecht, Assen, van Gorcum, 1978, p. 4-5) 

Op de voorpagina van deze publicatie prijkt de titel 'De Nieuwe 
Tachtigers'. Wanneer we aan de Tachtigers denken, zlen we auto
matisch weer die middelbare school-zinnetjes terug zoals 'kunst 
om de kunst' en 'allerindividueelste expressie van de allerindi 
vidueelste emotie' ... We denken dan aan het fin-de-siècle- achtige 
kunstgedoe, het vormbewuste dichten, de stijlvernieuwing, 
de strijd tegen de versleten beeldspraak, klankexpressie enz ... 

Met deze bloemlezing pretenderen wij niet dat de opgenomen 
dichters in de voetsporen gaan van hun illustere voorgangers uit 
de vorige eeuw. Integendeel . De term 'Tachtigers' slaat eenvoudig 
op een decennium, een 'tijdperk' . • . Al de opgenomen dichters 
begonnen te publiceren in het begin van de jaren 80 . Na de 
Vijftigers hebben we geen dergelijke aan een decennium verbonden 
generatie meer gekend. We hebben wel de estetische dichters in 
het midden van de jaren 60 gehad, er waren wel de neo-realisten 
met in hun zog de neo-r0mantici, maar of deze 'stromingen' wel 
echt hebben bestaan is vooralsnog voor vele mensen onduidelijk. 
Na de 'stille generatie' van 70 (die niks met de verdiensten van 
de punkbeweging deed) zijn er weer een aantal dichters die er 
'harder' tegenaan gaan, die van zich laten horen, die gebruik 
maken van allerlei snufjes om de aandacht van het publiek te 
trekken (inspelen op popmuziek, video-shows, performances), die 
niet meer blijven wegdromen achter de dichterstafel. 

Daarnaast slaat de naam 'De Nieuwe Tachtigers ' op de vermenging 
van alle poëtische verworvenheden van de laatste 30 jaar. Velen 
van de twendichters combineren het taalgerichte dichten van 
de experimentelen met de onderwerpen die door o.a. het neo- rea
lisme en de neo-romantiek ingang hebben gevonden in onze poëzie. 
Het vormbewuste dichten, het ' zelfreferentieel karakter van de 
poëzie', zoals dat gezien werd door de Tachtigers en de experi
mentelen wordt, meestal onderhuids, gecombineerd met de onder
werpen uit het alledaagse leven. De gedichten staan niet meer 
los van de omgeving waarin ze ontstaan , maar rapporteren erover, 
spelen erop in en trachten een oplossing (?) te bieden voor 
de erbarmelijke toestand van onze samenleving. Zelfs de meest 
hermetische dichters kunnen niet voorbij aan het feit dat zij 
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schrijven in een ellendige maatschappij en die ellende klinkt 
dan ook door in hun gedichten. 

Daar slaat ook de ondertitel 'Ik ben gevangen in de korst van 
ellende' op. Het is een vers uit het gedicht 'Het voordeel van 
de twijfel' van Tom Lanoye. En inderdaad, met deze bloemlezing 
hebben wij het voordeel van de twijfel. De opgenomen dichters 
hebben nog alles te bewijzen voor de toekomst. De twijfel blijft 
of zij de dichters van de toekomst zullen zijn ... Daarnaast 
geeft het vers ook de zogenaamde 'tweespalt' in de poëzie weer: 
de korst is de vorm waarin het goedje wordt gegoten, terwi.il de 
ellende op de inhoud slaat. De korst is bij de een wat gepolijs
ter (o.a. Heyman., Pallet, VeAhe-<Àt, de Ç4eve, PeAqµy), bij de 
ander wat ruiger (~ochtu4, Van. ly9eft, AnthorU.4); de een kiest voor 
het taalraffinement, het scheppen van een meta-taal om aan de 
ellende te ontkomen of om er een remedie voor te vinden, terwijl 
de ander zich hoofdzakelijk concentreert op die ellende zelf en 
haar in klaar en duidelijke taal tracht te beschrijven om haar 
te bevechten. Deze tweespalt wordt in dit vers als het ware 
opgeheven. De hedendaagse poëzie ziet inderdaad niet meer zo 
zeer die scheidingslijn, zoals dat zo goed werd geformuleerd in 
het 'verjongde' Yang nr. 127: 'de t4adi..:tLone.J.e ,,.,ch~h..jn. 
tu/Meft 4oman.ti.cA.. en 4eah..4ten en.eAJÁjM en f_o~ah..,,.,teft en 
modeArU.,,.,t~che Gllte~4 andeAJA..:f-d4 bMchouweft we a.W een 
af_t~ e poJ..emi.ek ' •. ,· Het werd verdorie tijd! 

De tegenstelling is er oppervlakkig gezien wel, maar als je 
dieper doordringt in de zogenaamde 'betekenislagen' van de 
gedichten dan blijkt al snel dat er een soort huwelijk is ont
staan tussen de verworvenheden van de experimentelen en de 
neo's. Ook al besteden een aantal van de jonge dichters veel 
aandacht aan de 'vorm ', de •stijl', en zien zij voor poëzie 
enkel een 'functieloosheid', toch blijft hun poëzie betrokken 
bij de werkelijkheid , als contestatie of als remedie/vlucht. 
Hugo Brems karakteriseert hen als volgt: 'eeft mentah..tei.t en 
een vo~. éen 'Sti.:f-J..' . éeft no9QJ.. ecJ..ec.;tÁ_,1ch 400~ 4uµ wa~van 
di.n9eft dee.J. ud:mak.en J.Oa1..4 4~o, popcu.liuu4, decaden~e, 
mani.~e, ~oni.e, i.nteLlect, deco4atie, ab4~de humo4. G 
vaJ..;t moei.J..i.:f-k één. lijn. i.n te ~ekkPJt, aJ.. ~ het 9ehee.J. v~ 
9emak.keli:f-k te h~ennen. Zoa.W aJ.. 9e3e~ aan de 4ti.j.J.., beteA 
~4chi.en no9: aan de uildtwh.keli:f-k.e aanweJA-ç;.hei.d van. 4li:f-J..' 
(in DW & B, jrg . 131, nr. 7, p. 548). 

Maar die stijl blijkt vaak enkel een pleister te ziJn om de piJn 
wat te verzachten, om de naaktheid wat aan te kleden. Er blijft 
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onderhuids iets leven bij de jongeren: onvrede met de wereld 
waarin zij verplicht worden te leven. Dat spreekt zich slechts 
zelden uit in een echt sociaal engagement zoals bij ~ocli,tu~, 
Anthon.i~, Van. é~9en e . a . ) maar het blijft voortdurend 
aanwezig bij ongeveer alle dichters . Het uitschrijven van de 
vervreemding, de verloedering, het verval, de dood, de 
eenzaamheid, kortom de ellende , houdt immers ook in dat er een 
soort afstand wordt geschapen tot die ellende om haar zo te 
overwinnen. 

Zo worden de dichters dan toch vooral geleid door de communica
tieve waarde van de poëzie (hoe klein die misschien ook is) 
al of niet gecombineerd met het herbronnen en herduiden van het 
medium taal om zo tot een betere en waardevollere communicatie 
te komen. Het beste wordt dat nog geformuleerd door Pat/U..cfl. 
f3e/IJ1.C1.WJJ die stelt dat poëzie een veredelde vorm van communicatie 
is . 

Ter vergelijking met de antwoorden van de jongeren vroegen we 
ook aan een aantal 'oudere' mensen uit het literaire milieu 
om een beknopt antwoord te formuleren op de vraag naar de 
basisfunctie van de poëzie . Onze keuze was totaal willekeurig. 
Vooral de antwoorden van Hu90 /3tiem~ en Li..oneÁ. Detlo situeren zich 
in het 'no man's land' waarin de criticus en de uitgever zich 
vaak moeten begeven, d.w.z. zij houden zich op de vlakte en 
kiezen voor een compromis. 
Hu.ç;.o !Yz.eIM schrijft: 'Jemand. vttaGfj1:. mi..:f. wat de be,lan.Ç)/1J.jk-1:t.e 
tuncéi.e i..-1 van. poëJi..e.· Dan. "3ch.i..eten mi..:J. onmi..dde,lli:f.k :t.aJ.. van. 
q;n,WcJi.e an;ávoottden te bi..nnen, 9evo4fd doo/I. een vlaag. van neett
"3lac1t:t.i..g)tei..d.• Hoe oudett i..k wo/l.d, hoe mi..ndett J.ekett i..k ben van de 
9eM.i..ghei..d van. mijn an.:t.woottd en hoe meett i..k mi..:J. a/.v/l.aa9 of. poëJi..e 
- i..n wettkw:f.khei..d - weÁ. een and.ette tuncéi.e vettvu-l:t. dan. ett :te 
Ji..:J.n, ui..:t. 9ewoorU:.e, omdat Je nu eenmaaJ.. tot de cu.l.;tuU/t behoo/1.:1:.. 
frlaatt een t.li.nk an;ávoottd ).ui..d:t. : de tuncéi.e van. poëJ.i..e i..-1 de 
leJett :te orU:./toetten (i..n de /l.UiJM:t.e Ji..nl doott de vo/l/T! (i..n de 
/l.UiJM:t.e Ji..nl. Den.k daG/l. maatt een-1 ovett na ( i..n de /tui..m-1:1:.e Ji..n) ! ' 

Het antwoord van Li..oneÁ. De{Áo s lui t daar enigszins bij aan: 
'éen po~ch. i..deaaJ.. f baû-1/.unktie J JOU voo/I. mi..:J. kunnen Ji..:f.n: 
dat de di..ch.:t.ett met een mi..ni..mum aan :t.aaJ..ma:t.e/l.i..e, vi..a -1:1:./tef1.9. 
beiteeM:t.e maG/l. 4oepe-l g.ëh.äfii.eettde vett-1:1:.ecJvz.i.Ach.e mi..d.d.e,len, een 
rna.ximwn aan J€f).~4k/l.ach.:t. f g.evoeÁ.en-1, on:t.ttoetti..n9, -1Ur;rJM:t.i..e, 
bêlevVl.fl., .•. ) weet :te /t~etten. / 

Daartegenover neemt de dichter/criticus Hedw.i...g. Speli..ett-1 wel 
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degelijk een stelling in die volledig naar het taalgerichte 
dichten overhelt. In zijn 'Met verpauperde pen' schrijft hij o.a. 
'poëJA-e ,UJ een bewUAt beJi-fl JA-jn. met taa.J.., poëJA,e ,UJ ç;.een von.Mt, 

,UJ g.een toevallig.e v/l..i..j.ag,e ttM<Jen taa.J.. en make//..· 'PoëJA-e <Jchept de 
weM.eJ.j_j,khe.i..d, P/l.O Ja hang.t Ji-ch aan de we/l.keJ.j_j,khe.i..d op. ( • . . J 
b.i..j. het. P/l.O Ja wo/lift de taa.J.. vooMG.me.J.A..j.k a.J..-1 cofTllTILlfl,,i_ca:t:..i..ef_ 
m.i..ddeJ.. beklemtoond, b.i..j. de poëJi-e k/l.4-fJ.en. we voo/lfl.ameJ...i..j.k alle 
moç;.e.J.A..j.ke af_w.i..j.k.i..n.g.en daa/l.van. ' (in Poëziekrant, jrg. 8, nr. 
7- 8 , p. 2). 

1ohn. HeuJel.., uitgever van het literaire tijdschrift Kruispunt, 
trekt het dan weer volledig naar de andere kant wanneer hij 
stelt: ''PoëJA-e .i..<J een vo/l/Tl van commWU.ca:t:..i..e '. 

Ook wanneer we de oudere dichters aan het woord laten, vinden we 
eenzelfde uitgesproken standpunt , in beide richtingen. 
Stef-aan van den !Yiem:t:. kiest duidelijk voor de communicatieve 
waarde van de poëzie (de vorm mag daarbij echter niet verwaar
loosd worden) wanneer hij stelt: ''Plon~eA (]J.I. f_ond du ~ouf_µe, 
I &if_e/l. ou ueJ.., qu, .i..mpo/lte? Au f_ond de 1 I Jnconnu poWI. :l:./louve/l. du 

nouve(]J.I./' Zo e.i..nd.i..g..t &.udeJ..a.i../l.e 1 -1 g.ed.i..ch:t:. 'Le Vo!,lag.e 1
, het. <Jlot

'il-ëdi...Cfi.l van 'Le<J FJ..ell./L<J du frJal 1 
( • •• ) Jn d.i..t 1 f_,i_n_ de <J.i..ècle 1

, nu 
de talio Je <Jhock<J weJ..ke de med.i..a het. g_ei.40,lee/l.de .i..n.d.i..v.i..d.ueJ..e 
bewu<Jt;fLjn. toed.i..enen het. flevoel.. van collec:t:..i..eve mach:t:.el..oo<Jhe.i..d 
alleen maa/l. ve/L-1te/l.ken, moet.en d.i..ch:t:.e/l.<J de heden.daaç;.<Je 
ve/L-1ch4n.i..n.f1--1vO/l/Tlen van Ba.udeJ..a.i../l.e '-1 'ç;.ouf_µe' bl.i..j.ven aanw.i..j.Jen 
a.J..-1 het pt.JAf]-ato/l.i..um waQ/l.ll..i..t 'du nouveau 1 Jal moet.en. opcW.,.i..ken. 
De kwal.i..tat.i..eve vmd~ van de oude af._9"1-ond .i..n on3e e.i..f;.en 
:t:..i..j.d - hong..e/l.dood .i..n de De/l.de UJe/l.e.M. af_ nu.clea.i../l.e apoca.lij.p-1 -
ve/l.e.i..<Jt een. even. we3en.l.i..j.ke he/l.;fLen..i..n.9 van het. befl/l..i..p 
'avant- fjMde ', en. <JÁ.ud:. f_l.i../lten. met. het. -1poakbee.M. van de ondeA
g.ang.. of_ neç;.a:t:..i..eve utop.i..eën. u.i..t" 1 •• ·• ) Ue <Jh.ock van de vaak JO 
fl/l.UWe.J.A..j.ke ac.tual.i..ted:. wo/lift n.i..e:t:. ve/l.IJJeM.t .i..n. een. bewu<JtJA-jn. 
dat de banden met. het. callec:t:..i..ef_ en met. JA-jn. e.i..f;.en. hUJto/LUJche 
:l:./lad.i..:t:..i..e heef_t doO/l.f}e.'1neden. 'De v/l.aag. ~ JA-ch op, hoe 
).y/LUJche poëJA-e .i..n. een. e/Lv~ kan wo/l:l:.eJ..en. voo/l. welke de <Jhock
bel..ev.i..ng.. tot no/l/Tl .i..-1 ç;.ewo/lden' (W. Ben,j.am.i..n) ' . Dat ' geshock ' 
vinden we duidelijk terug in van den Bremts verzen zoals in 
' Lyriek en politiek ': '(aan de m.i..n..i..-1te/L-1)11He:t:. land dat U 
be<Jtll.U/l.t, he/l.en, I heef_t nood aan meeA emo:t:..i..e/ Il Çoede ).y/l.i..ek 
deed noo.i..t onde/l. I voo/l de pol.i..t.i..ek: be.i..de I vullen. een teko/l:l:. 
met. woo/lden. Il Het.~ dat u behee/l:l:., hMen. I 4ch/leeuwt om 
duu/l.JQam d.i..chtweM..' Il Jdeeën. heef_t U (dat heef_t I .i..ede/l.eenJ. Wat 
U m,UJt, .i..-1 I hoe Je te doen /l.i..j.men. 1 (uit: ' Andere gedichten', 
Masereelfonds , Gent , 1980) . 
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'Pie-t.eA. AeA..tA daarentegen trekt de slinger weer terug naar het 
vormbewuste: ''PoëJ.ie i.-1 nood ie.tA te vee)., .UeveA. een ie.tAje te 
wei..n.ig. JOdaA:. de leJVI. de R(JJVJ k./l.ijç;;t he-t. g.edi..c.M:. volg.erzA Ji-pt 
r;.evoeJ.erzA op te 'boUUJen '. De leJvi wo'l.dt dM Je)./_ een bee-t.je 
di.cAfeA.. Hi.J. Jit mee aM de ta/_eJ., macvi di.ent Jel/_ te pweven. 
fut ie.tA:1-e te wei..n.i.g. noem ik. he-t. my_-1teue van alle poëJie. 
( • • • J UlaA:. de voll/Tl be:tA.e/_t, moe-t.en de :1-onr;,eA.en opni..eUUJ he-t. 
ondeAAcheid leA.en W-14en lli..;tme en me:ltl.um. He-t. me:tA.um dAaa.ç;;t:. hu 
g.edi.cht. 'i?.i...tm.e i4 mne/l.-Ujk. en 4.tUUJt de woo/UÎ.en naa11. fuut doeJ.. 
frle:ltl.um k.M je VetU)eÁ.i4-k.en md de pi.ui.men vM de pauw, met de 
mooie naaktheid van de v11.0UUJ, me-t. het k.leedj.e dat a.e na de 
.Ue/_de weeA. aMtll.ekt. De dich;te11. hee/_t oog. voo11. wat voo;z. 
and<VZ.en ni..et. of_ ni..et. me<VZ. be.-1taat. Hi:f- be-1ch!Z.i;.f_t de poëti-1che 
w<Vl.k.eli.j.kheid. H-L:f- dAuk.t ui..t waA:. hij wû, werzAt, aMvoelt, wat 
JOU moe-t.en J.4n-. Hij. 4:t/l.ee/_t e11.naa;z. JiJn ~r;.en aM de leJe11. 
ove11. te MG.fl-en, Je hem J.ac.M:.je4 op te drz.inr;en (c./_;z.. leJen wo/UÎ.t 
di.cAfenl, hem naa;z. een Mde11. leven en een mooie11.e W<Vteld te 
lokken. /Jaa;z.om i-1 de di.c.M:.e11. een leur;.enaa;z. die nooit .Ueç;;t; hij 
-1chll.ij./_t wed he-t. onde11.bemu.4te hem di.cteell.t. friet. Jijn taal 
lee/_t hij. nog. in de 4peJ.en liM he-t. k.ind, -10024 JeJ./_4 in he-t. 
na,[eve k.oru..rtk./l.ij.k. of_ fXVl-adi.i-4 ' . 

Al deze opvattingen weerspiegelen eveneens wat wij aantreffen 
bij de jonge dichters uit deze bloemlezing. Ik ga hier 
niet beweren dat zij iets nieuws , iets anders brengen dan al 
het bovenstaande. Maar hun verdienste is wel dat zij de verworven
heden van de ouderen hebben vermengd tot een frisse en vooral 
jonge (nog enigszins ongeconditioneerde) cocktail . En daaruit 
haalt deze bundel zijn kracht: dat jeugdige , dat geloof en 
de overtuiging dat zij nog op een zinnige manier kunnen commu
niceren met hun medemens. Welk jasje ze daarbij aantrekken, hangt 
van ieders smaak af natuurlijk. 

Wanneer we de antwoorden van de jongeren op de vraag naar de 
basisfunctie van de poëzie trachten te synthetiseren , dan komen 
we tot een volgende 'artificiële ' opdeling : 
1. de dichters die zich vooral op de al of niet genuanceerde 
functieloosheid van de poëzie richten. Hierbij rekenen we mensen 
zoals HeJjl1Ul11- , O(!JJ}l.I)_/_, V e!Z.hel4t, 'Pollet. , Bwtg.enee11./J, VMM4che , 
Albe11.4. 
2. Daarnaast staan zij die de poëzie in eerste instantie zien als 
communicatie én als de enige zinvolle stem die zij kunnen uit
brengen (al of niet geëngageerd). Een dergelijke stellingname 
vinden we bij Anthoni..-1, 'i?ochtu-1, 'i?ademak.e.M, VM &jg.en, Ïd-1 
Fie11.en-1, B<vutauw. En daartussen krijgen we allerlei 

13 



compromissen tussen 'hertalen' en communiceren , zoals bij 
Delmoti:.e, DemetA, V. frlOA.i.A en 'Pet1.quy.. 
3 . Naast deze twee categorieën onderscheiden we echter nog een 
derde, eveneens 'eeuwige waarde' in de poëzie, nl. die van de 
zelfexpressie en de remedie/vlucht/therapie die we o .a. terug
vinden bi.i mensen zoals &om , De Ç/l.aef_ , frla11.iuA- WaÁ..tet1., ïi..:tA , 
de Ç/l.eve, Wou.tet1.~ en 'P/l.ae.t. Zij vinden in de poëzie een mogelijk
heid om te overleven, om de dood te overwinnen . Daarenboven is 
zij de noodzakelijke uitlaatklep voor hun gevoelens én een 
remedie om ' erger te voorkomen' ..• Zij communiceren aldus met 
zichzelf én met de lezer om een bepaald evenwicht te vinden. 

