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UIT HET JURY VERSL AG

Het Arkcomité van het Vrije Woord heeft haar jaarlijkse prijs toege-
kend aan de dichter Peter Holvoet-Hanssen (Antwerpen, 1960). De 
Antwerpse stadsdichter 010-011 krijgt de onderscheiding voor zijn 
onverdroten inzet om het vrije woord naar alle lagen van de bevolking 
te brengen, en de wijze waarop hij de poëzie toegankelijk maakt voor 
iedereen.

Peter Holvoet-Hanssen publiceerde totnogtoe vijf dichtbundels, de 
anti-roman De vliegende Monnik (004) en de verzamelbundel De 
Reis naar Inframundo (011). Inmiddels zijn zijn Stads- en Zeegedich-
ten gebundeld in Antwerpen/Oostende (01). Hij koppelde daar een 
maatschappelijk project aan om alle havenbewoners dichter bij elkaar 
te brengen.

Als stadsdichter van de Metropool heeft hij zijn stempel gedrukt op 
de toegankelijkheid van de culturele evenementen in zijn stad. Hij 
eiste, en kreeg daarbij de volledige vrijheid van handelen.

Voor zijn werk kreeg hij al de Paul Snoekprijs en de Cultuurprijs van 
de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie. Samen met zijn echtgenote 
Noëlla Elpers (jeugdschrijfster) vormt hij ‘Het Kapersnest’, van waar-
uit hij op licht anarchistische, tegendraad se, maar altijd gedreven 
wijze de taalconventies en mistoestanden te lijf gaat.

Peter Holvoet-Hanssen geeft voordrachten en workshops in het twee-
dekansonderwijs, hij schrijft in Het Vrije Visserijblad  (gesticht in 1933, 
als Het Visserijblad) te Oostende en hij mengde zich in de contro-
verse over het behoud van het Brugse Lappersfortbos.
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VRIJHEID,  EEN KOSTBAAR WO ORD
VERWELKOMING

mon detrez

Vanavond wordt de Arkprijs van het Vrije Woord voor de tweeën-
zestigste maal uitgereikt. Omdat de Arkprijs jaarlijks wordt uitgereikt 
en we nooit een jaar hebben overgeslagen, betekent dit dat de Arkprijs 
tweeënzestig jaar oud is. Dat is ouder dan de meesten onder ons. Van 
de stichtende leden zijn er nog maar weinigen hier – met ‘hier’ bedoel 
ik niet de fraaie kapel in Galerie De Zwarte Panter, die ons al zo’n 
vijftien jaar gastvrij onderdak biedt, maar deze wereld. De omstandig-
heden waarin en de redenen waarom tweeënzestig jaar geleden de 
Arkprijs werd gesticht, behoren langzamerhand tot de geschiedenis, 
en niet meer tot de herinnering. Dat de Ark zelf wordt bewaard en 
tentoongesteld in het Letterenhuis, weleer ‘archief en museum’, en 
vandaag omschreven als ‘het geheugen van de Vlaamse literatuur’, 
laat het ergste vermoeden.

In deze omstandigheden ontstaat bij de behoeders van het stuk cul-
tureel erfgoed dat de Arkprijs is geworden af en toe de behoefte om 
terug te keren naar ‘de wortels’ of ‘de bronnen’ – niet zozeer uit nos-
talgie, want zo erg is het nu ook weer niet, als wel bij wijze van gewe-
tensonderzoek. Beantwoordt de Arkprijs vandaag nog aan zijn oor-
spronkelijke opzet? Luidt het antwoord op deze vraag ‘ja’, dan zijn we 
trouw gebleven aan onze principes. Luidt het antwoord ‘neen’, dan 
zijn we met de tijd meegegaan. Dit stelt als gewetensonderzoek na-
tuurlijk niet veel voor. In feite is de geschiedenis van de Arkprijs – en 
die is twaalf jaar geleden, in 000, naar aanleiding van de vijftigste 
verjaardag van de Arkprijs, door Lukas De Vos neergeschreven in het 
boek Een onberaamd verbond – van in het begin altijd in grote mate 
getekend geweest door deze keuze tussen beginselvastheid en open-
heid voor vernieuwing. De Arkprijs is in het leven geroepen bij wijze 
van protest tegen de betutteling door de kerk van het culturele leven 
en werd dan ook, vooral door de belaagden, bestempeld als een 
‘linkse’, ‘vrijzinnige prijs’. Maar de Arkprijs stond uitdrukkelijk niet 
alleen voor levensbeschouwelijke, maar ook voor creatieve vrijheid. 
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Het Arkcomité heeft altijd leden gehad die aan het ideologische aspect 
het grootste belang hechtten, anderen die het artistieke aspect be-
langrijker vonden, en nog anderen die kozen voor het maatschap-
pelijke engagement. Naarmate de kerk haar machtspositie verloor, 
ontdekte het comité dat er ook een links en vrijzinnig establishment 
bestond. Het was niet voor alle leden vanzelfsprekend om mensen 
die zich ook daartegen verzetten met de Arkprijs te bekronen. Som-
mige leden van het comité namen, trouw aan de vrijzinnige traditie 
en hun eigen overtuiging, ten aanzien van de islam dezelfde wantrou-
wige en kritische houding aan als voordien ten aanzien van de ka-
tholieke kerk. Anderen namen met betrekking tot multiculturalisme 
een toleranter standpunt in. De discussies over deze en andere 
kwesties laaiden en laaien binnen het Arkcomité niet minder hoog 
op dan erbuiten. Dat lijkt me vanzelfsprekend voor een prijs die zo 
direct inhaakt op wat er zich in de maatschappij afspeelt. Moet de 
Arkprijs een rebels en subversief karakter hebben en bij voorkeur 
dwarsliggers bekronen? Moet het een prijs zijn voor wie al een prijs 
betaalde voor zijn of haar gebruik van de vrijheid van mening? Of 
komen, nu de universiteit meer dan ooit een ‘ivoren toren’ is gewor-
den, voor de Arkprijs ook academici in aanmerking die, weliswaar 
zonder noemenswaardige risico’s te lopen, tegen de stroom invaren 
en hun kennis ten dienste stellen van een ‘betere wereld’?

Over deze kwesties werd en wordt binnen het Arkcomité stevig ge-
discussieerd. Soms ging het voor de enen te veel in de ene richting 
en daarna voor anderen weer te veel in de andere richting. Op som-
mige vergaderingen vielen harde woorden. In de loop der jaren heb-
ben enkele leden uit ongenoegen het comité verlaten. Er is ook in de 
pers kritiek geweest op de keuzes die het Arkcomité maakte en het 
comité heeft die kritiek altijd ernstiger genomen dan de critici zelf 
waarschijnlijk vermoeden. Maar geruststellend was dat er binnen het 
Arkcomité zelf altijd veel meer kritiek werd geuit dan erbuiten. Als 
je je na tweeënzestig jaar nog steeds afvraagt of je wel goed bezig bent, 
dan ben je eigenlijk goed bezig. Het Arkcomité blijft nieuwe en jon-
ge leden aantrekken en de Arkprijs heeft zich de jongste jaren mogen 
verheugen in een groeiende publieke belangstelling. De Arkprijs is 
nog steeds de enige prijs die het met zulke standvastigheid en onaf-
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hankelijkheid opneemt voor intellectuele vrijheid, artistieke creati-
viteit en maatschappelijk engagement. Ook met de keuze voor Peter 
Holvoet-Hanssen als tweeënzestigste laureaat maakt het comité 
duidelijk waar de Arkprijs voor staat.
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DE B OEKANIER DER POËZIE
lukas de vos

De Fraaie Fratsen van Peter Holvoet-Hanssen

Dichten is kapen. Kapen is de rijkdommen van de taal veroveren, 
met instemming van de uiteindelijke opdrachtgever: de lezer. Kapen 
is ook een kaap ronden, een rots omzeilen om nieuwe horizonten te 
verkennen en nieuwe werelden te ontdekken. De Piet Hein van alle 
Vlaamse dichters is Peter Holvoet-Hanssen. Een man die een vrijbrief 
afdwong van het Antwerps Stadsbestuur om eigengereid die taal om 
te zetten in liederlijke, opwekkende, opruiende, zangerige teksten vol 
Sehnsucht, verlangen naar de eindeloosheid van zee en zien, heimwee 
naar grenzenloosheid, vol uitzicht op de mensen vanop de transen, de 
kerktorens, het kraaiennest. Kleine mensen van zo hoog, en die zijn 
Peter Holvoet-Hanssen dierbaar. Want dichten is ook, en vooral, zich 
ontdoen van de ketenen waarmee de dagelijkse on-taal ons verstikt, 
zich als een lenige Houdini losmaken uit schijnbaar onontwarbare 
knopen die de bewegingsvrijheid aan banden leggen. Uit de Dwang-
buis van Houdini, zoals zijn eerste uitgegeven bundel uit 1998 heette. 
Vrijheid, zelfbeschikking, verovering, ontworsteling, dat is de zucht 
van de bewuste mens, en in volle hevigheid, van de dichter.

