
Interviews, columns, portretten en de nieuwste boeken

MARMER
Poëziespecial MAGAZINE

Runa Svetlikova wint 
Herman de Conink Debuutprijs

Frouke Arns 
stadsdichter Nijmegen

Negen dichters 
in beeld

Drie fraaie 
bloemlezingen

http://www.uitgeverijmarmer.nl


 

O
n

t
w

e
r

p
: D

S
G

n
.F

r
M

 

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP WWW.POEZIEWEEK.COM

inhoud
Vol trots presenteert 

Uitgeverij Marmer de 

poëziespecial van Marmer 

magazine. Een digitale 

nieuwsbrief met de 

mooiste poëziebundels. 

Marmers poëzieauteurs 

vertellen over hun werk 

en waardoor zij zich 

laten inspireren. 

Daarnaast heeft iedere 

auteur zijn of haar favoriete 

gedicht geselecteerd.

Heel veel leesplezier!

Marc van Gisbergen

Uitgever 
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REDACTIE

Marc van Gisbergen

Chantal de Bie

Van donderdag 29 januari t/m woensdag 
4 februari vindt het grootste poëziefeest 
van Nederland en Vlaanderen plaats. De 
Poëzieweek van 2015 staat in het teken 
van het motto Met zingen is de liefde 
begonnen. Een week lang krijgen kopers
van poëzie bij besteding van €12,50 aan
poëziebundels het Poëziegeschenk 
cadeau.

De week begint op 29 januari met 
Gedichtendag. Poëzieliefhebbers in 
Nederland en Vlaanderen organiseren
die dag een  verscheidenheid  aan poëzie-
activiteiten.
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De poëzieweek wordt zoals ieder jaar
feestelijk afgesloten met het Gedichtenbal, 
welke plaatsvindt in de Stadschouwburg 
van Amsterdam.

Voor meer informatie over de activiteiten 
tijdens de Poëzieweek 2015 kun je terecht 
op: www.poezieweek.com  
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De stofzuiger nam ik mee. Omdat hij stiller is
lichter en ook bij u alles opzoog tot ge weg waart.
 
Omdat in de kern alles nog leeft: dode huidcellen
haren die niet grijsden, vergruisde tabak, kattenvacht, as
uw geur die nu mijn huis inblaast en die ik adem.
 
Omdat ik (elke keer dat ik het snoer uittrek) weer zie
hoe ge een stickie rolt, hoe de kat u kopkes geeft
ik u door de haren wrijf.
 
Omdat ik stillekes hoop (elke keer ik
de knop induw) op een wedersamenstelling van u.

Gedicht uit Deze zachte witte kamer 
van Runa Svetlikova

Runa 
Svetlikova
Runa Svetlikova is grafisch ontwerper, dichter en 

schrijver. Ze publiceerde verhalen en poëzie in ob-

scure blaadjes en literaire tijdschriften, staat te pas

en te onpas op literaire en minder literaire podia, en 

bereikte enkele malen zwetend maar vruchteloos 

de top twintig van de Türing gedichtenwedstrijd.

Deze zachte witte kamer is haar debuut.

Gefeliciteerd, je hebt de Herman de 
Coninckprijs voor beste debuut ontvangen.
Had je dat verwacht?
“Nee, absoluut niet. Ik stond met een haar-
netje op en latexhandschoenen aan in de
sapjesfabriek (dichters moeten ook eten) toen
Marc van Gisbergen belde met het goede
nieuws zei ik: ‘Is dit een misselijke grap of zo?’
Maar ik ben er natuurlijk wel erg blij mee. 
Toen ik Deze zachte witte kamer schreef dacht 
ik ‘als er een persoon de bundel leest, en er 
door geraakt wordt, is het al de moeite waard 
geweest’. Toen Deze zachte witte kamer ge-
publiceerd werd, dacht ik ‘nu kan ik wat meer 
mensen bereiken, en misschien de ruimte krij-
gen om meer te schrijven,’. Dat er ook nog een 
prijs ging volgen met de grotere zichtbaarheid 
die daar bij komt kijken, daar heb ik niet aan 
durven denken.” 
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Runa Svetlikova wint 
Herman de Coninck debuutprijs 

Dinsdag 27 januari werd de Herman de Coninck debuutprijs uitgereikt 

aan Runa Svetlikova voor haar bundel Deze zachte witte kamer.

