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NIEUW

Dimitri Antonissen
Stiftgedichten

VERSCHIJNT IN JANUARI
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJ S: € 20,9 9
PA G I N A’ S : 1 1 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 22 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 –1 8 0 -3

In elk krantenbericht schuilt een
gedicht. Het enige wat je moet doen is
woorden wegstrepen.
DIMITRI ANTONISSEN (1974) is een
schrijver die enkel schrapt. Gewapend
met een krant en een stift haalt hij
woorden weg tot de poëzie komt bloot
te liggen. Overdag maakt hij deel uit
van de hoofdredactie van Het Laatste
Nieuws en vult hij krantenkolommen.
’s Avonds wist hij met een zwarte stift
opnieuw woorden uit tot je letterlijk
tussen de lijnen kan lezen. Het resultaat
zijn verrassende, prikkelende en soms
ontroerende gedichten.

In 2010 verscheen met Schrap me een
eerste bundel stiftgedichten. Dit
nieuwe boek verzamelt het werk van de
voorbije jaren. Maar Dimitri Antonissen
hoopt vooral dat je zelf voortaan gaat
schrappen. In een handige appendix
legt hij uit hoe je aan de slag gaat en je
eigen stiftgedicht maakt.

‘Dit is literaire sampling waarvan wij
anders naar de wereld gaan kijken, in
de hoop dat ook wij plots die realiteit
zien die achter alles verborgen lijkt’
(Gonzo Circus)
‘Poëzie op een zee van inkt’ (Trouw)
‘Wat de stiftdichter Dimitri Antonissen
na zijn werkuren met de kranten
aanvangt, hadden we moeilijk kunnen
vermoeden’ (De Standaard)

2

NIEUW

Mustafa Kör

© Mustafa Kör

Brood en liefde

Brood en liefde, meer heeft een mens
niet nodig volgens Mustafa Kör. Deze
bloemlezing balanceert tussen uitersten, de strijd van het hart en het alledaagse. Een ongewone bundel vol
beelden en muzikaliteit, steeds intuïtief,
bijna vanuit de onderbuik neergepend.
Kwetsbaar ook, zoals de gedichten
voor De Eenzame Uitvaart waarbij de
dichter, vaak alleen, een laatste groet
bracht bij het begraven van eenzaam
gestorvenen.

‘Schrijver met klasse’ (HUMO)
‘een aangrijpende bundel die een
dichter maar één keer in z’n leven
kan schrijven. Het is uitkijken naar
het vervolg van zijn vlucht voorwaarts’ (De Standaard der Letteren)
‘Een van de grote verrassingen van
deze avond’ (Cultureel Persbureau
over Mustafa Kör op de Nacht van
de Poëzie – Utrecht)
‘Wát een dichter’ (Poëziekrant)

De taal die MUSTAFA KÖR (1976)
hanteert is barok te noemen. Hij dicht
in de traditie van de zwarte romantici,
evocatief en aangrijpend. Zoals in het
klassieke gedicht Idylle dat reminiscenties opwekt van een achtergelaten
leven in een dorpje in Anatolië. In zijn
eigen woorden: ‘Het gejaag en treurspel
der harten’. Zijn werk werd bekroond
met de tweejaarlijkse cultuurprijs van
Maasmechelen, de El Hizjra literatuurprijs en De Groene Waterman publieksprijs. Zijn poëziedebuut Ben jij liefde
(2016) kreeg veel lof en werd genomineerd voor de Theater aan zee-debuutprijs. In 2022 en 2023 is hij Dichter des
Vaderlands.
VERSCHIJNT IN JANUARI
MAELSTRÖM REEVOLUTION/
POËZIECENTRUM, BRUSSEL /GENT 202 2
PRI J S: C A € 15,0 0
PA G I N A’ S : C A . 8 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 11 X 18 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 – 0 6 9 -1
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NIEUW

Herlinda Vekemans
Appelblauwzeegroen

VERSCHIJNT IN FEBRUARI
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJ S: € 20,9 9
PA G I N A’ S : C A . 5 6
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 22 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 - 5 6 5 5 –1 9 0 - 2

Van alle zeedieren bleef alleen bij de dolfijn
de glimlach bewaard
gewend van oudsher als hij het was om mensen
uit de zee te vissen

Zo begint een gedicht over een dolfijn
in deze bundel over land, zee, mensen,
dieren en planten.
We zijn het allemaal gewend om de
wereld met mensenogen te bekijken,
inclusief het onheil dat we veroorzaken.
In Appelblauwzeegroen wordt de lezer
uitgenodigd dit zwart-witdenken los te
laten en de wereld te zien in de in elkaar
overvloeiende kleuren van onze aarde
en alles wat daarop leeft.

