


Van november 2013 tot januari 2014 speelt de eindejaarsvoorstelling ‘Achterom’ waarin 
vijf dichters samen met De Held 10 schouwburgen of cultuurcentra bezetten. In deze best-of 
voorstelling trakteert VONK & Zonen u op een eigenzinnig jaaroverzicht.

2013 passeert met al zijn pieken en dalen, historische momenten en achteloze anekdotiek. In een fi lmisch 
decor (in samenwerking met VJ DAXX) gaan de melancholische muziek van De Held en de poëtische teksten 
van de dichters hand in hand.

Want u hebt het gemerkt. Sinds Gedichtendag 2013 vond u op elke donderdag in de krant De Morgen een 
Achterafgedicht dat terugblikte op de actualiteit. Nog tot 30 januari belichten Max Temmerman, Delphine Lecompte, 
Maarten Inghels, Ruth Lasters en Michaël Vandebril met een gedicht een onderwerp dat nog nazindert. De vijf dichters tezamen 
vormen een opmerkelijk collectief. De jongste dichter is 25, de oudste 41.

De rubriek ‘Achterafgedicht’ in De Morgen overspande het jaar 2013 en liet een waaier aan onderwerpen aan bod komen. De politieke 
wereld, cultuur, maar ook het klimaat, de slabakkende economie en kleine fait divers is de inspiratie voor hun poëzie. Alle gebeurtenissen die 
het gezegende jaar 2013 kleur en smaak gaven, kregen de kans vertaald te worden in een ‘Achterafgedicht’.
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GEHEUGEN-
VERLIES
Terwijl Venetië zelfzeker lag te blinken
aan de beide oevers van haar groot kanaal
- waar ze op een dag weer in gaat verzinken,
haar eigen oorsprong wordt haar nog fataal -

legde ik een boom neer als een gewond dier.
In het donker, voor de buitenwereld onzichtbaar,
stelpte ik zijn wonden en leidde hem tot hier,
tot deze zwarte grond als laatste draagbaar.

Het kwam traag tot mij als een inzicht van later.
Ook omzwachteld als een wel doordacht bedrog
schrijnt steeds de waarheid harder dan de leugen.

Ooit lost ook deze pijn op maar nu nog
staat dit besef als een paal boven water:
telkens een moeder sterft, verdwijnt een geheugen.

Max Temmerman schreef op donderdag 
4 juli 2013 voor de rubriek ‘Achterafgedicht‘ 

in De Morgen een gedicht over moeders 
en over ‘Kreupelhout’, de magnifi eke 

installatie van De Bruyckere en 
Coetzee die te bezichtigen 

was op de Biënnale in het 
Belgisch Paviljoen in 

Venetië.



RUTH LASTERS (1979) beschouwt 
schrijven als de verrukkelijkste variant van piekeren. Haar 
roman Poolijs werd bekroond met de Debuutprijs 2007, haar 
dichtbundel Vouwplannen met de prijs van het Liegend 
Konijn 2009. In 2010 kwam haar tweede roman Feestelijk 
zweet uit. Dit voorjaar verschijnt haar boek Vlaggenbrief. 
Momenteel werkt ze enthousiast aan een nieuwe dichtbundel. 
Ze geeft eveneens les in het interculturele hart van 
Borgerhout. www.ruthlasters.be

DELPHINE LECOMPTE 
is waarschijnlijk 35. Ze debuteerde in het Engels met de 
scabreuze roman Kittens in the Boiler. In 2009 begon ze 
zich te vergrijpen aan de Nederlandstalige poëzie. Haar 
debuutbundel De Dieren In Mij (De Contrabas) werd bekroond 
met de Cees Buddingh’-prijs 2010. Na De Dieren In Mij 
volgde Verzonnen Prooi (eveneens uitgegeven door De 

Contrabas). In 2012 werd Delphine geadopteerd door 
De Bezige Bij: de lijvige bundel Blinde gedichten 

verscheen in 2012. Een jaar later kwam ze op de 
proppen met Schachten en Amuletten.

In januari 2014 verschijnt haar vijfde 
dichtbundel De Baldadige Walvis.

