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Rosalie & Virginie Loveling
De zussen Loveling

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
P R I J S : € 1 7, 0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 7 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 20 CM
ISBN 9 78-90-5 6 5 5-3 5 9-3

Vroeger kende iedereen in Vlaanderen
de gedichten van ROSALIE EN VIRGINIE
LOVELING: op de lagere school leerden
de kinderen hun verzen uit het hoofd.
Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw
raakten de zussen in de vergetelheid: te
veel verdriet en ongeluk, te weinig fun…
De nieuwe generaties groeiden op met
‘De kippetjes van de koning’ en ‘Dit is
de spin Sebastiaan’ van Annie M.G.
Schmidt of helemaal zonder poëzie.
Maar misschien waren de gedichten van
de zussen niet voor kinderen bedoeld?
Ja, ze rijmen, ja, ze hebben een vast
metrum, hun vorm is dus klassiek, maar
inhoudelijk snijden ze een thematiek
aan die voor de tijd (tweede helft 19e
eeuw) best revolutionair was: tegen de
doodstraf, tegen armoede, tegen sociale
ongelijkheid…

De selectie van gedichten in
De zussen Loveling is van Danielle
Losman, Katelijne De Vuyst en
Pierre Geron, die de poëzie in het
Frans vertaalden. Acht hedendaagse
dichteressen namen de gedichten onder
de loep en schreven elk een reactie op
een gedicht dat hun in het bijzonder
heeft geraakt: CATHERINE BARSICS,
VICTOIRE DE CHANGY, HIND ELJADID,
ASTRID HAERENS, RUTH LASTERS,
CATHY MIN JUNG, BWANGA PILIPILI
en MAUD VANHAUWAERT. Filosoof en
auteur TINNEKE BEECKMAN zorgde
voor de inleiding.
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Corinne Hoex (vertaling Katelijne De Vuyst)
En daarenboven blond

En daarenboven blond is een
poëtische suite, geschreven vanuit
een innerlijke noodzaak in een karige,
minimalistische taal – de enige stijl die
past bij het onderwerp. Vlijmscherpe
dissectie van de manipulatieve omgang
met een vaak tot object gereduceerde
vrouw enerzijds en anderzijds kritiek
op haar hypocriete verering als
maagd of schoonheidsideaal, wat vaak
neerkomt op een gecamoufleerde vorm
van respectloosheid en minachting.
Protest ook tegen de problematische
voorstelling van de vrouw, waartoe die
houding leidt. De koele, afstandelijke
en niet zelden ironische toon komt
als een klap bij de lezer binnen.
Een indringend boek, dat perfect
aansluit bij de tijdsgeest.

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : 6 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 22 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 –3 7 9 -1

CORINNE HOEX studeerde
kunstgeschiedenis en archeologie
aan de ulb. Voor ze zich volledig
op literaire fictie toelegde (vanaf
2001), werkte ze een aantal jaar
als leerkracht, documentaliste en
onderzoekster. Ze publiceert poëzie,
romans en korte verhalen. Sinds 2017
is ze lid van de Académie Royale de
Langue et de Littérature Françaises
de Belgique. Op heden publiceerde
ze 7 prozaboeken en 21 dichtbundels.
Haar werk werd verscheidene malen
bekroond, onder meer in 2012 met de
Prix Félix Denayer van de Académie
Royale de Langue et de Littérature
Françaises de Belgique voor haar
volledige oeuvre en in het bijzonder
voor haar roman Le Ravissement
des femmes (2012).
KATELIJNE DE VUYST vertaalt
sinds 1995 Frans proza en Franse,
Engelse en Nieuwgriekse poëzie
naar het Nederlands. Ze studeerde
Romaanse filologie aan de UGent en
vertaalde werk van o.a. In Koli Jean
Bofane, Serge Delaive, Charlotte
Delbo, Georges Eekhoud, MarieHélène Lafon, Caroline Lamarche,
Mina Loy, Anne Sexton, Patti Smith,
Stevie Smith. Ze is de vaste vertaler
van Olivier Rolin.
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Jelle Dierickx (samenstelling)
Poesia Divina

Het Kempens Psalmenboek

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 1 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 15 X 21 CM
ISBN 978–90-56 5 5–3 29-6