HERLINDA VEKEMANS (1961) geeft
Engels voor medische en biomedische doeleinden aan de ku Leuven.
Ze publiceerde eerder vier bundels bij
PoëzieCentrum, waaronder Kwartet
voor het einde van de tijd (2015) en
Schrikdraad (2011).
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NIEUW

Jonas Bruyneel
broedland

VERSCHIJNT IN MA ART
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJS: € 2 1,99
PA G I N A’ S : C A . 7 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 15 X 20 CM
ISBN 978–90-56 5 5–200-8

broedland
dat de oude plaatsen, de morsige kamers
in het lichaam verharden tot een steen
die tegen de organen aandrukt

Gedichten als nieuwbouwruïnes. In
broedland verkent Jonas Bruyneel het
spanningsveld tussen de slijtende
mensen die in zijn lichaam een plaats
zoeken. In de gedichten vloeit het ruimtelijke over in het menselijke en valt het
lichaam samen met de onherbergzame
en aangetaste plaatsen waar het naar
verlangt.

JONAS BRUYNEEL (1989) debuteerde
in 2015 met de bekroonde verhalenbundel Voorbij het licht. In 2019
volgde de historische roman Vijd. Zijn
gedichten verschenen in Het Liegend
Konijn, Extaze Literair Tijdschrift en
The Low Countries. Tussen 2017 en
2019 was hij stadsdichter van Kortrijk.
Daarnaast brengt hij muziek uit onder
de naam momoyo.
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NIEUW

Lo Fu (vertaling Silvia Marijnissen)

De dood in een stenen schuilplaats

Lo Fu begon met het schrijven van
de eerste gedichten van deze bundel
tijdens bombardementen op het eiland
Quemoy in 1958, waar hij als verbindingsofficier was gestationeerd. De
dood in een stenen schuilplaats, zijn grote
doorbraakbundel, geldt in Taiwan als
een moderne klassieker en is van grote
invloed geweest op het Taiwanese
literaire landschap. De in de bundel
beschreven belevingen van angst en
onzekerheid kunnen worden gelezen
als ervaringen van de mens en militair
Lo Fu, van al zijn generatie- en lotgenoten onder de vastelanders voor wie
het leven in Taiwan op een ‘ballingschap’ neerkwam die mogelijk de rest
van hun leven zou duren, of van de
moderne mens in het algemeen die te

VERSCHIJNT IN MA ART
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJS: C A . € 2 1,99
PA G I N A’ S : 8 6
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 22 CM
I S B N 9 7 8– 9 0 -5 6 5 5 –2 10 -7

midden van oorlogsgevaar en maatschappelijke ontworteling een weg
moet zoeken. Lo Fu zelf noemde het
‘een portret van de onzekerheid en
zorgen van de mens in de moderne tijd;
een eenzame schreeuw tussen leven en
dood, liefde en haat, winst en verlies’.
De zeer persoonlijke, soms hermetische
beeldspraak geeft de hele reeks bijna
een hallucinerend effect, en roept aan
de ene kant de surrealistische literatuur
op en aan de andere kant existentialistische en taoïstische denkbeelden.
LO FU (1928–2018) is een van de vooraanstaande dichters van Taiwan, die
in de loop van de jaren veel nationale
en internationale erkenning heeft
gekregen. Hij heeft alle belangrijke
Taiwanese literaire prijzen gewonnen,
en wordt wel ‘de belangrijkste dichter
in de geschiedenis van de moderne
poëzie in Taiwan’ genoemd, en ‘de
begaafdste contemporaine dichter die
in het Chinees schrijft’.
SILVIA MARIJNISSEN (1970) is vertaalster van Chinese literatuur. Ze is co
vertaalster van de 18-eeuwse klassieker
De droom van de rode kamer, en vertaalde
romans van Nobelprijswinnaar Mo
Yan en Eileen Chang, moderne poëzie
van Yang Mu, Ye Mimi, Hsia Yu, Shang
Ch’in, Duoduo en Chen Li, en klassieke landschapspoëzie. Poëziecentrum
publiceerde eerder haar vertalingen
van Jidi Majia (Ik schrijf gedichten omdat
ik een toeval ben, 2021) en Wang Jiaxin
(Een asgrauwe dageraad, 2021).