Ik lees bij Peter Holvoet-Hanssen geen versteende, geatrofieerde 
woor  den, geen valse want omgeturnde begrippen, geen verengende 
taal die autoritaire regimes opleggen, of ze nu uit de ideologie of uit 
de bedrijfswereld komen. Niemand zal schunnige, immorele woorden 
ontdekken als ‘meerwaarde’, ‘een nieuwe uitdaging aangaan’, ‘stijlvol 
naakt’, ‘doelstellingen’, ‘evaluatie’, ‘funktioneringsgesprek’, ‘herstruk-
tureren’, ‘afvloeien’, ‘delokalisering’, ‘human resources’ en dies meer 
– waar gewoon bedoeld wordt (en ik zeg het wijlen Chris Borms na): 
‘nuttige idioot’, ‘ontslag na ruzie’, ‘blootfoto’, ‘verplichtingen’, ‘afkeer’, 
‘loonverlies’, ‘afdanken’, ‘op de keien gooien’, ‘bedrijfssluiting’, ‘werk-
volk’. En dies meer dus. Kapitalisme heet gewoon de macht van de 
rij ke stinkers, Gezag heet onderdrukking. De laatste borstwering 
te gen die verfoeilijke taalvervuiling werpt de dichter op. En daarin is 
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Peter Holvoet-Hanssen de lichtmatroos. En de schout-bij-nacht. Boeg 
en poep, spriet en kiel houdt hij argeloos en nauwgezet in het oog. 
Peter Holvoet-Hanssen is een betrouwbare stuurman tussen de ijs-
bergen van het verziekte jargon dat de kapitulatie voor het wilde 
vrijemarktsysteem heeft losgeweekt. De goochelaars, de tovenaars 
van wie hij schrijft:

Ik was de perfecte
aanpasser, oppasser in een mortuarium

Tegen die Medusa vecht hij, als Vulcanus in zijn onderaardse smidse 
(de geweldenaar, de geketende god in de bundel Strombolicchio uit 
1999), als Jasoon om het Gulden Vlies, als David tegen Goliath, als 
Odysseus tegen de Cykloop Polyfemos, de “veeltalige” kannibaal. Zijn 
naam is Niemand, zijn daden het ultieme verzet tegen vlakschaving 
en onetische indoktrinatie. Holvoet-Hanssen staat niet alleen. Drs. P 
doet dat ook, lichtvoetig en schijnbaar onnozel. Habakuk ii de Balker 
noemt zich onbeschaamd en onbetamelijk landelijk en landerig. 
Leonard Nolens grauwt getormenteerd van de hem omringende 
verschraling, verwoestijning. En als Claude van de Berge de heraut 
is van mystieke kwetsbaarheid om de vloedgolf van hebzucht en 
woeker te stuiten, dan is Peter Holvoet-Hanssen tegelijk zijn kompaan 
en zijn tegenpool: als meest eksuberante, meest uitgesproken agent 
provocateur in een stugge wereld van geboden, verboden, afpersing, 
en nieuwe slavernij. Peter Holvoet-Hanssen is meer dan een tedere 
anarchist. Hij is, zoals de grote Lucebert ooit schreef, ook “de schie-
lijke oplichter der liefde”, “niets dan de omroeper van oproer” (‘School 
der Poëzie’, in Apocrief, 195).

Want wie is er bang voor gevoelens? Wie is er bang voor doorzichtig-
heid? Wie is er bang voor zijn eigen woorden en zijn eigen schaduw? 
Wie is er bang voor vormelijkheden? Niet, nooit, de dichter. Het deed 
me daarom afgrijselijk veel plezier het aprilnummer toe te krijgen 
van Stripgids, gewijd aan hét genre voor kinderen van 7 tot 77. En dat 
opent met “Kuifje in Oostende”, getekend door Luk Cromheecke, op 
tekst van het gelijknamige gedicht uit Navagio door onze voormalige 
Stadsomroeper.
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Peter Holvoet-Hanssen kent zijn klassiekers. In amper vier horizon-
tale kolommen, goed voor acht prentjes, vatten de Vrolijke Heren de 
hele kunstgeschiedenis van de Koninklijke badstad samen, heel  
Ensoriaans, maar niet zonder eerbied voor de klassiekers van de 
verbeelding: het laatste prentje bevat een lege zee, in rood daglicht 
(de bovenste rijen zijn in nachtblauw gezet), één schip aan de einder, 
twee wolkjes, en de bevestiging van het Vlaamse surrealisme: “De 
Grrrote Krrraakvis mag me krrraken!”. Het zegt u allicht niets, maar 
het komt uit Hergés De Schat van Scharlaken Rackham (1944). Schar-
laken Rackham is een zeeschuimer, geen kaper. Hij had in de vorige 
aflevering, Het Geheim van de Eenhoorn (1943), het gelijknamige 
fregat van François Ridder Hadoque, De Eenhoorn, geënterd en ver-
overd, en “de wimpel ‘zonder kwartier’ gehesen” – geen genade voor 
gewonden of overlevenden, gewoon de zee in gekieperd voor haai, 
kabeljauwskelder en reuzenachtarm, de mytische Kraken. Scharlaken 
Rackham bladzijde 8. Op een onbestemd eilandje van de Antillen 
zou in 1698 Hadoque, de illustere voorvader van kapitein Had dock 
en kapitein van De Eenhoorn die hij zelf opblies, zijn schatten ver-
borgen hebben. Papegaaien hebben er de legendarische stroom 
verwensingen en vervloekingen van de Haddocks van generatie op 
generatie overdragen. Geleend van de vaste krachtterm die de ridder 
al in de Eenhoorn (blz. 3) gebruikte, terwijl hij zich uit zijn boeien 
losmaakt aan de bezaansmast. Iedereen papegaai! Ik bedoel maar: 
wie het kleine niet eert, wie geen dichter wil zijn in Story, De Morgen, 
of aan de Boerentoren, moet niet hoog van die toren blazen, als het 
volk hem niet begrijpt of volgt.

Peter Holvoet-Hanssen draait er zijn hand niet voor om. Perfor-
mance, troebadoerslied voor de Esterellatoren van de Antwerpse 
katedraal, voorleessessies op de Boekenbeurs (liefst voor de jeugd, 
waaraan zijn kaperskapiteinse Noëlla Elpers meeturft, jeugdschrijf-
ster, muze en mede-oprichtster van het Kapersnest in Berchem, van 
waaruit Holvoet-Hanssen sinds 1994 zijn bezeten verzen de wereld 
instuurt), loft uitingen op de zee (met name in Het Visserijblad van 
Oostende, waarin hij zelfs mij als Lorelei kon lokken), tentoonstel-
lingen, straattoneel, poëzie en proza: Peter Holvoet-Hanssen is een 
omnivoor, maar ook een brisantbom, voor iedereen. Hij kielhaalt 
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zonder schroom het verstijvende taalgebruik en dus het onzindelijk 
afstappen van vrij denken.

Holvoet-Hanssen is de verpersoonlijking van wat de mens moet zijn, 
en ik citeer uit zijn meesterwerk De Vliegende Monnik: “Wij waren 
blij dat we bijeengehouden werden door huid en botten, omdat onze 
gedachten bij het minste gingen vliegen. Zonder omhulsel zou er al 
vlug een bordje hangen: niemand thuis”. Zijn eigen par cours vat hij 
in Antwerpen/Oostende: “Als dichter ben ik een vrije geest in een be-
weeglijk taaluniversum. En de wereld in al zijn verschij ningsvormen 
waait door mijn poëzie. Ik ben nomadisch, niet statisch van nature. 
Ik dans, speel, zing en schiet een onverwachte richting uit en dat is 
soms een richting die niet iedereen zint of aanvoelt”.

De keuze voor de zee ligt daarom voor de hand. Stromingen, opge-
zweepte golven, grenzeloosheid, verschietende einders – alleen daar 
kan de echte dichter zich thuisvoelen. Into the great wide open, noemt 
Tom Petty dat. En dat verklaart meteen ook de verbijstering die ge-
leerden aan de dag leggen als zij het oeuvre van Peter Holvoet-Hans-
sen onder ogen krijgen. Zij eisen meetbaarheid, vormherkenning, 
een klassiek arsenaal van technieken en stijlfiguren, in één woord: 
vatbaarheid. Dirk De Geest probeerde zijn onmacht – gebrek dus aan 
inlevingsvermogen in de anarchistische vrolijkheid – zo te omschrij-
ven: “Het is geen toeval dat frekwent naar deze gedichten wordt 
verwezen om het ontbreken van een centrale betekeniskern in de 
post moderne poëzie te illustreren en dat, bij gebrek aan een adekwa-
tere karakterisering, recensenten vooral gebruik maken van de etiket-
ten die de dichter zelf voorstelt om zijn poëtische missie te omschrij-
ven: kaperkapiteins, ontsnappingskoningen, speelvogels, tovenaars, 
hersenspinsels en bizarre tochten zijn dus nooit ver weg” (Ons Erfdeel, 
011).

Nog erger stelt Luuk Gruwez het in De Standaard van 11 april 008: 
“De symbolistische beladenheid ontaardt meer dan eens in beteke-
nisloosheid en de taalverstoring of taalontregeling moet dienen om 
zwakheden te verdoezelen”. Hij praat over de bundel Navagio. “Vilei-
nig”, noemt medestichter van de Ark, Henri-Floris Jespers dergelijke 
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uitval. En terecht. “Gruwez’ bespreking staat bol van topoi die de 
reak  tionaire literatuur- en kunstkritiek al te graag aanwendt om alles 
af te wijzen wat afwijkt van het kleinburgerlijke gezond verstand. Net 
als Herman De Coninck en Eddy Van Vliet bevond Luuk Gruwez 
zich in de mainstream van inmiddels zeer destijds: een weinig proble-
matische verhouding tussen taal en werke lijkheid, waarbij banale 
ge voelens en versleten ‘algemeen menselijke’ clichés in mineur rond-
gestrooid worden, meestal verwoord met geveinsde luchthartigheid 
en onoprechte ironie, als schijnbare knieval voor de tijdsgeest” (Mede-
delingen van het Centrum voor Dokumentatie en Reëvaluatie, 15 april 
008).

Holvoet-Hanssen had zijn ekskommunikatie al lang voorvoeld in de 
dialoog tussen de (diabolische) Inquisiteur en de Kardinaal (De 
Vliegende Monnik: 75): “Uw ‘ezeltje’” (pater ‘Asinello’ of Jozef van 
Copertino) “verstoort de concentratie van de monniken” (hij zweeft 
boven de hoofden met zijn aanzienlijk klokkenspel). “En nog steeds 
blijft hij volk trekken. De Kérk moet volk trekken, niet een luchtacro-
baat”.

Anders, maar simpel gezegd: de akademisten weten niet goed weg 
met een man die spontaan zijn voeten veegt aan genres, geplogendhe-
den, het literaire kanon, en klasseerbare struktuur. Holvoet-Hanssen 
heeft zichzelf nochtans perfekt omschreven: het mannetje in bruine 
zeep, Reynaert de vos, de dichter is een vis. De gladjanus. Grappig is 
dat De Geest in hetzelfde artikel de speelsheid van de dichter probeert 
op te vangen door imitatio: hij pasticheert de manie van Willy Vander-
steen om alleen allitererende titels te verzinnen, u weet wel, De Klep-
pende Klipper, De Duistere Diamant, De Snorrende Snor. Bij De Geest 
lees ik de tussentiteltjes: De bizarre bloemlezer, De rusteloze reiziger, 
De talige tovenaar, De dromende denker. Fijn, maar makkelijke 
imitatio. Waarom niet ‘De Daverende Dante’?