Zelfs de enigszins afwijkende functie die Lan.o~e aan de poëzie 
geeft, nl . ' geld opbrengen voor de auteur ervan ', kan ook terug
gebracht worden tot die communicatie. Immers, Lan.o~e's poëzie 
is eigenlijk podiumpoëzie (zie de titel van de bundel ' In de 
piste' .•. ) en die is in sé communicatief, d.w.z. gericht op een 
publiek . En ja, als dat nog geld opbrengt , is dat natuurli jk 
meegenomen. 

Alles bij elkaar beschouwd , kan gesteld worden dat deze dichters 
niet zo zeer communiceren over iets of iemand maar vooral 
~ iemand! De dichter zoekt een gesprekspartner die hij ZlJn 
bevindingen over deze ellendige wereld kan meedelen, die hij 
kan trachten ' om te vormen', die hem misschien steun kan geven ... 
En trouwens: door gebruik te maken van taal/poëzie treedt de 
dichter automatisch in communicatie met de hem omringende 
wereld en - met of tegen zijn wil - verandert hi j er iets aan 
door zijn poëzie. 

Die communicatie met iemand blijkt eveneens uit de thema's die 
door de dichters behandeld worden. Vooral de negatieve, donkere, 
ellendige aspekten van onze samenleving worden naar voren 
geschoven als poëtisch onderwerp om er samen met de lezer iets 
beters van te maken. Door deze negatieve dingen uit te schrijven, 
tracht men ze te overwinnen en om te buigen in een soort positieve 
l outering •.. Zo schrijven ze over de verloren generatie( !), 
de eenzaamheid , het vergeten 'grootse' verleden, de dood , de 
voortschrijdende tijd, zelfmoord, vergankelijkheid, vervreemding, 
het noodlot ... En zelfs wanneer het over l iefde gaat is dat 
meestal een verloren, vergane of onmogelijke liefde. 
Daarnaast krijgen de zichtbare wantoestanden in onze wereld zoals 
de armoede, de mensenrechtenschendingen , de dreiging van een 
atoomoorlog enz. ruime aandacht in het werk van een aantal 
dichters. Toch blijft er ook wel een beetje relativering en zelf s 
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ironie hangen bij een aantal van de dichters, vooral bij een 
Lan..o~e en fYJa..fl.i..u,,,-Wa,./.;te~ , maar ook bij o.a. AntiwruA , AibeA.4 en 
Van.cy~en.. 

De verscheidenheid van al deze poëzieopvattingen vinden we op 
een unieke wijze gecombineerd terug in het drieledige antwoord 
van ~eA:.rvt Vell.hei~t . Voor hem is poëzie 1 . nutteloos , 2. moge
lijkheid om de chaos te ordenen en 3. datgene waarin schoonheid 
wordt gecr eëerd . Deze omschrijving brengt ons uiteindelijk tot 
de twee ul tieme termen: het nuttige en het aangename. 

De aangename schoonheid en de nuttige ordeni ng van de chaos die 
uiteindelijk ook tot schoonheid en harmonie kan leiden. 
De ' schone' krullen van de art nouveau en het nuttige van de 
protestliederen van groepen zoals U 2 en UB 40 . 
Ze hebben altijd met elkaar in de clinch gelegen. 
Deze bloemlezing is een poging om deze beide zienswijzen harmo
nisch bij e lkaar te brengen zodat wij uiteindelijk toch nog op 
een mooi e wijze kunnen communiceren over de korst van ellende 
waarin wij gevangen zitten. 

Het zij zo . 
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De stille generatie 

Al hebben wij deze tijd nooit omhelsd, 
wij zijn de wereld toch tegemoet gelopen, 
zwijgend , zonder bloemen of muziek, 
wij hebben de dag toch een hand gegeven. 

Savonds onder oude bomen zullen wi j samen 
drinken , voorzichtig spreken met dunne 
li ppen , iemand meenemen in de nacht. 
En de spandoeken zijn weer wit als gordijnen. 

In de geverfde huizen van een spoorloze t i jd 
ri cht het licht geen schade aan . Wi j fluisteren 
en hangen kleine vlaggen uit de ramen. 

Niemand spreekt de kranten tegen , niemand 
zaait want wie zaait gelooft in de aarde. 
En de sneeuw van jaren valt op ons gezicht . 

To the points 

Waarom walvissen sedert enkel e jaren 
komen sterven op een strand 
heeft nog niemand kunnen verklaren 
in een oor zakelijk verband 

een ding staat vast, zo meent de CVP: 
toen de monokini nog niet bestond 
bleven die beesten netjes in zee 

het ligt dus niet aan vuile boten 
walvissen verdragen best een o liespetter 
maar van vrouwen die hun borst ontbloten 
worden ze helemaal knetter. 

(uit 'Chronos ' , 1984) 

18 



Vervelende ervaring 

Iemand heeft een grap verteld 
er wordt vreselijk har d gelachen 
en plots is het stil . Doodstil . 

Je hoor t hoe iedereen luistert 
naar wat hopeloos voorbij is 
naar plezier dat geen echo kent. 

Tot iemand opstaat 
die de wanhoop verbr eekt 
iemand die zonder vr agen een f les neemt 
en alle glazen bijvult tot de rand . 

(uit ' Chronos ', 1984 ) 
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Johan Anthonis--------
0 1959 
Kunsthistoricus; werkt momenteel in het Museum voor Schone 
Kunsten te Gent (verzorgt o.a. een gedeeltelijke vertaling van 
de ikonologische teksten van kunsthistoricus-dichter 
Jan Emmens, Duits-Nederlands). 

'debuteerde als plastisch kunstenaar met een onderzoek naar de 
relatie tussen stamboom en boomstam. Was handschrift in 'De 
Zwijger', schreef wat voor 'De Gentenaar', was een tijdlang bar
man , handarbeider. Bleef aktief op diver se artistieke domeinen. 
Maakt schilderijen tot leven, ver siert naaktmodellen met vruch
ten . Bracht een belangrijk gedeelte van zijn jeugd door achter 
het schaakbord. Schaakt nog steeds, alleen, de schaakstukken 
werden woorden. ' 

Publikaties : faim de siècle (gedichten) , eigen beheer , 1984 

Adres 

de hongerharlek ijn (poëzie) , eigen beheer, 1985 

publiceerde enkele gedichten in Initiatief, Appel, 
Yang , Aalterse Nacht van de Poëzie 1984. 

Kantstraat 26 , 9910 Gent 

'{(Ie leven. i..n.. een. g..en.Ma:t.i.e die ni..et. heJ..emaal. .t.en. onAech.t.e de 
-1-lo9an NO FUïU'i?é oruiM'1clvz.i...jJL &z. wo/Ui;t een. e/19et1.lij.k. j.eufjd
belei.d g.evoe/ld, Het. omiet..t.en. van iAAila:t.i.M i..n.. ClJlliAche -1po.t., 
JO wo/ld.t. de dag.eli.j,.k.'1e weruie .i..nApiA.atie. Het. b<Mef.. po,l,i..;ti_,ek 
monddood te Ji..jn.. 'PoëJÀ-e iA de eni..g.e '1tem die j.e J.i..n..voi kan 
ui...tb11.efl.f}en.. De vet1.paupeA.i..n..g., de v~J.i..n..g., de vet1.ame11..i..k.ani..'1etl..i.ng,, 
de '1ek.'1uele alllTlOede J.i-jn. de oruieAJJ)et1.pert die me be~uden... 
De hon.9-M n.aa11. vetl.ni..euwi.n.g., de hon.g.et1. n.aa11. de on.g.et1.ept.he.i.d van. 
j.on.g.e v/l.ouwen., de alk.oholi'1che do/l.'1.t. n.aa/I. g.et1.echh.Ç)he.i.d vo11.m.t. 
mi...jn. b<M.t.aan. Jk. ben. één. met. mi.jn. g.edich.t.en. '. 
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E pericoloso sporgersi 
(niet uit het raam leunen) 

Een kamer is een arendsnest . 
Drie stenen muren en een venster 
met uitzicht op de stenen . 
In een zak lopen. 
Beul en gehangene. 

De hoop met vetkrijt zwart gemaakt , 
schraap ik de nacht weg achter vensterglas ; 
streepjes zonlicht en het vuil 
onder de vingernagels . 

Armoeder 
de sneeuw 
van gesponnen suiker 
houdt kinderen op een kermis 
zoet 

een straatarme moeder 
geeft haar jongen 
sneeuwballen met bloemsuiker 
als een ijsje te vreten 

(uit ' de hongerharlekijn ', 1985) 

'Antfwni-1 ' ve11.di..e174:te i..-1 da:t hi..j. JO 'n 'onpoë.t:i..4ch. []each.:te ' onde/l..
we11.pen. a.J..,J Q//JTl.oede, af.:takeli.Jt[} en ve/l..v11.eemdi...n9 a.l-1 hoof_d:th.ema 1

-1 

heef_:t [)-eh.03en voo11. J.i..j.n poëJ.i..e: een moeci0-e k.eu3e i..n he:t J..amme 
J..af_f_e .i_dfl)_)_.i../.Jch.e VJ..aam-1e poë.t:i..4ch.e we11.eJ..dj.e. ' 
( Hubert Van Eygen over ' de hongerharlekijn' in I nitatief , 
jrg. 4 , nr. 27 , p. 32) 
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Patrick Bemauw 

0 Aalst, 1962 
Auteur 
'Veel gestudeerd, geen diploma·s. Gewerkt als arbeider in een 
sigarettenfabriek, daarna als stripscenarist voor een inmiddels 
ter ziele gegane uitgeverij . Burgerdienst bij een militante 
milieuvereniging. Voor het ogenblik , benevens medewerker aan 
Initiatief, secretaris van uitgeverij vzw Clumzy (strips) en 
hoofdredacteur van het tijdschrift voor spannende literatuur 
Paracelsus, full - time auteur .' 

Publikaties : Een tuiltje antarctische rozen (poëzie) , Vers, 1982 
Uit de ouwe-foto- doos (poëzie), Opwenteling , 1983 
Want de golem is geen mens (poëzie), Opwenteling , 
1984 

Prijzen 

Adres 

De Balegemse gedichten (poëzie) , eigen beheer , 1985 
(met tekeningen van Daniël Janssens) 

Wachten op de gastheer (novelle), Fantastische Ver
tellingen , 1983; Mijn lieve spooklidmaat (verhalen), 
Heideland-Orbis, 1983; De stillevens van de dood 
(roman ), Nioba , 1985; Verschroeide aarde (verhalen) , 
Nioba , 1986; Het huis op de heuvel (roman) , Pandora, 
1986; De witte vrouw (novelle) , Nioba, 1986; Verbou
wingen (volavond toneelstuk), Almo, 1986 en Heksen
kamer (volavond toneelstuk), Almo, 1986. 
Verschillende verhalen verschenen in verzamelbun
dels bij Bruna (Ganymedes 6, 7 en 8 ; Zwarte Beer
tjes Crime Jaarboek), Elsevier (Plot) en bij CUBE 
en Davidsfonds. Tevens verschenen i n 1985 en 1986 
novelles voor de jeugd als Vlaams Filmpje bij Al
tiora. 
Schreef 3 luisterspelen voor de BRT: ' de Leurder' 
(1983) , 'Curriculum Vitae' (1984) en 'Rood is dood , 
groen is zoen' (1985). 

Eerste prijs van de stad Harelbeke voor het kort
verhaal (1981) 
Eerste Zuidvlaamse Poëzieprijs voor jongeren (1983) 
Tweede Ambrozijnprijs voor het kortverhaal (1985) 
Eerste prijs van de stad Hare lbeke voor de 
eenakter (1986) 

Brusselbaan 296 , 9440 Erembodegem 
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"PoëJi-e - een vettedelde vo/llTI van COfTllTUJJU._CaUe '. 

Som 
' we zijn de som ', zeiden we 
'der gemiste kansen' -
en onze handen maakten 
geen vuisten meer . 

en toen gisteren alsmaar 
mooier werd dan morgen 
brachten we de dagen door 
met wat had kunnen zijn 
maar nooit was geworden. 

we leerden weini g , 
het werd steeds later , 
ten slotte stonden we als 
een hinderpaal boven water 
onze eigen dromen in de weg . 

toen pas , weet ik nu, 
zaten we voor goed gevangen 
in de strik die de stroper 
voor ons had gelegd. 

(uit 'Want de golem is geen 

mens' , 1984) 
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Soldateska 
misschien kenden zij 
geen moeders of vrouwen 
en sneuvelden hun broeders 
op eerdere velden bedekt 
met gebeden , misschien 
vrat vreugde aan hun lippen 
als een vloek sindsdien . 

misschien sch immelden zij 
als oud brood gebroken 
tussen avondmaal en 
zondagsmis , waar in enkel 
werd gesproktn van 
duivel en dood. 

misschien gingen ziJ 
gekleed in de kleur van 
kolenstof en lood voordien 
misschien dat uit naam ' 
van god en vaderland alles 
toegelaten is en iemand 
ooit begrijpen zal. 

want weinig veranderde 
sindsdien. 



Helden van heel even 
'We couM be heAoM 
ju4t to'I. one day' 

David Bowie 

van elk woord verdragen wij 
de wonde, en de onmacht 
noemen wij teder bij 
talloze namen. 

goud is de schrÁjn 
van verveling waarin wiJ 
schrijven aan een leven 
dat steeds verder vergeten 
wordt en verleden -
vloedl ijnen, langzaam 
door de regen uitgewist. 

soms en heel even 
tussen zijden dijen 
van onmogelijke meisjes 
herinneren wij ons: 

'wij hadden helden 
kunnen zijn, sterren 
van één nacht' 

en beven. 

(uit 'Want de golem is geen mens', 1984) 

'De nog. jong.e di..c.h:t.eA maak.:t een ba.J.an4 op van de cont'l.otttalie ~4en 
de weAeÁ.d di..e hij Ji-ch d/z.oomt en de hOA.de 'l.ea.J.,J:.ei_;t_ waQ/l.ÀJL wi.j 
üven. éÀÇJ bemoedi.f;end ~ Ji-itt concl.J"Mi.e niet, om.dat JJJVeel van de 
d/z.oom WO'l.dt ve/tni.et.i..gd. Ïoch b-U.jt;t hij. g.eloven M 'dat. beloofde 
.Land' dat. hij, 9eJ:.n4pueMd doo'I. de 4on94 van &uce 5~i.nÇJ-4teen, met 
de 9elietde wil be:t'l.eden. Jn tei_;t_e ~ ~ poëJi...e een pl...ei.dooi.. voo'I. 
men4elij..k.e bewu.4:ó.uo'l.di..n9: de men4 mG.ÇJ 9een 9-01...em, dat. i.4 een tot 
k.1...omp .Leem VeA4ch'l.ompeJ.d beeJ.d, wo'l.den, di..e Ji-ch doo'I. machthebbM4 
.Laat. mani.pu)..eAen. Mede doo'I. de k.1...a11.e :taa.J. en beeÁ.d4~aak. ~ dU 
een vl...o:t 1...eMbMe bundel... ' 
(Rudolf van de Perre voor Boekengids) 
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Laurens Boom---------
0 Roeselare, 1964 
echte naam: Filip Van Eeckhoutte 
'reisde met de zeemacht (als verpleger, hoera!) de helft van de 
wereld af'. 
Oud-redacteur Nioba 

publikaties: De jongeling (poëzie). Nioba, 1984 

prijzen 

adres 

publiceerde in tal van literaire tijdschriften , 
zoals 't Kofschip, Creare, 't Prieeltje, Gist, 
Nioba en in een aantal bloemlezingen zoals 
'ik computer, ik mens' ('t Kofschip, 1984), 
'Na 't ruischen van het riet' (Chris Vanden
Broucke, 1985). 

3de prijs poëziewedstrijd Harelbeke (1985)) 
Laureaat poëziewedstrijd Harelbeke (1986) 

Verlorenstraat 10, bus 3, 8400 Oostende 

'De baA.i.Af..un.c:t.i..e van. de poëJ)..e ve/lplicAt me te den.ken. aan. 
wi.Akun.de, en. i..k haat. het. Voo11. Johan. f Jot.i..e) ï'Hoof..t WQ/j 

cücAten. een. 1 '1:ti...ile on.tmoeLÎ.n.f} ': 'éven. kWCl/TI i..k j.e tegen. / het 
l1X1A a,,l J..aat.. i.n. de avond / en. i..k liep i.n. de 11.egen. / / Je WQ/j '1fl.U 
voo11.b.i.j. II fr/aa11. het IJX14 a-l ç;.en.oeg / Het maakte me a,,l b)..i.j. ' { J. ï . J 
Het l1X1A i.n.de/ldaad '1fl.U VOO/lb4 VOO//. deM .tu;en.ta,,len.t. Jk '1clvU.j.f_ 
om de behoef-te .te bev/ledi..g,en. lmaa11. een. behoef-te veJ..e .tA.eden. 
hoç;.e/l dan. de f..!J4.i.oJ..og..i.Ach.eJ, om het J.Uf.. nee//. .te vJ..anmen. en. 
dan. weJ.. honde/ld ke/len. .te he//.J..eJ.en.. N.i.et om ç;.eJ..eJ.en. .te wo/lden. '. 
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Geboorte 
ze gaat in meervoud nu 
in open blouson de weide 
geurend kruid en klavers 

ze laat de tafels achter 
haar geschonden lichaam 
ze weet het wel. 

met 
vier 

Ze zal haar eigen tafels maken 
haar eigen man kneden en brood 
en szondaags suikerbrood eten. 

in 

'De jong.eJ.,i.ng.' bevat een 23- :ta).. g.edi..ch:ten cüe de evoJ.utie 
j_)..J.u-:i:Vlvien van he:t ideali-:ime van een kind naa/1. een evideA 
pijnlijke volwaMenheid. ()e kenni.Mzaki..rtg. me:t de hall.de /leaü:ted 
ve/l,/_oop:t moe.i...Jaam: e/l i-:J de eenJaamheid en, nu /leeM, de -:ich/1.ik 
voo;i he:t oudeA wo/lden, de dood-:ig.edacAf e i-:J nvoU veAaf_. De jong.e 
au:teu;i g_eef_:t OVeUg_en-:J :toe da:t hij Jich JeeA Ve/1.Wan:t voe,/_;t me:t de 
:tematiek en çevou-:iweAud van de jong. g.e-:i:to/lven 7otie T 'Hoof_:t : 
eA i-:i eenJclf-de çef_a-:ici.n.eeAd Jijn doo/l de "J.Uf-moo;id, de dood. 
Nie:t CÜ/lek:t J.uchtiçe of_ vw.li.jke ko-:i:t du-:i, De 7ong.e,li.n.ç, maa;i 
een eeAÜjke pog.ing. de emotie-:i van he:t vooo-3-:ien wo/lden :te 
ve/1.WoO/lden. Wa:t de -:i:Uµ be:Vlef_:t ,W duideüjk de inv)..oed meAkbaa;i 
van [)AO:te poë;ti-:iche voMbeUden: n,/_. de Vij/_tig_eM of_ expe;iimen:tuen '. 
(uit ' Het Nieuwsblad ' ,1985) 
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Marc Bungeneers --------
0 Merksem, 1957 
Studeerde menswetenschappen en is momenteel werkzaam als redac
teur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Hij is 
uitgever van het tijdschrift 'Het Egeltje' en werkt tevens als 
free - lance journalist bij de plaatselijke krant Merksem-Vooruit . 

Publikaties : Een akwarel van woorden (poëzie), uitgeverij Het 

Prijzen 

Adres 

Prieeltje (samen met 4 andere dichters) 

publiceerde in een aantal literaire tijdschriften 
zoals 't Kofschip , Initiatief, Plinius, 't Muzet, 
Parallel, Duizend Dromen, Yang, Het Prieeltje, 
Muzisch Meerdaal , Bries, Knack, Creare, Vlaanderen , 
De Windroos, Bocari, De Bond, Teletip en Kunste
naars voor de jeugd. 