Met voorwoord van LLOYD HAFT.
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NIEUW

De Gedichtenwedstrijd
2022 – Top 100
Niets eeuwig dan het ogenblik

VERSCHIJNT IN MA ART
POËZIECENTRUM, GENT 2022
P R I J S : € 7, 5 0
PA G I N A’ S : C A . 1 2 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 22,5 CM
ISBN 978–90-56 5 5–2 20-6

In de bloemlezing Niets eeuwig dan het
ogenblik staan de 100 beste gedichten
van de Nederlandse en Vlaamse inzenders voor De Gedichtenwedstrijd 2022.
De titel is afkomstig uit het gedicht
‘Rome’ van Jacob Israël de Haan:
‘De Eeuwige Stad. O, Lied, wat is er
eeuwig? / Van Rome naar Jeruzalem
reisde ik / Langs zee’n diep en bergen
bar en sneeuwig: / Ik vond niets eeuwig
dan het ogenblik.’
De bundel biedt een keur aan stemmen
en stijlen, vormen en klanken. Zoals elk
jaar passeren allerhande onderwerpen
de revue.

De Gedichtenwedstrijd kent de
grootste geldprijs voor één gedicht
ter wereld: de winnaar ontvangt
10.000 euro. Een (voor)jury van deskundigen uit de kringen van poëzietijdschriften Awater en Poëziekrant
beoordeelt de gedichten anoniem. De
hoofdjury (dit jaar bestaande uit Dean
Bowen, Andy Fierens, Liesbeth Lagemaat, Dichter des Vaderlands Lieke
Marsman en Virginie Platteau) beslist
over de uiteindelijke winnaar.

Meer informatie:
www.prijsdepoezie.nl
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NIEUW

Carl Norac (vertaling Katelijne De Vuyst)
De keerzij van de toestand
L’envers des circonstances
Die andere Seite des Geschehens

© Bernard Demoulin

VERSCHIJNT IN MA ART
MAELSTRÖM REEVOLUTION/
POËZIECENTRUM, BRUSSEL /GENT 202 2
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 8 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 21 CM
ISBN 978-90-56 5 5-260-2

Als Dichter des Vaderlands kreeg Carl
Norac in 2020 en 2021 te maken met
een heftige actualiteit, met onder
meer de coronapandemie, de actie
Fleurs de Funérailles/Gedichtenkrans
die hij in het verlengde daarvan op
touw zette en die in vele Europese
landen werd opgemerkt, maar ook met
andere ‘toestanden’. Dit boek bevat
de weerklank van al die trajecten en
gebeurtenissen.

Tot nog toe was Carl Norac vooral
bekend om zijn gedichten die een
moment, een gezicht bezingen, voor
de manier waarop hij, zoals Cocteau
het formuleerde, ‘zijn nachten op tafel
legde’. Hij schreef deze bundel niet
alleen om zijn reis door twee moeilijke
jaren te delen met het publiek, maar
ook de ‘keerzij’ ervan te belichten:
zo vindt u er de neerslag van zijn
Oostendse dagboek, geschreven op
het ritme van zijn ademhaling. Zoals
de twee kanten van eenzelfde muntstuk dat hier voor ons ligt, blootgesteld
aan onze blikken, ver van elke spiegel,
zonder dat het hoeft te glanzen.
CARL NORAC (1960) publiceerde
eerder zo’n tien bundels poëzie en
talloze boeken met jeugdgedichten
die vertaald werden in 48 talen.
In 2009 ontving hij de Grand Prix de
la Soiété des gens de lettres. Teksten
van hem werden op muziek gezet en
gebracht door Châtelet, de Munt, de
Opéra Comique, en de Philharmonie
van Parijs.
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NIEUW