Want wat is De Reis naar Inframundo anders dan een stoutmoedige 
afdaling in de onderwereld, langs alle kringen van vermaak en be-
zorgdheid, om door te stoten tot het tegendeel van alle beweging: de 
ingevroren Lucifer, de onbeweeglijkheid van macht en kwaad, de 
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verstijving van alle leven? Holvoet-Hanssen heeft als Klein Duimpje 
zelf genoeg kiezeltjes gelegd om zijn danteske zoektocht te herkennen. 
Op 11-11-11 vorig jaar bracht hij in het Vredescentrum een muzikaal 
totaalspektakel met de Club Médieval onder de titel: ‘Een Goddelijke 
Komedie’. Moet er nog zand zijn? Nee, zelfs geen toeval: het dispuut 
tussen Welfen en Ghibellijnen vond plaats tijdens de “Babylonische 
ballingschap” van de pausen in Avignon, en wel onder Benediktus 
xii. Elke gelijkenis met vandaag is natuurlijk louter toevallig. In zijn 
gedicht ‘Inferno ix’ – de negende en diepste hellekring die voorbe-
houden is aan verraders; of zoals hij zelf erkent in een gesprek met 
Annemie Estor in de hoogst wetenschappelijke Gazet van Zurenborg 
over Navagio: “Ik heb de lift naar min negen genomen, niet naar min 
één. Poëzie mag ontregelen” (april 008) – in ‘Inferno ix’ dus is hij 
nog onomwondener. Dat gedicht bevat een kataloog van het kwaad, 
het ekwivalent van Mick Jaggers ‘Sympathy for the Devil’.

Ik heb Christus aan het kruis genageld en
fluisterde in zijn oor: “vergeef mij niet, ik weet wat ik doe”.
Ik ben het hondje dat met vermiste knoken gaat lopen.
Ik ben de schimmel van Sinterklaas, de druiper van Zwarte Piet.
De klimop die anjers verstikt en opklimt tegen het Alhambra.
Doodleuk geef ik een kind leukemie en de kapotgeslagen ouders
onherstelbaar verdriet.

Ze zijn er allemaal, Judas Iskariot, de hellehond Kerberos, de gifmen-
ger, de kindermoordenaar, de boeleerder met hiv. Het is de heks van 
Hansje en Grietje, de mens zit voor eeuwig opgesloten in de kooi van 
zijn bestaan en zijn geschiedenis, de hellekrocht. Met als adagium de 
vernietigende vergelijking, niet de in ijs vastgevroren Satan als aan-
fluiting van de drievuldigheid, maar wel:

Hier zit je gevangen. Als een woestijnvos in een iglo of een Belg
aan de Costa del Sol. Als een dolfijn in de dwangbuis van een 
dolfinarium of een zeeleeuw in de zoo. Als Sex in Tirol.

In dit gedicht komt de hele thematiek van verdoemenis samen. 
Doodgaan is niet sterven, maar verstenen, onlosmakelijk verstikt 
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raken in de boeien van het geleefd worden. Afwezigheid van elke 
beweging, van elke geestelijke vonk die onafhankelijk doet denken. 
De vos wordt ijspak, de toerist strandvlees, het menselijk dier zonder 
handen de slaaf van zijn visvoederaar, het oerdier van de branding 
een zak in een kerker, het oogbeest een kwijlende beeldslaaf. De 
Commedia dell’ Arte tussen dirndl en lederhosen. Sleur is de bijbel 
van de verlorene.

Holvoet-Hanssen is er zich terdege van bewust dat ook zijn springe-
rig plakwerk (het web, de draden, de wolken) lijdt aan Tiroler jeuk 
en kwelzucht. Ik heb er mijn Speelfilmgids van Films op Video en 
Laserdisc, tweede editie uit 1993 even bijgenomen, en Tirol opgezocht. 
Het levert frivole prentjes op: Kursaison in Dirndlhöschen (1981); 
Tiroler Lüfte (1986); Liebesgrüsse aus der Lederhose, van Teil 1 uit 197, 
over deel 3, Sex-Express aus Oberbayern (1976) tot Teil 6, Eine Mutter 
namens Waldemar (1981); Geh, zieh dein Dirndl aus (1973); Dirndljagd 
am Kilimandscharo (198). Jool! Leut! Hijg! Dik aangezet akteren, 
schrijft mijn onvermoeibare gids, alsof het om een slapstick-klucht 
gaat. Het logisch verhaal ontbreekt. De produktie is amateuristisch. 
De spielerei neemt over. “Ik wil me niet vastpinnen op een vaste vorm”, 
verdedigt Holvoet-Hanssen zich tegenover Yves Joris in Meander 
(3/1/005). “Wolken zijn mijn poëzie”, want “Wolken zijn steeds op 
weg: ergens heen, nergens naartoe”. Als opwaaiende drindljurken.

Het schipperen tussen vluchtig ogenblik en gedetermineerdheid (door 
toeval of niet-toeval: “Mijn strand is niet oneindig. Gebonden tot 
waar ik kan geraken”), de spreidstand tussen gezonken wrak en drij-
vend wrakhout, de spagaat tussen de zekerheid van het reizen en de 
onzekerheid van het besef, heeft een eksterne stoorzender nodig om 
tot gedaanteverandering te komen. “De malariamug die Alexander 
de Grote een kopje kleiner maakte”, het is de gesprongen appendix 
die duivelskunstenaar Houdini het leven kostte. “Solferino” voor de 
hele samenleving. Want schrijven is de voortzetting van Oorlog met 
krassende middelen.

Ik zie daarom af van een omvattende duidingspoging in de baaierd 
van associaties en wervelende gedachten en maalstromen van angsten 
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die Holvoet-Hanssen als Achab tracht te bezweren, te overmeesteren. 
De zee, de chaos, blijft zijn uitdijend heelal, zijn ondoorgrondelijk 
inferno. Maar ik wil wel nog even de ideologische konsekwenties 
be lichten van het zelfgekozen jutterschap.

Destijds staken schavuiten bij nacht en ontij pektonnen aan op het 
strand om argeloze karvelen op zandbanken tot schipbreuk te lokken. 
Jutten was toen een even aleatorisch als rijkelijk tijdverdrijf. De he-
dendaagse dichter die tot dat inzicht komt – en daar reken ik Peter 
Holvoet-Hanssen toe – wéét dat hij niet weet, maar teert op de heb-
zucht van anderen, op het vernauwde winstbejag van verbeelding-
loze kooplui. De dichter roostert de dag, hij windt wat hij vindt, hij 
plundert wat te pletter slaat op de grenzen van het nut, van het 
menselijk herleidbare: het rif, de rots, de pier, de scheer. Dat geldt 
ook voor de taal: zij versplintert op het fatsoen, de inhibities, de 
censuur, de schroom. De dichter wordt een kaper die doelbewust een 
vrijgeleide zoekt om de grenzen van het herkenbare te slechten, om 
schaamteloos te enteren wat zich in zijn gezichtsveld waagt, wat 
ongeordend aanspoelt. Om te slingeren van want naar want, en klei-
noden te veroveren: vrouwen, edelstenen, fusten wijn en rum, de 
schat van Scharlaken Rackham. Uitbreken als dagelijkse oefening, 
zoals in ‘Gedicht van Ontluistering’:

Alzo sprak de bewierookte: ‘Ik zag een hol een kluizenaar uitbraken,
hoorde het een zucht van verlichting slaken. Een aquanaut
die vergeefs probeerde zijn leven te vullen door het leeg te laten
lopen, door te stoten naar hogere sferen. Hij daagde Lucifer uit en
is verzopen. Waai over het water en de storm luwt’.

Die vluchtigheid, die afhankelijkheid, die onthechtingspoging. Niet 
de kluizenaar is verlicht, maar zijn kooi. Niet de kennisverwerving 
geeft voldoening, maar de leegte. Niet het licht geeft bescherming als 
een Sint-Elmo’s vuur, maar Jethro Tull’s aqualung, de kieuwlong, de 
coelacanth die tegengestelde, afgescheiden werelden, zee en land, 
water en lucht kan overbruggen. Dat alleen versmelt onverbindbare 
begrippen, andersgeaarde reservaten. De dichter is zo’n kluizenaar, 
als een mortier zijns ondanks afgeschoten door het kanon van de 
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ken niskluis. Hij molenwiekt al vliegend, al zeilend, al zwevend om 
aandacht te trekken op zijn inzicht in dat mechanisme. Maar de 
mensen zijn ziende blind, en doofstom. Zij beschouwen de dichter 
als een zonderling. Zij houden hem voor de obligate hofnar, die hun 
dagelijkse beslommeringen moet doen vergeten. Want

stink maar mensen, ’s nachts schijnt de zon toch voort
proberen niet te creperen bevend voor de tang der zee

Alles gebeurt in het geraamte om de mens, alles speelt zich af rondom 
hem. Hij is gevat in een raderwerk dat hem tot naïviteit dwingt, zodat 
hij gelooft, met Lennaert Nijgh, dat “de zee moet gered van de zon”. 
De waterdrager naar zee, het is, omgekeerd, Augustinus die de zee 
met een schelpje (van kennis) wou leegscheppen. Zo werkt de deter-
minatie niet. Door dergelijke obsessies laat de dichter zich niet leiden. 
Hij schrikt op bij een aha, hij vermoedt een rijkelijk inzicht, hij grijpt 
naar sterrenstof:

nee geen maskerade het was
een maanverlicht bos ik zag er
sporen van verzen nog niet geschreven
ze straalden klaar om op te eten
(maanfestijn)

Het kan ook omgekeerd. Het engagement van Peter Holvoet-Hanssen 
keert zich nadrukkelijk tegen wie dergelijke beeldspraak niet wenst 
op te nemen. De cijferaars dus. De managers. De projektontwikke-
laars. Om die reden maakt ook hij deel uit van ‘The Lappersfort Poets 
Society’. Hij schreef er een viertal gedichten voor (naast de vierhon-
derd die mijn oud-medestudent in Gent en onverbeterlijke brieven-
schrijver naar alle kranten, de Mevrouw Prins-Côme van Brugge, Staf 
De Wilde afscheidt). ‘De Duivelskwint’, ‘Voor de troostelozen’, ‘Rein-
tje en de Horror’, en ‘Horen wil wie hoort’ – ook de ondertitel bij zijn 
apologie ‘Blaas in fluweel een spokenlied’ uit 005. Dat was zijn inkeer 
op het midden van zijn levensweg. Hij schreef:
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“Ik was vloeibaar, schuwde het daglicht. Noëlla Elpers leerde mij te-
rug eten. Euforisch schreef ik ‘vliegende tapijten’ en besloot voor haar 
drie overkoepelende organismen te scheppen. Dat leidde tot de trip-
tiek ‘Strombolicchio – Dwangbuis van Houdini – Santander’. Na de 
afbraak in ‘De vliegende monnik’ bouwde ik mij weer op. Nog steeds 
laat ik woorden fladderen om ze aaneen te schakelen, spelend met 
toeval én niet-toeval – in mijn bundel ‘Spinalonga’ (005) van wind-
stilte tot een ‘Wals van de wind’.
 Ook na die orkaan ga ik verder, strompelend én walsend naar d’ 
open ton van de zee, zolang ik kan, met levenslust ondanks alles om 
met wrakhoutwoorden een wrakhoutschip te maken – wetend dat 
het gedoemd is tot zinken. De bundel ‘Navagio’ komt eraan.
 Voort, voort, altijd voort…
 Om van al die doornen één roos te maken, in de wind, al is dat 
niet bon ton –

voor mijn schuilhut, voor mijn havenkom”.