DE HELD 
maakt donkere 
slaapkamermuziek maar met 
lichtpunten. Denk: Toon Hermans, 
ontmoet Mark Everett (Eels) op een 
herfstige dag. Zijn titelloze debuut verscheen 
eind januari 2012. Eerste single ‘Typisch Belgisch 
Weer’ klonk als een warme bries op Radio 1. ‘Twee 
Jonge Meisjes’ fi etsten niet onopgemerkt voorbij. En 
ook ‘De Tafel’ wordt met veel liefde zonder bed geserveerd. 
In De Morgen werd hij als CD van de week bekroond met 
5 sterren en Humo gaf haar maximum van 4 sterren. Gaëtan 
Vandewoude van Isbells begeleidt hem op het podium. 
www.deheld.be

MAARTEN INGHELS (1988) is dichter en schrijver. In 2012 verscheen zijn 
roman De handel in emotionele goederen en een literair non-fi ctieboek Een landloper op batterijen. Een 
bloemlezing uit zijn twee dichtbundels, Waakzaam en Tumult, werd naar het Engels en het Duits vertaald. 
In oktober 2013 verscheen het reportageboek ‘De eenzame uitvaart, 40 verhalen en gedichten bij vergeten 
levens’ over zijn werkzaamheden als coördinator van ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen. 
www.maarteninghels.be

MAX TEMMERMAN (1975) debuteerde in 2011 met het intussen 
uitverkochte Vaderland, een melancholische bezinning op wat een mens zoal bindt: bloedbanden, 
een geboorteland, een lied van Brel. De bundel werd genomineerd voor de C. Buddingh’ Prijs. 
Begin oktober ‘13 verscheen zijn tweede bundel Bijna een Amerika, een autobiografi sche 
reeks gloedvolle gedichten over wat er met een mens gebeurt als een moeder sterft. Max 
Temmerman schrijft voor ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen. Zijn gedichten en verhalen 
verschenen in tal van kranten en tijdschriften. www.maxtemmerman.be

MICHAËL VANDEBRIL (1972)  
is dichter en organisator. Zijn poëziedebuut Het vertrek van 
Maeterlinck (De Bezige Bij Antwerpen, 2012) werd meteen 
uitgegeven in de twee belangrijkste landstalen en werd 
bekroond met de Herman de Coninck Debuutprijs 2013. 
Hij maakte als dichter deel uit van het spraakmakende 
dichtersproject BOEST. Vandebril was in 2011 curator 
van de 5de Nacht van de Poëzie in Gent. Samen 
met Maarten Inghels en Andy Fierens richtte 
hij de nieuwe literaire organisatie VONK & 
Zonen op. Tenslotte maakt Vandebril 
deel uit van de poëzieredactie 
van Deus ex Machina. www.
michaelvandebril.be 

VJ DAXX is een Video Jockey met standplaats in 
Brussel. Al sinds 2004 actief in de live muziekscène, bewees hij 
over de nodige talenten te beschikken om van de meest simpele 
afbeeldingen, de indrukwekkendste visuals te componeren. 
Hij toonde zijn skills op de meest uiteenlopende feestjes, 
festivals en evenementen: Tomorrowland, Laundry Day, 
City Parade, Café D’anvers, Vooruit, enzovoort. 
http://daxxvisuals.be

MAX TEMMERMAN

MICHAËL VANDEBRIL MAARTEN INGHELS

RUTH LASTERS
DELPHINE LECOMPTE



Vijf dichters. Vier volbloed Antwerpenaren en een ‘ongeleid 
projectiel’ uit West-Vlaanderen. Concreet: drie licht dandyeske, 
gesoigneerde jongemannen, seigneurtjes haast, al roken ze dan geen 
sigaren. En twee dames. Meisjes misschien nog in het diepst van 
hun gedachten, die geen blad voor de mond nemen en vertellen wat 
hen door het hoofd schiet. Hun leeftijd schommelt tussen 25 en 41 
jaar. 
Lucide is hun kijk op de wereld, welbespraaktheid bijna een tweede 
natuur. Tafelspringers én potsenmakers kun je deze bende geenszins 
noemen, wel weten ze precies wat ze in hun mars hebben. Tot er 
plots timiditeit rondspookt in ziel en lijf en ze zich terugtrekken in 
hun schrijfcocon. Om een Achterafgedicht te schrijven, bijvoorbeeld. 