 

 

Uit het juryrapport:

 

“Het aantal debuten dit jaar was mager, maar de jury zag daar dit 

jaar geen reden in om de debuutprijs niet uit te reiken. Een van de 

debuten steeg namelijk duidelijk boven de anderen uit. Een sterke, 

authentieke bundel met een volstrekt eigen idioom. Pittige vragen als 

de vermaarde ‘Wie zijn we en Waar komen we vandaan’ worden met 

lef, originaliteit en een scherpe onafhankelijke geest benaderd. Dit is 

een bundel die een volwassenheid toont die menig dichter die het 

debuteren al lang achter de rug heeft zou sieren. De debuutprijs 2015 

gaat naar de bundel Deze zachte witte kamer van Runa Svetlikova.” 

- Bas Kwakman, juryvoorzitter

Wat betekent poëzie voor je, waar doe 
je het voor? 
“Ik vind het leven helemaal niet zo een-
duidig als taal vaak doet uitschijnen. Een
woord is een woord en mensen streven
meestal zo veel mogelijk naar een een-op-
een-relatie tussen betekenis en taal. Dat
lijkt gemakkelijk maar heeft een groot
nadeel. Het woord moslim staat zo al
snel gelijk aan terrorist. We zitten dan
allemaal in die ene betekenis gevangen.
Als in een zachte witte kamer. Ze lijkt
comfortabel, we doen ons er geen pijn in
maar we kunnen er ook niet uit. Poëzie
is de vorm bij uitstek waarin er ruimte
is voor die wrijving tussen de taal en 
de werkelijkheid. Mijn manier om aan die
kamer te proberen ontsnappen. Als ik dan
ook nog iemand anders buiten de muren
kan tegenkomen, een lezer bijvoorbeeld, is
dat helemaal fantastisch.”

Hoe en wanneer is je liefde voor poëzie 
ontstaan?
“Ik denk in mijn vaders woonkamer. Hij was
een muziekfanaat. Die muziek riep allerlei 
dingen bij me op, maar ik was te lui om een
instrument of notenleer onder de knie te
krijgen. En de taal lag voor het grijpen. Zo 
begon ik als kind al poëzie te schrijven, 
dat deed mijn vader trouwens ook. Maar 
poëzie lezen ben ik pas intensief gaan doen 
nadat ik merkte dat ik er echt iets mee kon. 
Willens nillens. Ik ging eigenlijk voor proza,
maar omdat ik schrijven combineerde met
studeren en werken en de zorg voor mijn 
kinderen had ik te weinig hoofdruimte om

alle touwtjes van een roman in handen te
houden. Poëzie is acuter en gedijt tege-
lijkertijd onder trage omstandigheden,
rijpingstijd. Zowel bij het lezen als bij het
schrijven ervan, trouwens.”

Waardoor heb je je laten inspireren voor 
Deze zachte witte kamer?
“Door alles en door niets. Door de wereld  
en een stofzuiger. Poëzie wordt eerder op-
geroepen door hoe je kijkt dan door wat je
ziet, denk ik.”

Deze zachte witte kamer heeft een
opvallende structuur. Alle titels van de
eerste zeven gedichten komen terug als
afdelingen, en de laatste afdelingen
hebben weer diezelfde titels maar dan
telkens een beetje anders. Wat wilde je
daarmee bereiken?
“Dat is nogal intuitief gegroeid. Ik had een 
aantal afdelingen, over het hebben van 
een relatie, het krijgen van kinderen, het 
overlijden van een ouder, terugkijken op 
je eigen kindertijd. Daar zat een zekere 
chronologie in. In de kern van dat alles zat 
een reeks (‘Deze zachte witte kamer’) over 
hoe al die dingen poëzie worden. Het was 
dus al een beetje een verhaal. Maar in dat 
verhaal ontbrak de grote wereld. De intro 
en de eindreeks halen die binnen, pro-
beren de bundel boven mijn particuliere 
ervaring uit te tillen, laten zien dat alles 
tegelijkertijd voor iedereen hetzelfde is 
en toch anders, dat alles steeds opnieuw 
begint. Daarom eindigt de bundel ook 
met ‘Er is alleen begin.’”