Musica Divina is het najaarsfestival
van Festival van Vlaanderen Kempen.
Anno 2021 vindt het plaats in abdijen,
kerken en begijnhoven van Geel,
Herentals, Turnhout, Hoogstraten,
Heist-op-den-Berg, Lier, Postel,
Averbode en Tongerlo. Het festival is
een uitgesproken Kempens verhaal.
Een verhaal vol hemelse muziek.
Van 2017 tot 2020 werd aan Musica
Divina een poëzieluik gekoppeld:
Poesia Divina. Elke festivaleditie
werd aan negen dichters gevraagd
een psalm te dichten uitgaande van
het festivalmotto. Geen eenvoudige
opdracht, want wat is een psalm
– een gezongen gebed – anno het
begin van de 21e eeuw?
De gezongen gebeden komen
onder anderen van JANA ARNS,
AMINA BELÔRF, PAUL DEMETS, LOTTE
DODION, LIES VAN GASSE, LUUK
GRUWEZ, GEERT VAN ISTENDAEL,
RUTH LASTERS, DELPHINE LECOMPTE,
LISETTE MA NEZA, SYLVIE MARIE,
CARMIEN MICHELS, ELS MOORS, GAEA
SCHOETERS, LUCIENNE STASSAERT,
BART STOUTEN , JEROEN THEUNISSEN,
DAVID TROCH en SOFIE VERDOODT.

I.s.m. Poëziecentrum Gent en
CC De Werft. Het Kempens Psalmenboek
wordt gepresenteerd op 16 september
om 19:30 in CC De Werft Werft 34,
2444 Geel.
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MoMeNT Tongeren

365 MoMeNTen in tijdloze
verzen en citaten
Scheurkalender 2022

‘Mijn pincode is
vijf vier vier vijf. Maar mijn tijd
is onomkeerbaar.’
(Laat het me weten indien jullie de haiku publiceren,
dan verander ik mijn pincode.)
—Erik Vlaminck

Met wereldberoemde en nostalgische
citaten, tijdloze gedichten en verzen
zoals van P.C. HOOFT of HENDRIK VAN
VELDEKE en GUIDO GEZELLE. Maar ook
auteurs ERIK VLAMINCK en JEROEN
OLYSLAEGERS, acteurs DIMITRI LEUE
en DAHLIA PESSEMIERS, columniste
DALILLA HERMANS, muzikant PIETER
EMBRECHTS en socioloog IGNACE
GLORIEUX en vele anderen kropen in
de pen voor een antwoord op de vraag
wat tijd voor hen betekent.
Vier laatstejaarsstudenten Grafisch
Ontwerp van de pxl Hasselt (Liesje
Van Eyck, Liselot Smolders, Evelien
Nagels en Lisa Schelkens) zorgen voor
een extra verhaallijn door middel van
illustraties die op elke bladzijde steeds
een beetje veranderen en op die manier
tot leven komen.
365 gelegenheden tot het
scheuren van evenveel blaadjes met
boodschappen en beelden over tijd om
even bij stil te staan. De uitstekende
gelegenheid om elke dag in 2022 goed
te starten want ‘om vooruit te gaan is
soms even stilstand nodig’.

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 15,0 0
AFMETINGEN: 12 X 15 CM
ISBN 978–90-56 5 5–3 89-0

Deze scheurkalender met 365 illustraties,
verzen en citaten is een samenwerking
tussen MoMeNT, Poëziecentrum en
PXL Hasselt.
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Annemarie Estor
Onster Target

VERSCHIJNT IN OK TOBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 4 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 16 X 22 CM
ISBN 978-90-56 5 5-409-5

Opgejaagd door iets monsterlijks vlucht
de mens het landschap in. Maar net als
hij wordt dat landschap bedreigd. Of is
ANNEMARIE ESTOR (1973) schrijft
hij zelf het monster? Annemarie Estor
‘boosaardige sprookjes die verdacht
tekende en schreef een protestlied, een
goed lijken op de wereld waarin we
aanklacht, in de vorm van 21 gedichten
leven’. (Johan de Boose in De Standaard).
en 22 kleurenillustraties.
Haar werk werd bekroond met diverse
prijzen. Haar meest recente bundel
De bruidsvlucht (2020) stond op de
longlist van de Grote Poëzieprijs
2021. ‘Haar oeuvre paart mythische
Ach
proporties aan eigentijdse gevoeligheid’,
aldus Dirk De Geest. ‘Op het vlak van
Het maakt op deze hoogte
de vorm overschrijdt Estor daarmee
ook niet meer uit
doelbewust de traditionele grenzen
of je naakt bent of niet.
tussen poëzie en proza (met een romanin-dichtvorm) of tussen belijdenis en
Of je al je geld verloor of niet.
boodschap’. Zo flirt Estor eveneens
Wat is een angst?
met de scheiding tussen literatuur
en beeldende kunst.
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Wang Jiaxin (vertaling Silvia Marijnissen)
Een asgrauwe dageraad