Eerste poëzieprijs Veurne 1986 
Derde poëzieprijs Initiatief 1986 

Bredabaan 798 bus 6, 2060 Merksem 

'De bMi.Af.,un.0li...e Valt poep..e i.A de 27,jte ..lette/l. valt het a..lf_abet. 
H<lO/l macAf liç;,t. voo/l.b.i...j. de wooll..den. Jn de ..Leeç;,t.e valt een b..lad .i...,j 
e..Lk.e poëp...e Ve/l.vat. Het i.A a)_,j een O/l.f}Q~e: n.i...et te b01cfvU_j.ven, 
a..l..leen te voe..Len, hee..l even en dmt n.i...et,j mee//., 'Poëp...e .i...,j dat ene 
moment waM .i...n .i...dea..le Om,jt.andi..gheden een at...Leet een n.i...euw /l.eRo/l.d 
v01t..i...fP-. /r)aM poëp...e moet f)een f-un_c.U.e hebben. Z.i...j. i.A g.ewoon de 
vade/l. de11.. f)evoe..le_n,j en de moede//. valt de dwom. /'f'J.i...,j,jch,i_en i.A de 
f-un-0ti...e t.e ..le3en en te ..leven op de ;toppen van j.e g.evoe..len,j. 
Zow ove11.. ..l.i...ef_de en g.e..luk /l.eed,j du,i_Jende def_.i...n.i...t..i...e,j well..den g.e
,jCMeven, JO on.uû:put.t.e..l.i...j.k .i_,j het va,jt.-lewen valt de ba,j.i...,jf-un_c.U.e 
van de poëp...e. Voo11.. m.i...j. .i...,j de Om,jc)vU_jv.i...ng. Valt poë.3.i...e Valt de 
j.ong.e Ned.e/l...land,je d.i...cAfe/l. 'R..i...en V11..oeg..i...ndewey nof) ,jteed,j de mooi.Ate 
en de b01te: 'Poëp...e i.A voo/l. m.i...j. het ve/l.haa..l 

dat men m.i...j. v.11.oef)e/l. ve/l.t.e..lde 
van een man d.i...e op J.i...j..n JO..lde/l. 
een vliefP-ui..fJ van bet.on g,ebowud had 
en twf.,j t.eg.en .i_ede/l.een Je.i... 
dat. het we..l kon vlief)en 
maM n.i...et doo/l. het dak/l.aam kon. ' 
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Ginds draagt de nacht je laatste koude 
Toen je traagste adem 
de laatste woorden uit 
je uitgelezen lichaam schreef 
plooiden lakens je zacht bevroren lach 
nog naar het diepste slapen 
je vingers verhingen zich 
in de kolfjes van je handen 
zij trilden nog als woorden 
na de laatste pennetrek 
zo stierven te vroeg 
de onontloken woorden 
zoals in mij een zoon 
we deelden saam het zwijgende refrein 
als dagen de kalender 
mijn jeugd verloor geen parel 
maar zijn kroon 
de lente zaait geen vaders meer 
rond de grijns van kil arduin 
geneest onbedaarlijk schoon 
de omgewoelde aarde . 
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Peter De Graef--------
0 Duffel , 1963 
Echte naam: Peter De Greef 
Literair journalist. 
Oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Nioba. 
Oprichter uitgeverij Nioba 

Publikaties : Wat hans betreft (roman, biografie), Nioba , 1984 
Brieven aan schoonheidsprinsje B. (brievenroman) , 
Nioba, 1984 
Hij kwam van de wind gevaren ( poëzie), Nioba , 1985 
Priem in duplo (verhaal+ gedichten) , Nioba , 1986 

Adres Florent Van Cauwenberghstraat 17, 2500 Lier 

'Jk. vind het. aLlemaal rU.e-t. 30 belan.g,;tij.k.. frl.i..;j.n. ei...ÇJ.en wetik., bedoel 
i...k.. Jk. '1cMee/.. cü.e ÇJ.edi...ch..t j.M van het. KlE,JN COL/.JXJ,!Jllfrl omdat i...k. 
me vp dat moment .iJu:Lvui.aad om het. ven:tj.e UXLG/l.VVeA. Je handelen 
i.mnen/J v<VUVU.eti...g. voelde. De V/l,i...en.d/Jch..ap UXL/J rtaa/l. de knoppen., 
maa/l. de g.edi...ch..tj.eA büj.ven, en i...k. g.elvvf_ dat i...k. Je dàèvz.om heb g.e
/JCMeven : omdat J-e i...n me vpwe1den, -1pvntaan - maa11. ook. om cü.e 
jong.en g.evang.en te houden ,· aan het. papi...e11. vMt te knopen. len 
g.edi...cAf k.àn JVfnaG/l. ni...et. weg.. Ach..teA.a/.. b-leek. cü.e jong.en eA. nog. van 
9e~ee/UÎ. ook.. Vvui.eA. vond i...k. - mede daa/l.dov/I, - wel t/l,VV/Jt i...n 
het. /JcMi...j ven van cü.e veil.Jen : de vnvooll/Jtelballe k./l,ach..t van het. 
g.e/JcMeven wvolld. Jk. kan dvv11. Ólli...even van i...emand heen veA.-li...efd WV/I, 
den. En g.edi...ch..ten Ji...j.n dààll nv9 eert /Jubümati...e van. ' 
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Klein colloquium omtrent eenzaamheid 
Ik mag genadeloos aan je herinnerd worden, 
maar er zijn grenzen: je moet niet 
nooit meer naar me lachen. 

Brussel is de stad niet meer , uniek 
terwille van twee jongens' liefde waarrond 
men daverend appartementen bouwde, 
waaronder men bij metrowerken van verwarring 
tunnels uit de tunnels dolf en 
randgemeenten uit de bossen houwde. 
Brussel is die stad niet meer 
alléén dat is veranderd maar ik niet 
en jij niet. 

Met een gedicht zou ik je dood 
kunnen schrijven. Ik doe het niet. 
Want: jij bent het en geen ander. 

Hoe lang de geur van haar nog 
in mijn long zou zinderen en de gedachte 
aan je borst, je kin die achterover lag 
je zuchten en jouw ogenblik, je even 
domweg vloeibaar zijn dat alles 
was nog licht te dragen, maar dat j e 
nooit meer naar me lachen zou ... 
dat kun je me niet vragen. 

(uit 'Initiatief', jrg. 4, nr. 25) 
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Ik heb je niets te vergeven 
Ik heb je niets te vergeven, zie je, 
je hebt me niets misdaan, 
ja wel wat geslagen maar 
enkel met verbazing, daar kraait 
geen mens naar laat staan 
die haan. Het is dus ook: 
zondag voor de dieren. 

Een week is het geleden dat ik 
snelle auto's, cola, hardop lachen, 
eenzaamheid door jou verving. 
Mezelf. 
Hoeveel verder sta ik nu. 

De wereld ga ik niet meer in, ik 
wacht maar af tot wanneer de 
telefoon niet rinkelt, zeul hem ziek 
achter me aan . Naar Amerika 
als het moest, hoe zeer het ook 
geen zicht zou zijn, die draad 
die uit mijn koffer hing. 

Maar je zult niet trachten uit 
te vinden waar of ik ben, je bent de 
vrolijkheid, je hebt je vrienden die je 
met lange sigaretten en sinaasappelsap 
lichtjes doen vergeten dat ik je ken. 
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Door de stad zie ik je soms rijden 
Door de stad zie ik je soms rijden 
met je fietsje en je grijze jas 
- rijdt dat nogal, zo'n grijze jas? -

Dikwijls gebeurt het mij dat mensen 
zeggen: ze hebben zich het keelgat 
van hun lip geschreeuwd ; 
ik had niet omgezien. 
En God, gelukkig maar. 
Zulke dingen zitten aan het Leven vast 
als t akjes . 

Maar jou heb ik gezien mijn oog dat zich 
voor vele daden van de wereld sluit 
slaapt zelden in jouw buurt. Nu sta ik 
wachtend tegenover Secret Code en vraag me af 
hoe zijn beslapen bed na een week lang 
niet verluchten onder het deken ruikt. 

Er bestaat een geur van zweet , 
verhevener dan alle andere . 

(uit 'Initiatief' , jrg . 4, nr . 25) 

'Z.ij.n Ve/l.J.<!11. J-LPl eeft aGfl[)/IÁ.jperuie men.g.el.A..ng ttvMeft velldtU..et, 
ttUeAtheid, g.evoeli.g.heid eft 9e-la:te.n.Jteid. De moo.i.e bee,lden. eft de 
g.oed.g.eko J.eft "~bol.en. d11.ag.en. da<l/l. fuut "teentje toe b.i.J ( . • . J. 
De homo- <VZ.otiek, d.i.e 11.Ui.JMclwot" aanweJ..i.9 i-1, -'P'l.ak m.i.j - ofAclwon 
'Gflde11.'1d.enk.erui ' - <Vl.f} aafl. ï och kan. de hi..<VZ. aan.geboden. 

lwmopoëJ..i.e al__, meel/. wo'l.den. bMclwl.il.lXi., en dat .i__, vul.fJ.en-' mt.j de 
"te,11.kte vQfl De Ç11.eef. (De Ç11.aef.J . Hi...j b.li..jf_t niet .i.n J..i.Jn ei.g.en. 
potj.e 11.onme,len. maa11. tLU J..i.jn Ve/l.J.et op na<l/l. een. al.f).emen.e11. n.i..veau. 
De bun.del.. .i,,, even.ç;.oed een metaf.0011. voo11. een J.Vekeruie en ontwo11..tel..de 
jortf}etnGfl .i.n deJ.e ha11.de we11.el..d, en het f.ed. dat de _,ch/l..i_jve11. 

1 v ell.k. e<VZ.d 1 .i_,,, v <Vl._,.(;_ e/I. kt di..;t [} e vo uen. 0 p een. 0 tU..g..i_ne,le man.i..e11.. 1 

(Dirk Tits over 'Hij kwam van de wind gevaren ' in Initiatief , 
jrg. 4, nr. 25, p. 9) 
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Hans de Greve---------
0 Assenede , 1963 
studeerde Toegepaste kommunikatie te Gent 
Werkt free lance als copywriter & journalist 
Kernredacteur Yang 

publikaties: Morgen, dan zien we nog wel , 1981 

prijzen 

Adres 

Vlucht langs het stille water, Yang , 1982 
Dat een meeuw vliegen kan hoog boven de wilde gebaren 
van haar nest, Yang, 1983 

Verder losse publikaties in literaire tijdschriften 
zoals New Foundland , Yang , Poëziekrant, Dietsche 
Warande en Belfort en in bloemlezingen zoals 
'Poëzie is een daad van bevestiging' (Van Vliet en 
Buddingh' , 2de druk); ·~acht van de poëzie', 1983/ 
1984/1985, Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht en 
'Droom en doem' van Marc de Smet , Yang, 1985. 

Poëzieprijs Vlaamse Club Brugge, 1982 
Derde Europese Poëzieprijs, 1983, e.a . 

Kloosterstraat 13, Assenede 

'&Mi.-1/.urtctie van. poep"e i.-1 ve/IJJJi..j.Jen. naM i.nneAlij.k.e en.lof_ 
~k.e 9-evoeÁ.erw,' waan.Ji.n koppelen. aan J..uci..dU:.ei.t. '. 
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Fifty-fifty poetry 

1. 

de stilte heeft zich alweer een weg gebaand. 
dragers hebben hun kleuren afgeschud en 
alles werd wit. 
schunnig wit . 
een deur heeft het geruisloos bevestigd, 
zonder blos . 

jouw mond werd oeverloos en verdween. 

2. 

daar stond je dan. zielig. met niets in 
beweging en je vingernagel s in parelmoer. 
geheel en al sfeer aanvullend. 
ik moest j e maar eens opnieuw leren kennen, 
dacht ik . 

en je ogen spuwden, als wou er een stem uit 
die ging zeggen ' dat dacht je maar'. 

(uit bloemlezing 'Nacht van de poëzie 1985', 
Muziekcentrum Vredenburg , Utrecht) 
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Panoramics 
de straat is wit de straat is kil 
bij het raam kun je denken 
de dood is daar overvloedig 
wie valt in de buurt van het tram
huisje beseft niet de eindeloze 
beweging 
oorzaak en gevolg en 
blijven liggen 

het v l okt de kilte tegemoet 
in een krant reuzevader 
met slee te pletter 
een meeuw houdt steeds 
het midden 
een oog links een oog rechts 
voorbij je neus een wasemvlek 

in de buurt van wie valt goed 
beschouwd een beri jpte zilver
berk noodlottig verwekt 
deeltij ds gestorven 
de tijd dat is JlJ en ik 
en nooit en bedorven 

(uit ' Yang ' , j r g . 21, nr. 121) 

'Het deówá vart de J.eeA j.ong,e HaflA de ÇJteve ( 1963}, het p-laketj.e 
'fYloJt[Jen, dart JA-en we weJ. ' ( 1981} weAd oveA het al[Jemeen g.urt4tiÇJ 
onthaald. Jn de3e veJt3en wa4 eA Jteed4 4fY1.ak.e vart 'on4 :twi.j.f..eJ.
ach:t.i..[J ÓMtaart ' of.. vart de 1 duóbeA.JA-nn.i..[Jheden vart d.i..:t leven'. 
De na:tuu.Jt daaJten:teç;en openóaaJtde hem het ee.LLW.i..[J pll.OCM vart 
heJtÓoJten WOflden en weeA veAf)aart, a14 4p.i..eç;eJ.óeeld van de a-4;.emene 
'c.ond.i..tion huma.i..ne ', vart de 4t'l.i.j.d d.i..e .i..edeA men4 moet voeAen om 

:te ovefl.leven .i..n een veAmoe.i..de weAeld. Z.i..j.n :tweede bundeJ. 'Vlucht 
lartg,4 het 4t.J...Ue wa:teA' ( IJartf) poëJA-e fleek.4, Çen:t, 1982, 60 bl3. } 
bevMt.i..f)t fl.U.i..m4choot.4 de .i..n hem [Je4telde ve/WXlchtin[Jen en g,e~:t 
vart een voo/l J..i..j.n leef_t.i..jd ( h.i..j. .i..4 nog, g,een :tw.i..nt.i..[J} opneAk.el.i..j.k.e 
fl..i..j.phe.i..d vart leven4aartvoeJ.en en de weeA[)ave eAvart. Z.i..j.n ni...euw 
weJtk. munt u.i..:t doof/. een eenhe.i..d vart v.i..4.i..e en conceptie. ' 
(Rudolf van de Perre in DW & B, jrg. 128, nr . 4, p . 303) 
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Alain Delmotte 
° Kortrijk, 1957 
Opvoeder 
Woont en werkt in Kortrijk 
Organiseerde in Kortrijk, tot nog toe, zo'n 150- tal poëzieavon
den. Met wisselend succes. 

Publikaties : Sociaal Realisme (poëzie), Yang, 1983 

Prijzen 

Adres 

Lijfsbehoud (poëzie), Yang , november 1986 

Publiceerde gedichten in Yang, Kruispunt , Diogenes , 
Dietsche Warande en Belfort, Noodrem. 
Eervolle vermeldingen i n de Frans Masereelfonds
poëziewedstrij d , de Yang poëzieprijs 1986 en de 
literaire wedstrijd van Initiatief 1986 
Kaarseng1etersstraat 19, 8500 Kortrijk 

Aart eJ.k 9edi..cAf. Aart eJ.k 9edi..cAf ga.ai:. aÀA een. /l.aa.MeJ.. een. 
/l.evofte - een. ari.emomvaU.en.de ttevo.l.te - vootta/.. Wi...l.li..am !Uake 
wi..ettp JA..:frt V-'..J.i..oen. aÀA een. batttti..cade op .teg.en. de &..lj.t.i...l.le van. de 
ttede. CJwtt.le.lj lJaudeJ..ai../l.e vi..eJ.. moeg.ekwe.ld m.i..dderWi het. 9ei...l, het. 
[JOOit van. de 'Pall."-J.-Je f}ll.acAfen. . Hei.JvU.clt Hei..ne ht.U.ve/Ui.e en. .lj.ten.i..fjde 
J.i..j.n. g.emet.en. .t.o t bloeden.Ij toe. Het. k./l.aak.been. .i..n. de 9em/l.i..cAfen. 
.t.r1.i..Me .toen. 'PauÁ. V Mla.i..n.e J.i..j.n. ab.lj.i..n..t. hi..ef.. A/l..tfultt 'i?i..mbaud. 
leef.de hel.j en. /.el voo11. hi..j voo/l. J.i..j.n. J.i..ek.te vi..e.l. Çeen. r;.odd.e.li..jk.e 
g.(ifl.ade til.of. de g_edi..cAfen. van. Çe/l.ma.i..n. Nouveau. Jn het. hM/,4.ttij. 
van een. vell.lotten. 9eJ..open. eeJ..WJ, l<a/l.el van. de WoM.ti..j.n.e. 
5.t.éphan.e frlaLlaA.mé JWOM bi..j het. ci..j./_M en. de p.i.j.. frlax. Jacob wi..Mp 
de dobbe,[,j.teen. van. de i../l.oni..e. Wi..e hi..e.ld e/l. meett van. V/l.ou.wen. dan 
de V/l.OU.W ÇM.t/l.u.de 5.t.ei..n. Çu.i...llau.me Apo.ll.i..n.ai./l.e hoo/l.de f}/l.o.te11.e 
ajd.en. wenk.en. op een. blauwe maan.dag. .i..n. de 11.ll.e C!vi.,U,.t.i..n.e. V.lari.i..mi../I. 
/rJaitak.ov,jk.i.. hi..e.ld het. voo/l. 9eJ.i..en. en. ,jpttong.. 'P i..M/l.e 'i?evMd.ij, wou 
het. ni..e.t. mee//. ~en. en. ,jch/l.eef.. Nood doof1:1.e het. vu.ll./I. .i..n. de 
beb.loede b.lari.J.i..jden. van. Julj.an. T u.wi..m. éJ./l.a loomi..4 'Pou.nd vM~.t.e 
J.i..clt vart eeJ..WJ en ,j.t.e/1./1.~.te,[,jeJ.., !<aM.t.an..t.i..n.o,j 'Pe.t/l.ou. Kava/.M 
waak.te .i..n. het. m.i..n.J.i..ek.e UU/l., Hent:VU.k. ~an. joeg. .tot. .i..n. J.i..j.n. 
ad.Men de waa/l.hei..d b.loo.t. De hong.M woelde de wanhoop .i..n. de 
maG[J van. CMa/l.e Vaile:f,o. An.dAé &et.on wi..-1.t. J.i..clt een b/l.Oede/l. .i..n. 
het. r;.enoouc.Jui.p van. het. k.wari.e. De ,jll.bli<!me Qfl.Q/l.chi..e vart 
/Jeni-am.i..n. 'Pé/l.et.. Jan Ç/l.Mhof./. hekelde JA..:frt .laf. decenni..um. Ken.ne:th 
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'Pa:tchen. en Chall.l..M HenA.i... Fo/ld: b<l/.J:laa/ldJ.on.en van. een. n..i...euw 
conU.n.en..t.. An,ton..ût A//.:ta.ud 4,foer;. een wak van. waan.J..i...n. .ût J..i...Jn. aJ.. 
te me11.-1eJ...i...j.ke .i..n[J.eUXJ.n.den.. HeNLi.. /11.i..chGJ.1.X 4clvz.eeuwde een. J.UKL1L); 
r;.at .ût het un..i...veMum. />laW1..i...ce Ç.i...V..i...GIM 4ch/lapte het kaf_ u.i...:t J..i...Pz. 
Ja/lenÁ.an.r;.e 4ch/l.i...f_.t.U/l.en.. :JacquM 'P//.éve//.t beduve-lde J..i...;Jn. :t4dr;.en.o
:ten.. Çe/l/l.i...:t Acht.Mbe/19 wi...e'l.p J..i...Pz. heMen.en. to:t 4chMven. en :tot 
4chi._m. :JaJ.J. b//.acht de kan.kM van. &/l.i...4 Vi...an. n.i...<U tot //.U4t. 
Han.4 lode.i...J.en. begon. acm de bwn.n.en. van. de b'l00-1hei...d. Hu.r;.uM 
Clla//.l..e.4 'i>e/lfl.ath 4p//.ak .ût een. beklemmen.de po4e J..i...;Jn. ve//.fl.i...et.i.f;in.r;. 
ui..t. &t ve//.dM maaft de we'l.eÁ.d de dar;. to:t <1/.J. Oir;.eh.ûtdMd. 
llvaa-ó. ï //.i...vi...aaL frlaM de d.i...cht.M4. De di..ch:teAA. 
Zi..j. wa.ch:ten. l..an.r;.J.aam af_. ' 

Levensomstandigheden 
Gewichtloos in een ijle eeuw, 
verdwaasd als na een nederlaag , 
koud en kaal, uitgehold en leeg . 

Levensomstandigheden: 
liggend , stikkend in het veilig huis 
achteraan de hersenen, hikkend 
in een meewarig ja-geknik . 

Nochtans door nostalgie 
voorlopig nog niet uitgedaagd , 
wordt af en toe het werkwoord 
beweging en verweer, 

groeit tussen falen en ademhalen 
een plots weerbarstig 'nee' . 