Wat staat er komende tijd op de agenda? Kunnen we veel poëtische optredens 
verwachten?
“Absoluut. Ik treed graag op. Dat is ook een manier om de buitenwereld binnen te halen. 
Het maakt me eigenlijk niet uit of het een groot literair festival is of een klein rumoerig 
cafeetje, ik sta gewoon graag tussen de mensen. Dat is waar de poëzie leeft. Dus als je me
aan het werk wil zien dan volg je gewoon mijn Facebookpagina en zie je wel waar ik
binnenkort weer opduik.”
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Pauline Pisa is dichter. Ze heeft 

een heldere poëtische stem en 

staat bekend om haar theatrale 

voordracht. Ze reikte tot de 

finale van de NK Poetry Slam. 

Halfrust is haar poëziedebuut. 

Beschrijf jezelf in drie dichtregels.
 

“Ik ben een beschermde vogel 

iedere ochtend steek ik een vinger door de tralies van mijn kooi

ze vinden dat ik dikte mis.”

  

Waardoor of door welke dichter raak je geïnspireerd?
“Ik raak geïnspireerd door houding en beweging, en door
mensen die dat zelf niet doorhebben: de man van dieren-
winkel, de caissière bij de Albert Heijn, de overbuurman
met het witte keeshondje, etc. Ik ervaar een perma-
nente heimwee naar alles wat ooit was en leef als het ware
terug, dat is een vorm van zijn geworden waarbij de angst
voor alles wat voorbijgaat bij vlagen overheerst,  en dat
is soms verdomd lastig. Waarschijnlijk ben ik niet goed
groot geworden.”

Hoe zou je Halfrust aanprijzen aan de lezers? 
“Bij hartjagen: Halfrust lezen.”
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Pauline Pisa

De houtsnip
 
Achteraf gezien: mijn borsten groeiden nog
 
Ik herinner me de Veluwe: het huisje,
de zonnige keuken, en dat jij – dat jij de taart aansneed,
je vingers likte, de fles met cola
aan je lippen zette, klokte
 
Ik vond het wat
hoe soepel onze ringen gleden
de vanzelfsprekendheid waarmee ik dacht
dat wij onze vingers voor altijd
zouden blijven vlechten 
 
Soms bezoek ik nog je moeder 

Gedicht uit Halfrust van Pauline Pisa
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Saskia 
Stehouwer
Saskia Stehouwer studeerde Nederlands en 

Engels en werkte ruim tien jaar als redacteur en 

projectleider op de Vrije Universiteit. Haar gedicht 

Glimp haalde de top-20 van de Türing Nationale 

Gedichtenwedstrijd 2012. Wachtkamers is haar 

debuut. Werk uit deze bundel werd eerder 

gepubliceerd in tijdschriften als de Revisor en 

Awater. 

Beschrijf jezelf in een dichtregel. 

“In elke val zit een dans verborgen.”

Waardoor of door welke dichter raak je 
geïnspireerd?
“De Noord-Hollandse duinen, Desmond
Tutu, versgebakken kaneelkoekjes, mijn
volkstuin, de lichamen van Antjie Krog,
ochtendluchten, onhandige mensen, 
Bruce Springsteen, stilte, Murakami’s 
Kafka, de kleur groen, paarden.”

Hoe zou je Wachtkamers aanprijzen aan 
de lezers?
“Als niets meer zeker is, is alles mogelijk.”

GROEF

de putten waar het leven
er lekker op los hakt
ze halen ons uit elkaar
of hangen onze verhalen
samen op een haak

soms pak je een bakje vroeger
achter uit een kast
en roer je langzaam
tot het zijn geur vrijgeeft
en je weer weet

hoe je handen het bed raakten
je voeten de trap af liepen
naar een nieuwe dag
wat je niet meer kunt
of nu pas

we zijn er nog

zien de maan hoger staan
welke stem krijgt de leiding

Gedicht uit Wachtkamers 
van Saskia Stehouwer10
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Johanna Geels

Johanna Geels schrijft 

gedichten, proza en columns 

voor HP/DeTijd en eLinea. Geels

publiceerde in verschillende

(literaire) tijdschriften in Neder-

land en België, als de Revisor,

Boek!magazine, HP DeTijd, Ons

Erfdeel en Het Liegend Konijn.