Het leidt licht tot gerationaliseerde interpretaties, zoals Dirk De Geest 
doet: “Die bricolage – het bij elkaar brengen van niet-passende brok-
stukken – is kenmerkend voor veel zogenaamde ‘naïeve’ kunstenaars 
(zoals de legendarische monumentenbouwer Facteur Cheval)”. Daar 
gaat het natuurlijk niét om. Voor elke preek wil de academicus een 
moreel toetsenbord. Alweer: daar gaat het niét om. Voor elke afwij-
kende uiting, wil de academicus een sluitende verklaring. Hij houdt 
niet van loshangende eindjes, van duistere vlekken, van onverklaar-
bare verwijzingen, van onsamenhangende objets trouvés. Alweer, daar 
gaat het niét om.

De dichter Peter Holvoet-Hanssen is een minstreel. Hij grijpt elke 
gebeurtenis aan om er een ballade uit te puren. Niet altijd zachtzinnig, 
zoals zijn grote voorbeeld, Brave Sir Robin, aanreikt uit Monty Py-
thons The Holy Grail. Het kan luguber worden, bloederig, gruwelijk, 
en sadistisch. “He was not in the least bit scared to be mashed into a 
pulp, Or to have his eyes gouged out, and his elbows broken; To have 
his kneecaps split, and his body burned away; And his limbs all hac-
ked and mangled, brave Sir Robin!” En dus: “Brave Sir Robin ran 
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away. Bravely ran away, away! When danger reared its ugly head, He 
bravely turned his tail and fled. Yes, brave Sir Robin turned about, 
And gallantly he chickened out”. Maar dat doet een kaperskapitein 
niet. Want “het beest valt door mededogen”. Hij trekt zich hooguit 
terug op zijn eiland om zijn geluk te tellen, zijn vrouw, zijn duiten, 
zijn adem, zijn horizon.

‘Matroos?’
‘Wat wenst u, Haeck?’
‘Verruim de einder. Tot de vijfde dimensie.
Noord wordt zuid.’
(voor paul snoek)

De dichterlijke verbeelding wordt een magnetische polensprong. Hij 
oscilleert tussen apokalyptiek en het “Zie, ik maak alles nieuw’. Dat 
is het witte blad dat in de bundel Spinalonga het eerste hoofdstuk 
voorafgaat. Verkruimel de wereld, begin opnieuw. Elk wrak was ooit 
een schip. Elke zeereis volgt een nooit voorgedaan schuimspoor. Elke 
dichterlijke ontdekking zwalpt op de storm van de taal. Waarin ver-
gaan een nieuwe ontwikkelingsgang verzekert.

Vergaan is even dubbelzinnig als de “vaantjes” in Spinalonga. Het 
betekent evengoed naar de kabeljauwskelder verdwijnen als van plaats 
veranderen. Die schichtigheid moet het oormerk van de dichter 
blijven, zijn obool voor de veerman, zoals elke rechtgeaarde schipper 
een ring in het oor draagt. Het schip van de dichter liep dan wel 
averij op in de loop der jaren, het voer zinkend voort. En wat water 
maakt blijft leven. Alleen het schip van de woestijn droogt uit tot 
relikt, tot botten geschroeid en verweerd door de ongenaakbare zon. 
Het vlot van de Medusa, kannibalistisch wrakhout dat het mag zijn, 
draagt leven over. En de mens is leep genoeg om zelfs de duivel, al 
dan niet van de diepzee, te belazeren. In ‘De Hond van de Duivelsbrug’ 
uit Strombolicchio geeft ‘Nieuwjaarsdag’ de ultieme kunstgreep van 
de dichter aan.
 In “En nu poëzie. Voor mens en hond”, verluidt het:
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“En voor de hond van de Ponte della Maddalena.
 De duivel bouwde de brug in ruil voor de eerste ziel die zou 
oversteken. Het dorp stuurde de trouwe Borgo”.

De mens wringt zich uit zijn keurslijf. De hond ontglipt de dwangbuis. 
En de rest van de kosmos is een neus gezet.
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DE DICHTER IS  EEN VIS
peter holvoet-hanssen

‘In a complete sane world, madness is the only freedom’
(J.G. Ballard)

‘Soyons courageux, soyons fous’
(Jean Cocteau)

Deze citaten draag ik op aan allen, zoals de dichter-kunstenaar Mar-
cel van Maele zei, ‘niet bang van de wilde dieren’. Marcel zaliger 
kras te in de tijd: ‘In grote daden is het durven alleen reeds bewonde-
renswaardig!’

Ooit had ik een droom. Ik was een hond die truffels moest vinden 
voor Mussolini. Ik werd afgemaakt omdat ik niet plaste op bevel tegen 
de benen van een partizanenstel. De droom werd een gedichtenreeks: 
‘De hond van de Duivelsbrug’... Nu heb ik een toekomstvisioen: ik 
word wakker in een controlezuchtig landje. Dra wordt censuur nog 
een vak aan de faculteit economische, sociale en politieke wetenschap-
pen. Met deskundigen uit Iran en China als gastsprekers. De oude 
‘vrijheid van afwijking’ (Philippe Van Parijs, Arkprijs van het Vrije 
Woord 011) wordt als kwetsend ervaren; de grondwet wordt dan ook 
aangepast, media geïnfiltreerd en gepenetreerd. Vrienden worden 
gearresteerd wegens opstandig mailverkeer, ongenoegen op Facebook 
en uitingen van verzet op straat. Ik hoor niets meer van hen, dus 
vlucht ik naar een land waar dichters nog niet monddood zijn ge-
maakt. Aan de grens word ik door burgeragenten (geen agenten in 
burger maar vrijwilligers die de agenten in burger solo of in groep 
bijstaan) opgepakt en gefolterd: ze lezen mij partijvriendelijke ge-
dichten voor.

5 april 01. Ik schrijf mijn speech voor de Arkprijs van het Vrije 
Woord: ‘Beste luisteraars en lezers, helaas is mijn tweede naam met 
twee s-en en helaas ben ik na zeer zware jaren – te veel hooiwagens 
op de vork genomen – hondsmoe. Ik dank u voor uw goed gezelschap’. 
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Weet u, traditioneel of post(post)modern, sommigen vinden dat ik 
mij onwaardig gedraag, te glibberig. Ik hoor niet thuis in het goed 
onderhouden park met dichters als statige bomen. Deze dichter is 
echter geen boom maar een vis. Met wisselende kleuren en lekker, 
lekker zot. Een vis spartelt op het droge.
 Ik schrijf ook introverte, windstille gedichten. En toch schuwt 
men mij tijdens sacrale vieringen ter ere van koning of keizer. H.-H. 
heeft geen affiniteit met de meester, monkelt de Grote Parkwachter.

Een vis hoort thuis in het water. Bij voorkeur gefotografeerd door 
(zee)kunstenaar Jo Clauwaert. (Abonneer u op HvVB, Het Vrije Vis-
serijblad, visserijblad.be.)
 Sta mij toe, in het kader van het Vrije Woord, deze speech ook te 
openen voor andere stemmen.
 Tot u spreekt Flor Vandekerkchove, de uitgever van HvVB (lees-
tip: florsnieuweblog.blogspot.com). De titel van zijn interventie: 
‘Woorden zijn daden’.

‘We waren jong toen en vol daadkracht. In die tijd hebben we 
menige betoging op gang getrokken, gearmd en geestdriftig, 
luid zingend dat er geen nood was aan woorden, maar aan 
daden. De activisten die vandaag pleinen en straten opeisen, 
zullen het ermee eens zijn. Geen Woorden Maar Daden! Het 
strijdlied zal ook nog te horen zijn tijdens fabrieksbezettingen 
en in kraakpanden. Want ja, verzet en opstand zijn als toort-
sen die van generatie op generatie doorgegeven worden en 
nooit doven.
 Inmiddels zijn we een dagje ouder geworden, te stram om 
barricaden te beklimmen, te moe om er in alle vroegte bij te 
zijn, te traag om betogingen op gang te trekken (en al blij als 
we nog kunnen volgen). Maar er zijn naast marktpleinen, 
gebouwen en werkplekken nog wel ruimten waar engagement 
wenselijk is. Zo moet ook de ruimte waar woorden geprodu-
ceerd worden hoognodig bestormd. Susan George zegt 
waarom: “Omdat de rechtse groepen veel sterker staan op de 
ideeënmarkt. Ze communiceren beter dan links omdat ze in alle 
ruimten binnengedrongen zijn waar de ideeën geproduceerd en 
verspreid worden.”
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 En zouden woorden dan geen daden zijn, zoals het lied 
het suggereert? Zijn woorden niet de daden van degene die ze 
schrijft? De Franse auteur en filmmaker Philippe Claudel heeft 
er een mening over: “Een schrijver moet vooral schrijven. 
Daarin ligt zijn engagement. Sommigen engageren zich ook op 
het politieke vlak. Dat is hun zaak. Als ik ook maar enig talent 
bezit, dan is het voor schrijven (…). En ik doe wat ik het beste 
kan. (…)”
 Wat betekent dat dan, zo’n schrijversengagement? Laat 
ons er de jonge journalist Karl Marx bijhalen die daarover in 
184 beklijvende woorden schrijft: “De schrijver moet natuur-
lijk geld verdienen om te kunnen leven en schrijven, maar hij 
mag in geen geval schrijven om geld te verdienen... De schrijver 
beschouwt zijn werken nooit als een middel. Zij zijn doeleinden 
in zichzelf, zij zijn voor hemzelf en voor anderen zo weinig 
middel, dat hij niet aarzelt om desnoods zijn eigen bestaan aan 
hun bestaan op te offeren... De eerste voorwaarde voor de vrij-
heid van drukpers bestaat hierin, dat zij niet langer een vak is”.’