Max Temmerman: “Je ontdekt weerkerende 
thema’s in deze gedichten, kwesties die 
helaas nooit een oplossing vinden, zoals de 
bootvluchtelingen van Lampedusa.”
Ik zit met Max Temmerman, Delphine Lecompte, Maarten Inghels, 
Ruth Lasters en Michaël Vandebril aan een royaal gevulde ontbijttafel. 
De croissants knisperen, de monden kauwen met smaak, er wordt 
gelachen en geroddeld. Als de magen gevuld zijn, praten ze met 
ongetemperd enthousiasme over hun gezamenlijke project, waarmee 
hun dichterschap een verrassende ampleur krijgt. En ja, ze noemen 
zich intussen ongegeneerd een - weliswaar tijdelijk - collectief. 

Sinds begin dit jaar schrijven de vijf dichters beurtelings op 
donderdag zo’n ‘Achterafgedicht’ in de krant De Morgen. Omlijst 
door een welgekozen beeld lieten ze hun pen de vrije loop. Ze 
namen de maat van de politieke, culturele en maatschappelijke 
actualiteit in dit wanordelijke en turbulente 2013. Lezers begonnen 
reikhalzend uit te kijken naar de rubriek, waarin zowel de grote 
gebeurtenissen als de faits divers een plaats vonden. Belgische 
akkefietjes en beslommeringen, wereldse tragiek en weidse drama’s 
paraderen in een bonte stoet. Van de Berlusconi’s van deze wereld 
gaat het in deze pregnante gedichten naar het klokkenluiden van 
Snowden en het bloedvergieten in Syrië; van de homofobe sfeer 
in Rusland naar de kersverse koning Filip of het aanschuiven in 
een zomerse kijkfile. Het verbaast niet dat ook de GAS-boetes, de 
acties van bloteborstenschreeuwerds Femen tegen aartbisschop 
Leonard en de dood van Margaret Thatcher aan ons geestesoog 
voorbij trekken. De inspiratie lag dag aan dag voor het oprapen en 
biedt de bevlogen poëten nog minstens munitie tot Gedichtendag 
2014. Ruim één jaar reflectie in rijm en ronkend woord, in metafoor 
en melodieus poeëm. Nu smeedt VONK & Zonen – de literaire 
organisatie achter het project - zijn Achterafgedichten om tot 
een royale, avondvullende voorstelling met de eenvoudige titel: 
Achterom. 

Hoe is dit project rondom de Achterafgedichten eigenlijk ontstaan, 
is de eerste logische vraag? “Vanuit VONK & Zonen zijn we zelf 
naar De Morgen gestapt met dit idee”, zegt Max Temmerman. 

Maarten Inghels: “Voor een krant mag het 
allemaal wat vinniger en feller zijn, liefst niet te 
vrijblijvend zelfs.”

“Het leek ons een prachtige gelegenheid voor een krant om de 
waan van de dag te overstijgen. Die kans heeft De Morgen met 
beide handen gegrepen, het was op één dag beklonken. En dan 
merk je welke dingen vooral blijven nazinderen én in feite de 
actualiteit overstijgen, langzaam worden ze universeel en van 
alle tijden. Je ontdekt weerkerende thema’s in deze gedichten, 
kwesties die helaas nooit een oplossing vinden, zoals de 
bootvluchtelingen van Lampedusa. In die zin sluit deze pagina 
ook aan bij de negentiende eeuwse feuilletontraditie, zij het met 
een tragisch tintje. In 2013 moeten dichters meer dan ooit op zoek 
naar een canvas om hun gedichten op aan te brengen. Dat canvas 
is hier aangereikt door het krantenpapier.”

VINNIG EN POLEMISCH
Je zou de Achterafgedichten ietwat voorspelbaar geëngageerde 
poëzie kunnen noemen. De dichters gaan met hun beide benen 
uitdrukkelijk in de werkelijkheid staan. Maar Ruth Lasters doet dat 
ook al beroepshalve, als lesgeefster in Borgerhout. “Zonder klef te 

ACHTEROMKIJKEN 
IN VERWONDERING 
MET VIJF ACHTERAF- 
DICHTERS Dicht op de huid van de prangende actualiteit schreven ze 

wekelijks in De Morgen een Achterafgedicht. Nu kijken de 
vijf dichters Achterom naar 2013, tijdens een multimediale 
tournee. Een alternatief jaaroverzicht of een poëtisch 
totaalspektakel? “We gaan Geert Hoste achterna. Of nee, 
toch eerder Panorama.” 
Door Dirk Leyman



BELGISCHE AKKEFIETJES EN WERELDSE TRAGIEK
willen klinken: ik vertrek van het menselijke en streef naar ontroering 
in mijn poëzie, meer dan vroeger. Vaak zie je bij mij ook wel sociaal-
economische onderwerpen opduiken of items met een feministische 
inslag. En natuurlijk lees je de kranten anders. Je scant berichten 
op hun potentieel om er verstaanbare poëzie uit te puren, je legt 
dingen opzij, je laat het rijpen, we hebben ten slotte een beurtrol, 
dus er is steeds ook wel even tijd.” Haar collega’s knikken: “Je moet 
rekening houden met het krantenpubliek en je niet te buiten gaan aan 
hermetisme.” 