Ook verschenen er gedichten in

bloemlezingen waaronder De

Poëziedagkalender (2011, 2012),

De Volksverheffing (2007), De 

beste gedichten van (2009, 

2012). In 2014 verscheen bij 

Marmer Wildberichten. 

Beschrijf jezelf in drie dichtregels. 

“Ik kan denken tot aan de lucht, dat wil zeggen tot ongeveer een meter

of duizend boven de bomen. Ik weet niet hoe hoog vliegtuigen kunnen komen 

maar laten we zeggen tot daar, en de vogels meegeteld.”

Waardoor of door welke dichter laat je je inspireren?
“Waardoor? In principe door alles, maar vooral door 
datgene dat zich onder paden en wortelstelsels bevindt. 
Door wie? Gert Vlok Nel.”

Hoe zou je Wildberichten aanprijzen aan de lezers?
“Lezen die bundel! (achterstevoren met gekruiste vingers 
of hardop chantend).”
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Murw

Of ik al die kapotte meisjes niet eens zat ben.
Ja dat ben ik, echt, ik haat die opengetrokken 
kousen, die murwgeslagen bekkies.

Zal ik eens een mooi meisje maken?
Zo’n eentje van antroposofisch vilt?
Met een ongebleekte Barbieverzameling?
En tuitlipjes om te zoenen?

Daar loopt er eentje, kom dan, meiiiiiiisje...

Kijk, daar gaat ze, ze heeft een zusje met gouden
lokken, een vers geschoten gewei boven de haard
en een Rottweiler  thuis, die altijd voor het raam
zit. En wacht tot het dak instort.

Gedicht uit Wildberichtenn van Johanna Geels
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Peter 
Drehmanns

Peter Drehmanns is schrijver en 

dichter. Hij heeft inmiddels acht 

romans, een verhalenbundel 

en twee gedichtenbundels 

gepubliceerd. Hij werkte jaren-

lang als literair criticus, eerst 

voor Vrij Nederland, later voor 

NRC Handelsblad. De man die

brak is zijn achtste roman en zijn

eerste publicatie bij Marmer. 

Graafschade, dat verscheen in

janauri 2014, is zijn derde 

poëziebundel.

Beschrijf jezelf in drie dichtregels.

“Tijdenlang groef hij zijn eigen graf, daarna
deed hij in verdwijningszaken, inmiddels

laat hij zijn leven gecontroleerd uitbranden.”

Door welke dichter of welk gedicht raak je geïnspireerd?
“Een groot voorbeeld voor mij is de dichter Gottfried 
Benn. Tijdens WO I was hij legerarts en daarna verdiende 
hij de kost als specialist in huid- en geslachtsziekten. 
Zijn gedichten zijn even rauw als begeesterd, tegelijk 
onverbloemd en bloemrijk. Dood en bederf, chaos en 
pijn spelen een hoofdrol in zijn nietsontziende poëzie.”

Hoe zou je Graafschade aanprijzen aan de lezers?
“In mijn bundel Graafschade wordt verbeten in het 
verleden gespit. Wat wordt bovengehaald zijn 39 wrange, 
melancholische maar ook geestige portretten van mannen 
die ooit jongens waren maar flink door het leven te grazen 
zijn genomen.”
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Hans Seuntjens (10)

Bij goed weer ga ik op pad met Marian
dan fietsen we of lopen we
en als ik alleen ben maak ik foto’s
van vluchtende dieren
of sla een shuttle
over het net, soms ertegen.

Vaak hield men mij voor gezien
zodat ik weg moest maar toch
behaalde ik mijn diploma distributietechniek.
Ik werd werkzaam, spoorde storingen
op, controleerde, communiceerde, rapporteerde
en verwekte drie bloemen van dochters
in een warme zomernacht toen ik niet kon
slapen vanwege de muggen die naar binnen
waren gekomen omdat Marian bang was

van het donker.
 