Anneleen De Coux
& Carl De Strycker (red.)
Ducal handboek

CHARLES DUCAL (1952) is een van de
belangrijkste dichters van Vlaanderen.
In 1987 debuteerde hij opgemerkt
met Het huwelijk, een genadeloze vivisectie van huwelijksleven van een
Dichter. Nadien onderzocht hij in een
aantal bundels de eigen leef- en vooral
binnenwereld. De roep van de buitenwereld klonk echter steeds luider. Na
veel worstelen met de poëzie brak het
engagement onvermijdelijk en definitief door, mede als gevolg van het
Dichterschap des Vaderlands dat Ducal
als eerste op zich nam (2014–2015).

In dit Ducal handboek worden naast
zijn poëzie zijn proza en een aantal
rode draden in het oeuvre belicht door
kenners. Op die manier wil het boek
een inleiding en naslagwerk zijn bij het
werk van deze bijzondere schrijver.
Met bijdragen van Elke Brems,
Anneleen De Coux, Lizet Duyvendak,
Jooris van Hulle, Bram Lambrecht, Roel
Richelieu van Londersele, Yvan De
Maesschalck, Kris Pint, Linde De Potter,
Johan Reijmerink, Koen Rymenants,
Matthieu Sergier, Carl De Strycker en
Katelijne De Vuyst.
ANNELEEN DE COUX (1978) promoveerde op een studie van de metapoëzie van Jacques Hamelink. Zij is
redactielid van Poëziekrant en schrijft
geregeld artikelen over hedendaagse
Nederlandstalige poëzie.

VERSCHIJNT IN APRIL
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRI J S: € 2 5,0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 6 0
PAPERBACK
AFMETINGEN: 17 X 24 CM
ISBN 978–90-56 5 5–2 30-5

CARL DE STRYCKER (1981) is directeur van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant. Hij promoveerde
op een proefschrift over de invloed
van Paul Celan op de Nederlandstalige
poëzie (Celan auseinandergeschrieben,
2012). Met Yves T’Sjoen redigeerde hij
het Nolens handboek (2018), met Lars
Bernaerts het Hertmans handboek (2021)
en met Jeroen Dera Gedichten van het
nieuwe millennium (2021).
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NIEUW

Bosse Provoost
& Ezra Veldhuis

A stone flies up over the mountains

A stone flies up over the mountains
bundelt teksten en beeldmateriaal
die aan de basis liggen van twee
installatie-performances die het best
omschreven kunnen worden als ‘scenische gedichten’: SUN-SET (2020) en
Indoor Weather (2021).
Ezra Veldhuis en Bosse Provoost werkten voor SUN-SET en Indoor Weather
rond de begrippen ‘kosmogonie’ (hoe
de wereld geboren wordt) en ‘kosmologie’ (hoe de dingen in een wereld met
elkaar verweven zijn).

In het boek vinden we gedichten van
Inger Christensen, een tekst van Laurie
Anderson en hyperbeknopte scheppingsverhalen van de experimentele
filmmaker Stan Brakhage. A stone flies
up over the mountains bevat daarnaast
een breed palet aan beelden, waaronder
foto’s van Laura Van Severen, technische schetsen van de voorstellingen en
gevonden beeldmateriaal.
Het geheel is een poëtische assemblage,
die onverwachte connecties legt tussen
wijd uiteenlopende vormen en verhalen.

Indoor Weather © Laura Van Severen

BOSSE PROVOOST (1993) en EZRA
VELDHUIS (1991) verkennen sinds 2018
samen het grensgebied tussen theater,
performance en installatiekunst. Ze
gaan vaak aan de slag met poëzie. In
Matisklo (2018) werden gedichten van
Paul Celan geënsceneerd.