“Al speel je met diverse taalregisters”, merkt Inghels op. “Maar ik heb 
wel een persoonlijke klik nodig”, vult Michaël Vandebril aan. “Je zoekt 
een onderwerp en rafelt het eerst eens goed uit. Ik merk trouwens 
dat ik het in mijn gedichten vaak over afscheid nemen heb”, zegt 
Max Temmerman. “De dood van Margaret Thatcher, het werk voor de 
Biënnale van Venetië van Berlinde de Bruyckere, de zomer die voorbij 
glijdt. Zelfs het verdwijnen van het Ferrarisbos reken ik daartoe.” 
Maarten Inghels toont vaker zijn polemische kant, zoals hij dat ook al 
in zijn bundel Waakzaam beproefde. “Ik maak me graag kwaad, ben 
sneller verontwaardigd. Voor een krant mag het allemaal wat vinniger 
en feller zijn, liefst niet te vrijblijvend zelfs. Dat beklijft ook meer.” 
Delphine Lecompte, wel vaker het buitenbeentje, ziet het enigszins 
anders. “Ik beschouw mijn Achterafgedichten niet als volwaardige 
poëzie, die ik bijvoorbeeld in een nieuwe bundel zou opnemen.” De 
uitspraak leidt tot algehele verbazing en hilariteit. “Ja, sorry, hoor. Of 
pakken de oudere dichters dat serieuzer aan? 

Michaël Vandebril: “Meer mensen leren je als 
dichter kennen dan via een poëziebundel met 
een kleine oplage, zoveel is duidelijk. Je wordt 
veel zichtbaarder.”

Ik laat hier mijn speelsere kant naar boven komen, met af en toe zelfs 
een onnozel gedicht. Ik wou me vooral amuseren. Ik werk niet zo 
lang aan één Achterafgedicht, begin er vaak pas de avond voordien 
aan. Ik surf wat rond op nieuwssites en dan komt het er in een gulp 
uit. En ik ben altijd opgetogen als Delphine Boël weer een stunt heeft 
uitgehaald. Verder blijf ik mezelf: hemeltergend egocentrisch (lacht).” 

VERONTWAARDIGING
 
De werkelijkheid overtreft vaak de fictie: ook dat demonstreerden 
de Achterafgedichten ten volle. Welke onderwerpen hakken er nu 
het felst in en beroerden de gemoederen het meest bij het kwintet, 
wanneer ze op dit volatiele jaar 2013 terugblikken? Ruth Lasters moet 
niet lang twijfelen: “Het drama in Syrië, zeker en vast.” Lecompte: 
“Het koningshuis en het spitten in het leven van gezagsdragers.” 
Inghels: “De ontmaskering en het internetactivisme. Denk maar 
aan Bradley Manning. En natuurlijk ook de NV-A en de discussie 
over Vlaamse identiteit.” Vandebril trekt het open naar de wereld: 

“De blijvende mondiale ellende en Europa in crisis: Spanje en 
Griekenland.” En Temmerman: “Tegelijk is de wereld kleiner 
geworden, dat is me sterk opgevallen.”

Delphine Lecompte: “Ik wou me vooral 
amuseren. Ik werk niet zo lang aan één 
Achterafgedicht, begin er vaak pas de avond 
voordien aan.”

Over de respons op de Achterafgedichten hoor je bij het vijfkoppige 
gezelschap geen klachten. Integendeel. Michaël Vandebril: “Meer 
mensen leren je als dichter kennen dan via een poëziebundel met 
een kleine oplage, zoveel is duidelijk. Je wordt veel zichtbaarder. Een 
van mijn gedichten over Turken is zelfs viraal gegaan op internet.” 
Temmerman: “Ik word er vaak over aangesproken, je houdt het niet 
voor mogelijk.” Ruth Lasters wekte zelfs verontwaardiging op, toen 
ze het aandurfde om het moederschap op de korrel te nemen. “Het 
recht op niet voortplanting, zo omschreef ik het. Dat ligt kennelijk 
erg gevoelig, het is onaantastbaar als een heilig huisje. Daar schrok 
ik wel van.” Ook Inghels heeft een anekdote op voorraad: “Twee 
kennissen hadden blijkbaar de hele nacht heftig gediscussieerd 
over mijn generatiegedicht ‘We zijn hier niet nieuw’. De een was 
het volmondig eens met de hipsterknipogen en de kritiek op mijn 
generatie, de ander ging in het verweer. Lang geleden dat een gedicht 
nog tot debat leidde.”