Gedicht uit Graafschade van Peter Drehmanns

http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/peter-drehmanns
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/peter-drehmanns
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie/item/graafschade
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie/item/graafschade
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie/item/graafschade


Dichters uit de bundel 
– De moderne Nederlandstalige poëzie in 999 gedichten
In dit overzicht van de hedendaagse Nederlandstalige 
poëzie zijn de meest recente periode en de vernieuwingen
in kaart gebracht. Ook toont de bloemlezing hoe dichters 
zich tegenwoordig steeds meer buiten de bundel 
profileren en welke weerslag dat heeft op de poëzie.
Deze bloemlezing omvat niet alleen een nieuw en 
eigenzinnig overzicht van de moderne hedendaagse 
Nederlandstalige poëzie, maar brengt ook de fine fleur 
van de jongste dichtkunst onder ogen. 

Dichters uit de bundel €39,95
Samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens
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Drie bijzondere 
bloemlezingen over de 

Nederlandstalige poëzie

Poëzie voor vrouwen 
Sluw, slagvaardig, slim en gevat overwinnen zij kleine en 
grote aanslagen tijdens blind dates, tonen zij dat ironie 
een goed wapen is tegen liefdesverdriet en dat humor 
hun niet vreemd is. Ook voorgangers als Judith Herzberg, 
Maria Vasalis stonden hun mannetje, en in nog vroeger 
tijden bewezen Hadewych, Suster Bertken en Hélène 
Swarth dat het leven weliswaar een tranendal is, maar 
dat gewapend met een pen alles te overwinnen valt

In Poëzie voor vrouwen volgen de gedichten de levensloop 
van de vrouw: van de vroege jeugd en de kalverliefdes, 
van vriendschappen tot relaties, tot moederschap, (on)
trouw, ouder worden en de dood.

Poëzie voor vrouwen €15,-
Samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens. 
Gebonden, met stofomslag en leeslint.

Gedichten voor mannen
De gemiddelde man heeft het zwaar in het leven. Dat komt meestal door een vrouw. Zij 
begrijpt hem niet. Dichters treft hetzelfde lot. Bertus Aafjes legde dit besef neer in de 
bittere regels: ‘Een dichter schrijft slechts voor een dichter verzen/en voor wat vrouwen 
die ze niet begrijpen.’

In deze bloemlezing staan ze allemaal bij elkaar, de 
poëtische gedachten over emancipatie, de buitenspelval 
en de vraag of een man mag huilen (liever niet).

Gedichten voor mannen beslaat het leven van de man: 
van de eerste verliefdheid tot de eerste keer, van 
voetballen en hechte vriendschappen tot relaties en 
ontrouw en van vaderschap en ouder worden tot de 
dood. 

Gedichten voor mannen €15,-
Samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje 
Mertens. Gebonden, met stofomslag en leeslint.
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Frouke Arns

Frouke Arns schrijft poëzie en

proza. Haar gedichten zijn gepu-

bliceerd in tijdschriften, 

verzamelbundels en poëzie-

kalenders. Zij las haar poëzie 

voor op o.a. Dichters in de 

Prinsentuin en Onbederf’lijk 

Vers. Mensen die je misschien 

kent is haar debuut. 

Beschrijf jezelf in drie woorden.
“Dichter, tekstschrijver, literair vertaler.”

Waardoor of door welke dichter of welk gedicht raak je 
geïnspireerd?
“Ik hou van poëzie die me verrassende doorkijkjes geeft, 
die me op een andere manier naar de wereld laat kijken 
en die de absurditeit van het leven weergeeft. Ik hou van 
gedichten die me een draai om de oren geven en me laten 
schaterlachen. Er zijn veel dichters die dat kunnen, op veel 
verschillende manieren. 
Ik raak geïnspireerd door vreemde settings en ongerijmd-
heden, die eigenlijk overal te vinden zijn. Zo stond ik laatst 
in de schoenenwinkel bij de kassa achter een junk die een 
doos kwam ophalen. Er zaten roze glitterkinderlaarzen 
in. Hij kocht er een beschermende spray bij. En onlangs 
zat ik in de trein naast een vrouw die druk in gesprek 
was met haar twee zoontjes. Na een tijdje begon ze 
een soort geheimtaal met hen te spreken, door steeds 
nonsenswoorden tussen haar zinnen te voegen. Ik kon 
haar nog steeds verstaan.” 