(uit 'Kruispunt', jrg. 25, nr. 102) 
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Het uurwerk van de zomer 
Verlangen en verlangen zonder meer . 
Het is kwart over zon 
op het uurwerk van de zomer. 

Wildbloei van groei; de boomgaarden 
staan in lichterlaaie vrij, 

het gewas tot bloedens toe 
rauwdoordrongen , ruig. 

En hitte als licht zich gevend 
uit het bekken van de bodem 
losgebroken. 

Ongedeerd, meer en meer. 
Het is luidkeels leven 
in dit droogseizoen van uren . 

(uit 'DW&B, jrg. 131, nr. 4) 
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Het uurwerk van de zomer 2 
Zienderogen 
en tot overmaat 

verzwolgen, verzengend 

onder de hoogspanning 
van augustus . 

En geleideli jk aan, 
argeloos; 

handtastelijk 

een voortbestaan 
ontgravend. 

(uit 'Kruispunt', jrg. 25, nr. 101) 

'Jn de bun.du van de3e j.on9e di..chteA .i../J eA een -JteAk bewu-JtJi.j.n 
van l.n..di..v.i...cW.ue en maat-Jchappwj.ke m.i../JeA.i...e. Het 9eb11.ek aan een 
aantaJ.. a,/_9emeen 9Udende ,/_even4l.1Jaa11.den ( vt ande11.-J 9e3e[)-d: de 
noodJ-G-ak om r;eheu e.i...9enmacht.i...9 het ,/_even .te bepa)_enJ veA-Jch.i...j.n.t. 
b.i...j. De,l_mo:t.t.e a~ een 1-eef)..te. Daall.doo11. maakt h.i...j. ~j.n 4taa:t van 
J-G-ken op : met een 11.echtvoo11.deAaap4e eeA.h.j.khe.i...d orwruMkeAt hij. 
a,/_l_e11.1..e.i... 4Ch.i...j.JuvaMden en neemt h.i...j. a,/_l_f!A_,/_e.i._ m.i...44tanden op de 
ko11.11.u f • •• ) Oe,/_mo:t.t.e .i../J een j.on9 di..ch:teA di..e wat kan. m. L 
di..enen ~j.n tek4ten no9 aan .i...nhoudwj.ke p11.eci.Ai"e .te winnen. 
Vaak blij.t.t. h.i...j. 4taan bi..j. va9e, ab4i:/l.acte teAmen 3oa-W liet.de, 
l.e~te, eeA,/_.i...j.khe.i...d, enJ. A,/_4 h.i...j. di..e .i...nvu,/_t met heu c.onc11.ete 
11.ealia uit on3e lijd en met heu 4pecit.l..eke buevi..n.g,en daMvan, 
kunnen we n.09 veu van hem VeAwachten. Zi.jfl.. vaak b.i...:t.t.eAe 
-luc.i..di..te.i...t en ~j.n taal.k.11.acht 4.t.aan daMvoo11. bo.tLr;. Jk acht het 
9een 9eA.i...n9e veAdi..en-:Jte dat h.i...j. het aandU.tLt;i wat wl.n..d te 1-a:ten 
u.i...t het maa:t4cluippwj.k .i...n4lituut poë3ie, dat inde.Il.daad -JÜcht4 
oprti..eJ.lJJJ buallf).fl.i..j.k kan wo11.den aJA het eeA4t 3ich3ut aan3ienlij.k 
ve11k,/_e.i...nt. ' 
(Jef Boven over ' Sociaal realisme ' in Appel, jrg. 8, nr. 4 , p. 308) 
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Paul Demets 
0 Deinze, 1966 
studeert Germaanse Filologie aan de Katholieke Universiteit 
Leuven, Campus Kortrijk. 

publikaties: publiceerde tot nog toe geen poëzie 
werkt mee aan het studentenblad 'Foliant' 

prijzen 

Adres 

vermelding poëzieprijs Vlaamse Club Brussel, 1984 
vermelding poëzieprijs Keerbergen, 1985 
lste prijs poëziewedstrijd voor de jeugd, 
Harelbeke, 1986 · 
lste prijs Zuidvlaamse poëzieprijs Ronse, 1986 
2de prijs poëzieprijs Vlaamse Club Brussel, 1986 
Prijs van de jonge dichter 't Kofschip, 'Kunstschip 
Dronghene' 
Prijs van het publiek, Hoevehappening Kuurne, 1986 

Machelenstraat 31, 9870 Olsene/Zulte 

'Vaak hou<ft. één of. an.deAe g..edackte mi.:f- be~, en dan. denk i..k -10nM: 
dû:. moet i..k. Op-1c.JvU.jven. , beuxJ./len., om eA. mi-1-1chi..en. ooi..;t e-1 i...et.-1 
mee ;te kWVten. doen.. A.l-10/. i..k de3e di..n.g..en. wil koe-1t.eAen., bwaa/I. 
i..k ~e ondeA. mi..dn. hooldku-1-1ert. f'r!aa/1. i..k ben. van.da.at;. al.weeA. vv1..9-eten. 
het //.aam ;te -1-l.ui..:l:.en, ~dat. mo/l.fl..en. de bU/l.en. aan.bwen. met -1t.uk:f-e-1 
9eweten.. Het. 9ebeU/l.t. wel. M da.:t eA. één of. and.Me /.).Md ackteA.
b-li..:f-/.t.. Zo kwam het b/l.i..e/.:f-e 'Çeen. orrmekeeA' n.oo.U bi..:f- me t.eA.Ug... 
Çeen. ommekeeA.. Oi...e ha/l.dn.ekki..fjhei...d van. een. -1dvUjvM. 'Poëµe dU-1. 
Het ,,leven. i...-1 één/l.i..ckti..n.g..-1veAkeeA., en. i..k ben. een. 4pook4clvt.i..jve/I.. 
& om van. de di.n.9en ;te houden. moet. men. van. de woo/l.den. houden., 
p/l.obe/l.en. ;te vrvuuoo/l.den., t.e.g..en. bete//. weten. i..n.. f'rlaa/I. dat. b/l.en.fjt. 
een. vooM:.d.wten.de on./l.u-1t. met. µch mee, wan.t. a-l-le di..n.g..en. µjn. ve/l.
-1chi..-l-len.d. & ween. doo/I. ;te den.ken. hoop i..k. ;te kWVten. on.t.komen. 
aan. di...e chao-1. Het. -lan.d4chap i...-1 duA n.i..et a-L;ti..j.d even. mooi.., maa/I. 
i..k fYLObeeA. we-1 30 9oed mog..e-li..j.k i..n. kaa/l.t. t:.e b/l.e!1.fjel1.. Zowel. bi..j. 
het bel.even. a.l-1 bi..j_ het. U.U-1c.JvU.jven. i...-1 de a/.weµ[Jhei...d daa/l.bi..j 
bel.an.fl../l.i..j_k: i..k. kan. [)een. ~[J WOO/l.d OVe/I. een. V/l.OUW aan. het. papi..M 
kwi..j_t., aJ..4 i..k 3e bi..j me heb. Zo heb i..k ook poëµe a.l-1 medi..um 
[)ekOJ.el1.: het i...-1 een. VO/l.m van. a-1Ce-1e, je ,/_aa;(:_ mee//. VWe/1. dan. je 
ove/l.hou<ft.. Oa;t i...-1 dan. wel. één van. de oud-1t.e vo/l.men., t.oe9e9even.. 
f'r!aa/I. waa/l.om aJ..;ti..j_d maa/I. een. n.i...euwe p-lMtieken. n.eu-1 op3et.t.en. en. 
bewMen. da.:t de poëJ.i...e een. an.dM [Jel.aa.:t heef.;t 9ek/l.e[Jen.? {je hoef.;t 
g..een. J.e4de ~9 :ée J.Oeken. a.l-1 de an.dMe nog.. g..oed /.un.ction.Men.. 
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fllaM .toch vin.d .iJz het beÀ.an.f)/1-,ijk. da.t j.e i..et~ me.t taal doet, en 
dat mar; dan. beAt ve.NU..euwe.nd JA-j.n.. &j. het on.t:Ataan. van een ç;.e
di..cht. ç;.aat het nooi..t om een aû;.eA..onde ç;.edacht.e, een ç;.epo).j_j.~t 
beeA.d. l<VUi.e11. ç;.aat het om betGAten van. v~chU.J..en. VeA.AchU.J..en 
tu-1~en het woo/ld en het obj.ed dat. j.e da<l/l!Tlee aan.ci.u.iclt, tu-1~en 
de ç;.evoe/A~t./luom di..e een beeA.d op/toept en het woo/ld dat j.e daM
voo11. t./lacht te 30ek.en. Noem het dan. al e~ füeA..ai../l an.Mc.h,U,me. 
(l)~"chi..en iA di..t. heden-ten-dafje weÀ. de eA.-1ent.i..e van. poëJA-e: een 
eman.ci..pat.i..e van het woo/ld teg.enoveA.. al het JirUoJ.e ç;.eb-laat dat 
van.daag. J.O vaak. te ho/len va-lt., eer.. conf_lic;t tu-1.-1en de /lede en het 
ç;.evoeÀ.. Het -leven ~ ef!ft bom. Jk. w.U. ~ch/li..j.ve.n oveA.. de .-1p).i_nteM, 
en dat doet p,ijn. ' 

Fin de saison 
Weer wordt alles anders 
als flarden lucht; daar 
waar geen vogel blijft, in dit . 

Ik zie het wit aan dat je schrijft 
als ik verward van vele winden 
blader door je haar. En vlucht als een vader weg 
van jou, alles wat ik bewaar, wat ik niet zeg. 

Maar het seizoen is moe van vinden 
als wijn die een lichtè droom verzamelt. 
En je laat begaan en stamelt 
als ik - ontdaan - kom kijken naar de herfst van je hand. 

Met iets van licht verlangen . 
De lamp is leeg, het licht is lek. 
Het roerloze in dit vergezicht is een vlek, 
van broze vogels: net niet neerstrijken 
in de nacht van de tijd. 

Net alsof ze blijven hangen, tekens van stilstand, 
van het telkens kijken naar elkaar, van louter spijt , 
ergens daar, boven het land . 
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Over de oever 

I 

'J-1 a d/leam a üe .i../_ d don. '.t. come .ówe 
011. .i..-1 d -1ome.t.hi..n.g. W<MA e 
t.ha.t. -1end-1 me 
Down. .t.o t.he 11..i..veA.' 

Bruce Springsteen - The River 

In haar verleden schikt zij zich nooit meer. 
Het raden gaat tussen de oevers te water. 
Toekomst laat begaan: seizoen van onderhevig weer . 

Zij voelt de boompartijen van de verte, 
voorzichtig vervult de bedding haar plichten. 
Stenen vertellen met zijn allen verder: 
aarde, het moe spreken van gedichten 
en wat haar van de windstreken is toegevallen. 

II 

De oever neemt haar onrust aan. Lucht waait van 
de overkant . Het is rivier. Water wil wel verder gaan. 

Wat opwelt uit haar bodem licht mij bij, 
dreigend komt haar drift. Nog opgeschreven 
stijgen, kroos in vluchtig spijkerschrift. 

Dan klimt zij voorzichtig over losse stenen, 
broos als glas. Wat was wordt weggewist. 
Alsof wat is gebleven op de venen 
zich even heeft vergist . 

'De j.u11.!j app11.ec.i..eeA..t. de g.eva:t:te, .t.11.e/_;f.ekeA.e ve/UVOo!UÜ.ng. van. 
g.ewa<J/UJJOIUÜ.nf;.en. van. voo11.b.i..j9an.9 m opon.t.houd. Ze.J./_-1 .t.o.t. .i..n. het. 
11..i..fme wo11.d;t dd aan.g.eg.even.: het. -1chok.k.en. van. de adem, even.. 
E.en. vo-l.waMen. thematiek., .i..n. de b~ van. 'Rtd.g.eA. Kop.land, wat. 
n..i..e.t. bet.eken..t. doo11. hem beûivl.oed. OJk. de bee.J.Mp11.aak. .i..-1 
o/IÁ.g..i..n.eeÁ. en. jui.4.t.. Voo11..t.ll.e/..l.eüjk.e poë;f..i..e!' 
(uit het juryverslag van de poëzieprijs Harelbeke, 1986) 
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Bernard Dewulf--------
0 Brussel, 1960 
Germanist 

Publikaties : Publiceerde gedichten in Dietsche Warande en Bel
fort, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuw Wereldtijd
schrift, Yang, Poëziekrant e . a . 

Adres Louis Hopstraat 221, 1040 Etterbeek 

'Op de an.deAe, vétzAbtek.ken.deAe V/l.G.a.fl- oveA 'de f_unktie van de 
poëp..e' .i.4 he:t anwoo/l.d voo/l. meJel..f- een hel..e 4e/l..i.e open V/z.ag.en 
di...e .i.k. je lieµ:t be4paaA. He:t en..i.r;.e wat .i.k ~J.i.rt-4 kan Jewen: 
da:t poëp..e meM en meeA haaA k/l.acht. haa.J.;t en Ja.Á. ha.Á.en, dl.vtk:t me, 
uil. haaA f i..n. maa:t.4chappelijk, p,tz.akti...4ch opp..cht.J '/.wik.tiel..oo4he.i.d ' . 
A.l de /l.e4:t .i.4 een kwe4tie van i..n.heAen:te f:technJ._4che b.v. J kwe4-
tie4" me~ .i.k. O.i.e i..n. e44en.tie nee/l.komen op he:t m.i.dden houden .tu4-
4en aµ:tand en be:t/l.okkenhe.i.d, JOWeÁ.. op he:t v.lak van de IJ}(}O/l.den 
fvo/l/T!) a.l4 op da:t van de/lwn. be:teken..i.4 fi..n.houd.J. Jk JaÁ. je v1taa9 
wel.. n.i.e:t bev/l.edi.f;.en.d hebben bean:twoo/l.d, maalL konden Baudel..a.i./l.e en 
&lLo:t, om eA J.uk/l.aak. wee :te k.i.eJen, da:t op 26-ja1t.i.r;.e ~eef_;t.i.jd 
m.i.44ch.i.en wel.., .i.k. duA n.i...e:t.'' 
'Jk hoopte da:t poëJ.i.e r;.een /_wtktie had .. frJaaA b.i.j el..ke di...cht.M4-
b.i.og.Mf_.i.e d.i.e .i.k ve"l.41..i.nd, f)-/1.0e.i.t he:t bMef.. da:t di...e hoop .i.jdel.. 
b.l.i.jk:t. Aan cbiank en vwl11JJen f}eAaken .i.4 v/l..i.j du.i.delijk een n.i.e:t 
:te ondeA.4cha:t:ten /_wtktie. Voo/l.:t.4 moe:t een g.erücht. r;.oed r;.emaakt 
J.i.in, een bee.tj.e vo4J,en4 de /l.eç}eÁ..4 van he:t 4peÁ.. en een bee.tj.e 
n.i.e:t. Voo/l.a.Á. da:t ~a;t.4:te .i.4 bel..anf)-/1..i.jk., dwik:t me. ' 
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Uitzicht 
Hoe stug het raam, zij wil de wind erin. 
Maar heel het dorp komt mee. Zij ziet 
de schaatsers naar de stad, om wakken 
in geheugen heen en zegt hun Franse naam. 

Daar zit zij, rillend in de deken, aan de kant. 
Een rare stoet. En kijkt mij dan verlegen aan: 
niet ik heb dit gedaan, het moet een ander zijn. 
Balorig doe ik dicht. Nu zijn we samen klein. 

(uit 'Nieuw Wereldtijdschrift, jrg. 2 , nr. 6) 

Stoel 
Alleen wat heel ver ligt, is scherp. En wat 
nog komt, blijft verder krimpen. Want niet 
sterven duurt het langst, maar kromweg wachten. 

Ooit heeft haar nog een koningin gezoend , 
want wangen waren toen nog rood. De stoel waar 
zij op zat, staat daar. Al tachtig jaar: 
een eeuw haast onbezet . Dat heeft ze gisteren 
nog gezegd, maar zo ver reikt geheugen niet . 

(uit 'Nieuw Wereldtijdschri~, jrg. 2 , nr. 6) 

Slapenstijd 
Spreken is verhalen uit te vele l evens, net 
geen taal. Vergeefs geklapwiek van gedachten. 
En één waar zij niet meer op komt, maar welk? 

De deken dekt al wat zij kan, wij liggen 
onder één. Voorgoed verplicht i n het beeld 
van een bed. Zo kennen wij elkaar. 

Wat ZlJ is kwijtgeraakt , is wat ik zoek. 
Te zeggen hoe zij slaapt, als een gesloten boek. 

(uit 'Nieuw Wereldtijdschrift', jrg. 2, nr . 6) 
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Luc Fierens-----------
0 Mechelen, 1961 
Beëindigde met de Menswe~enschappelijke humaniora zijn studies 
is op artistiek gebied een 'autodidakt'. 
Verantwoordelijke in een horeca-zaak. 
Startte in 1983 met het tweemaandelijks kreatief tijdschrift 
Parallel, later internationaal gericht, nu om talrijke redenen 
omgebouwd tot kreatief 'jaarboek'. 
Via Parallel kwam hij ook in contact met het internationale Mail
artnetwerk en nam deel aan diverse Mail-art projekten. 
~ ij wil in de toekomst vooral met woorden en beelden blijven 
'spelen', een visuele en een 'andere' dichter blijven . 

Publikaties : Poëzie, eigen beheer, 1983 (samen met Tania en 

Adres 

Straggianopf 99) 

Publiceerde gedichten in talrijke literaire en 
andere tijdschriften in binnen- en buitenland , 
zoals Appel, Initiatief, Bits, Gist, Lotta Poetica, 
Stride, Sepia , L.P.D.A., Gypsy, Yearbook of Poetry, 
Koreander en Cornet Halley. 

Boterstraat 43, 2930 Hombeek 

'Wat .i.A de bM.i.AtJ.mktie van. de poëJi-e? 
An.twoollii.: C(ft)ffJUN:JCAï:Jé COVPROVïAï:Jl 
.teA. ÛÁ.u.4Uz.alie: 'He.t .i.A heden. .ten. da9e vo-l4bi.ek..t aan.vaallii.baG/1. 
dat men. cli.ch..teA. kan. Ji-jn. 3onde11. oo.i..t een. veA.4 9Mc1vi.even. t.e 
hebben., dat. eA. een. 400.tU: poë.Ji-e op .1ittaat .i.A, Ui. een. commeA.ci.ee-l 
-1pek..take-l, he.t 9-eef.t. ni.et. waG/1., de ve/U.IXJ/l/lÁ.n.9 .i.A 9/1-00.t, 3e .i.A 
poëti4ch. • . ' (uil 'l-1-1a.i.. -1Wl. -la 4.i..;t.1"m;ti_on de -la poéA.i...e ', ï tt.i.At.an. 
ï 3G/1.a1 dec. 19 31); 'He.t 9ecli.ch..t 4ch.i...e.t woM:e-l Ui. he.t maa.t-1chappe
li;f,k -leven. He.t 9ecli.ch..t 3e.t vooM:aan. de vellii.edi.g.ell.4 van. de 
9eveA~de 011.de eM:.oe aan. .te9en de cli.ch..teA. a-l-le ttepttM4.i...emi...dde-len. 
Ui. he.t 9eweeA. .te 11.oepert cli.e ook 9eb/U.Li..kt. wollii.en. t.e9en cli.eg.en.en 
cli.e -JUbvell.4.i...eve actiM ortdeA.rtemen.' ( u.i...t. 9e.,.,c1vi..i...f..ten van. de 
~che 4u/l./l.ea-l.i...4t. ( -Jc..lvU..j.veA. en. cli.cht.eA.) 'Pau-l Nour;é); 
"Poë.Ji-e .i.A he.t -levenAb-loed van. de v/IÁ..j..e veA.bee-ld.Ut9. Z.i...j. we.i...9e1U: 
t.e .1ittcxnen doott de ve/l.ka-lk.te adeA.en. van. een. -JV.-1.teem. O.i...cht.eA.-J 
ve/l.ken.nen. onbekende 9eb.i...eden. van. de 9ee.,.,t., . • • O.i...ch..teA.-J Ji-;fn. 
ve/l.ken.rtell.4, pttof_e.ten.: ( • .• ) OaG/1.om -J.taart cli.cAfell.-1, cli.e vtteemd.e 
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on911-i..jpbG/l..en., 4.i..n.M het be[)ÁJI. van. de men.4hei..d i..n hoog. aan.ji.en.. 
A).4 ballden. en. tA.oubadoWl.4, a).,j 4hanzan.en. en. fJ/lO/..eten.. ' ( /Aaf)ITlen.t 
ui..t het e-1.da!f. 1Di..ch;te11. i..4 open.eA. 1 van. Han.d 'P-<.omp i..n Vi..1Ul4, 
:t.weemaandW..jk.4 poëji.ei:.i..jd4c:Mi../..t, j/l{). 1, n11.. 4, 4eptembeA. 1985 J '. 