THEMATISCH BRUGGETJES BOUWEN
In de krant krijgt de poëzie een uitdrukkelijke meerwaarde door 
een sprekende, vaak pakkende foto, op de huid van het onderwerp. 
“Dat is het fraaie werk van de fotoredactie van De Morgen, zij kozen 
telkens de beelden”, zegt Inghels. “Natuurlijk verwerken we ook 
bewegend beeld in de voorstelling”, aldus Vandebril. “Zo komen 
we tot een soort poëtisch Panorama-jaaroverzicht van weleer”, 
mijmert Temmerman. Inghels: “Achterom wordt hoe dan ook een 
visueel aantrekkelijke avond.” Belangstelling genoeg bij de grote 
schouwburgen: Achterom is vanaf eind november tot medio januari 
tien keer te bewonderen door heel Vlaanderen. 

Wat krijgt de toeschouwer precies voorgeschoteld? De voorstelling 
wil in eerste instantie “thematische bruggetjes bouwen”, opgehangen 
aan het nieuws. “We gaan het publiek niet doodslaan met poezie. 
En we bieden ook geen integraal jaaroverzicht. Het is eerder het 
opfrissen van het geheugen. We houden het op tachtig minuten, ook 
om er vaart in te steken”, verzekert Max Temmerman. “Of wie weet, 
misschien is het dan toch eerder Geert Hoste achterna (lacht).” Vijf 
uiteenlopende persoonlijkheden, op het podium moet je hen ook 
geheel tot hun recht laten komen. En dat is puzzelen. “Net daarom 
hebben we een scenario uitgewerkt, waarin iedereen zijn ei kwijt kan, 
vanuit zijn plekje in het poëzielandschap. Verwacht je dus niet aan 

het sec voorlezen van gedichten”, benadrukt Vandebril.
Ook voor de muziek van Achterom is niet over een nacht ijs gegaan. 
De kleinkunstfolk van De Held, begeleid door de frontman van 
Isbells, moet meer zijn dan oorstrelend behang, maar uitgroeien 
tot een volwaardig onderdeel van het evenement. En wat te denken 
van VJ DAXX, die we kennen van Tomorrowland en Café d’Anvers? 
“In die dancewereld is hij een bekende naam. Maar de poëzie en de 
schouwburg zijn voor hem een compleet nieuwe wereld. Hij zal de 
vertragingsknop moeten indrukken bij zijn visuals, die normaal niet 
voor mensen met epilepsie zijn bestemd”, denkt Inghels. 

Ruth Lasters: “Zonder klef te willen klinken: 
ik vertrek van het menselijke en streef naar 
ontroering in mijn poëzie, meer dan vroeger.”

Achterom fungeert als voorbeeldproject voor de innoverende aanpak 
van VONK & Zonen, aannemers in de letteren, zoals ze zich met een 
fors knipoog naar Willem Elsschot betitelen. “Het is hoog tijd om 
nieuwe, frisse literaire initiatieven voor het voetlicht te brengen. En 
het werkt, want veel programmatoren zijn buitengewoon nieuwsgierig 
naar Achterom.” Vandebril concludeert: “Het mooie is dat we elkaars 
verschillende poëtica’s respecteren. We doen niet meer aan de 
eilandjes in de poëzie en stappen af van de stellingenoorlog tussen 
dichters, zoals de postmodernisten het zo graag wilden. Dit is een 
toonbeeld van de do-it-yourselfpraktijk.” 







Michaël Vandebril schreef op 
donderdag 7 maart 2013 voor de rubriek 

‘Achterafgedicht‘ in De Morgen een 
gedicht over de terugkeer van het 

everzwijn in Vlaanderen.