Dank u, Laatste Vuurtorenwachter. Ik schreef in ‘Antwerpen/Oos-
tende’: ‘Ik ben geen sociaal werker of politiek beest, ik engageer mij 
voor de poëzie. Doorheen mijn gedichten waait echter mijn stad.’ En 
de wereld rondom. Inclusief Oostende. Ha, die zeebries! Maar het 
gras is er niet groener. Immobiliën rukken op, tongen worden van 
plastiek.
 Alles gaat naar beneden en nu ik dit schrijf, krijg ik extra last van 
zwaartekracht. Horen wil wie hoort: het vrije dichterswoord beknot-
ten kan op heel wat manieren. Niet opvallend, maar sluimerend, 
cultuursnobisme of kortzichtigheid in het strakke logo. Je kunt een 
dichter een etiket opplakken. Als het niet anders kan, schrijf je wel 
over hem of haar maar hanteer je dat etiket (kijk naar HH, dan duikt 
de foto met zwaard tussen de tanden steevast op, de stormende kaper). 
Je kunt veel van zijn verzenfacetten – van intiem tot verkennend 
buiten de territoriale wateren – met een zwarte mantel afdekken. De 
teksten zelf ondergeschikt maken aan je kapstok, ze verzwijgen zelfs. 
Zo maken wij dwangbuizen voor elkaar. En solidariteit onder de 
kunstenaars? Zeg maar dag met het handje, het is crisis voor iedereen. 
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Gelukkig zijn er uitzonderingen, grondige kapers. Jonge lichtmatro-
zen klimmen in het want, opstandig.
 U denkt nu: ‘zeg, die HH mag niet klagen, met al die media-
aandacht’. Ja, als ik als vrijgevochten stadsdichter de bel of megafoon 
ter hand nam (omdat de microfoon verstek gaf), haalde ik het nieuws, 
een voorpagina zelfs. En soms maakte ik mijn eigen keurslijf, om dan 
weer een poging te doen om te ontsnappen. Ik kan het als ontsnap-
pingskunstenaar niet laten. Maar een zinnige, diepgaande recensie, 
beste collega’s, het is niet meer van deze tijd. En media-aandacht? Een 
langdurig project met inburgerende, anderstalige poëtische zielen, 
met inhuldiging van een prachtige ‘Vertelboom’ op de muur tegenover 
het Rubenshuis (elke tak ingevuld door een andere nationaliteit): dat 
krijgt zo goed als geen pers in deze event-tijden. Van diversiteit ge-
sproken.

Kom, dichter. Zie twee lege stoelen voor uw ogen…
 Twee collega’s in het buitenland die opgesloten zijn omwille van 
hun volgehouden vrije woord. Ik mag en ga dus niet zeuren. Ik ben 
geen Ken Saro-Wiwa, schrijver die een geweldloze campagne voerde 
tegen milieuschade door oliemaatschappijen en in 1995 werd opge-
hangen door de Nigeriaanse militaire regering. Ik moet dringend 
mijn lidgeld voor PEN Vlaanderen betalen. Auteurs in de bres voor 
auteurs die beknot worden in het uiten van hun mening.

De wereld waait door mijn gedichten. Van een mankende duif op het 
perron tot een van het plein verjaagde thuisloze. Van het bloedend 
zand van Uruzgan tot het azuur van Afghanistan. Als ‘StadsPeter’ met 
verkregen Vrijbrief opende ik mijn verzen ook voor de stad waarin 
ik vooralsnog woon: Antwerpen. Ademloos uitte ik mijn ongenoegen 
toen kleine bibliotheken moesten sluiten, toen lindebomen een 
kopje kleiner werden gemaakt, enz., want zwarte gaten rukken op 
terwijl beton en excuusgroen uit de printer rollen. Maar verdient dat 
de Arkprijs?
 Omdat ik mij verzet tegen overdreven ordehandhaving, politiek 
misbruik van de G(emeentelijke) A(dministratieve) S(anctie)? In het 
spanningsveld veilige stad versus bruisend-maar-vreedzaam-je-
mening-uiten-op-straat-of-plein, helt de balans naar repressie. Ik 
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overdrijf? Mijn echtgenote kreeg laatst telefoon van de politie. Ze 
schrok, was er iets met mij gebeurd? Nee, enkel een vraagje: of Hol-
voet-Hanssen de leider is van Occupy Antwerp? Nee, Peter is nog 
niet naar die volksvergaderingen geweest, en dan nog: wat bezielt u? 
Of hij dan de leider is van de protestactie tegen de GAS-boetes? Nee, 
Peter is geen leider, wat is er aan de hand? Dat er maar beter een 
aanvraag voor die actie wordt ingediend, uw man kan beboet of zelfs 
gearresteerd worden. O, dank u voor uw grensoverschrijdende be-
zorgdheid.
 Bezorgdheid? Regelrechte schending van de privacy. De politie 
is er om in nood naar te bellen, dat de politie echter – na een dage-
lijkse portie pluizen op het net – zelf BELT nog vóór er een woord 
wordt gepleegd: dat gaat te ver. Zo verschuift alles  – uit het zicht, maar 
gestaag. Macht zoekt een weg. De stad moet worden schoongeveegd, 
bouwpromotoren worden ongeduldig. Dat Vlaanderen zichzelf ver-
gast, wie ligt daar wakker van in deze hyperkapitalistische stuiptrek-
kingstijden? We hebben nu een intelligente roerganger. Hij is sterk 
vermagerd en lacht niet. (Wel in zijn vuistje.) Ach, wat hebben we te 
klagen. Moeten er nog pistolets zijn? We hebben toch fijne televisie-
programma’s. Kom, laten we joggen in de smog. Antwerpen: de 
hoofdstad van Vlaanderen, de rest is parking.

Tot overmate van ramp word ik nostalgisch. Het Pannenhuis op het 
Conscienceplein, de Gard Sivik op de Stadswaag. Gust Gils nog aan 
toe, waar IS de tijd. De Griekse dancing voor de matrozen...
 ‘Zie die zeeman zonder Zeemanshuis’, dat schreef ik als slot van 
mijn derde stadsgedicht, een ‘anti-stadsgedicht’. De theaterzaal, de 
unieke sfeer, het bas-reliëf van Pol Van Esbroeck: waarom moet het 
Zeemanshuis verdwijnen? Dat is voer voor de laatste onderzoeks-
journalist. Ik ben geen journalist. Ik tast ijle golflengten af, snuffel in 
spelonken. De taal is mijn bodemloze bodem, mijn wolkenbrug. Ik 
rijd in haar koets zonder paarden.
 Ik maakte de gedichten toch toegankelijk voor alle lagen van de 
bevolking? Dat deed ik veel eerder al, toen ik nog 18-lagige hersen-
schade berokkende verzen schreef en voordroeg: tenminste, dié 
verzen die voor publieke voordracht in aanmerking kwamen (dus bv. 
niet de gedichten in vis- of wolkenvorm; ik spreek van het pre-Po-
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werpointtijdperk). Nooit doe ik inhoudelijke en vormelijke toegevin-
gen. En als leerling-troubadour bracht ik ook Antonin Artaud en Jean 
Genet voor ‘Jan met de pet’ of Mohammed. Geen probleem.
 ’t Is waar, ik heb het voor mij te veilig en zoutloos concept ‘stads-
gedicht’ opengetrokken en een nieuw genre bedacht: ‘gedichten van 
’t Stad’, waarbij ik zelf amper aan het woord kwam. Ik schreef niet 
voor maar mét ‘het volk’, als één van hen én als buitenstaander. Kwa-
litatief zijn de ‘gedichten van ’t Stad’ niet te vergelijken met mijn 
stadsgedichten, maar het gaf gewis interessante resultaten. Want daar 
was het mij op de eerste plaats om te doen en ik had het ook gedaan 
als ik geen StadsPeter was geworden: mijn poëzie-organismen openen 
voor andere organismen, zien wat er dan gebeurt. De mogelijkheden 
van de poëzie blijven verkennen, tot op het bot, dus ook tot in zijn 
grensgebieden en schemerzones.

5 april 01, mijn stem wil zingen, niet spreken. Vandaag vind ik 
steun bij de levende herinnering aan Marcel van Maele, ook als beel-
dend kunstenaar niet te onderschatten. (Heeft u trouwens de gedich-
ten van Lucienne Stassaert gelezen die Marcels levenshouding – po-
ezie als levenshouding – zo mooi evoceren?) Marcels rede n.a.v. de 
Arkprijs, dié kon tellen. Een woede die nog steeds heilig is. Geen 
woord is verouderd. Ik citeer uit ‘Geachte Minnaressen, minnaars, 
be oefenaarsters en beoefenaars der schone letteren’ (uit het Nieuw 
Vlaams Tijdschrift, mei-juni 197, jg. 5/5):

‘Het licht staat op rood, / wachtend, / in deze wereld die een 
gaskamer aan het worden is.’ (…)
 ‘Hoe bestrijden wij deze welvaartskramp? / Welke wapens 
kunnen wij hanteren? / Het woord? / Meer dan ooit worden 
woorden misbruikt en uitgehold, ze worden met zwier in 
keurige keurslijven gesnoerd, ze worden verkracht of ge-
kastreerd, gewurgd, geprepareerd en verpakt. / De woorden 
wijzen de weg niet meer maar worden de weg gewezen.’