Naoorlogs 
De overlevenden paren in atoomschuilkelders. 
Hun stralende kinderen, met afwezige ogen; 
sterven beetje bij beetje in het stilzwijgende zand. 
Door vergeten ogen omgeven. Gewaarschuwd. 

Een laatste teken geven ze. Niets dan een schreeuw. 
Kille letters schrikken binnen lettergrepen. Dood. 

Grafzerken rijzen op als machteloze, wijzende vingers. 
Op maat gezaagd, evenwijdig ingeplant 
in de verschroeide aarde. 
Merktekens van een ongeregeld leven. 

(uit 'Poëzie', eigen beheer, 1983) 
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Afstanden 111 
water weegt op de velden. Machteloos. 
zij rent steeds verder uit het 
gezichtsveld . Afstanden scheppend, 

voorbijgangers dragen geen ogen, slechts 
pleisters voor de ondergaande zon. Handen 
dragen zware zilveren ringen. Handboeien. 

Haar glimlach nog niet teruggevonden, 
zwerft hij door de hondsdagen van 
de waanzin. 

(uit Mefisto, jrg . 2, nr. 6) 

'lli..j. k-i.j..kt. de weAelri .i.n. me:t een. k.~ch maG.11. qpuAch oog., 
!Uj heef.:t aan.da.ch:t vooJt de g.ebeu/l.-t.eni.A"1en .i.n. de weAelri; ( • .• ) 
!Uj be"1ch.iti..j.f.:t de hem orrvU.ng.en.de we.1teld en. de veAde.1te weAelri 
en daG.11.doo/l. be"1cheA.m:t hi..j.. Ji-chpu.f.. We J..e/l.en hem kennen. w een. 
g.evowg. iemand. Hij i"1 een. v.1teenu:ie-li..ng. .i.n. een. v.1teenu:i -land, 
een. -land waG.11..i.n. de rTUMen. van de fuU.Jen. o/l.en hebben en daG.11.om 
"1cfvU.j/,t hi..j.. de mu/l.en van die fuU.Jen vo-l. len. een.Jaam maG.11. 
[Jemeen.d en owv1.:t.ui..9en.d ve/l.WeeJt. ' 
(Frans Brocatus over 'Poëzie') 
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Erik Heyman 
0 1960 
Licentiaat Natuurkunde (Rijksuniversiteit Gent) 
Leraar fysica , scheikunde en informatica 

Publikaties: Neergeschreven (poëzie), Vers , 1981 

prijzen 

adres 

(2de druk: VAC-Paracelsus , 1984) 
Ijstijd (poëzie), Wel, 1984 

verder losse publikaties in diverse tijdschriften 
zoals R.I.P., Deus ex Macina , Poëziekrant , Initiatief, 
Koebel, Yang, Vers, Appel, Bugatti, ' t Muzet , Kruispunt 

3de prijs Culturele Raad Harelbeke , 1982 
2de prijs Rederijkerskamer Gezellen H. Michiel, 
Brugge, 1980 
2de prlJS Vlaamse Club Brussel , 1981 
2de prijs Vlaamse Club Brussel , 1984 
2de prijs Zuidvlaamse poëzieprijs Ronse, 1983 
Jozef L. De Belder - A. de Pesseroeyprijs,1984 voor 
de bundel 'Ijstijd'. 

Lombeekstraat 2F, bus 1 , 1760 Roosdaal 

'V 11.a_9.en naa11. de ba/Ji/J/_llftc:t.ie vart poe;µ,e .i.A no9 net ie-t/J artde/l./J 
dart Vll.Q9.en naa11. wa:t. poëJi-.e ei..ç;.enlijk i/J. De :tweede Vll.G.Q9. JOekt. 
naa11. een wà;t, de eeAA.te naa11. een waa11.om. Waa11.om puë:J.-i..e /JcluU.j.ven 
of_ J..eJ.en, dà;t .i.A de v11.aag.. én ook: waall..toe d-i..en.t poë:J.-i..e. 
friet een art:twooll.d op deJ.e -laa:l:A.te v11.aQ9. k.llftnen we we-lJ..,i,.cfU een 
art.twooll.d op de voo119aande /Ju9g.e11.e/l.en. Het kfuk..t bartaa-l aJ../J ik 
Je._9. d.a;t poë:J.-i..e iet/J met .taa-l .te mak.en heef_.t. ïoch -i../J d-i...t .tau.to
-lo~/Jch k.aA.ak..te11. vart de k.UM.tvo11.m poë:J.-i..e voo.tt m-i..:f.JeJ..f- een vart de 
.9-11.0.te dA.i.jf_ve11.en om aart poë:J.-i..e .te 'doen' . Jn dat 'doen ' w.U ik 
a-l-le/J vatten: /Jch.tti.f-ven én -leJen, JOWU poë:J.-i..e a-l/J vart ve.tt of. van 
d-i..clt.tbi.j vell.lOO!Lte ma.tell.-i..e. 'Poë:J.-i..e be/J.taa.t n-i..e.t omwille van haa.tt 
COfmlLUl.i_ca:ti.eve waall.de - d-i..e -i../J Jeell. -lQQ9.; en ande11.e med-i..a 
-lenen J.-i..ch /J.tukken be.te11. .tot cOfTllTl1.UUmtie. 'Poë:J.-i..e be/J.taa.t ook 
n-i..et a-l-leen OfTIJJJ.Llle van haa11. emotieve waall.de: orU:..ttoe/l.d wo'l.den 
doo11. het .leJ.en van een 9ed-i..c!U me19- na.tuwUi.jk., maa.tt we,i,.n,i,.9 
-leJeAA v..tta9en J.-i..ch we-lJ..,i,.cfU af_ waa11. d-i..e on.tll.o~ vandaan komt 
en /we Je u,i_;t_ de combmatie g.ed-i..c!U--leJell. on:l:A.taa.t. o~e on:t./J.taart/J-
11.eden, en voo11. meJeJ..f- dan ook de voo..ttna011l/.J.te be/J.taan/J.tteden -
Jeg. maa11. bM-i../J/_unc:t.ie - van de poë:J.-i..e -i../J m. L het JeJ../_'l.e/_e11.en-
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t.i..eeJ.. k.a11.akt.e;i van de poëJ.i..e. 'PoëJ.i..e i..-1 een. RW'l.-1t.vo.flfn di..e een. bom 
moet. l<!.9-9en. .ui de t.aaL een 9edi..cht. moet. op cû.Wf.el..i..j.k.e en/ of. 
veil.dok.en. wi..j.J-e i..e.U me,t de t.aal doen.: Je t.11.anAfo.flfne;ien., Je 
omke;ien., Je modi..f_i..ëll.en. of. aanvuaëfe Ni..et. wà;t .ût een 9edi..cht. 
wo/ldt 9eJ~ maa11. op wel..k.e man.J..e;i di..t. 9ebeull.-t en. hoe de t.aal .ût 
een. an.de;i, v11.eemde;i, ve/l//.M-1en.deA., veArl.i..euwen.de11. da~cht. wo/ldt 
g_eAt.eld i..-1 de bM.i..-1/.wtctie van. de poëJ.i..e. Laat. me be-11.ui..;t_en. 
nze-t hi..e11.aan t.oe t.e vo<!.9-en. dat. di..t. ni..et. de en.i_g.e, wel.. de 
vooJZ1W.G/1l4t.e k.enme;ik.en. van poëJ.i..e Jijft. ' 

Geologie 
1 . Archimedes 

In haar gebarentaal boots ik haar na: 
Wetend hoe na jaren in de huid de 
Huiver krimpt en zinkt, verdichting 
Van de vrees die ons tot zwijgen 

Dwingt. Toch niet de zwaartekracht die 
Ons beweegt , maar het vermoeden van 
Verlangen naar fossielen van een 
Ziel. En door verkenning wordt 

Datering overbodig . Want niet 
Meer naamloos worden verleden tijd 
En wij dan toch opnieuw gericht door 
Het ontbreken van gewicht. En niet ontkend 

Splitst zich de kiemcel later 
Steeds , en weer . 
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n 

Zij legt het herfstpunt in miJ aan, 
Herkent de keerkring, brengt mij nader 
Tot het vermoeden van de naam van 
Steeds een vader . Telkens de tekens, 

En zonder stilstand zelfs onmeetbaar 
Het gebaar. Want weet zij kan niet 
Meer verklaren het vergaan , ontkent 
De weerstand e n vergaart / i n de 

Verdoving van de taal de eerste 
Doorgang van een naald. Tussen de 
Toestand en locatie het gevaar, 
Vereffent ieder ogenblik. 

En wacht: synchroon de klokken naar 
Het midden van de laatste nacht . 

'HeljJTl.anA poeJA-e belwo/l.:t. :t.o:t. het. be.li.-J-den.,i_,j9er1.11.e, maM de di..cJU.e11.. 
heef_:t. Ji.jn. onde/IJJJe/lp ~owe,l 9et.//.ar!Apo/l.:t.ee/l.d a.M 9eaLM:t./l.ahee/l.d. Het. 
11..eAU-lt.aa:t. i_,j mi.n.. of_ mee//. he/l.me~clt, maa/I. en.o.fl.m 9ebaJ.d en. k11..ac.htig. 
( • • • J De :t.hema ',j di..e HeljJTl.an behOfldeJ.:t. Ji.jn. u.n,i..ve11..,jeeJ., lief-de, haat., 
veflv/l.eerndi..nç, an~:t., 9evoeJ.en_,j di..e we haQ,j:t. bi..j. eJ.ke di..cJU.e/I. :t.e.g,en.
komen.. De mOfli..M waM.op di..:t. gemeen.goed van het. -leven. wo/l.d:t. 
behande-ld iA ecit:t.M ui.:t.e/l.,j:t. peMoortli.j,k en. u.n,i..ek :t.e noemen. 1

• 

(Tony Rombouts in Lektuurgids, jrg . 32 , nr. 5-6) 
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Tom Lanoye 
0 Sint-Niklaas, 1958 
Woont en werkt in Gent 
'Negen maanden vóór zijn geboorte stonden zijn ouders voor de keuze 
tussen een kind of een operatie. Ze kozen voor de operatie , die 
ze bedachten met vier voornamen (Tom Emile Gerardine Aloïs). 
Gehuld in afdragertjes van oudere broers en zus, loopt hij school 
bij de nonnen. Daar komt hij op zijn zesde voor het eerst in 
contact met sociale onrechtvaardigheid. Hij besluit er zijn 
beroep van te maken . Hij schrijft sinds hij schrijven kan, sterke 
druk van buitenaf ten spijt. Hij treedt op sinds hij kan spreken, 
en is daarvan niet te genezen . Hij rekent op uw aller steun , begrip 
en koopkracht . ' 

Publikaties: Maar nog zo goed a l s nieuw , eigen beheer, 1980 
Neon, een elegisch rockgedicht, eigen beheer , 1981 
Van oor tot oor , eigen beheer, 1981 

Adres 

Gent-Wevelgem, eigen beheer , 1982 
De nagelaten gedichten, eigen beheer, 1983 
Rozegeur en maneschijn. Helse kritieken, Kritak, 1983 
In de piste. Gedichten, Bert Bakker , 1984 
Een slagerszoon met een brilletje, Bert Bakker, 1985 

Meelstraat 33, 9000 Gent 

(de opgenomen gedichten werden door de samensteller zelf gekozen) 

' V/I..: U/at .i_4 de bM.i.4{.wictie van poëJi.e? 
A. 'ÇeM opb/l.eflfjert voo/I. de au:t.eu/I. e/l.Van '. 
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Het voordeel van de twijfel 
Bent u tevreden, zegt het 
aan uw vrienden. Bent u niet tevreden, 
zegt het aan ons! , stond er op het 
bordje bij de kassa . En ik bekende. !k 

ben zo ongelukkig j uffrouw , in de massa, 
i k ben jong en wil ook ' s een verzetje . Maar 
ik ben gevangen in de korst van ellende . Ik 
ben als het diepstgevroren kroketje, werkelijk 

àlles heb ik ver loren: mijn 
smaak, mijn schoonheid en mijn 
idealen. Ik ben als een nutteloze 
vod, een rolstoel met pedalen. 

een doodgereden hottentot in 
de straten van Manhattan. Ik 
ben in de val gelopen, verstrikt 
in eigen netten . Dààr hang ik dan: 

een malse prooi zwaar wiegend in het 
web , s partel end en kruipend; vergeefs 
wachtend op de s pin , terwijl haar ei al 
openbreekt i n mij , onzichtbaar sluipend 

binnenin . 

(uit 'In de piste ', 1984) 
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Wara Avatara (vlammenzwijn) 
Ik ga het hier niet 
hebben over seks, dit is 
tenslotte poëzie, maar ook 
als ik loop of zwem of 
mijn gespannen lichaam in 
een spiegel zie, krijg ik het 
zo warm. Het lijkt wel transpiratie, 

maar dan vooral vanbinnen, 
in het diepste van mijn zinnen. 
Het vervelende is wel, dat je je 
daar moeilijk wassen kunt. Het 
wordt er dan ook dierlijker en 
natuurlijker met de dag. Maar dat kan 
me eigenlijk niet schelen. Ik vind het 

heerlijk zo, ik weet dat alles mag. 

(uit 'In de piste', 1984) 
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De naam van het beest 
Ik ben er geestelijk nogal erg 
aan toe, ik veeg mijn reet niet 
meer behoorlijk af: in miJn 
verbeelding is mijn anus de mond 

van een inwendige slang, mijn 
ingewanden zijn één en al blinde 
adders die ik niet missen kan. Wat 
een vreselijk gevoel. Ik heb geen doel 

op die manier, ik hou het voor 
gezien, het doet me niks: ik 
kan geen kicks meer krijgen 
van het vrijen, van voetbal 

of het hijsen in een kroeg. De stoere 
vrienden, de verhalen en de rondjes, 
genoeg! Ik ben aan verzorging toe, aan 
tucht en discipline. Wat ik nodig heb 

is afstompend werk, frisse lucht en 
een leuke quiz op televisie. Een 
fatsoenlijk gezin, al was het voor de 
vorm. Zelfbeklag, maar dan in uniform. 

(uit'In de piste', 1984) 

'Jn de piAte ' iA dan. ook van. kaf_t tot kaf_.t o P'}ebou.uxf aL1 eert 
peti.f_o/llTUJJtce, ert de W/l.eve.J.j_g. 4temm.ertde :ti...teJ.. (eert di..chte/I. hoo/l.t 
aan. Ji-j.n. 4clvU..j.f_.taf-eJ.. te Ji-.UertJ i.A du4 f-e.LU.004 fYl.Of}/l.anma:ti...4ch 
g.eko;J-ert. Het.Juf-de g.eJ..dt voo/I. de fu44erttJ:.w, van. de &tt/l.ée dM 
~:tM tot Doek: daa/l.tu44ert voe/l.t lanoy.e i..rt Jevert af_de-li.Ju;ert 
d/l.M4UUA.oef_~ert, dmt4en. en. UX1.C1[;4tukken op, ert ve/l.f}Mt IUj. 
Ji-j.n. toMchoULJJe/1.4 op ,j{TLCL/l.tl.appert, 4tMke veA.h.aJ..ert ert eert f}/l.an.d 
f-i_n.a)_e. Het pu.b./.J..ek keMt d.aMop 'doodmoe, maM tev/l.edert' 
lu.U.4wa.a/l.t4, tMWi.j..J.. de cJ..oun di...e de di..chtM iA, eertJaatn 
achtMb./.J..j.f_.t met Ji-jJt vvuf.;Uet. ' 
(Benno Barnard in 'Nieuw Wereldtijdschrift, jrg. 1, nr. 3,p.81) 
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Marius-Walter 
0 Tienen, 1959 
echte naam: Marius Degeest 
Licentiaat in de Germaanse Filologie (KU Leuven) 
Leraar 
organiseerde tentoonstellingen van grafische en beeldende kunst; 
regisseerde amateurtoneel; is oprichter- voorzitter van ' t Trek
theater. Mede-oprichter en poëzieredacteur van Zefier, tijdschrift 
voor literatuur en niet-verbale kunsten . 

Publikaties: Niet Treuren Assepoes {poëzie ) , eigen beheer, 1981 
Vereniging Schepenhuis, Kunst en Cultuur van Nu in 
het Schepenhuis van Toen (monografie), Vereniging 
Schepenhuis Budel, 1984 
Koren, kaf en kritikasters {poëzie), eigen beheer, 
1985 (met voorwoord van G. Latré en illustraties 
van Rhonny Van Es. 

publiceerde in o . a. 1000 dromen, Wel, Zefier, Pie, 
Vlaanderen, Yang, VKH- Courant, Plinius, Standaard 
der Letteren, Creare , ' t Kofschip, Appel. 

Adres: Ambachtstraat 15, 3590 Hamont- Achel 

''Po ëJ.i..e .iA .i..n we3eJ1. e.eJL -1:tll.i..j.d :te.g_eJL ve.;ig.anke.,li_j.khe..i..d eJl dood. 
&z. d.i..t op a,l,le mog.e.lij.ke. vlak.ken.. Jn de. ee114:te. plaa:t-1 .i..-1 he:t 30 
da:t .i..k .i..n het 4cfuU.j.veJ1. d.i..ng_eJL d.i..e. .i..k he.b g.e:J..i..e.n, r;.ehoo/l.CL, 
g,evoeld, mef!f}emaak.t ••. fY<Obe.e.'t va-1:t :te. ler;,r;.en. . N.i..et 303e.eJ1.. op 
obj.eklie.ve w.i..j.3e ma<l/I. wel JOal-1 .i..k 3e. peA-1oonl.i..j.k e.~va<l/I. of 
ve.;iw~. fri.i..j.n poë:J..i..e. ve.~:t~e.k:t n.i..et 3elden van Jee~ c..onCA.ete., 
~e.ali-1-éV:Jc..he. -1.Û:.Ua:t.i..M. Wa:t na:tUUAJ.j_j.k nor;. n.i..et w.i..l 3e.g.ç;.en dat 
'.i..k ' .i..n m.i..j.n ç;.ed.i..ch:teJL al:t.i..;f.d de.3elfde. .i..-1 al-1 MGA..i..u-1 De.ç;.e.M:t. 
Jn:tf!f}endee.l, j_ui.A:t dacvwm v.i..nd .i..k e.eJL p4eudon.i..e.m {Mak.:t.i..-'Jc..h: 
het bewaa« de af4:tand :lu1-1eJL de. d.i..c..h:te.;i en de. natu.wz.J.j_j.ke. 
peA..-1oon. 'Poë:J..i..e. .i..-1 .i..n :twee.de. .i..n-'J:tanlie. ook een VeA..We/lke.n van 
d.i..nr;.en d.i..e. j.e. emo:t.i..onee.l ~aken. Al-1 e.eJL 400« ui.Llaa:tkle.p. 
D.i..:t .i..-1 n.i..et het3elfde. al-1 :the/lapi_e..' Ïhe/lapi_e. veA..ondell4:te.1..:t 
e.eJL J..i..e.k:te.. U.i..ilaa:tkleppe.n ve/IJTl.i..j.den d.i..e 'J..i..ekte '. Al-1 diMdan.i..ç;. 
.i..-1 poë3.i..e. een m.i..dde.l om j.e.3e.lf te. bMc..he/IJTlen :ter;.e.n a,UM wa:t 
;f.e bed/l.e..i..r;.:t, j.e. kan ve/ln.i..e.:t.i..ç;en. ï e.ç;en a,UM wa.:t emolione.e.l ;f.e 
dood kan be.te.kenen. ï eJL-1lo:t.:te. ( ? J .i..-1 poë.J..i..e. - en. dat .i..-1 m.i..-1-'Jc..h.i..en 

55 



het. mee-1.t weJen.h.jke, a.ÁÁ:lUln-1 volf;enA rn.ij. - een middel om e.1t 

na :1-e lichmneh.j.ke dood .toch nor;. .te JA-ift.. AM een .-100/Lt a<J/l.dAe 
eeumi..)).hei..d. éen blijvende wa<J/l.lie pt1.obC?Aen .te wo/Uien en Ji-jrt. 
fllaG/t voo11. hoevel..en .iA da.t wel)f).el..et;;d? De kanA .iA JO kJ.eiJI. da.t je 
ve/Uie.1t -1c.htU.j.f,,t om de kanA .te Vell.f}ll.O.ten ' . 