Stadsdichter van Nijmegen 

“Sinds 1 januari 2015 ben ik Stadsdichter van Nijmegen voor 

de duur van twee jaar. Ik volg daarmee Marijke Hanegraaf op 

die de afgelopen jaren mooie gedichten schreef over allerlei 

gebeurtenissen in de stad. Mijn vijf voorgangers, Marijke 

Hanegraaf, Dennis Gaens, Jaap Robben, Victor Vroomkoning 

en Merijn Hilte, hebben Nijmegen met veel verve op de 

poëtische kaart gezet. Ze hebben niet alleen veel prachtige 

gedichten geschreven, maar bedachten ook allerlei ludieke 

manieren om de poëzie dichter bij de Nijmeegse bevolking 

te brengen, één van de taken van de stadsdichter. Ze hebben 

hun poëzie op verrassende en originele wijze achtergelaten 

op verschillende plekken in de stad. Als zesde stadsdichter 

zal ik in opdracht en op eigen initiatief gedichten schrijven 

en naar manieren zoeken om deze onder de aandacht te 

brengen. Ook zal ik het door mijn voorgangster geïnitieerde 

maandelijkse poëziespreekuur in de bibliotheek voortzetten 

en zal ik gedichten schrijven voor uitvaarten van eenzaam 

gestorvenen die geen nabestaanden, vrienden of kennissen 

bij hun laatste afscheid hebben. Mijn stadsgedichten zijn te 

vinden op mijn blog: www.froukearns.nl. Daar zullen ook de 

foto’s te zien zijn die ik in de loop van de tijd maak van de 

mensen in Nijmegen.”
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Plattegrond

Berlijn was jong aan haar oevers, het bier liep over straat.
Op een bankje zat een vrouw te bellen, haar vlees hing
aan alle kanten over, haar stem kristalhelder in de nacht.
 
Ik werd aangesproken in het Spreepark door een Penner
die me wegwijs wilde maken; in ruil daarvoor hield hij zijn hand op.
Bij Zenner dansten dames met watergolven zich terug hun jeugd in.
 
In het Tierpark lagen blote heren op beladen gras. Augustus, de stad was open-
gebroken en klam, overal resten van muur en wespen. Eentje stak;
ik voelde het gif de hele nacht gonzen.
 
Later zag ik hoog vanuit de koepel wat de stad beneden niet prijsgeeft
-sprakeloos lag zij aan mijn voeten- van scheiding geen sprake.
Wolken dreven de dag uiteen.
 
Bij het monument
had iemand gevraagd wat het gekost heeft en
iemand had geantwoord: miljoenen.

Dit gedicht is nieuw werk van Frouke Arns

Over Mensen die je misschien kent:
In oktober 2013 verscheen het poëzie-
debuut van Frouke Arns, Mensen die je 
misschien kent. In 42 gedichten toont Arns 
de lezer de mysteries van het alledaagse 
in fragmenten uit levens van mensen die 
je misschien kent. De gedichten worden 
bevolkt door een bonte stoet figuren: 
van de actrice die met een roze koek 
door de nacht rijdt en de man die op 
zijn hond lijkt, tot gebloemde vrouwen 

met lippenstiftresten op hun tanden en 
het meisje van de frituur dat naar mayo 
ruikt. Met een scherp oog voor detail, 
met humor én mededogen toont zij de 
lezer een inkijkje in de levens van mensen 
die we denken te kennen. Maar niets is 
wat het lijkt in de gedichten van Arns, zij 
weet de lezer in haar anekdotische poëzie 
steeds op het verkeerde been te zetten.
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Annelie David
Annelie David (1959) is geboren in Keulen en kwam 

naar Nederland voor de dans. Deze loopbaan hing 

ze in 2002 aan de wilgen, waarna ze zich toelegde 

op het schrijven van poëzie. In 2004 ontving ze de 

Dunya Poëzie Prijs voor het Duitse gedicht  Mein

Saum schmilzt.  Sindsdien werden haar gedichten

gepubliceerd in verschillende literaire tijd-

schriften, recent in de Revisor.  Voor het tijdschrift 

Terras en Tirade vertaalde ze gedichten van Uljana 

Wolf, Esther Kinsky en Friederike Mayröcker. 