En wij? Inderdaad:

‘Wij snorren, met oogkleppen aan, naar de eindmeet stikkend 
in eigen vuil.’
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Ik beklemtoon, zoals Marcel van Maele, dat ik ook NIET. MEER. 
MEE. SPEEL. Wat zeg ik? Dat ik na de afdaling in het hoofd ten tijde 
van ‘De reis naar Inframundo’ (1990-008), na ‘Antwerpen/Oos-
tende’ (mijn stads- en zeegedichten met ook een stadsessay, een 
buiten de oevers tredend filmgedicht en het schuimende proza van 
het Citybook Oostende), geen klokken meer doe luiden en niet meer 
roep: ‘Beef als de aarde, bééf!’ Ik ga de laatste stilte opzoeken om aan 
een nieuwe, heel andere poëziereis te beginnen, met als werktitel 
‘Liedjes voor de grote reus’.
 Zo eindigt een nieuw gedicht, een ‘Liedje voor de kleine reus’ – dat 
kan gelezen worden op papier maar ook op introverte wijze gezongen:

 kijk een vogel wordt een vis
 groot verdwalen, duivelszee
 boot wiegt goud een donderkop

Dank u, geachte jury, voor dit forum. Oei, dit moet de Speech der 
Speechen zijn? Ik ben een dichter, geen tafelspringer. Heel mijn leven 
ben ik op zoek geweest naar een ego. Ik kijk rond maar vel niet ge-
makkelijk een oordeel. Ik ben geen tandarts, geen chirurg. Ik schrijf 
niet dat ik een romantisch dichter ben. Ik bén een romantisch dich-
ter. Deze dichter is een vis. Ogen als lucht, haar van zee.
 U wenst nog enkele woorden van mij voor de drank vloeit? Ik 
ben niet bedreven in oneliners, ben eerder een doorgeefluik, het 
groe ne lichtje van een oude radio. Of een ontdekkingsreiziger. Nóg 
drie bladzijden? Ik schrijf geen pleidooien voor de poëzie. Toen men 
mij vroeg om het Gedichtendagessay te schrijven, stelde ik Jan Lau-
wereyns voor. Ik probeer een levend pleidooi te zijn. Ik ben een 
kluizenaar in het diepst van mijn gedachten. U lacht? Vraag het aan 
mijn echtgenote: in de jaren tachtig, na mijn post-punk-explosie, 
leefde ik jaren als in een laboratorium met een glazen wand, afgeslo-
ten van de wereld. In die tijd bereidde ik mij voor op mijn eerste 
poëziereis. Als ik de stad betrad, verkende ik die in alle reten en 
kieren, ook de ‘dark end of the street’. Toch ga ik daar niet over schrij-
ven. En u weet het nu, ik schrijf ook gedichten die vragen om niet 
voorgelezen te worden. Ik werk aan een novelle, vertrek op reis. 
Onweer op komst. Ik citeer de Comte de Lautréamont (uit ‘De zangen 
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van Maldoror’, eerste zang; in het vizier een vlucht kraanvogels, een 
oude kraanvogel voorop):

‘Nadat hij onverschrokken enige keren met zijn ervaren blik alle 
kanten uitgekeken heeft, maakt de voorste (…) met zijn waakzame 
roep van mistroostige schildwacht, om de gemeenschappelijke vijand 
af te weren voorzichtig en elastisch een zwenking met de punt van 
de meetkundige figuur (misschien is het een driehoek, die deze won-
derlijke trekvogels in de ruimte vormen, ook al ziet men de derde 
zijde niet) als een bekwaam kapitein, dan naar bakboord, dan naar 
stuurboord en hij manoeuvreert met vleugels die niet groter lijken 
dan die van een mus, om op die manier, want hij is niet dom, een 
andere weg in te slaan, die hem verstandig en zekerder lijkt.’

De wereld raakt in ademnood. Het laat ook u niet onverschillig. Mag 
ik daarom a.u.b. buiten de lijnen blijven kleuren? Als ook de dichters 
op veilig gaan spelen, dan kunnen we de tent toch beter sluiten. Ja, 
ik ben een dichter, dichter, dichter en op de vierde plaats een trouba-
dour. En troubadour is iets heel anders dan de labels die clerus en 
adel zo graag voor mij bovenhalen om schade te berokkenen: ‘acteur’, 
‘clown’, ‘piraat’, ‘performer’.
 Ik herhaal nog één maal de opzet van mijn queeste. Zoals ik 
Holvoet én Hanssen heet, zo zet ik het ene been op Plato, het andere 
op Aristoteles, het ene been op Vlaanderen, het andere op Wallonië, 
West en Oost, Palestina en Israël, en maak dan een vossensprong om 
over de schuttingen te kijken. Ook al ziet men de derde zijde niet.
 Ik verdien de Arkprijs, zegt u? Dan ook auteur en zanger Elvis 
Peeters. ‘Geef mij het woord / en ik zal spreken. (…) Geef mij het 
woord. / Ik geef jullie het mijne.’ Elvis Peeters: Ridder én Ridd-ster 
van Het Kapersnest. Hallo, Elvis?

‘Hier volgen de laatste berichten: alles is perfect in orde. De vrije 
markt blijft een verworven recht. De vrije meningsuiting blijft be-
houden. Met 140 tekens start je een revolutie. Het internet zendt 
vierentwintig uur op vierentwintig uit. Wie niet de stilte wil, hoeft ze 
niet te ondergaan. Met de digicorder maak je het verleden tot het 
heden. Alles is perfect in orde. ’s Ochtends gaat de zon op. Maar het 
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is mogelijk zich tegen het noodlot te verzekeren. Nog steeds is het 
doel van de liefde het geluk en nog steeds is het geluk moeilijk vast 
te houden. De politie grijpt pas in als het echt nodig is. Alles is perfect 
in orde. Het is niet nodig veel geld uit te geven. Het is niet nodig veel 
geld te verdienen. Het is ook niet verboden. De zon gaat niet onder 
voor ze ons heeft verwarmd. Alles is volkomen in orde. De kwaliteit 
van het sperma neemt over het algemeen af, maar dit belet niet dat 
men kan klaarkomen. De wet van vraag en aanbod zorgt ervoor dat 
alles aan een rechtvaardige prijs wordt toegekend. Wat we nodig 
hebben is informatie. De liefde komt vanzelf. Wij leggen niemand 
een strobreed in de weg. De mens is vrij. Hij mag honger lijden of 
zich voeden. Hij mag stinken of zich parfumeren. Hij mag zich kleden 
naar de mode of niet. Hij mag in goede gezondheid verkeren of ziek 
worden, sterven of leven, overdag slapen of ’s nachts, water drinken 
of koffie of alcohol. Hij mag met zijn hoofd tegen de muur lopen of 
op de muur een leuze schilderen. Hij kent de wet. Hij is werkelijk vrij. 
Alles is perfect in orde.’

Dank u, Elvis Peeters vanuit Het Koutersnest.
 Ik deel ook de Arkprijs met ’t Uilekot te Herzele. Café Rood-Wit 
in Berchem. Met vertel-ster Heks Lilo zaliger. ZeeRidder Marnix 
Verleene. Dichter Didi de Paris, stadsdichter van Vaticaanstad. Met 
die andere dichter, in de schaduw, de boog van Velimir Chlebnikov 
in de hand: Dirk Vekemans. Met schrijfster Noëlla Elpers die in 1994 
met mij Het Kapersnest oprichtte om jongeren warm te maken voor 
literatuur, ook waar cultuurparticipatie niet evident is, en dat jaren 
deed ver van alle trends en ook in moeilijke omstandigheden. Met 
de meesterverteller Don Fabulist die op dit moment in een Waals 
oerbos in zijn woonwagen de oude verhalen van de streek onder de 
loep neemt en de geschiedenis van de onfortuinlijke leisteenbewerkers 
bestudeert. Zijn kunstenaarsstatuut staat voortdurend onder vuur, 
als opgejaagd wild. Respect voor immaterieel erfgoed? Vergeet het. 
De netten sluiten zich. Verzet u!

Ik citeer uit ‘Die weisse Rose’ (198) door Inge Scholl, de zuster van 
Hans en Sophie Scholl. Tijdens het Hitler-regime verspreidden Hans, 
Sophie en kompanen onder de naam ‘De witte roos’ vlugschriften 
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van niet mis te verstaan verzet. Ze werden gearresteerd, ter dood 
veroordeeld. ONT-HOOFD. Dit om rebellerend gedachtegoed defi-
nitief te verwijderen.

‘Geen mens kon er immers zeker van zijn, dat hij niet om een 
onbenullige opmerking zou worden gearresteerd (…) Maar wee 
diegene die het aandurfde vrij en openhartig over die gevoelens 
te spreken. (…) Want heel Duitsland scheen door geheime oren 
te worden afgeluisterd.’

En zo begint het eerste vlugschrift:

‘Niets is een cultuurvolk onwaardiger dan zich zonder tegenstand 
te laten ‘regeren’ door een onverantwoordelijke en aan duistere 
instincten gehoorzame heerserskliek.’

Benepen tijden zijn het. ‘Iedereen is van ’t Stad’ moet in Antwerpen 
de nieuwe slagzin worden. Het pad is zorgvuldig geëffend.
 We leven in een uitwas van het hyperkapitalisme dat ook kunste-
naars weet uit te hollen in zijn mallemolen. ‘Hoe droevig zal het gesteld 
zijn met de maatstaf der dingen,’ dacht ik ten tijde van mijn debuut. 
De tijd is weer daar dat zwijgen en apathisch zijn schuldig verzuim 
worden. Lijdzaam buigen wordt medeplichtigheid.
 Maar wat als je als ambtenaar in dienst bent, zoals zo vele dui-
zenden en duizenden in dit land?
 Ik pols even bij mijn broer Rik – meer nog, ik deel de Arkprijs 
ook met hem. Zijn bijdrage, ‘heil aan de kritische vragensteller’, is 
geschreven in persoonlijke naam:

‘Op een dag als vandaag is het belangrijk om de vele strijders voor 
het vrije woord een hart onder de riem te steken. Vooral diegenen 
die het toch doen al wordt dit niet als hun eerste taak omschreven. 
Diegenen die zelden een spreekgestoelte krijgen en daar soms een 
prijs voor betalen op vlak van loopbaan of gezondheid.
 Het conflict is zo oud als de straat. Socrates, dé vragensteller 
bij uitstek, werd een paar honderd jaar voor Christus ter dood 
veroordeeld, omdat hij een gevaar zou zijn geweest voor de open-
bare orde en de opvoeding van de jeugd.
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 Op de dag van het Vrije Woord vraag ik aandacht voor de 
kritische vragensteller die in openbare dienst werkt. Hij of zij staat 
vaak voor een prangend dilemma. Enerzijds heeft hij het recht 
op vrije meningsuiting. Anderzijds is het hem of haar verboden 
feiten kenbaar te maken die de positie van de organisatie waarin 
hij werkt kunnen schaden. Hij kan het verwijt krijgen dat hij de 
vertrouwensrelatie werkgever-werknemer in het gedrang brengt. 
Hij kan bekeken worden als een niet-loyale werknemer en zal 
daardoor vaak moeilijker in aanmerking komen voor promotie. 
In de zin van: “U hebt alle kwaliteiten – uitzonderlijk – maar we 
hebben toevallig een andere kandidaat die nog uitzonderlijker is 
– een waar genie”. Pech, het is van alle tijden. “Wat U zegt klopt 
misschien wel, maar U hebt met Uw communicatie niet de hië-
rarchische weg gevolgd.” Vaak voldoende reden tot negatie van 
de boodschap. Aanklachten blijven zo vaak binnenkamers.
 Moet de boodschapper loyaal zijn als ambtenaar of is hij in-
tegendeel een kritische vragensteller met het openbaar belang 
voor ogen? Wat er van zij, de geschiedenis heeft Socrates omarmd. 
Heil aan de kritische vragensteller, vooral diegenen die tegen wil 
en dank hun eigen ding blijven doen omwille van het vrije woord. 
Is er een nobeler doel?’