VERSCHIJNT IN APRIL
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJS: € 2 1,99
PAPERBACK
AFMETINGEN: 15 X 21 CM
ISBN 978–90-56 5 5–240-4

Het werk van Veldhuis en Provoost is
doordrongen van een fascinatie voor
de kosmos, licht, ruimte en scenografie. Poëzie ensceneren betekent voor
Provoost en Veldhuis niet alleen het
letterlijke uitspreken van gedichten,
maar bovenal het verankeren van een
poëtica in alles wat samen een voorstelling vormt: het licht, de kostuums, het
geluid, de performativiteit, de machinerie, de plek van de toeschouwer.
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NIEUW

Nele Buyst
& Alison Souffreau

Wat we leerden van het meer

Een zomer op een eiland. Twee broertjes spelen in het water, in het gras en
op de keien. Ze zijn gefascineerd door
dieren en planten. De lezer-kijker volgt
hun belevenissen en ontdekkingen,
zowel wat ze echt beleven als wat ze
erbij fantaseren. De tekeningen zuigen
je hun wereld binnen, zoomen afwisselend in op details en weer uit, zodat
je mee met hen de omgeving ervaart.
Zoals broers zijn: uit op gevaar, snelheid,
en ze dagen elkaar uit.
Wat we leerden van het meer is een
wisselwerking tussen illustrator Alison
Souffreau en schrijver Nele Buyst.

VERSCHIJNT IN MEI
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 4 8
PAPERBACK
AFMETING: CA. 26 X 20 CM
I S B N 9 7 8- 9 0 - 5 6 5 5 - 2 7 0 -1

NELE BUYST (1983) woont in Gent. Ze
is cultuurwerker en dichter. Haar werk
verscheen eerder in verschillende literaire tijdschriften online en op papier
waaronder Poëziekrant, Hard//Hoofd,
Deus ex Machina, Kluger Hans. Haar
debuutbundel Regels verscheen bij
PoëzieCentrum in 2020.
ALISON SOUFFREAU (1989) is illustrator en werkt in Gent. Ze behaalde
haar bachelor in Vrije Kunsten aan
luca School of Arts Gent, daarna
behaalde ze haar Master Beeldverhaal
aan luca School of Arts, Brussel. In
haar werk laat ze zich graag meedrijven
door toeval en het intuïtieve en speelt
graag met elementen uit de natuur
om haar verhaal te vertellen. Ze publiceerde in verschillende magazines,
zowel online als in print: Kunstletters,
De Morgen, KLAP, Kinoautomat.
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NIEUW

Wiel Kusters
& Joep Bertrams
Alfabels

‘Van ’t allerdiepste wel de hoogste tree’ en ‘Ik kan, weet je,
verduiveld goed niet zingen, / niet tekenen ook’.

Ziehier een paar regels uit Alfabels, de
bundel waarmee de Zuid-Nederlandse
dichter Wiel Kusters zijn 75e verjaardag viert.
Tot het schrijven van de in Alfabels
bijeengebrachte gedichten heeft de
dichter zich laten verleiden door het
zeventig jaar oude populaire abc-boekje van Rie Cramer, dat begint met ‘A is
een aapje, dat eet uit zijn poot’. Cramers
versjes dienen in Alfabels als motto bij
Kusters’ zesentwintig gedichten. Gedichten die men als uitingen kan zien
van een dichterlijk verlangen naar de
wereldwording van letters en woorden.
Diepte en hoogte, lichtheid en
zwaarte vloeien in deze poëzie op onnavolgbare wijze samen.

VERSCHIJNT IN JUNI
POËZIECENTRUM, GENT 2022
PRIJ S: C A . € 20,9 9
PA G I N A’ S : C A . 6 0
PAPERBACK, 16 X 24 CM
ISBN 9 78–90-5 6 5 5–2 50-3

En welk een geluksgevoel bezorgen de
lezer de geestige en vindingrijke tekeningen van Joep Bertrams.
Al in de jaren 1980 en vroege
jaren 1990 werkten Bertrams en Kusters
op vruchtbare wijze samen, destijds
in een drietal gedichtenbundels voor
kinderen: Salamanders vangen, Het
veterdiploma en Een beroemde drummer.
Meer dan 25 jaar later tonen zij in
congeniale samenwerking opnieuw
hun meesterschap in woord en beeld.
WIEL KUSTERS (1947) debuteerde
in 1978 met Een oor aan de grond. Zijn
verzamelde gedichten, bijeengebracht
onder de titel Leesjongen (2017), en de
kleine kwatrijnenbundel In opdracht
(2019) werden in 2020 gevolgd door
de grote bundel Zonder palet. In
Poëziekrant schreef Mathijs Sanders:
‘Kusters is een van onze meest muzikale
dichters.’
JOEP BERTRAMS (1946) maakte zijn
eerste prentenboek met Karel Eykman:
De allerallersterkste. De jaren erna
werkte hij met onder anderen Willem
Wilmink en Wiel Kusters aan prentenboeken op basis van gedichten. Vanaf
1990 is hij voornamelijk als politiek tekenaar werkzaam maar hij pakt dit jaar
met ontzettend veel plezier de samenwerking met Wiel Kusters weer op.