Machandel  is haar debuut en werd geprezen om

het persoonlijke en emotionele elan.                                    

Wie ben jij?
“Wie ik ben? Om daar achter te komen 
neem ik me een heel leven de tijd voor.”

Waardoor of door welke dichter of welk 
gedicht raak je geïnspireerd?
“Dromen zijn geheimzinnige bronnen, ze 
produceren beelden van waarnemingen die 
aan het bewustzijn overdag zijn ontglipt.”

Hoe zou je Machandel aanprijzen aan de 
lezers?
“Enkel de gedichten zelf kunnen een waardi-
ge aanprijzing zijn voor de bundel Machandel”.

port & chocola

u denkt dat god op tafel staat, een jurk draagt
hij verkleurt, zegt u. u ziet wat u ziet, fantaseert
nu het erop aankomt vraagt uw hand om een kam
trekt u uw shirt nog recht, eigenaardig
u bent klaar als voor een feest tegen het einde
denkt u dan nog dat hij u wenkt, u herkent of niet?
dat er iets is? verblindend licht of doodse stilte?
u die voor niets, voor niemand het hoofd gebogen heeft
houdt niet op met schrikken, zacht te schokken
het is geoorloofd op vreemd terrein met of zonder hem
we weten niet wat sterven is, er is geen metafoor
u braakt port & chocola op een schoon wit laken
zoete geuren lokken aasvreters, tongende vlinders naar
uw mond die open, uw ogen leeg en wij erin gespiegeld
en de stalen engel op tafel, staat naast het beeld van u
dat blijft en van nu af aan alleen in ons bestaat
in een koppig, een rikketikkend hiernumaals
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Beschrijf jezelf in drie woorden.
“Niet te geloven.”

Waardoor of door welke dichter of welk gedicht raak je 
geïnspireerd?
“Nachoem Wijnberg inspireert mij door zijn heldere, niet 
poëtische taalgebruik in zijn gedichten, waarin logica op 
het eerste oog onlogische verhalen opleveren. Wanneer 
je nauwlettend leest verhalen zijn gedichten. Herlezen is 
aanbevolen. Daarnaast weet hij thematische bundels te 
schrijven waardoor je het gevoel hebt iets substantieels in 
handen te hebben. 

Erg fijn als je doorgaans aan dunne boekjes met bij elkaar 
geharkte gedichten bent overgeleverd.”

Hoe zou je Misschien gebeurt er vandaag iets aanprijzen 
aan de lezers?
“Als je houdt van direct taalgebruik, graag op het verkeerde 
been wordt gezet en het prettig vindt om met vragen 
achter te blijven dan raad ik Misschien gebeurt er vandaag 
iets aan. Wie weet, gebeurt er dan iets.”

Saskia van den Heuvel schrijft 

sinds 2005 gedichten, die in 

diverse literaire tijdschriften, 

bloemlezingen en op internet-

sites zijn gepubliceerd. Ze  

stond, en staat nog steeds, met

verve op (slam) podia haar

werk te declameren. In 2007

ontving Saskia de titel 

“Vredesdichter”. Werk van haar

is te bezichtigen in het museum

Shoes Or No Shoes in

Kruishoutem (B). In 2009 won

ze de Selexyz Scheltema Almere

Poëzieprijs. Daarna onttrok ze

zich aan de publiciteit om zich

te richten op het schrijven van 

haar debuutbundel, Misschien 

gebeurt er vandaag iets.

Saskia 
van den Heuvel
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DE REIS NAAR PLEKKEN WAAR IK MIJ LIET GAAN 
 
In de trein kwam ik elke dag dezelfde jongen 
tegen. Iedereen kon zien dat er tussen hem en mij 
iets groeide. Hij heeft daar nooit iets van gemerkt.  
 