Artikel 1 van Het Kapersnest. Taai zullen wij ons weren tegen de 
kaalslag.
 Art. . Bedreigd koraalrif der mensen, de mensheid is een waaier 
van werelden.
 Art. 3. Sintelen. Herschakelen. Her-zien. Trachten te voor-zien. 
Transformeren. Musiceren. Kwantitatieve verstrengeling, het vrije 
woord dat authentiek verbindingen zoekt en maakt.
 Art. 4. De POGING tot ontsnappen telt.
 Art. 5. De dichter is een vis.

Rest ons de kracht van het creatieve woord, de roes, verbeeldings-
kracht in het vaandel. Het laatste woord is daarom aan de ‘Vrijbus’ 
van ncnp & co, de sociaalartistieke poëziebus die eerder Antwerpen, 
Oostende, Roeselare en Gent onveilig maakte. Luc Vandierendonck 
(vzwwith.org):
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‘Met een nar als chauffeur: een 1 meter lange, rode, ron-
kende diesel met zitplaatsen en werkruimte om te kletsen, te 
lezen, te schrijven, te eten. Ruimte voor de verbeelding. Een 
creatieve ontmoetingsruimte van het vrije woord, maar op 
wielen. Geen virtueel concept maar een echte fysieke plek in 
een atmosfeer waar menselijke beperkingen normaal zijn. Een 
plek die je in onze tijd steeds moeilijker kunt vinden.
 Nooit eerder werd zoveel informatie verspreid. Onze cul-
tuur pronkt met zijn efficiëntie en zijn klokvaste schema’s. 
Althans, hunkert ernaar, want tijd is geld. Weer een groei van 
twee procent Welvaart. Proficiat, maar hoe en voor wie? 
Sorry, groot drama vandaag, we hadden twee minuutjes ver-
traging! De Vrijbus – melting pot van high en low, wild en 
klassiek tegelijk – vertrekt ALTIJD met vertraging! En veel. 
En oh God, help, om het evenwicht te bewaren mogen de 
kunsten ook hun deel van de koek: het pretpark van de con-
sumptie, de Hedendaagse Kunst. Kom dat zien, kom dat zien, 
en passeer ook eens langs de Kassa Kassa aub.
 Geen wonder dat er een crisis ontstaat. Voor de hand lig-
gend dat we hiermee failliet gaan. Niet omdat er euro’s tekort 
zijn, nee, misschien zijn er zelfs te veel. Maar kwaliteit is er te 
kort, beste reizigers. De markt heeft ons omsingeld, we zien 
geen uitweg meer. De steegjes zijn geruïneerd. De bovenste 
verdiepingen onbewoond verklaard. We hebben geen tijd 
meer voor een goeie babbel, een ontmoeting met een ouzo en 
wat fetakaas. LevenskwaliTEIT kan gratis zijn. TIJD. En wan-
neer de parkeerrem opstaat en de drie pneumatische deuren 
zich sluiten, dan heeft IEDEREEN goesting want men was 
even VRIJ in die bus.’

Dank u, Luc. Lang leve vzw Wit.h uit Kortrijk en lang leve ook De 
Figuranten uit Menen.
 Nee, ik gooi het anker niet uit in Oostende, de bestemming van 
Het Kapersnest is onbekend.
 Surf tot slot naar saysomething.be – jongeren, niet-gelovig en 
gelovig, uit alle windstreken, zij verzetten zich tegen de dwangbuizen. 
Deze Ambassadeurs van het Andere Verhaal enteren in juli de Ant-
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werpse binnenstad. Ze zijn tijger, vogel, beer én aap. Immer zijn er 
jongeren die zoekend wakker worden. Laat ons daarom nog één keer 
die oude kreet uit Estland slaken: ‘Nó!’ (Kortere vorm van ‘Terviseks’, 
wat ‘gezondheid’ betekent.) Niet vergetende, zoals Lynn Margulis op 
een biologencongres zei: ‘Wat wij “het milieu” noemen, is ons lichaam’. 
Denk aan hoog radioactieve staven splijtstof aan de open lucht bloot-
gesteld. Zie de 11 41 gebruikte brandstofstaven op het Fukushima-
terrein ter waarde van 50 jaar 85 x Tsjernobyls Cesium-187. Reactor-
gebouw 4 stort in, uiteindelijk word alle leven op aarde onmogelijk… 
Dit om met een vrolijke noot te eindigen.
 Of om het met de woorden van Marcel van Maele te zeggen: 
‘Hoera!’

Overigens ben ik van mening dat de navo moet worden afgeschaft.
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BASSO PROFUND O
peter holvoet-hanssen

in memoriam Marcel van Maele
  

oude tijger tegendraads uw spelevaren
in uw kannibalenblootje verzen keilend
naar het dolgedraaide rad – de bodem bottelt
dikke brillenglazen; hoor de koeien loeien:
‘Zatte Zwitser, kaperscocktail, hoed ons weer! Kom,
kras ons naar de platte zee, naar onze zusters…’

welpenwolkje, zwarte sterrendwergen slapen
horizon, hij kon de Catatumbobliksems
vangen in een fles, opstandig kruid, de woorden
lessend, wittend, als een babykont met stoppels

stof op zijn recorder zwijgt: ‘Mijn ogenspiegel,
stilte houdt van mijn afwezigheid. Shshsh, zeeroos –’
schroefherstelling niet meer mogelijk, zijn oorschelp
vol van maankorrels; wij zien beeld maar geen letter
leg hem in dit sloepje van azuurblauw, maan hem
over baren waar de roodneusreuzen waren
vissen gapen; mooie ronde vissen gapen

(Uit: het Oostende-luik van Antwerpen/Oostende, 
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 01)
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RONDE ZEE,  PL AT TE AARDE  
EEN FOTO-ESSAY

jo clauwaert
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DE STOLLENDE WRAAK  
VAN J. ENTERHAECK

peter holvoet-hanssen

Ik breek mij af, bouw mij op.
Overstag en overkop.
Schuimbekken.
Kielhalen en optrekken.
 
‘Matroos?’
‘Wat wenst u, Haeck?’
‘Avanti. Van lava tot spumanti.
West wordt oost.’
 
Andere zonnen, andere planeten.
Stervelingen die van geen ophouden weten, die hoge baren
trotseren, van inzinkingen leren
een vuurproef doorstaan als zij in de waan verkeren
 
in een baan rond Vuureiland.
 

(uit: Strombolicchio)
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STATIES OP WEG NAAR INFR AMUND O
PHH, BINNENWAART SE BUITENSTAANDER