De vrije verzen van Wang Jiaxin
zijn bedrieglijk eenvoudig en
kristalhelder, en zoals kristal een heel
kleurenspectrum verspreidt wanneer
je het draait in het licht, zo heeft de
poëzie van Wang Jiaxin een hele
reikwijdte aan betekenissen. In een
eigen, rustige stijl ontvouwt hij zijn
visie op de verhouding van het individu
tot de samenleving, de geschiedenis,
het lot, de mensheid. In de schaduw
van verleden en heden zoekt hij naar
waarheden, grote en kleine, vanuit
de directe ervaring. Al spelen zijn
gedichten vaak in de winter, ’s nachts
of in het duister, Wang Jiaxin ziet toch
aan de andere kant de zon. Of staat hij
altijd in een dageraad, maar één die
niet altijd rooskleurig is?

De Chinese dichter WANG JIAXIN
(1957) werd, zoals zovelen van zijn
generatie, tijdens de Culturele
Revolutie naar het platteland gestuurd
voor ‘heropvoeding’. Twee jaar na
de dood van Mao Zedong kon hij, in
1978, alsnog Chinees gaan studeren
aan de universiteit van Wuhan. In 1985
publiceerde hij zijn eerste dichtbundel.
Hij schopte het uiteindelijk tot
redacteur, essayist, criticus, literair
vertaler en hoogleraar Chinese
letterkunde. Sinds die eerste bundel is
hij gestaag blijven publiceren, won hij
vele nationale en internationale prijzen
en nam deel aan vele poëziefestivals
over de hele wereld. Hij is geroemd
om zijn Chinese vertalingen van onder
anderen Paul Celan, Marina Tsvetajeva,
Federico García Lorca en Osip
Mandelstam.
Deze overzichtsbundel van het
werk van Wang Jiaxin kwam tot
stand onder de redactie van SILVIA
MARIJNISSEN (1970), vertaalster van
Chinese literatuur, onder meer van
romans van Mo Yan en Chang Eileen,
van moderne poëzie van Jidi Majia,
Yang Mu, Ye Mimi, Hsia Yu, Shang
Ch’in, Duoduo en Chen Li en van
klassieke landschapspoëzie.

VERSCHIJNT IN OK TOBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 8 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 22 CM
ISBN 978–90-56 5 5–419-4
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Astrid Alben
Dood klein konijn

‘Hm-hm. Ziezo
wreef haar wazige oogjes
klein konijn een heel andere wereld
rende rondjes rond haar bungelend
geesteloos hoofdje
Nacht is de zon in de kou.’

Tijdens de lockdown werkten
dichter ASTRID ALBEN en vormgever
ZIGMUNDS LAPSA nauw samen aan
Dood klein konijn, een hartverscheurend
en sprookjesachtig gedicht over een
konijn dat de dichter tijdens een
wandeling in een berm ziet liggen.
Ogenschijnlijk een gedicht over sterven
en de dood, maar het lijkje is tevens
het beginpunt voor een zoektocht
naar levensvreugde. Lapsa staat bekend
om zijn handgemaakte ontwerpen
en voor dit boek maakte hij een reeks
inventieve, abstracte stansen die om en
door de tekst heen passen. Dit schept
een onontkoombaar spel tussen tekst
en beeld. Dood klein konijn is bedoeld

voor poëzielezers, zeker ook voor jonge
lezers, maar ook voor wie gefascineerd
is door het samenspel tussen woord
en beeld.
Albens gedichten zijn inventief,
bizar, dynamisch en gaan op zoek
naar de elastieken uithoeken van de
taal. Zij werd geboren in Nederland
maar vertrok al op jonge leeftijd naar
Engeland. Eerder verschenen van haar
in Engeland Ai! Ai! Pianissimo (2011)
en Plainspeak (2019). Dit is Albens
eerste dichtbundel in het Nederlands,
die ze zelf vertaalde terwijl ze de
Engelse versie schreef.

VERSCHIJNT IN OK TOBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRIJS: CA. € 22,50
PA G I N A’ S : C A . 6 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 22,5 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 – 4 4 9 -1
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Renaat Ramon

Borgtocht. Verzameld dichtwerk.