Als ik nu reis met de trein denk ik aan hem. Dat 
wil niet zeggen dat er gesproken wordt, niet alles  
wat ik doe is ongewoon. Zo eet ik elke dag brood. 
 
De dagen dat ik geen brood maar yoghurt eet 
vergeet ik voor het gemak. Ze hebben mijn praktische  
inslag vertaald naar een kwaliteit om van te houden. 
 
Iedereen heeft ontwikkeling nodig, zeiden ze. En er 
is meer dat ik leerde. Zo sta ik in contact met mijn  
omgeving. De jongen in de trein had slechte ogen.

Gedicht uit Misschien gebeurt er vandaag iets 
van Saskia van den Heuvel
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Mark Verver schrijft romans, 

nonfictie, columns en gedich-

ten. Hij promoot vrijheid van

meningsuiting, goede muziek,

kunst en vrienden. Van zijn

hand verschenen de romans 

Snoep (2012) en Alle vrouwen 

van de wereld (2003) en de

rock-biografie Ik heb nergens

spijt van over het leven van

Dikke Dennis.

Beschrijf jezelf in drie woorden.
“Op mijn website staat het zo: ondergrondschrijver, cyber-
columnist, moordkuildemper.”

Waardoor of door welke dichter of welk gedicht raak je 
geïnspireerd?
“Het werk van Jotie T’Hooft was het eerste dat ik kon (of 
meende te kunnen) begrijpen, en is me dierbaar gebleven. 
Voor die tijd had ik vaak een what the f***?-gevoel 
wanneer ik gedichten las. Poëzie is echt wat men in het 
Engels een ‘acquired taste’ noemt; je moet het leren lezen 
en waarderen. Ook nu ik dat gedaan heb, vind ik het nog 
altijd belangrijk dat een gedicht enigszins begrijpelijk is, 
dat het iets overbrengt waar de lezer wat mee kan. Het 
is niet erg als je er een beetje moeite voor moet doen, 
maar mijn moeder van 74 moet het het liefst ook kunnen 
snappen.”

kleinste kamer

Die dag
kwam het gewoon
zo uit.
Volkorenontbijt
koffie erbij
toen opeens
ontzettend
moeten.

Met het brood
nog niet uit de
mond gestoten
spoedde ik mij
naar de kleinste kamer
(wel vaker de plaats
waar grote gedachten
het licht zien)
en nog kauwend
op het koren
werd het kakkend
van het kaf
gescheiden.

En daar had je weer
zo’n grote
gedachte.

Gedicht uit Een dag niet gelachen 
is ook wel eens leuk van Mark Verver

Hoe zou je Een dag niet 
gelachen is ook wel eens 
leuk aanprijzen aan de 
lezers?
“Laat ik het bij de flaptekst 
houden; die heb ik ten-
slotte zelf geschreven: 
‘een verademing voor wie 
dacht dat gedichten altijd 
moeilijk moeten zijn, en 
een eyeopener voor wie 
gelooft dat eenvoud geen 
diepgang kan hebben’.”

Mark Verver
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Overzicht
evenementen

29 JANUARI T/M 4 FEBRUARI 2015
Poëzieweek

1 FEBRUARI 2015
Boekpresentatie Flora van Gail Godwin

5 FEBRUARI 2015
Gedichtenbal

6 FEBRUARI 2015
Boekpresentatie Strange Days van Ad visser.
Locatie: Boekhandel Los Bussum

BOEKHANDELSTOURNEE* AD VISSER – STRANGE DAYS:
19 februari Boekhandel Broekhuis Enschede
12 maart Boekhandel Voorhoeve Hilversum
14 maart Boekhandel Paagman Centrum Den Haag
*Houd onze Facebook in de gaten voor meer tourdata.

7 T/M 15 MAART 2015
Boekenweek

VOLG ONS OP FACEBOOK

EN BLIJF OP DE HOOGTE

VAN DE LAATSTE

NIEUWTJES EN ALLE

EVENEMENTEN.

Uitgeverij Marmer
Publisher
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