Liefde 
Er zit niet altijd een heuse adder . 
Soms is het echt te dor, dat gras . 
En evenmin valt onder elke ladder 
De cliché geworden plas. 

Soms is het leven echt nog te genieten. 
Pilsjes zonder kater in een borrelend glas. 
Zelfs geen mens die 't leven kan verdrieten 
Want aan de kapstok hangt jouw jas. 

Want naast het bed staan jouw schoenen. 
Je nylon kousen dromen dwars over de zit 
En weten niet hoe lippen lippen zoenen. 

Want naast het bed ligt jouw gebit. 
Zal het zich ooit met 't mijne nog ver-zoenen? 
Is er nog heil voor het gebroken wit? 

(uit 'Koren, kaf en kritikasters', 1985) 
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Zwichten 
Ik had dood willen zijn: 
Je lag te verrekken van de pijn 
En ik kon geen donder verrichten •.• 

Je trok scheve gezichten 
En greep almaar naar je maag 
En ik bleef zitten met de vraag: 

Man, wat ben je nou met je gedichten? 
Waarin je zweert , bij hoog en laag , 
Dat liefde a l les kan! Gezaag , 

Geleuter en gezwets, een potje schijn . 
Liefde trekt over ziekte heus geen lijn: 
Voor de dood moet zelfs een dichter zwichten. 

(Uit 'Koren, kaf en kritikasters', 1985) 

'Oe poëJ.i..e van frJaA.i.u-1-Ula).;te/l. i-1 van een a~j.pen.de eenvoud: 
Vi.emata Ji..:f.n. di.Aed ui...t het leven g.eç;Aepen fde lief.de, het 
a/AcheUi, de dood van g.el.i.e/.de weJ.ett-1), de VetWJOO/l.clUtfl '1tewi-t op 
het aU..eda.a.g'1e woo/l.dg.eb/l.ui.k., de beeJ..d.4ptaak. i.A J.O voo1t de hand 
~end dat de aA.f).eÁ..oJ.e ÜJ.e/I. Ji..ch a.M het wa1te J..aat vattg.en 
tij.dett-1 de J..ectw.ut. De g.e.di..chten .lijk.en vaak. op ptto3atek.'1ten 
en. hebben. og_ett-1chi..:J.n.lij.k enk.el.. de vo///Tlg.ev.i.nç ( '1t/l.of.eboWJJ en. 
1U..jrnk.J..ank.) met de poëJ.i..e g.emeen.. éen. aan.da.~e conf_/l.on.;tatie 
met deµ tek.'1ten. J..eeM:. echte/l. dat vao.R ondeA.hui..dA een. emotie 
mee.-1peeJ..t di_e de di_chte/l. via het wu:le/l.'1tatemen.t en. de pcvt.adok.-1 
weet te vell.k.J..anken.. 1 

(Jooris Van Hulle over 'Koren, kaf en kritikasters' in 
Poëz i ekrant , jrg . 9, nr . 9- 10) 
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Jan Perquy 
0 Torhout, 1956 
Studeerde niet verder na humaniora, wetenschappelijke B 
filmverificateur - bediende 
las regelmatig voor uit eigen werk, o.a. in Brugge, Kortrijk 
en Leuven. 

Publikaties: Scherven sterven oppermachtig, VKH, 1983 

publiceerde gedichten in o . a. Noodrem, Yang, 
Vandaag, VKH- li tera_ir, Leuvense Letters, 
Standaard der Letteren . 

Adres Oaselaan 27, 3040 Korbeek- Lo 

''Poë.Ji..e beç;.ee/_t:. Ji..ch. 4.t.eed.4, in het. -1.tll.even. na.a/l. het. ho9vz.e, op 
een. dA.empel; J.e ve/Ueç;.t. de f)/l.enJ.en. van de /l.eëÁ.e we/l.eld en J.e.t. 
!Uemi.oo/I. de dewz.en open voa/I. het. -1en.t.i..m.ent.ele in de men4. 
'Poë.Ji..e moet. de meM lcd.en. k..i..j.k.en., met. voelho/l.en.;tj.e-1, o/;uel in de 
we.-ield bu.i..t.en het. d<1fjda9el.i..j.k.-1e leven (in J.OVe/1./1.e poë.Ji..e een 
vJ..u.ch.t. be.t.ek.ent. u.i..:t. de /l.ea,li_.t.e.i..t., u.i..t. d.i..t. daç;da.9el.i..j.k.4e leven), 
ofwel in de we.-ield van het. da[J.d<lf}el.i..j.k.4e leven. of_ de /l.eaJ...i..:t.ei...t. 
{ in J.OVelVle poë.Ji..e de /l.eële we.-ield ;iui..m.e;i wil a/_t:.M.t.en en ho9e;i 
plaat.4en op een voef.4tuh. van po4e en. edele 9evoelen.4). 'Poë.Ji..e 
moet. 009 hebben. voo11 det.a.i..J..4 d.i..e en.k.el met. behulp van de voel
ho11en..t.j.M waa1iove11 een d.i..ch.t.e/I. noodJ.ak.eJ..ij.k. moet. be4ch..i..k.k.en. 
kunnen. W<J/l.den. WQQ'Zf).enomen. (de d.i..ch.t.e11 moet. pJ VOO/I. Ve/l./l.a4-1ende 
f_ei...t.en. en. vond4.t.en J.0/1.f).en). De poë.Ji..e aJ..4 exp/l.e4-1.i..emo9el.i..j.k.he.i..d 
Ve/l.4ch..i..li van de ande;ie exp/l.e44.i..evo/l.men doo/I. het. f_e.i..t. da;t een 
9ed.i..ch.i:. met. woo/l.den. wo/l.dt. 9emaak..t. en. d.i..e woo11den hebben. /l.eed4 
een. bet.ek.en.i..4 d.i..e men vz.aan hee/_t:. 9eç;.even. Jn d.i..e J.in. .i..4 poë.J..i..e 
9ehand.i..cap.t.. Som-1 -1la<lf}.t. poë.J..i..e VI.in. woo/l.den. een n.i..euwe bet.ek.e
n.i..4 .t.e 9even doo/I. bi.j.voo/l.beeld woo/l.den :te 4ch.ei..den. in hun delen 
of_ doo/I. woo/l.den., naa-1:t. ande/l.en woo/l.den. in hun con.t.ex;t, ande/l.e 
bet.ek.en..i..44en .t.e doen k./l..i..j.9en ' . 
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Hoe parmantig duikelt i n mijn stem 
de dag op handschoenen mijn kamer binnen. 

Vleugelloos zal ik geen namen noemen 
van dit roekeloos bestaan 
dat wij landinwaarts in onze kleren dragen. 

Blind zijn wij volslagen dorstig 
in een groot moeras gezakt 
en tussen de natte stenen 
lispelt reeds de nacht met grote sprongen 
voorwaarts kruipend op mijn buik. 

Misdadig in elk glas verga ik wankelbaar 
in woord en daad beschonken 
en dagelijks zal ik watertanden 
met mijn handen in het zand gepland. 

(uit 'Scherven sterven oppermachtig', VKH, 1983) 
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Frank Pollet 
0 1959 
Leraar 
Was redacteur en/of medewerker van o.m. Yang , Deus ex Machina , Vers 
en Quarant Dash. 

Publikaties: Waterland (poëzie), Vers, 1980 (2de druk: idem; 
3de druk, VAC- Paracelsus) 

prijzen 

Adres 

Belladonna (poëzie), Yang, 1981 
Zymose (poëzie) , Wel , 1983 (2de druk: idem) 
Verdict (poëzie) , VKH , 1985 
La Str ada ( poëzie), Wel, 1985 
Verder nog de bibliofiele bundel s Schaduwspel (R. I .P ., 
1982), Incisie (Verpo , 1983) en Monade (1984) 

publiceerde in tal van literaire tijdschriften zoals 
Heibel , Diogenes, DW & B, Poëziekrant, Yang, Appel, 
R. I.P. 

Nationale poëzieprijs Harelbeke , 1980 
tweede/derde pr i jzen (o . m. Keerbergen , 1984) en diverse 
eer volle vermeldingen (o.m. Guido Gezelleprijs , 
Brugge, 1980) 

Hemelsbreedte 84 , 9190 Sinaai 

Weg.enA 'cM.on.Mch. ti.jl:ig.eb/l..ek' kon F/l..an.k 'Poilet ru..et an.:twoo/Ul.en op 
onJe V/l..(lCJ{} . Da.G/l.om JOc.ht.en w.i...j. puf_ .i...n J.i...j.n bun.de./. 'Zymo-1e' naG/l. 
een af.doend an.:twoo/Ul.. én w.i...j. vonden: V/l..eemd hoe 

'De Ni..euwe Oi..c.ht.li!./I. : omf).evailen lic.ht. 
f3efwo/l..:t hem ru..et meM :toe. Jn J.i...j.n pMpe:.á.uun 
'POA:t no9 4,l_ec.hJ:.-1 -ledepop & po-1e wan;t .i...n een be/l...i...c.ht. 
Ve/l..lie-1:t hij. J.i...ch., wen.d;t hij. J.i...ch. af_ en wo/l.CU po4l.uum 
'Pani..ekJQ.ai..M 9en.oemd, 'R.ornan:t.i..k.114. V/l..eemd hoe 

H.i..j. J.i...j.n ve/l..cVU..et wee/I.. .i..n J.i...j.n Off-en 4f.op:t 
W(]J'lltee/I.. het voch.ti.r;. wo/Ul.:t. V/l..eemd hoe 
H.i..j. bünd het 4tof_ p/l..oef_:t da:t .i...n hem ontpopt. 
én we+;.vlief).:t a-l-1 een betli!./l.e be:teken.i..4. Hoe 
Sne.l. hij. alle 4emafl.t.i..ek heef_:t -lo4r;.ek-lop:t 

Ondat een dood de meM bedltei..f).:t. friet 
OvwAt a-l-1 een -1111.eul.end vULl/l. .i..n J.i...j.n 9ed.i..c.ht.. ' 
fu.i..:t. 'Z!lfT104e', 1983, p. 401 
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Psychosomatiek 2. Mode d' emploi 
Een gedicht met 'n bloedsmaak 
Lezen. Kijken in een gammele spiegel. En zien 
Dat, hoewel licht ont breekt, de jaren t oeslaan. 
Een schok die bijblijft: 10 

Op een of andere richterschaal. 

Geloof niet wat je ziet: el k uur is een 
Wonderbare schedelboring. Ontoerekenbaar 
Zijn, is spreken zonder eigen repertoire. 
'Ik hoor uw stem wanneer ik spreek.' 

(uit 'La Strada', 1985) 

Psychosomatiek 3. 
Out of trance/ Men without heads 
Een transfusie met oud bloed: niemand 
Herstelt ervan compleet . Het lexicon 
Geeft weinig hoop, merk ik, al heb ik geen verstand 
Van stemmen uit een lichaam dat verdwaald is in de grond. 

Ik pleister een na een ziJn metaforen dicht, 
Bezoek nieuwsgierig zijn vertrouwde landschap 
Dat compact is als een huis met uitzicht 
Op de canada's , de boer, het wuivend lich t. 

: Een foto als op boeken die ik uit mijn kasten schrap. 

(uit ' La strada', 1985) 

'Humo/1.1 un.deAA:t.atemea:tA, een. aan:ta.J.. aJ.. dan. ni..e:t. g.ewi..l.de ,li_,te/l.aiA.e 
:t.oe?Ap~en. en. een. bi.j.30n.de/l. Ui he:t. oog. -1pl/Á.n{;.en.de J.eÁ.fA.eJ..a:ti.ve/l.mfJ 
ve/1./1.aden. een. '1che/l.pe .J.ucidil.eil, di...e a.J..1.wei.. /l.oman..i:J.Ache J.i.-e.M
bew~g.en. m t oom how::lt. ( • •• ) 'Pollet-1 -1.t.i.jÁ. i.A Ut de eeAA:t.e pl.aa:t.'1 
/l.e:t.o/l.i.Ach: mUtde/l. muJi.haa.J..- beeJ..den.d, veeJ..ee/I. R/l.a~-ove/l.:ti.Li...g.en.d. 
Bi.j hem i.A de :t.aa.J.. de -1chaat'1 di...e k.11..a-1'1en. t/l.ek:t. ove/l. het ni..et-1, 
een. voo/I. één. og.en.b.lik. tot '1taa.J.. OfTlf).e:t.Ove/l.de '1t/l.oha)m, waa/laan. hi.j 
J.i.-ch va-1tklamp:t.. ' 
(Jef Boven over 'Zymose ' in Appel, jrg. 8 , nr. 4, p. 305) 
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Arlette Praet 
0 Brugge, 1960 
Humaniora en moderne handelsopleiding 
administratief bediende 
schrijft teksten voor korte diamontages 

publikaties: Afscheid, eigen beheer , 1982 

publiceerde o.a. in Yang (100 dichters, 1981) en in 
'Na het ruischen van het riet' (C. Vandenbroucke, 1985) 

Adres Stadionlaan 34 , 8210 Zedelgem 

'Aml.9-en.omen. dat. et1., -Ju.bj,ectief. bek.eken., vVl.4c.IU-llen.de b<JA.i.A/..unc
ti<M Ji.i.n., p'l.i.me<Vl.t voo,q m.i.j .i.Jt de poëJi-e wat .i.Jt he:t ei.f;en..li..j.ke 
leven hoollÁ. .te p'l.i.me11.ert: eert 4.tu.k OVTVANKéLJJKHé:JD opboLJJJ)en., 
4ÛJTU..IÁ.et1.en.. Zoa).4 .i.n. elke an.de11.e kwvi.t dlen..t een c11.eati...e op r;.e
heel ei.f;en. w.i..j,J.e aart .te 4p//.ekert, .te orU:A.oet1.en. én. .teven.4 boven di.t 
momen..t u..i...t .te -J.t.i.j[;.ert, .te bekl._.i.jven.. OeJ.e u.n.i...ve//./Jele exp,q<M-1.i..e 
kart JOWU dlll.ec.t he//.ken.baa//. Ji-j.n.. al-1 ni...~e ho'l.i...JtJrU:.en. opertert, 
J.OMM evertwel belet1.en.d of. r;.eiifl.9G1J-eeA.d .te wi...ilen. of_ moe:ten. Ji.i.n.. 
Z.i..j, dien..t he.t r;.evoel, he:t r;.ewe:ten. van een. volk .te //.akert, .te 
ondet1.J.oeken., want Ji-j, .i.A een. ;;.er;.en., een. .thet1.ap.i..e voo11. he:t [;.emoeri. ' 

Als jou iets overkomen zou 
Als jou iets overkomen zou 
geloof ik hoegenaamd niet 
dat ik gewoon zou kunnen huilen . 

Vermoedel ijk zou ik het stof opnemen 
om iets om handen te hebben 
of in de ochtendkrant 
de beursberichten doornemen, 
de marktprijzen van groente 
e n andere kleine letters 
of i n oude boeken 
tussen de regels zoeken 
hoe in vroeger tijden 
-in 1302 bijvoorbeeld-
de overlevenden nà de nederlaag 
hun eigen veldslag leverden. 
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Luuk Rademakers 
0 Hasselt, 1963 
studeerde wijsbegeerte aan de V.U .B. Ambtenaar. 
Verantwoordelij ke uitgever en redacteur bij Zefier . 
Medewerker 't Kofschip 1984-1985. Effectief afgevaardigde 
Limburgse Raad voor Cultuur,afdeling taal en letteren. 

Publikaties: bijdragen in diverse tijdschriften zoals Gist, 
't Kofschip, Plinius, Vlaanderen, Oostland, 
Initiatief, Creare, Leuvense Letters, Wel, 
Handen, Randschrift, Zefier, Portulaan, Zwart-Wit. 

prijzen 2de prijs poëziewedstrijd Limburgse jeugd, 1981 
3de prijs poëziewedstrijd Spectraal, 1986 
vermelding poëzi ewedstrijd Bries/Bits, 1986 
vermelding in eindselectie B. Gijselenprijs, 1986 

Adres Plantenstraat 34, 3500 Hasselt 

'Het ab-1wide m de poë~e .i.A dat J4- de;puµ;l.e /.wtcü.e heef.,t:. al.-J 
het w.i...Ue b./..ad. éA moet een 0-1m0-1e on:t.-J:taan. .tuA.-Jen de di.chi..vz, 
di..e m - de-we.lleJ..d i.A, en het bi.ad, da:t tu-1-1en- de-di.ng_en .i..-1. 
ï M-1en be.i...de k.ujg.:t een di.a-1..09-0-1 f;.e-1i..alie { Çe-1:tal:tJ. De 1..eJ.ell. 
moet m di.:t P'WCe-1 wo11.den meeg_e:tll.ok.k.en. D.i..chi..<V1.-9edi..chi..-1..eJ.ell. 
-1i..emmen el..k.aGA,• 0e ve11.di.chi..e en :;.edi.chi..e we11.k.el...i..jk.he.i_d WO/l.den Vt 
het woo11.d .t..o:t k.llflA:t. · 'Poë~e .i.A k.llflA:t .i..-1 bewtJA:t-mak.en .i..-1 mee-del..en 
.i.A één- -1.t..enmen, .i.A deel..achü.9 wo11.den.· 'Poë~e .i..-ö he:t -1pec:tll.wn van 
de ho/l..i..J.on. ÏuMen di.chi..e11. en M/l..i..J.On ~jn woMÜ.jn en oceaan.: 
He.i..mk.ehA.· He:t woo/l.d f,lonk.e/l.:t: he:t :;.edi..ch.t.. wc)ll.d:f:. f,lood-.l.i..f;.hi... ' 

De ochlocraat van Chili 
de ochlocraat van Chili wordt als 
een dode gi l dos rondgeleid 

: een gebroken draagveer 
door een fransijns geweten 
veroordeeld 

het volk 
vraagt om een doublure 

de regering 
spoelt de mond met odol 
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Dirk Rochtus 
0 Bornem, 1961 
studeerde kandidatuur filosofie (Bonn) en rechten (Brussel) . 
thans student Germaanse Filologie 
hoofdredacteur devant-garde tijdschrift Mefisto (1983- 1985) 

Publikaties: De Overzij van Middernacht (poëzie), De Neder-

Adres 

landsche Boekhandel , 1979 
Scior a (poëzie) , Van In, 1981 (geïllustreerd met 
fotomateriaal van Joseph Beuys) 
Tekens van broos verweer (poëzie) , Soethoudt , 
1983 (met tekeningen van Vic Gentils) 
Raakpunten (poëzie), Danthe (verwacht) 

publiceerde o .a. in Mefisto , Yang, De Vlaamse 
Gids en Poëziekrant. 

Rubenslei 1 , 2018 Antwerpen 

'De poëJi-e mag_ rU.e:t. ui..t-1-1..uilend een meJ..an.choli,jc.he bu.i..jderU.,j Ji-j.n. . 
HaG/I. be:t.ek.~ Li.g,t ook .in de wee11.g.a.ve van. de e11.vall..in.o.en en we11.k.e
lijk.heden di..e Ji-c.h voo/1.doen .in de vell.houd.in.g_ .tlvMen. .in.cüv.i..du en 
maa;t,jc.happ.i..j . Zo kan. he:t. g_edi..cht een be11..i..cht wo/1.den OVe/l. de 9011.r; 
van. Jak.en .in de We11.eJ..d. ' 
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Kennst du das Land? 

Een land weet ik 
waar de romantiek bloeiend was 
de dichter naar hartelust 
de vrijheid bezingen mocht 

(als hij het maar hield 
bij de boutade) 

de dichter 0 

wiens 'Tod fürs Vaterland' 
de weg heeft gewezen 
naar een landschap 
van schedels en puinhopen. 

2 . 

een land weet ik 
nooit in het reine met zichzelf 
voedingsbodem voor geestesverbijsterden 
klimaat van de grijze adem 

3 . 

Neue Welle: 
op de bodem van een vergrauwd verleden 
glinstert het rijngoud 

een profeet 0 0
: 

spreekt minzaam over de eenheid 
van kunst e n politiek 

een jeugd : 
zoekt bewustzijn 
als groene l oot van het volk 

we.er. rept ieder 
over vrijheid en vaderland 
- herhaalt zich de geschiedenis? 