HEER EVER
Ah, de oude rechten, de oude geboden!
Hugo Claus

teruggekeerd uit lang vervlogen tijden — grommend 
en wroetend en met opgerichte pennen trek ik ‘s nachts
door uw brabantse beemden en zwarte valleien 

hoezo ik kom ongelegen op uw genetisch gemanipuleerde velden 
en wegen, ik ben uw hertog tussen maas en rijn,
mijn oude speelterrein van poelen en vennen

hier heerst de borstelige vorst van uw gekapte bossen
hoor ik het geschal van honden (die onder ons zo fi er zijn opgestaan) 
dan zal u mij niet vinden, noch verwonden 

hoe durft gij te beweren “ze rollen in de modder en lachen 
om ons” en op mijn domein de grote jan uit te hangen ...
spreek met twee woorden: “heer everzwijn!”

ja, krijgt het aan uw nieren gij bastaardzonen, trekt naar parijs 
het moge niet baten, straks staan hier het hert, de otter of nog beter, 
— hypocriete lezer, — mijn gelijke, — mon frère!, de bever



Ruth Lasters schreef op donderdag 18 april 
2013 voor de rubriek ‘Achterafgedicht‘ in De 
Morgen een gedicht over de vergrijzing 
en over het grote, door Obama 
gepromote hersenonderzoek dat 
de behandeling van onder meer 
ouderdomsaandoeningen 
moet ten goede komen.

BLOEM
Witte washanden waarmee je wast je oude vader

verharden ’s nachts tot omslagen voor 
ongeschreven brieven naar elkaar (ooit komt er een machine, pa,

die ze met elektroden op de hoofdhuid registreert en uitprint 
de epistels die je slechts schreef in gedachten, nooit noteerde. Zij liggen daar

dan na je laatste adem in een stapel van exact jouw 
lichaamslengte). In godsnaam, hou je benen stil, vader!

Misschien groeit er in hersenen van ouders die verschoond worden 
tegennatuurlijk door hun kind, een beeld van steeds dezelfde

bizarre, onbestaande bloem – teken ze in de spiegeldamp, pa – 
zoals een nieuwe plantensoort woekerend na

kernstraling.



Delphine Lecompte schreef op 
donderdag 21 februari 2013 voor de rubriek 

‘Achterafgedicht‘ in De Morgen een 
gedicht over de abdicatie van paus 

Benedictus XVI.
DE PAUS 
EN DE DICHTERES
Hij heeft haar voor het eerst gezien in Friesland: 
Een schriel spook met een scheve neus, 
Kinderachtige kleren en een verzonnen biografi e 
Vastbesloten om haar te misprijzen keek hij toe 
Hoe ze gespeeld bedeesd naar de pupiter schreed.

Toen tilde ze even haar laatste bundel op 
Blinde gedichten, een bijbel voor incestueuze imkers 
En geperverteerde kaarsenmakers, zo beweerde ze zelf 
Ze kuchte uitvoerig en begon toen eindelijk te lezen: 
‘Mijn god leeft in een grot, hij heeft genoeg zaklampen 
En peperkoek om 1000 jaar te worden…’

De paus begon onwillekeurig te beven 
Hij vroeg zich af: ‘Is het briljant of is het blasfemisch?’ 
De kazuifel onder zijn burgervermomming zwol op de meest verdorven plaats 
En zijn palmen waren nog nooit zo brandend geweest 
Hij begreep meteen dat de dichteres een heks was.

Toen de dichteres ophield met haar voordracht 
Veranderde ze opnieuw in een onbevallige pompoen 
Ze signeerde ijverig maar ietwat gegeneerd 
Door de hitsige devotie van de tien Friese molenaarszoons 
De dichtbundel die de paus had gekocht bleef gespeend van haar handtekening 
Omdat de paus door zijn lakeien werd weggesleurd.

Terug in Rome raakte de paus echter almaar meer betoverd 
Door het baldadige en groteske universum van de grillige dichteres 
Koortsig zocht de paus op Google 
Naar de woonplaats van het mager scharminkel 
Bingo! Brugge, een redelijk braaf katholiek gehucht 
Wat zullen ze daar aanvangen met een Heilige Vader 
Die zijn roeping opgeeft voor een heidense fabelfeeks?!

Maar de liefde is sterker 
Dan de angst voor een lynchpartij 
Dus staat de paus te popelen 
Om Rome te ruilen voor schande.