65
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het brein vertakt tot kandelaber
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in zwart-wit wiekt de zwaluw hoog-laag weg

Geluk en gevaar [i]
2004 (p. 11)
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REEDS VERSCHENEN

Carl De Strycker (samenstelling)
Met heldere verf en verlangen.
Dichters bij Raveel
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PRI J S: € 2 2 ,0 0
ontspringen aan hoofdkruinen voor bloeiende rundrode ruiten
PA G I N A’ S : 1 0 4
de bovenrand van een schutting is de kat een brug tot schuur tot nestkast
PAPERBACK
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de schaar een vogelschedel
het brein vertakt tot kandelaber
de vleugels van een opengeklapt luikA F M E T I N G E N : 1 9 , 5 X 2 4 C M
I S B N 9 7 8– 9 0 -5 6 5 5 –24 9 -7
in zwart-wit wiekt de zwaluw hoog-laag weg

opening

Tussen 2016 en 2020 verscheen er in
elke aflevering van Poëziekrant een
gedicht van een hedendaagse dichter bij een werk van ROGER RAVEEL.
Daarmee werd een mooie traditie
voortgezet, want in het verleden lieten vele grote namen zich inspireren door Raveels werk (Hugo Claus,
Roland Jooris, Rutger Kopland, …).
Die gedichten worden nu, samen de bijbehorende kunstwerken, gebundeld in
een prachtige uitgave. Met gedichten
van onder anderen Anna Borodikhina,
Paul Demets, Annemarie Estor, Lies van
Gasse, Dominique De Groen, Astrid
Haerens, Joke van Leeuwen, Arno van

Vlierberghe en Bette Westera, en aangevuld met twaalf speciaal voor het boek
geschreven gedichten van onder meer
Amina Belôrf, Moya de Feijter, Asha
Karami, Jens Meijen en Iduna Paalman.
Met heldere verf en verlangen. Dichters
bij Raveel is daarmee een uniek overzicht van het werk van Roger Raveel én
een staalkaart van de contemporaine
Nederlandstalige poëzie.
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NIEUW VERSCHENEN
REEDS

Benno Barnard
& Eddy Verloes

Buiten zinnen/Losing Our Minds

VERSCHENEN IN APRIL 2021
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Toen fotograaf Eddy Verloes bij stormachtig weer een groep uitgelaten chassidische Joodse jongens op een Belgisch
strand zag, maakte hij foto’s die over de
hele wereld zouden reizen en hem naam
en faam bezorgen. Hij vroeg Benno
Barnard, minnaar van de Joodse wereld,
gedichten te schrijven bij de reeks.
Buiten zinnen/Losing our minds is het
even ontroerende als grappige resultaat
van hun samenwerking.
EDDY VERLOES (1959) heeft tussen
2015 en 2020 drie foto- en gedichtenboeken gepubliceerd, No time to Verloes
(2015), Cuba libre (2016) en Zeezuchten
(2020), met als rode draad: de eeuwige

zoektocht van de mens naar zichzelf. Als fotograaf wil hij een verhaal
vertellen met aandacht voor het detail.
Vanuit mijn ziel, niet vanuit de camera.
Enige vorm van humor en mistlandschappen zijn in zijn werk nooit ver weg.
BENNO BARNARD (1954) woont na
meer dan dertig jaar Vlaanderen op
het Engelse platteland. Het vijfmaal
herdrukte Het trouwservies (2017)
is zijn recentste dichtbundel. Zijn
geruchtmakende dagboeken schrijft hij
al jaren met het oog op uitgave in boekvorm – zie Dagboek van een landjonker
(2013) of Zingen en creperen (2019).
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