0 Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
00 Joseph Beuys (1921-1986) 
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Wie heeft er baat 
Wie heeft er baat 
bij een gewelddadig taalgebruik? 

de dichter, die van serene wijze 
tot oproerkraaier verwordt? 
de lezer, die in de tredmolen 
van het doemdenken geraakt? 

ik weet 
de wanden volgekalkt 
met heftige oprispingen 

van muur tot muur rijgen 
woedende slagzinnen zich aan elkaar 
over huurkazernes en troosteloze kantoorgebouwen 
tot bij de wegterende getuigen 
van het verleden 

mijn schepping zijn ze niet 
maar soms draag ik hun boodschap 
verder uit 
in de machteloze bitterheid 
van het gedicht 

(uit 'Tekens van br0os verweer', 1983) 

'H.i..j. .i.A de 11.oman.ti.-jcfte 11.ebe..l ( 'e11. b-li..j./..t de u.i.tdaf)A.n.g. / onve11.
vaaA.d. neem .i.k. Je aOft ' - p. 5) , '.i.n. de machte..lo J-e b.i..Uvih.e.i.d 
van dd:. g.edi..cht' f_o///Tl.l.Ueell.t hi.j. Ji..jn b11.oo.-j VMJ-et teg.en een 
.-jamenlev.i.n.g. di..e -li..J.dJ-aam g.ebukt g.aat onde11. doemdenke11.ij. 
'R.ochtU4 .W het ;f:ljpi.Ach voo11.bee..ld VOft de di..chte11. di..e heen en 
wee11. g.~-li..ng.ell.d woll.Cit tU4.-jen en~ement en b,/_oedJ.oo.-j 
.i.n.tellectu.o..lWme, twJ.-jen het becbiijven VOft poëJ-.i..e .i.n. een 
k.ruvMe ~k.ame11. en het 11.~01..uut ki..eJ-en, met a,/_,/_e ong.emak.k.en 
VOftdi..en, voo11. de .-jtap naCM de maa.L:Jchappi.j. toe. ' 
(Jooris Van Hulle over ' Tekens van broos verweer' in 
Poëziekrant, jrg. 8, nr. 1, p. 4) 
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Dirk Tits-----------
0 Hasselt, 1961 
studeerde Germaanse Filologie (KU Leuven) en theaterwetenschappen 
(als vrij student aan de U. I.A . ) . 
Werkt als redacteur op een verzekeringsmaatschappij. 
Hoofdredacteur poëzie van Initiatief 
Verzorgt met het Lyr-gezelschap poëzie- performances. 

Publikaties: De dode gedicht en , Clumzy, 1985 

Adre s 

publiceerde in diverse bloemlezingen ( ' Een handvol 
poëzie ' , Keerbergen , 1986, 'Podium !IJ', 't Kofschip, 
1986, 'Kelderpoëzie ' , Clumzy , 1985, 'Aalterse nacht 
van de poëzie', 1985, 'Poëziesprokkels' , Keerbergen,1985 
Verder diverse publikaties in o.a. Appel , Handen, 
Diogenes , De Brakke Hond, Vlaanderen, Initiatief, 
' t Kofschip, Bries, Bits , Nioba, Wij noemen je boek, 
Leuvense Letters, Oostland, Plinius, Gist, Zwart-Wit, 
Ink t , Creare, De Windroos , .. . 

Ballaerstraat 3, 2018 Antwerpen 

'De. Óa-1i-1f_unk:U.e van poë.J.i.e i...-1 he.t. gefwo/ld wo11den. l'.-0.Q/l -1pee-U 
ud:.Maa/ld een g110.t.e do4i-1 ijdelheid bij. mee. ïoch i-1 li.t.MCLtuu/l 
.i..n. het al.gemeen .i..n. de eM-1.t.e pl.aa.t.-1 een kornnumi.ka:U.emi.ddel., 
e11.gert-1 ook een vo11.m van f_ûo-1of_i.e. Men wLl di..ng.en meedelen ( . .. ) 
Lû.Ma.tuu/l voflm.t een ondMdeel. van he.t. ÓM:taan, omdat he:t 
meehel.p.t. da.t. Óe-1.taan .i..n. Ji:f.n M-1en:tie :te dooll.rJ-11.0nden. Men -1cliep.t 
al.-1 he:t wG/l.e l.even, .i..n. de J.i..n. dat men pM-1onen, -1ilua.t.iM en JO 
mee11. .i..n. l_even 11.oep.t. , file 11.ef_l.ekliM uf_ al.:teflnalieven voo/l 
ÓM.taande l.even-1VO/lmen ó11.enr;.en. Daa/lmee g,aa.t .i..n. meMdMe of_ 
m.i..n.de11.e ma.te een ve/l/lij.k.i..n.g gepaa/ld. ( • .. ) len kun-1.t.enaQ/l kan 
al.l_een maa11 /l..evol.u:tionai./l JA-j.n. Hi.j. moe:t ( M.theli-1che) /l..i.-1iko ' -1 
nemen, ve11dM gaan dan ande11.en, en ni.ewJJe di..ng.en :tonen en Je;J.g,ert. 
Dat. kan op al.l_efll.ei. niveau 1 -1 g,eóeuflen. lén. ui.:t.i..n.g van dat 

111evol.u:U.onaü' JA-j.n i...-1 de JOg,ertaamd politiek geëngag.ee/lde li.te-
11CLtuu/l file /l..ech:t-1.t./leek-1 mi..-:l:toM.t.anden aan de kaak 4:tel..t. . Jk 
v.i..n.d di:t JeM óel.artrJ-11.ij.k, maG/l. /leken meJel.f- nie:t daM.t.oe. l11. i...-1 
ook nog eert andMe voflm, file veel.ee/l met men:tali.t.ei.:t en denken. 
van de mert<lert :te maken heef_.t. Daa/l.t.oe /leken ik me: poë.J.i.e 
óed11.ij.ven <l:taa.t gelijk aan he:t weM .i..n.voe/len van een aantal. 
waa11den file JJL onJe WM:tM<le en gemecharU..AeMde maa.t.-1cliappi.j. 
Ji:f.n ve11l.o/l..en g,eg.aan: g,evoel.en-1 , au:then:U.ci..:ted, OP/l..ech;thei.d, 
wa/l..m.t e. . . ' 
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Frans gaat op stap in de stad 
1. 

Naar iemand uitkijken. 
Ik neem aan: dat is 
Alles wat ik doe. 

Niemand acht het nodig 
Mij te ontdekken, en toch: 
Hier ben ik. 

Verdwaald in de metro, 
Stel je voor . Zelfs in de grond 
Vind ik niet de weg. 
Ik draai maar wat rond. 

Niemand acht het nodig 
Mij te ontdekken, en toch: 
Alles wat ik heb, geef ik. 
Heb me nodig. 

Maar neen , binnen deze stad 
Trek ik enkel maar wat li jnen 
Van hier naar daar naar hier . 
Ik ben hier! Heb me nodig! 

De kamers werden leeggehaald 

De kamers werden leeggehaald 
nu bleek dat het voorbije l iefde was. 
De laatste eisen waren niet 
zo sterk dat ze de wraak 
van het samenzijn konden weerstaan . 

In hun eenzaamheid ontdekten zij 
dat ze niet meer te scheiden waren. 
Dus ging buiten alles aan hen voorbij 
en verzamelden zij hun gebroken vleugels . 

Opnieuw dekken honger en dorst 
de tafel, en het mes snijdt 
niet meer zo traag als toen. 
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Gedicht opdat het donker wordt 
Geen dag vandaag, neen dank je. 
Vandaag alleen de zachte dwang 
Van de nacht, de warme mantel 
Van de duisternis. 

Voor mij geen splijtend U.cht, 
Het doet me pijn en maakt me bang. 
Geen strijdende kleuren meer 
Geen tekens voor de ondergang. 

Neen. Enkel en alleen nog de nacht 
Die me veilig in zijn handen leidt 
En van mij niets anders verwacht 
Dan deze diepe rust. Stel je voor! 

De liefde is al heel wat volmaakter 
In het donker, en leiders uit alle landen 
Kunnen mekaar onbevreesd onder ogen zien. 
Geen joden, geen zwarten, geen turken meer, 
iedereen is mens. De nacht heeft grote handen. 

Daarom: geen dag voor mij 
Vandaag, geen allestonend licht. 
De nacht is al te zacht, 
Doet mijn deuren veilig dicht. 

(uit 'De dode gedichten', 1985) 

'De dode g.edi..cM:.en. ', debw.d.bwui.e).. van OiA.k. ï d:A. ( • . • ) OeJ-e di..cM:.e.11.
pel/.f.o/l/Tle/I. noemt Ji.chJ-eÁ..f. 'een. 9-11.en.J-eÁ..oO/.l e.i..lan.d '. Hi..j. heef.,t ontdekt 
dat de wa/le 11.u/.lt in j.eJ-e.l.f. hui..4t en. dat i..ede11. J-eÁ.f. Ji.j.n ei..g.en. weA.el.d 
naa11. w.i..-Ueket.J/I.. kan bepa).en. Ui..t 'de ov<Vt.g_ang_' ( 16): 'én. J-0 wo/l.den wi..j. 
het a.,l;t,,i.j.d g.ewaa/l: doden. /.lteA.ven. ni..et J-0 4neÁ.. aÁA we dacM:.en.. én. 
leven.den. J-i.j.n. ni..et ecM:. levend J-Olang. J-e Ji.chJ-e.l.f. ni..et hebben. 
g.ebaMd '. V.lloeg_eA. uKM het eenvoudi..g_ meent hi.j.: 'on/.l haJlt en. onJ-e 
g_eMt bouwen. J-eÁ..f. J-0.llg_vul.di..g_ OnJ-e ei..g.en wMeld op. Oe fTUJt,i.,,,che 4)..uj_e11. 
de.Il v<Vt.be~ ' . Op een hee.i. ei..g.en man.i..M bueef.,t hi.j. 4tMven. en 
oveA.g_aan. Hi..j. heef.,t de nacM:. 1.i..ef., omdat deJ-e g.een. ll.M/.len.ond<Vt.4chei..d 
kent, i..edeA.een. i../.l men/.l . 'P/l.OJ-CÛ./.lche g.edi..cM:.en. ov<Vt. /.ltMven. en. 
ove.llleven.d. éen knap debuut. ' 
(Laurine Vandepi t te in 't Kofschip , jrg. 14, nr . 3, p . 47) 
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Loeke Vanassche--------
0 Moorslede, 1957 
studeerde graduaat toerisme . 
Bediende. 

publikaties: gedichten in diverse tijdschriften zoals Creare, 
Appel, Naar Morgen, Bugatti, ·Kreatief, 't Muzet, 
ANV-poëzie, Poëziekrant. 
2X poëzie-gebeuren 't Stuc te Leuven 

Adres Berouw 51, 9000 Gent 

'!JM.Wfl.m_ktie van de poëJi.e? 
éen ab'1wuie v/l.aaç;., vandaa/I. ook een ab'1U/l.d an;Woo/ld: 
"Avo.ui é:t.é :t.ouj.oU/l.'1 ce.l/_e qµe je 4uÁ...'1 e:t. ê:t./l.e 4,i_ di..f.f.é11.en:t.e de 
cwe qµe j. 1 é:t.a.i_4 11

, 5. Becke:t..:t.. I 

Brussel 
Waar het amper zomert 
tussen de scheefgezakte huizen 
vol verdriet 
Waar toeristen het bier 
mengen & morsen 
op hun ansichtkaarten 
glitter & rumoer 
verwarren met schoonheid 
waar men niet slaapt 
maar sluimert. 

(licht gewijzigde versie verscheen 
in Poëziekrant, jrg. 10, nr. 1) 
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Hubert Van Eygen-------
0 Maaseik, 1961 
Licentiaat in de Germaanse Filologie (KU Leuven) 
vaste medewerker van Initiatief . Redactielid Amnesty Nieuws (leden
blad van Amnesty International Vlaanderen) en AIDA-Newsletter 
(ledenblad van 'Association internationale de défense des art is tes' ) 
Houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tussen de mensen
rechtenproblematiek (noem het sociaal engagement) en literatuur. 
Voert als motto 'Je kan beter aarzelen dan helemaal niets doen' •.. 

Publikaties: Tussen blad en pen (poëzie) , eigen beheer, 1982 

Adres 

Onmiddellijk ervaren en kultureel gekonditioneerd 
symbool (poëzie), eigen beheer , 1983 
Alternantie (van sociale aktie tot lach) (poëzie), 
e i gen beheer, 1984 
Gevangen gedichten (poëzie) , Nioba, 1985 
Initiatief, twee jaren literair amusement 
doorgelicht (bibliografie), eigen beheer, 1984 

publiceerde gedichten, essays, recensies in o .a . 
Initiatief,Yang, Poëziekrant, Kruispunt, Appel, 
Nioba , Gist, Muzisch Meerdaal, Plinius, 't Kofschip, 
Bries, De Nieuwe , Randschrift e . a. 

Diestsesteenweg 127, 3200 Kessel-Lo 

"Poë~e .W een JO f)eCOncen.bl.evu/. mof)e-li..j..ke vo1U11 van korrmwU.cat.i..e 
.t.e11. lou.t.e1t..i..n[) van de le3e11.. 'PoëJ.i..e .i..-1 het. u.i..ucfut.i..j..ven van 
onrn.i..ddeli.i..j..k e11.vClll.en mei. de hoop het. kuli:.wieel [)ekond.i..lionee/ld 
-1ytnbool - dat on-1 allemaal f)evanf)en houdt - een voet.je te 
lichten. 'PoëJ.i..e .W hei. u.i..t-1ch/l.i..j..ven van het belache-ll.j.ke, hei. 
w11.ede, hei. a4J,;Uj.-1e-ll.j.ke van on3e -1amenlevi..n.g,. 'PoëJ.i..e .W de 
.i..j..dele hoop koe-1.t.e1t.en dat een publiek Jal -1.:1:./1.u.i..kelen en heel 
ha/ld Jal vallen ove11. hei. belache-li..j..ke, d'l.u.i..pe11.i.g.e en hClll.de van 
j..e woo/lden. 'PoëJ.i..e moet. doen lachen en/of_ hu.i..len, moei. weÀÁJ.v.J:t.A..fj 
.i..n het. R/1.1..lÁ.4 ta-1ten (het. [)Oe.i..e dan J. 
'PoëJ.i..e .i..-1 hei. rn.i..ddel, Of)en openen het en.i..[)e doel!' 
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Kom, laten we vrolijk zijn nu het nog kan 
(voor Index on censorship) 

Ik heb gelezen dat er mensen zijn 
die alles mogen schrijven 
zolang niemand hen leest. 

Laten we daarom even vrolijk zijn 
nu het nog kan. 

Ik heb gelezen dat er mensen zijn 
die alles mogen zeggen 
zol ang ze alleen zijn in hun cel . 

Laten we daarom even vrolijk zijn 
nu het nog kan . 

Ik heb gelezen dat er mensen zijn 
die hun eigen taal mogen spreken 
zolang ze dromen . 

Laten we daarom even vrolijk zijn 
en nooit meer lezen over 
mensen die al l es mogen schrijven , 
alles mogen zeggen , 
altijd hun taal mogen spreken 
en die toch nooit vrolijk zijn. 

(uit Kruispunt nr . 100) 
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Sch uttingsverzen 
De wereld 
heeft ons niet meer nodig , 

er werden al genoeg 
benen geofferd , 
genoeg ogen uitgestoken , 
genoeg katten levend gevild . 

I k heb de wereld 
niet meer nodi g: 

ik zit op de schutting 
en jank naar de maan . 



De kortste weg van Langa naar Uitenhage 
In welke omstandigheden zijn 
leden van de Zuidafrikaanse poli tie 
geautor iseerd om het vuur te openen 
op burgers? 

Welke procedures , als die er z i jn , 
moete n er gevolgd worden 
door politieoff icieren vooraleer zij 
met scherp mogen schieten? 

Er kwam geen antwoord, 
het s chieten bleef 
scher p , 
zwart bleef zwart , 

ook al mochten ze nu 
met andere kleuren naar bed gaan 
en enkele vierkante meters 
land kopen . 

Het schieten bl eef 
scherp, 
er war en geen pr ocedures meer , 
enkel vuur , 

vuur van pij n 
én bewustwordi ng. 

(uit ' Gevangen Gedichten', 1985) 

'HubeA.:t Van. éy.r;en 4c.Jvzj_jf_;f:. in. Ji-jft bundeJ.. 'Ç evan.g,en r;edi..cJU:.en ' 
( N.i ... oba, lieA., 1985 J JeeA. foe9an.keJ...i...j.ke poëJi-e. Wa,t ni...d vf!./UJJa/l.d 
mag, (/)()11..den md 9oedkope 11..i...jmeJ..a11..i...j. fle beeJ..den d.i...e Van. ly.g,en 
han.:te~ Ji-jft in. hun. du.i...deJ...i...jk.he.i...d :toch. llXlU/ldevol., p11..ef)fL~ en 
4t..i...mul.eFLend. H& voo11. de han.d l..i...r;r;ende, doo11..J..i...c1t:t.i...r;e of. voo11..4peJ..
ba11..e van. beeJ..den of. :tek.4:ton.tw.i...kkeJ...i.nr; l..i...jM 401714 hd 9evo-4J van. 
9emakkeJ...i...jkhe.i...c!Aopl.o44.i.nÇJen, maa/l 11JOJtClt. vaak g.edAaÇjen doo11. een 
.i...dee waa/lvan. de ve1UJJ0011..di..n.Çj, in. wel.Re vo/lm ook, e44en:t.i...eeJ.. .i...4. 
Al.4 poëJi-e kofTllTlllfLi..kat.i...e .i...-3, dan. .i...-3 HubeA.:t Van ly:;..en. i..n. Ji-jft opa-et 
g_Ml.aaÇjd ( . • • ) • H& J..i...jft r;ek g,enoef} de eeA.deA. pamf,l.etia.i.../le 
:tek4:ten fmeM:tal. een g,evaa/1.l.4-k 4tflu.i...keJ..bl.ok) d.i...e 40beA. en. 
.i.ndll..i...n.Çjen.d l..i...jken.. 'Ru4tif}e 4(Yleek.poëJi-e d.i...e [}een 4foa,t4p11...i...j4 
veA.d.i...en.:t maa11.. weJ.. een. l.eJ.i...n.r;. ' 
(J .d . B. in De Rode Vaan , jrg . 65 , nr . 16 , p . 23) 
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Cis V. Maris 
° Kortrijk, 1962 
'bracht zijn jeugd door in Zuid-West-Vlaanderen . Studeerde Germaanse 
filologie en werd er in Leuven nog licentiaat door. Studeerde ook 
teaterwetenschap en kan zich als dramaturg bestempelen. Was 
werkzaam in het onderwijs en volgt in die zin nog een opleiding 
gericht op Waldorfpedagogie in Witten-Ruhr (BRD). W~8 Pn is 

medewerker (sinds de eerste dag) aan de Mayapan-poëzievoorstellingen 
in Kortrijk, waar hij temaprogramma's bracht , dichters interviewde 
en besprak. Medewerker aan verschillende teaterprojekten. 
Redakteur van Initiatief met beschouwende en kreatieve bijdragen. 
Vertaalde een bundel moderne Dui tse lyriek, maar vond nog steeds 
geen uitgever. Ideëenman en speler bij het Lyr-poëzieteater .' 

publikaties: publiceerde een aantal gedichten i n Initiatief 

Adres: Leuzestraat 22 , 8 500 Kortrijk-Bellegem 

''PoëJi..e vp Ji..ch. i__,, een. heel m,iAlei...dend woo/l.d. Voo/I. mi...j. heef;t het:. 
met:. klank, ex~e-1-1.i..e .t.e maken.. Da.M wo/l.dt dan. be.t.eken.i...-1 doo/l.heen. 
g.eweven.. Of_ om het:. andM-1 .t.e -1:t.e1.1.en.: M i...-1 een. be.t.ek.en.i...-1 aan
weJi..g., i...eü .i.nlwuae-li_j.k-1 dtvJ, wa.t. om k.lan.k v/l.aag.t., wa:t. een. ui....t
dlw.kki..n.9 doet:. ve/l.moeden.. Di...t. 0..;Llch./l.i_j.ven., dU:. ui...t-1p/l.eken.. Jn elke 
g,oei...e lit.Matu.u/I. -1t.eekt. de mog.e-li_j.khei...d om di..e met:. de no/l.fT/ale 
men.-1elijke. kvrnrnun.ikalieve V/l.[)Gllert ui...t. t.e J e9[Jen./ Voo/l.al bi.j. 
poëJi..e i...-1 dU be1.arl.g,/l.i.j.k.· ( . •• J 'PoëJi..e j__,, wat. Ji..ch. 'J..o,,,Ji..ng,.t' 
van. het. al t.e g.eb/l.ui...kelij.ke woolld. ( • .• ) 5ch.Uj.ven. en. cli..ch..ten. 
vo f!{ft. aan de bMt.aande t.aaJ.. en. de be-1t.aan.de f_enomen.en. omr;.evv/l.fT/de 
he.11.i...nnelliJir;,en., beeJ..den. van pV,,Jl- en. v/l.eug.de , -1po/l.en. van. -leven., .tue. 
He.t. en.all.me wMe-ld.g.eheuç;.en. da.t. a1.J..e-1 i...n Ji.ch bewa.M.t. wat M ooi...:t 
met:. de men.diei...d en. haa/I. Welle.Á.d VOO/l.vi...el, WO/l.dt MdOO/I. opç;eµi...-1:t 
en g.eluch.t. DaM 1-.i..g.:t. vOo/I. m.ij. de ba-1i...-1 van elke poëJi...e. liet. 
ave11.Wi.nnen van de dekadenlie van de :t.aal en het omvo/l.fT/en van. een 
no/l.fT/ale kornrnwU.ka.t.i...et:.oMt.and/ éen. hoge/l.e voll.m on.t.-1t.aat., 
pamf_).et.t.ai.../I. of_ ocli..-1ch, weet:. i...k veel. ' 
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De trip 
Na de verzekering van de vaste lijn 
opgestapt in het schemerduister 
trok onmerkbaar de trein 
de bestemming aan 

De zalige zekerheid 
omving mij langzaam 
De snelle vaart beroesde het zicht. 