CARMIEN MICHELS

We zijn water

Debuut! Een subtiele chroniquer 

van de waanzin van alle dag
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Tot later

Debuut! Vijf twintigers aan het 

begin van een beloftevol levenin het 

hartje van Brussel 

JOOST 

VANDECASTEELEVel

Een roman over seks als enige 

vorm van communicatie

CARMIEN MICHELS

We zijn water

Debuut! Een subtiele chroniquer 

van de waanzin van alle dag

P.B. GRONDA
Straus Park

Een kosmopolitische roman over 

lot, familie en wraak. En over liefde 

als de onderstroom van onze 

geschiedenis   



Maarten Inghels schreef op 
donderdag 25 juli 2013 voor de rubriek 

‘Achterafgedicht‘ in De Morgen een 
gedicht over het failliet van Motor 

City Detroit.

MOTOR 
CITY
Het kon niet op, nooit tegenslag, het metaal plooide zich tot utopie,
zoals Martin decennialang zijn borstbeen had gebruikt als krik 
voor die hemelhoge fabriek - zijn kinderen gingen er goed bij varen. 

Motor City, zong Martin, voor Motor City geef ik gas en rol ik
banden, zoek ambriages en plak baarchocs, deuk capots uit
met mijn geblutste handen (ze waren de vitessen van zijn dromen).

Maar carrosserieën stilden de honger van zijn opgeschoten jongens
niet. Onverkochte voitures stapelden zich zichtbaar op. Besmeurd
verlieten de mensen het defecte Detroit zodra het verval was ingezet. 

Met een platte batterie zijn nu alle lantaarns gedoofd, de straten 
opengescheurd, de buik rot in uitverkoop. Het schimmelende verdriet 
druipt van zijn comateuze stad. Motor City is dicht, huilt Martin 

‘s nachts in het reutelende karkas waar zijn bed zich schuilhoudt.
Geen spelende kinderen in de steeg, de maan als koplamp zoek.
Naast zijn hoestende Martha (die nog altijd ruikt naar asbest).



HELLEMONDEN 
VONK & Zonen creëert voor het 

herdenkingprogramma Antwerpen ´14-´18’  een 
poëzieparcours dat bestaat uit 20 grafzerken in kunststof 

waaruit gedichten van ‘war poets’ klinken. Meer dan andere 
schrijvers die zich door de eeuwen heen lieten inspireren door 

de verschrikkingen en het bloedvergieten op het slagveld, spreken 
‘de dichters van de Groote Oorlog’ blijvend tot de verbeelding. 

‘Hellemonden’ gaat in Antwerpen in première tijdens het weekend van 3, 4 
en 5 oktober 2014, wanneer ook de tijdelijke pontonbrug over de Schelde ligt. 

Daarna gaat ‘Hellemonden’ op tournée in Vlaanderen. ‘Hellemonden’ is te boeken 
via VONK & Zonen.

www.vonkenzonen.be/hellemonden

DE EENZAME UITVAART
Jaarlijks worden in Antwerpen een hoog aantal mensen begraven zonder dat 
iemand naar hen omkijkt. Met ‘De eenzame uitvaart’ brengen dichters een laatste 
saluut in de vorm van een gedicht aan mensen die zonder aanwezigheid van familie 
of vrienden worden begraven. Sinds 2009 verlenen Maarten Inghels, Joke 
van Leeuwen, Bernard Dewulf, Lies van Gasse, Jan Aelberts, Andy 
Fierens, Max Temmerman en Stijn Vranken hun medewerking. Met het boek 
‘De eenzame uitvaart, veertig verhalen en gedichten’ (De Bezige Bij Antwerpen) 
blikt schrijver en coördinator Maarten Inghels terug op de vijf jaar waarin hij de 
onfortuinlijken van de samenleving mee naar het graf droeg. Bij elke overledene 
schreef hij een reportage. 

www.eenzameuitvaart.be

SLOW BOOK FESTIVAL
Je ontvangt thuis een boek van een Nederlandstalige topauteur dat je in alle rust 
kan lezen. Op het eerste ‘Slow Book Festival’ in bibliotheek Tweebronnen in Leuven 
op woensdag 13 november 2013 ontmoet je de auteur in levende lijve. In een 
klein groepje van 15 lezers ga je met hem/haar in gesprek over het boek. Je kan 
je  inschrijven voor Annelies Verbeke, Christophe Van Gerrewey,  Jeroen 
Theunissen, Koen Peeters, PB Gronda, Peter Verhelst, Roderik Six, 
Andy Fierens & Michaël Brijs of Saskia De Coster. Donderdag 14 november 
krijgt het festival een vervolg met Stille Nacht, een literaire voorstelling over stilte 
met bijdragen van o.a. Bart Moeyaert, Joke Hermsen, Lies Van Gasse, 
Maud Vanhauwaert en Oscar van den Boogaard.