RENAAT RAMON is dichter, essayist
en beeld kunstenaar in de geest van
het constructivisme.
In elk genre legt hij een grote
discipline aan de dag, gebaseerd
op de paradox dat minder meer is
dan veel en resulteert in een niet
omvangrijk vormvast oeuvre.

Scepsis en ironie kenmerken
zowel zijn woordgedichten als zijn
iconische poëzie, een genre waarin hij
internationale waardering geniet.
Poëzie van een geëngageerde
waarnemer; beeldrijke, gelaagde
gedichten met veel onderhuidse
eruditie en vaak een parapoëtisch
aspect.

Zijn dichtwerk, een 15-tal
boekpublicaties, is nu in twee
boekdelen verenigd, enerzijds zijn
woordpoëzie, anderzijds zijn iconische
(concrete en visuele) poëzie, telkens
zo’n 200 gedichten.

VERSCHIJNT IN OK TOBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 4 8,0 0
2 DELEN: B EELDWERK EN WO O RDWERK – ELK C A . € 24,0 0
PA G I N A’ S : B E E L D W E R K C A . 2 2 8 – W O O R D W E R K C A . 3 0 0
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 20 CM
ISBN 9 78–90-5 6 5 5–42 9-3
2 D E L E N : B E E L D W E R K 9 7 8- 9 0 - 5 6 5 5 -1 1 9 -3
E N W O O R D W E R K 9 7 8- 9 0 - 5 6 5 5 -1 2 9 - 2
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Paul Demets

De landsheer van de Lethe

In 1990 fietste Paul Demets met
zijn broer naar zee. In Diksmuide
knepen ze de remmen dicht en
bezochten ze een tentoonstelling
van de Oostendse kunstenaar LEON
SPILLIAERT (1881–1946). Voor het
eerst zag Demets andere facetten van
Spilliaerts werk dan zijn marines en
taferelen op de desolate zeedijk.

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 7 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 21 CM
ISBN 978–90-56 5 5–4 39-2

Later werd Demets vooral getroffen
door de zelfportretten. Spilliaert
probeerde er zijn angsten door te
bezweren. Dat was wat Demets ook
deed, maar dan in taal, toen de gezondheidssituatie van zijn oudste dochter
bij haar geboorte in 1995 levens
bedreigend bleek te zijn. Spilliaert
bood Demets een spiegel waarin
hij zijn persoonlijk universum en
bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen uit die periode optekende.
Dat werd De landsheer van de Lethe.
Het manuscript werd in 1997 bekroond
met de Lode Baekelmansprijs van de
Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde (kantl), maar werd niet
gepubliceerd. Nu het 75 jaar geleden is
dat Spilliaert overleed, ziet de bundel
alsnog het licht.
PAUL DEMETS is dichter, lector aan
de School of Arts (kask) in Gent,
onderwijsdidacticus aan de UGent
en poëzierecensent voor onder
andere De Standaard. Van 2016 tot en
met 2019 was hij Plattelandsdichter
van de Provincie-Oost-Vlaanderen.
In 2018 publiceerde hij De klaverknoop.
De bundel werd bekroond met de Jan
Campertprijs. In 2020 verschenen de
bundels De aangelanden en De hazen
klager, die op de shortlist van de
Grote Poëzieprijs stond. Eerder dit
jaar publiceerde hij de Raveel-bundel
Het web van omtrek.
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Guide Gezelle & Lies Van Gasse

Vliegoefeningen
het muscht en het meest,
het koekoet, in ’t hout;
het zwaluwt en ’t zwiert
en ’t swatelt

GUIDO GEZELLE schreef enkele van
de mooiste natuurgedichten uit
de Nederlandse literatuur. De taal
in zijn gedichten is meesterlijk, de
vorm afwisselend en virtuoos. Toch
leefde hij in de 19e-eeuwse stad, plek
van industrialisering en grauwe
verstedelijking. Op vraag van het
Gezellearchief en Poëziecentrum
verkennen inleider GEERT BUELENS
en multitalent LIES VAN GASSE wat
Gezelles natuurlyriek verbindt met
onze leefwereld. Zo blijkt hij ons
ook in de 21e eeuw nog heel wat te
vertellen te hebben.