Hij keek vragend 
hij keek door mij heen 
maar zag niet 
door het spiegelglas 

- Waarom liet je je meenemen? 
- Ben jij niet achtergebleven? 

Het gezicht naast hem op de ruit 
wendde zich naar het donker 

Denken ze nog dat het leven een trein is ? 
- Ken jij wel de bestemming? 

Het hoofd boog om 
en knikte 
Iemand vroeg naar zijn kaartje: 
'Verdwaald' . 

Le Plat. .. 
Over deze Vlaamse vlakte 
met lijken uit oude verhalen 
komt zelfs de wind van elders 

Opstaan is een zegen 
voor wie niet hoger reikt 
dan de bewoonde heuvels 
met Vlaamsriekende parels aan de kroon 

Hier eet men, boert men, 
vloekt men in het Vlaams 
God kan ons overal zien en wij 
in vrede leven 
en sterven . 
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Peter Verhelst---------
0 Brugge, 1962 

Publikaties: publiceerde enkele gedichten in DW & B. 

Prijzen 

Adres 

Basiel De Craeneprijs , 1984 
Prijs van de stad Harelbeke, 1984 
George Orwellprijs Haarlem, 1986 
Poëzieprijs Kamer van Rethorika Brugge, 1984 
Derde prijs Vlaamse Club Brussel 
Eervolle vermelding J . Van Campenhoutprijs 

Koningin Astridlaan 158 , 9000 Gent 

'Jede11.een. di..e JA-ch bui.g;t ove11. dU:_ p11.obl.eem 4toot on9ei:w,i_j/_eJ.d op 
de vele f)-emeenpJ..aatAen di..e aJ..4 ani:woofl..d [)-efw.ni:.ee11.d wo11.den op deJ-e 
i.n. 4é ab4u.11.de want /l..ethoriiAche v11.aG.fj. {);k i.k 4chMJTl dart maa11. met 
11.eer./A bo ~e de9e.M: Ü1Ca/l. Wi.Me p<Maf/l.Me11.end kan i.k antwooJ1..den: 
poet11.J1- i.4 qui.te U-1Ue-14: poëJA-e dll.aag;t nood bi.j. tot eni.[1- NUï. 
Jndi..en ( .') poëJA-e een f_u.nc,U_e hee/_t, dan deelt J-e di..e met, neem 
ma<l/I., een j.WJJeel: ba1Ll9edll.a9. De di..cAfe11. wil vell.J..ei.den, beha9en, 
p11.onken.. €en ande11.e 9-emeenpJ..aat4 neem i.k ook tot de mi.j.ne: poëJA-e 
o/ldent de chao-J. ZoaJ..-1 i.ede11.e ku.n4ttak - hoe ba.ldadi.9 ook 
g,elw.ni:.ee11.d - 011.dent poëJA-e, want O/ldeni.n9 i.-1 J-Owat de voo/WKla/lde 
om van. ku.n4t te kunnen ç;.ewG.f)en, hoe j.ammM dat ook i.4 . 
Ten4Á..otte kan i.k ook bewe11.en dat de hoof_df_u.ncti.e van. poëJA-e het 
4cheppen ,i.4 van 4choonhei.d: 4ti.J..e11.en. Cbo.11.heen g.edi..cAfen ont-1taat 
een meta-/lea.ili:.ei.t waa/l aÁ..Á..e-1 4cJie11.pe11., eleç;,ante.11., ex.pl/.e44i.eve11. 
i.-1 dan i.n de we11.kelij.hkei.d, di..e, 9-ee/_ toe, oe11.ve11.veÁ..end i.-1 en. 
4).ecfU:.4 een a/_4cJU.j_n4e). i.-1 van de -i.nteÁ..Á..ektu.eÁ..e- boWJJ4e1'1 di...e 
opç;.eJ-et wo/lden i.n de fJ-e-1chll.i./_ten van een -[)-Oei.e- di..cfU:.e11. . DeJe 
meta- /leaÁ.dei.t J-i..in dan de metamo/l/_04en van de di..cfU:.e11.. Jede11. 
[)-edi.cfU:. i...-1 dan een bi...o9-11.af_i.e van de t/lave-1ti.e ( di..cfU:.e11.) . 
Het b~i.p 4choonhei.d ei.4t wat ve11.duA..delij.k.i..n.rf.: het i.-1 de -Jyn;tiie-1e 
van .11.e.duruian.J:i.e en i.n.f_o/l/Tlati.e, van luvunoni.e en ch.ao4, van opboWJJ 
en ve11.va.l: Van &jc.k., F11.anci.4 Bacon, AJ.a.i.n. 7?e-1nai.'1, 1an Fabe11., 
frJa/lc VQ/l./lu.nx.t, 1ohan Da.enen, Aü~ky.., frii...4hi.ma, 7>ete11. Handke, 
Lai.bach, Sex: 7>.i.-1.toJ..4, Amnando, SaJ...omé, CMtelli., F etti.n9, 'P. LL., 
Au.4chwdJ-, Van. 01.tey.en • . • &t wat i...-1 4choonhei.d andM-1 dan 
V€~€T€LH€JD?' 
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Sfinx 1,6 
Hij neemt af. Er is te veel aan hem 

Onwillig dat hem slaat 
Met haar halsstarrig en bezwaarde lichaam. 
Met het oude zilver dat hij draagt 
Al s krassen en ontzegt. 

Dit is van haar gebleven: het krijtwit 
En de rode vegen van haar mond . 
Het zweet dat hem niet meer verzacht 
Of zuiver maakt, maar onbeholpen. 

Di t uitgemergelde gevoel . 
Het randt hem aan en maakt he m 
Aan zichzelf af handig. Het verslijt hem 
Heftig als een dood , a l s duisternis 
Die neerhurkt op zijn schouders. 

Over zijn schuld en onschuld, over 
zin en onzi n naar beklemming . 

Hi j beweegt nog amper 
Verder dan zichzelf. Tegen de keer , 
Tegen het keerpunt aan der dingen . 

(uit ' DW & B', jrg . 131 , nr . 7) 
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Baboon 5 
Na de angst de weerzin, 
Het bedrog verzameld in zichzelf, 
In verf en orde en gebaren. 

Waar hij staat legt hij dit vast. 
Zijn naaktheid blijft bedwelming, zijn 
Verval verachting en zijn schoonheid 
Blijft geweld. Want er is niets 

Dat anders wordt 
Van wat hij aanraakt of verwondt. 
Het komt terecht en bliift uiteindelijk 
Zoals het was: alleen 

Zijn woorden lopen uit 
Op uitstel, enkel nog van hem 
Vandaan, als stukgeslagen beelden, 
Even krachteloos en pijnlijk. 

Alsof alles zich aan hem had opgebruikt. 
De vormen van een vrouw, het gif vergeefs. 

'De J.wi!I- weA.d ov<VU:.ui..g.d doo/I. de homof1-en.il.eil., de 
4:ti...lliA:ti.4che k.11.ach;t en de di..eP!}-aOJUi.e, comp,/.exe :themaV..ek. 
éen vee,/.be,/.ovend en CIJ.d.hen.h...ek di..cht.M. 1 

(Hugo Brems in het juryverslag van de 'Poëzieprijs Harelbeke') 

"Pei:.M V Mh~t. 4chl/..i..j_f;t f1-edi..cht.en. di..e lw.n. f1-eheUnen. 4,/_ecfLt.4 
na he/l.haa,/.de )_ed.uwz. plli..jAr;.even. ( .. • ) De.Je f1-edi..cht.en d11.i..jve1i 
op f.an;tM:ti.4che beUden, een J.eni.g.e /l.i..tmi..ek en 
t.aaJ.behen.di..fl-hei..d. 1 

(uit het juryverslag van de 'George Orwell literatuurprijs') 
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Rik Wouters 
0 1956 
redacteur Zefier, tijdschrift voor literatuur en niet
verbale kunsten. 
Was lid van het leescomité 'Getijdenreeks' van ' t Kofschip 
(1982-1985) en lid van de jury van de poëzieprijs Sociale 
Dienst Posterijen (1983). Was redacteur bij 't Kofschip 
( 1981-1985). 

Publikaties: Ik zeg tot je (poëzie), Panther Paperback vzw, 
1979 

Prijzen 

Nauwelijks Ademend Verheffen Woorden Zich 
(poëzie), Iambe, 1982 

talrijke publikaties in tijdschriften zoals 
't Kofschip, Bocari, Creare, DW & B, 1000 dromen, 
Eigen, Initiatief, Litera, Plinius , 't Prieeltje, 
Vlaanderen, Yang, Gist, Tijd Schrift, Kruispunt, 
Zefier e.a. 
publikaties in diverse bloemlezingen zoals 
'Reisoogst' (1980), 'Verloren paradijs (1981), 
'E igen-l iefde ' , 'Vlaamse dichters over Leningrad', 
'Denken(d ) aan Vlaanderen (1982), Aalterse Nacht 
van de poëzie', 'Een cel is maar twee meter 
lang' (1983) e .a. 

Spectraal poëzieprijs 198J: Erediploma Spectraal 
Poëzieprijs 1983 Kulturele Raad Halle: Eerste 
aanmoedigingsprijs 
Poëzieprijs stad Beringen, 1984: lste Litera
onderscheiding . 

Adres: Boomkwekerijstraat 67 , 1610 Ruisbroek 

'Wa;t i-1 poëJA-.e voo.tL mi_j? 'PoëJA-.e i-1 voo.tL mi..j een th<V1.apie, of 
a)_le-1 -
1. len deel van mi..j.n leven ;}Oal-1 ud w<Vl.ken 9aan, <Jlapen, den, 
d/lmken, vujen •.• ofl/T/Á/jbaM en elemen.J:.aM. 
2. len po9m9 tot comrnun.i_c_a;t.i_e. Veel te wemiç;. w0.1Lden ideeën ud
ç;.ewi<J<Jeld. J-1 veel te veel een monoloog. van een 'mee.1Ld<V1.e ' tot 
een 1mmd<V1.e '; een naa<Jt. W-1-1en en doo.tL elkaM -1p.1Leken. /rJi._j.n 
comrnunic<V1.en i-1 tweeledi_g,: 
a . Jk f acli.ef) mu de and<Vl.en f pa-1-1ief). Hun acli.eve medewe.tLk.mg,, 
lu.m 11.eacli.e: de g,e/undee.tLde k.11.diek.. 
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b. .i..k-di..chteA. mei:. .i..k.-deel van de and.Men.. 
3. éen vo/l/Tl van be.14-den. Dat meedelen. d.a:t .i.rt 9wone fjeAp/l.ekken 
of_ .i.rt de dag.el.i..fa/Je om9anf},IJ:taa1. n.i..ei:. kan mefi!.9-edeeld. WO/l.den : Jak.en 
di..e knag,en., Jak.en di..e de di..chteA. n.i..ei:. w.U., ma9 of_ kan J.fl9-f}en 
4. een pog..i.rtg. w:t Jelf-kenn.i../J . Doo/I. de poë;J-.i..e J..i..ch3eJ..f_ P/l.ObeA.en :te 
,le/l.en kennen. . 
Z.i..e : 'i>,la,t.o '/J 'Ken u3eJ..f_ ' . 
'Poë;J-.i..e .i../J voo/I. rru.J een t.heA.ap.i..e, een. ;J-.i..ch3eJ..f_-g.ene3en, of_ alle/J
J.i..n/J een pog..i.rtf). daa/l.:toe. ' 

Grootmoeder 
vele jaren heeft ze het graan voelen rijpen 
en met het graan is ze meegegroeid. 
toch zijn haar woorden geen dorre takken 
in een heidens en vernietigend houtvuur. 

haar stem is zacht en zoet om smaken 
als het fluwelig vlees van kersen . 
haar gelaat is grimmig en vol gleuven . 
niet door zilt zeewater maar sober: 

nooi t heeft ze r ome ervaren , en eeuwigheid . 
nooit heb ik haar rusteloos horen rouwen. 
vele jaren heeft ze het graan voelen rijpen: 
ik wi l haar nog niet geoogst zien. 

(uit Vlaanderen , jrg . 32 , nr. 196-197) 
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MARCEL 
VAN NIEU\VENBORGH 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Formaat: 15,5 x 22 cm 
Omvang: 32 blz. 
Uitvoering: genaaid 
Prijs: 380 fr. 
ISBN: 90 5035 039 9 

~ "'et ..t ·n.ue 
~Fhande\ 
~ 

EEN BEETJE ROOD 
DOET WONDEREN 

Marcel van Nieuwenborgh 

Poëzie is mercurochroom op kleine wonden. 
Een beetje rood doet wonderen!' Marcel van 
Nieuwenborgh, journalist van 'De Standaard' 
en eminent China-kenner, op nieuw terrein, 
als dichter. Een parel van een boekje. 

Uitgeverij Den Gulden Engel 
Herentalsebaan 455 - B-2220 Wommelgem 

Tel.: 03 / 353 12 07 



(398 fr.) (398 fr.) 

Prijs van het 

Beste Debu.ut 

1986 

HADEWIJCH 



RESTAURANT DE PALLIETER 
OU DE MAR KT 7-8 

3000 LE UVEN 
TEL , 016/220722 

Il 
Zin in een lekkere maaltijd, 

een rustig etentje na een 
zware werkdag 

of een snelle studentenhap? 

Wanneer etenstijd aanbreekt 
ligt de oplossing voor de han 

Restaurant 'De Pallieter . 

INITIATIEF 

EEN LITERAIR TIJD SC HRI FT 
SPURT DE TOE KOMST TEGE MOET! . 

SPURT J IJ MEE? 

Jn de voo11.b.ij.e 5 ja<l/l.f}.0/1f)en b11.ach.t.en w.i..j vM.haJ..en van 'Pa;t.11..i..ck. 
8e/lfl.QllJJJ, O.i..11.k. &d.deJ.oo, Uhz..i..ch. 8ouch.a11.d, Çuy D.i..deJ.eJ , 'Pet.e11.
'Pau..l D.i..11..i..ck.x, Jo Cla.M, Çu.i..do éek.hmd:., 'Rudi.. lleAJT1.G.M, Ludo 
NoeM, 'RornaiJt John. van de fllaeJ.e e . a. en fJ.edi_cht.en van o. a. 
Johan ArUJwn.i..4, Çe11.G/l.d &vi.erid.,j, 'PaÄ:.11..i..ck. 8e11.nauw, fll<l/l.c 
Bun.r;.enee11.,j, 'Pet.e11. De Ç11.aef., Al.a.i..n DeÀJnoti.e, Luc F.i..e11.eM, éll..i..k. 
lleyman, 'PaÄ:.11..i..ci..a Op,jomell., Luuk 'Rademak.e11.,j, O.i..11.k. ï d:.4, leopoM frl . 
van den &ande, llube11.t;. Van éy.r;.en, Çuy. Van /loof. en C.i._,j V. frl<l/l.i_,j . 
Jruü.en j.i..j ook. .i..n de 1.ile11.a.i..11.e wek.om,jt;. van V1.aande11.en wû 
k..ij.k.en, dan neem je een abo op Jnd.i..atief. ( 5CXJ /A. voo11. 4 n11.,j. , 
1.0,j,je ru.untne/l.,j : 150 fA. ) ... 
Adres : Initiatief , De Keer 6 , 2220 Wommelgem 



HOOGSPANNING 

DE GEVESTIGDE PROZA-ORDE 6EWRAAllCT? 

EEN BUNDEL 

SPANNENDE EN MYSTERIEUZE VERHALEN 
VAN 

Patrick Bernauw Guy Didelez 

Dirk Biddeloo Peter-Paul Dirickx 

Ulrich Bouchard Guido Eekhauc 

Jo Claes Ludo Noens 

DE NIEUWE GENERATIE OP HAAR BEST! 

Davidsfonds /Leuven 
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Voor al uw feesten: 
ein Bier .. . a Dn"zk". une Bonne Bouteille". 

't DORP 
Wijnkelder - Vijf zalen - Terras 

Kerkplaats JO, 2220 Wommelgem 
031353.óH. 75 r9 km t 'QTI A1llll't'rf><.'11 ) 

Parkeren altijd moxelijk! 

BARTBERTFERNANDEANNEMIEÇOISDITHAJEFWERNER 



CENTRUM VOOR ÄKTI EVE VORMING IN DE ÜNDERNEMING 

KONINKLI JKE LAAN 
123 

2600 BERCHEM 

----DOEL VAN CAVO : 
WAT KAN IK LEREN OM AKT IEF DEEL TE NEMEN 

AAN DE LEIDING IN DE ONDERNEMING? 

1 . Verbetering van technieken en methodes door groepsvorming en 
door voor tdurende gericht heid o p praktische toepass ingen. 

2 . Vervolmaking door het mij leren aanpassen aan de normen van 
de maatschappij. 

3. Vorming van mij n persoonlijkheid door het aanleren van de 
juiste geestesgesteltenis tegenover mezelf en de anderen . 
- inzicht verwerven in mijn kwaliteiten , 
- timiditeit overwinnen , 
- l eren veruitwendigen (schriftelijk en mondeling), 
- kwaliteiten verkopen . 

4 . Gestelde objektieven verwezenlij ken door het opvoeren van de 
motivatie en het overwinnen van weerstanden. 

John Staley: "Stel mij geen vragen, geef mij antwoorden. " 



l&I Generale Bank 

Gebouwen bezoek j~. monumenten bekijk je. maar een sfeer 
proef jel 

Daarvoor laat Ik me meedrijven met het ritme van die stad. 
De mijne of een •ndere. tic voel me overal thuis. 

Net zoals mijn bank trouwens. die ooit overll thuis Is. Omdllt ze 
ook mttledt op het ritme nn het dagelljlcs leven. 

Zetel van de Metropool · 2000 Antwerpen 
Tel. : (0312233111 

- Inrichting van direkti.Qntorlft 
- Hout - led« - kant00tmeubetlft 
- Kunttatol modulair pfogramma 
- Metllllft'kantoormeubellf'I 
- ErgonbmiKh Zltkomlort 
• Tolalllnrlchtlngen 

ANTWERPSESTEENWEG 363- 2500 LIER -TEL 03/480.22.51-TELEX71659 



'De Nieuwe Tachtigers' verschijnt als nr. 29 / 30 (jrg. 5, 
december 1986) van het literaire jongerentijdscl1rift 

INITIATIEF 

ISBN 90170875/08/X 

Wij leven 'in een tijd van restauratie, van 'het oude 
is het nieuwe', van reglementering', schreef Armand 

Van Assche in december 1984 in DW &B. 

25 Vlaamse dichters, tussen 20 en 30 jaar oud. trachten 
in deze bloemlezing het tegendeel te bewijzen ... 

De Nieuwe Tachtigers 

Frank Albers o Johan Anthonis o Patrick Bernauw ll 
Laurens Boom lJ Marc Bungeneers [J Peter De Graef 
o Hans de Creve o Alain Delmotte o Paul Demets 11 

Bernard Dewulf o Luc Fierens o Erik lfoyman 
o Tom Lanoye f1 Marius-Walter L Jan Perquy n Frank Pollet o 

Arlette Praet o Luuk Rademakers u Dirk Rochtus 
n Dirk Tits n Loeke Vanassche o Hubert Van Eygen :J 

Cis V. Maris :::::J Peter Verhelst o Rik Wouters 
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