www.30CC.be

WIJ BLOEIEN IN HET DONKER
Lies Van Gasse en Michaël Vandebril werken op dit ogenblik aan 
een graphic poem ‘Wij bloeien in het donker’. Ze maken tegelijkertijd 
met muzikant Thomas De Prins (van o.a. Score Man en El 
Tattoo del Tigre) een gelijknamige literaire voorstelling waarin 
de ruimte een levende tekening wordt die deint op poëzie 
en muziek. De voorstelling trekt in het najaar 2014 
door Vlaanderen en Nederland. ‘Wij bloeien in het 
donker’ is te boeken via VONK & Zonen.

www.vonkenzonen.be/
wijbloeieninhetdonker
 

VONK & Zonen is een jonge literaire organisatie die sterk inzet op 
originele manieren om literatuur te presenteren. 
In 2013 realiseerde VONK & Zonen Werktitel, een serie literaire salons 
waar auteurs ongepubliceerd werk voorstelden, Cirkel, een poëziefi lm, 
Tournée literair, een literaire stadswandeling, het eerste Slow Book 
Festival in Leuven en de eindejaarsvoorstelling Achterom. 
In 2014 stelt VONK & Zonen Hellemonden voor, een poëzieparcours in 
het kader van de herdenking van de Groote Oorlog, en gaat een nieuwe 
literaire voorstelling op tournée: Wij bloeien in het donker. Verwacht 
u verder aan o.m. een nieuwe reeks Werktitel in DE Studio en een 
tweede editie van het Slow Book Festival.

VONK & Zonen zijn Dave Van Gestel, 
Michaël Vandebril, Andy Fierens & Maarten Inghels. 

Contacteer ons via info@vonkenzonen.be of schrijf je in op onze 
nieuwsbrief via www.vonkenzonen.be

VONK & 
ZONEN 

PRESENTEERT
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Met dank aan het Poëziecentrum, WPG, De Bezige Bij Antwerpen, 
uitgeverij Vrijdag en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

v.u. VONK & Zonen vzw, Van de Weyngaertlei 8, 2180 Antwerpen

DELPHINE LECOMPTE
met SCHACHTEN EN AMULETTEN. 
Compromisloos en verbeten, rijk aan verdorven imkers 
en obscene touwslagers, is de vierde dichtbundel van 
Delphine Lecompte.

RUTH LASTERS
met FEESTELIJK ZWEET. 
Feestelijk zweet is een sprankelende roman over het zich 
vastklampen aan ambities, tegen wil en dank, en over de 
komische tot dramatische gevolgen hiervan.

DELPHINE LECOMPTE
met BLINDE GEDICHTEN.
Haar eerste ambitieuze, voldragen worp. Er wordt af-
gerekend met surrogaatvaders en er is geen plaats meer 
voor kleingeestige vetes. 

MAARTEN INGHELS 
met DE HANDEL IN EMOTIONELE 
GOEDEREN.
“Hartverscheurend en geestig geschreven.”

RUTH LASTERS
met VOUWPLANNEN.
Bekroond met de Debuutprijs Het Liegend Konijn 2009.

MAX TEMMERMAN
met BIJNA EEN AMERIKA. 
“Bijna een Amerika is meer dan een beklijvende 
archivering van het verlies, zelfs meer dan een hoogst 
persoonlijke getuigenis over gevloerd worden en weer 
recht krabbelen.”

MAARTEN INGHELS 
met DE EENZAME UITVAART.
Met ‘De eenzame uitvaart’ blikt schrijver en coördinator 
Maarten Inghels terug op de vijf jaar waarin hij de 
onfortuinlijken van de samenleving mee naar het graf 
droeg. Bij elke overledene schreef hij een reportage.

MAX TEMMERMAN
met VADERLAND.
Uitverkochte debuut Vaderland genomineerd voor de C. 
Buddingh’ Prijs 2012.

MICHAËL VANDEBRIL 
met HET VERTREK VAN 
MAETERLINCK.
‘Gedichten om hardop voor te lezen of om zachtjes in het 
oor van je geliefde te gieten.’ Winnaar Herman de Coninck 
Debuutprijs 2013.

Like facebook.com/VonkEnZonen en 
maak kans op boeken en gratis tickets.