Hoe klassiek de gedichten van
Gezelle ook zijn, hun thematiek is
brandend actueel. In een ritmische,
muzikale en zingbare taal brengt hij
de natuur in beeld. Wat klein is, wordt
groot in zijn gedichten. Lies Van Gasse
gaat volop in dialoog met het werk
van Gezelle. Rondom een persoonlijke
selectie uit zijn gedichten weeft ze
een tekstloos graphic poem dat niet
alleen de gedichten illustreert, maar ze
ook van een nieuwe context voorziet.
Want had Gezelle vandaag de dag
geleefd, was hij dan een dichter geweest
of een ksa-leider, een klimaatactivist,
een vogelspotter?
De bundel is een coproductie met
het Guido Gezellearchief van de
Openbare Bibliotheek Brugge
naar aanleiding van het eigentijdse
belevingsplatform gezelle.be.

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 2 ,0 0
PA G I N A’ S : C A . 9 6
PAPERBACK
AFMETINGEN: 20 X 28 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 –1 6 9 -8
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Dirk Terryn (Het Lezerscollectief) e.a. (samenstelling)
Lees de lijnen in mijn hand

Een bloemlezing met 30 gedichten
geselecteerd door Het Lezerscollectief.
En samen met hen: personen met
psychische kwetsbaarheid. Geen therapeutische gedichten, maar teksten
die ‘ertoe doen’ en daarom zo helend
kunnen zijn, of juist kunnen helpen
om woorden te vinden voor het
onzegbare, of moeilijk bespreekbare.
Poëzie met een versterkend effect op
de lezer. Woorden die uitnodigingen
tot gesprek, tot gedeelde herkenning,
tot troost ook.

Leen Larminier, Regien Vandeburie
en Patrick Van Dievoet zijn ervaren
leesbegeleiders en therapeuten.
Samen met Dirk Terryn (Het
Lezerscollectief ) en Sieglinde
Vanhaezebrouck (Poëziecentrum)
verzamelden ze juweeltjes uit de
Nederlandstalige poëzie. Gedichten
die ‘voedsel zijn voor de ziel’: in de
leesgroepen gaven deelnemers telkens
aan dat net deze teksten een verschil
maakten.

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 6 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 15 X 20 CM
ISBN 978-90-56 5 5-059-2
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Dirk De Schutter

Wondewoorden

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 4 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 16 X 23 CM
ISBN 978–90-56 5 5–3 99-9

Gedichten zijn wondewoorden.
Ze worden geboren uit een wonde,
niet noodzakelijk een bijzonder
letsel of een specifiek trauma, maar
de wonde van de menselijke conditie
zelf, de niet ongedaan te maken
kwetsbaarheid die met het menszijn samengaat. Ze hechten deze
wonde, maar helen ze niet. Omdat
ze hun geboorte in de kwetsbaarheid niet verloochenen, berokkenen
gedichten zelf pijn: ze haken zich
in de lezer vast, zoals mensen die
geraakt worden door een pijl van
Cupido, een immense bevrijding
ervaren en zich tegelijk oneindig
kwetsbaar voelen.

Voor zijn boek selecteerde auteur
DIRK DE SCHUTTER twaalf gedichten:
vier Engelse, vier Duitse, twee Franse
en twee Spaanse. Alle gedichten zijn
in de oorspronkelijke taal opgenomen
én in vertaling. De vertaling is een
eerste interpretatie en wordt vaak in de
begeleidende commentaar toegelicht.
De geselecteerde gedichten komen
hier aan bod, omdat ze De Schutter
aanspreken en te denken geven.
Ze hebben hem geraakt, ze hebben
zich in hem vastgehaakt, ze zijn in
hem blijven steken.
DIRK DE SCHUTTER (1954) is
literatuurwetenschapper en filosoof.
Recente publicaties: Zo andersom is alles
misschien (2018) en Heidegger (2020).
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Barbara Köhler (vertaling Ton Naaijkens)

© Tineke de Lange en Pieter Vandermeer

42 vensters op Warten auf den Fluss

Op uitnodiging van het Rotterdamse
kunstenaarscollectief Observatorium
bezocht de Duitse dichteres Barbara
Köhler (1959–1921) in 2016 de
bewoonbare installatie Warten auf
den Fluss – een houten zigzagbrug die
sinds 2010 op verschillende plaatsen
in het Ruhrgebiet opgebouwd werd,
wachtend op het binnenstromen
van de rivier de Emscher. Köhler
deed mee aan dat wachten, schreef
haar gedichten tijdens en over het
wachten en liet het wachten tot zich
doordringen zoals het zich voordoet
in haar eigen taal en in andere talen,
waaronder het Nederlands. Ze maakte
42 teksten in vlekkeloos vierkante
vorm, evenzovele vensters op een
veranderend, aangetast landschap als
op een leven dat voorbijglijdt voor
je het weet. In januari 2021 overleed
Barbara Köhler onverwacht, de bundel
verschijnt ter nagedachtenis aan haar
en haar inspirerende werk.

Met een nawoord van Andre Dekker
en Tom Naaijkens

BARBARA KÖHLER (1959–2021) was
een vooraanstaande Duitse dichteres,
essayist en vertaalster, geboren in het
Saksische Burgstädt. Ze debuteerde
met Deutsches Roulette (1991), vertaalde
werk van Gertrude Stein en maakte
tekstinstallaties. 42 Ansichten zu
Warten auf den Fluss was haar laatste
publicatie (2017).
ANDRE DEKKER (1956) is beeldhouwer,
installatiekunstenaar en schrijver, sinds
1997 verbonden aan de kunstenaars
groep het Observatorium.
TON NAAIJKENS (1953) is essayist
en vertaler. Zijn laatste publicatie
is de vertaling en bezorging van
het Verzameld Werk van Paul Celan
(Athenaeum – Polak & Van Gennep,
2020).

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
POËZIECENTRUM/ TERR AS/PERDU,
GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 4 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 21 CM
ISBN 978–90-56 5 5–099-8

15

NU REEDS BESTELBAAR

Ramsey Nasr

Wij waren onder de betovering
Poëziegeschenk 2022

In 2022 wordt de 10e editie van de
Poëzieweek gevierd in Vlaanderen
en Nederland. RAMSEY NASR, een
publiekslieveling in Vlaanderen en
Nederland, schrijft voor die gelegen
heid 10 gedichten. Het thema van de
lustrumeditie is ‘natuur’ en heeft als
motto deze woorden van Nasr: ‘bloesemingen en overvloed’. De Poëzieweek
2022 start op Gedichtendag, donderdag 27 januari, en loopt tot en met
woensdag 2 februari.
Info: www.poezieweek.com.
RAMSEY NASR (1974) is dichter,
schrijver, acteur en regisseur. In 2000
debuteerde hij als dichter met de bundel 27 Gedichten & Geen lied. Zijn tweede dichtbundel, Onhandig bloesemend
(2004), werd bekroond met de Hugues
C. Pernath-Prijs. In 2005 werd Nasr
benoemd tot stadsdichter van Antwerpen. De stadsgedichten werden in 2006
gebundeld onder de titel Onze-lieve-
vrouwe-zeppelin. Een grote verzamelbundel van zijn poëzie verscheen in
2009: Tussen lelie en waterstofbom.
Op 28 januari 2009 (Gedichtendag)
werd Ramsey voor een periode van vier
jaar benoemd tot Dichter des Vaderlands. In het najaar van 2011 verscheen

Mijn nieuwe vaderland, een bloem
lezing uit zijn vaderlandse gedichten tot
dan toe, aangevuld met opiniestukken.
Voor deze bundel ontving hij op in 2012
de E. du Perronprijs 2011.
Op Gedichtendag 2013 verscheen
ter gelegenheid van zijn afzwaaien als
Dichter des Vaderlands bij De Bezige
Bij de 300 pagina’s tellende dichtbundel
Mi have een droom, een verzameling van
alle vaderlandse gedichten en opiniestukken. In april van dat jaar werd aan
Nasr de Gouden Ganzenveer 2013 toegekend. De jury roemde hem om zijn
taalkundige veelzijdigheid.
In april 2021 verscheen bij
De Bezige Bij De fundamenten.
Het vormt de weerslag van een jaar
corona en vooral een radicale oproep
tot verandering. Na twee maanden
was het boek al aan de 10e druk toe,
begin juni zijn al 60.000 exemplaren
verkocht. Op 4 november volgt dan
nog de nieuwe bundel Nasr Compacter,
ook uitgegeven bij De Bezige Bij.

‘Een pamflet als een klaroenstoot.
Nasr gaat vol op het orgel van literaire
stijlfiguren, en wat een feest is dat!
[…] Zijn sirene verdient het gehoord
te worden, dubbel en dwars.’
—NRC Handelsblad over De fundamenten

VERSCHIJNT IN JANUARI 2022
T E B E S T E L L E N T/ M 3 0 N O V E M B E R 2 0 2 1
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRI J S: € 3 0,0 0 VO OR EEN SE T VA N 2 0 E X EMPL A REN
PA G I N A’ S : C A . 2 4
PAPERBACK
AFMETINGEN: 16 X 19 CM
ISBN 9 7 8–9 0-5 6 5 5–0 7 9-0 (SE T 2 0 S T UKS)
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