yves t’sjoen

De reis naar Inframundo

In 011 is in het fonds van uitgeverij Prometheus (Amsterdam) De 
reis naar Inframundo van Peter Holvoet-Hanssen verschenen. De 
omvangrijke verzamelbundel, door de auteur in een rondschrijven 
van 3 april 01 “mijn bloemlezing-bundel” genoemd, presenteert 
een keuze die de schrijver uit vijf afzonderlijk uitgegeven dichtbundels 
heeft samengesteld. Auteurs achten op een bepaald moment de tijd 
rijp om de literaire productie van een periode in een bepaalde constel-
latie, soms met beperkte of ingrijpende aanpassingen ten opzichte 
van de oorspronkelijke tekstuitgaven, aan een publiek te presenteren. 
Verzamelbundels van Hugo Claus, Paul Snoek, Leonard Nolens en 
recent Charles Ducal bieden altijd weer een complementaire kijk op 
een oeuvre in vergelijking met het werk in afzonderlijke bundels. 
Of schoon deze dichters, naast vele anderen, de aanleiding van een 
verzamelbundel aangrepen om variante lezingen van gedichten te 
concipiëren en zoals Snoek zelfs de compositie van de gedichten te 
wijzigen, hebben zij met hun onderneming een punt in het dichter-
schap willen markeren. Het nieuwe verhaal dat met eerder gebundeld 
werk wordt verteld, kan thematisch, poëticaal, compositorisch en 
zelfs ritmisch worden gelezen. Tegelijk wenden dichters het ogenblik 
aan om tabula rasa te maken of een strenge selectie uit vroeger werk 
tot stand te brengen. In Gedichten 1948-1963 (1965) en later in Gedich-
ten 1948-1993 (1994) heeft Claus maar enkele gedichten uit het debuut 
Kleine reeks (1947) gepresenteerd. Leonard Nolens en Luuk Gruwez 
lieten in hun vroegste verzamelbundels, Hart tegen hart (1991) en 
Bandeloze gedichten (1996), de integrale bundels Orpheushanden 
(1969) en De muzeale minnaar (1973) respectievelijk Stofzuigergedich-
ten (1973) weg. Over het fenomeen van de zelfbloemlezing en de 
procedés die dichters daarvoor inzetten, kan met de resultaten van 
variantenonderzoek en dus de drukvergelijkende tekstanalyse reve-
lerend onderzoek worden ondernomen. Holvoet-Hanssen schaart 
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zich met De reis naar Inframundo in een interessante rij van dichters 
als zelfbloemlezer. Méér dan in de afzonderlijke poëzie uitgaven wordt 
de lezer deelgenoot gemaakt van een poëtische queeste of in dit geval 
een literaire hellevaart. Tegelijk zegt een dergelijke uitgave hoe een 
dichter vandaag het werk van toen (her)leest.
 Naar het inspirerende voorbeeld van Paul Snoek en diens thema-
tische clustering van gedichten in de verzamelingen Gedichten 1954-
1968 (1969) en de vermeerderde druk Gedichten 1954-1970 (197) heeft 
Holvoet-Hanssen voor zijn “reis” de reshuffletechniek toegepast: 
gedichten worden uit hun reeksverband gelicht en in een gewijzigd 
intratekstueel verband − samen met gedichten uit andere bundels − 
neergezet. Hoewel de commerciële achterplattekst van De reis naar 
Inframundo gewag maakt van Holvoet-Hanssens “verzameld werk 
(1990-008)” biedt de bundel natuurlijk geen chronologisch overzicht 
van alle gebundelde poëzie. Wie verwacht dat de gedichten nu in een 
handige paperback na elkaar kunnen worden gelezen, wordt een rad 
voor de ogen gedraaid. De reis naar Inframundo is een nieuwe zesde 
bundel in het oeuvre van Holvoet-Hanssen. Het verhaal is samenge-
steld uit het aangespoelde materiaal dat Holvoet-Hanssens avontuur-
lijke reizen hebben opgeleverd en biedt het relaas van een expeditie 
die volgens dezelfde flaptekst “van boven- naar onderwereld” leidt.
 In tegenstelling tot Snoek vermeldt de dichter in de inhoudsop-
gave, met behulp van verkorte titels, de bronnen van herkomst van 
alle gegroepeerde gedichten. Zo bestaat de eerste afdeling ‘Het web’ 
uit elf gedichten die zijn ontleend aan Strombolicchio (1999), twaalf 
uit Dwangbuis van Houdini (1998), een uit Santander (001), zeven 
uit Spinalonga (005) en zes uit Navagio (008). De compositie van 
de drie subafdelingen waaruit deze afdeling bestaat, kan vervolgens 
bibliografisch in kaart worden gebracht: van de omvangrijke ope-
ningsreeks ‘Het Kapersnest’ (5) naar ‘Moeder’ (9) en ‘Vader’ (4). 
Afdeling ii (‘Draden’) omvat negen subafdelingen met gedichten uit 
de vijf bundels.
 Deze bijdrage presenteert geen variantenonderzoek of de resul-
taten van een bibliometrische oefening. Voor mijn bijdrage ben ik 
uitgegaan van de afzonderlijke bundels. De reis naar Inframundo is 
een culminatiepunt, een eindstation, ook het begin van een nieuwe 
ex peditie die ergens in Estland in mei 01 haar startpunt of, zoals 
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nog moet blijken, een doorstart kent. Tijdens de lectuur van teksten 
en parateksten valt de samenhang van de vijf poëzieuitgaven op. 
Hol voet-Hanssen onderneemt een queeste, zo kon de lezer al vaststel-
len en cours de route. Méér nog, Holvoet-Hanssens poëtische reis, 
ge spreid over drie decennia en sinds 1998 op het publieke forum 
ge bracht, kan zowel centripetaal als centrifugaal worden genoemd. 
Ik kom er in mijn tweede punt uitvoerig op terug. Na het officiële 
de  buut Dwangbuis van Houdini verscheen Strombolicchio. Uit de 
smid se van Vulcanus met de “‘apocriefe bloemlezing’ 1979-1998”. De 
jaar aanduiding wijst op het ontstaan van de poëzieproductie waaruit 
de auteur teksten heeft geselecteerd en bewerkt voor wat hijzelf als 
zijn debuut beschouwt. Er is in de meanderende poëzie een eenheids-
structuur en dus samenhang aanwezig. De schrijver heeft daar zelfs 
zorg vuldig aan gewerkt. De uitgave van De reis naar Inframundo 
vo  rig jaar mag deze visie ondersteunen. In mijn essay, overgenomen 
uit de opstellenbundel Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten 
in de moderne Nederlandstalige poëzie (Academia Press, Gent, 011), 
belicht ik enkele paratekstuele elementen die nog vóór de (eerste) 
queeste in een gedrukte vorm gestalte kreeg op compositorische sa-
menhang kan wijzen. Ik ben het met Dirk de Geest in Ons Erfdeel 
(011/3) eens dat Holvoet-Hanssens poëzie geen voorbeeld is van “een 
vrijblijvend of ludiek postmodernisme”, van de anything goes-opvat-
ting.

Centripetaal en centrifugaal
De ontkenning van het binaire denken

Centrifugale poëzie ontbreekt het aan een semantische kern. Thomas 
Vaessens en Jos Joosten bespreken in het hoofdstuk over ‘het probleem 
van de coherentie’ betekenislijnen in de ‘postmoderne’ gedichten van 
Peter Holvoet-Hanssen. In Postmoderne poëzie in Nederland en 
Vlaanderen (003) stellen zij een spanningsveld vast “tussen toeval-
lige opbouw en welbewuste structuur”. Het object van hun onderzoek 
zijn de als ‘triptiek’ gepresenteerde bundels Dwangbuis van Houdini, 
Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus en Santander. Ontboeze-
mingen in het vossenvel. In de interpretatie van snijpunten van bete-
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kenislijnen (zoals de ‘vos’-lijn) en van de “contingente opbouw van 
het geheel” stellen Vaessens en Joosten vast dat Holvoet-Hanssen voor 
een doelbewuste, of misschien louter als dusdanig geprononceerde, 
macrostructuur heeft gezorgd. De conclusie is gebaseerd op peritek-
sten in Strombolicchio en in Santander. In een addendum bij Santan-
der tekende de dichter immers op: “Santander, slot van het drieluik, 
is een zoektocht naar de ultieme melodie waarin geluk en lijden zijn 
vervat”.
 Het feit dat de drie bundels als triptiek gepresenteerd worden 
(onder meer op de achterflap van Santander) blijkt een veelzeggen de 
indicator van de gespannen verhouding tussen een traditionele, af-
geronde ordening versus een particuliere versplinterende structure-
ring. Weliswaar worden de bundels als ‘drieluik’ gepresenteerd, er 
bestaat als zodanig geen structuur die evident op die opbouw wijst, 
noch in een centraal thema, noch in motieven, noch in tijdsverloop. 
De chronologie wordt doorbroken doordat Strombolicchio, het mid-
denluik, blijkens de ‘aantekeningen’ achterin de bundel, gelezen moet 
worden als ‘Apocriefe bloemlezing 1989-1998’. Dezelfde tekst geeft 
ook aan dat de slotafdeling van de bundel, ‘De hond van de Duivels-
brug’, anticipeert op het gedicht ‘Fox on the run’, dat (inderdaad) 
Santander opent. In ‘Optocht’, het korte laatste gedicht uit Strombolic-
chio, staat de versregel: ‘de tovenaar hij komt’ en dat verwijst weer 
naar het openingsgedicht van Houdini, getiteld ‘De tovenaar komt’. 
(Vaessens & Joosten 003: 7)
 Aansluitend wijzen Vaessens en Joosten op het gedicht ‘Santander’ 
in Holvoet-Hanssens debuut Dwangbuis van Houdini, waarvan de 
slotstrofe ook de laatste versregels van de bundel Santander zijn en, 
in de termen van Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen, 
“van het gehele drieluik”. Intratekstuele referenties versterken de 
samenhang van het dichtwerk, zoals ‘de soldaat’ in Santander die 
blijkens een annotatie ook voorkomt in Dwangbuis of Van Ostaijen 
“op het einde van Santander (zoals ‘voorspeld’ in ‘Santander’ uit 
Dwangbuis van Houdini)”. Zij hadden er – al dan niet toevallige − 
boek vormelijke elementen kunnen bij betrekken: Holvoet-Hanssens 
eerste drie bundels hebben hetzelfde formaat (0 x 1,5 cm), terwijl 
Spinalonga en Navagio op een groter formaat (4 x 17 cm) zijn gedrukt.
 Het ontbreken van een “structuur die evident op die opbouw [als 
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‘drieluik’] wijst” en de bevinding dat de bundels een onontwarbare 
verstrengeling van motieven vertonen, staan haaks op een toch wel 
markant structuurelement (“het gehele drieluik”) dat vanuit een 
(bun deloverschrijdende) macrostructuur gecontroleerde betekenis-
sen stroomlijnt. Het is in casu de auteur zelf die in de aantekeningen 
expliciet heeft gewezen op het hechte compositieschema en de ver-
bindingslijnen tussen de eerste drie bundels. Het mag duidelijk zijn 
dat de versnipperde motieven alleen schijnbaar een indruk van 
chaos genereren. Mogelijk is Holvoet-Hanssens poëzie ten onrechte, 
op basis van een vermeend gebrek aan coherentie en continuïteit, in 
de categorie van de ‘postmoderne’ poëzie ingedeeld. In het verlengde 
hiervan wekken de uitwaaierende betekenislijnen maar de illusie van 
een algehele “kernloosheid”. Uitwaaierende isotopieën vertonen 
snijpunten en creëren dus betekenissen, zo stellen Vaessens en Joos-
ten. De annotaties die Holvoet-Hanssen systematisch in de zone 
tussen tekst en off-text heeft opgenomen, dragen aanzienlijk bij tot 
die betekenisaanwas. Het is mijn stelling dat betekenislijnen door een 
auteur ook in de periteksten worden uitgezet, en dat het geheel van 
de aantekeningen (wat hij in expliciete of impliciete bewoordingen 
zelf kwijt wil) een niet te veronachtzamen impact heeft op de zinge-
ving van intratekstuele semantische lijnen.
 Door de auteursintentionele indicaties van Holvoet-Hanssen in 
Strom bolicchio (aantekening) en in Santander (achterplattekst) letter-
lijk over te nemen, met de drie bundels als een ‘drieluik’, ontkrachten 
Vaessens en Joosten gedeeltelijk hun stelling dat het vermelde dicht-
werk (met de drie bundels) allerminst sporen van een centripetale, 
op eenheid en coherentie gerichte poëzie zou vertonen. Recent licht-
te Jos Joosten nog zijn kritische bedenkingen toe betreffende “Gru-
wezs axiologische uit gangspunt”, met name een “heldere, coherente 
poëzie” (Joos ten, 01: 36). In een metapoëtische tekst maakt de 
dichter zelf melding van een eenheidsstructuur. Uiteraard kan de 
interpreet die geautoriseerde stellingname terzijde schuiven en alleen 
de “kernloosheid” van de poëzie benadrukken. Door Holvoet-
Hanssens picturale begrip ‘triptiek’ als ‘drieluik’ in de interpretatie te 
integreren, geven beide poë zieanalisten evenwel aan dat zij ook niet 
lichtzinnig voorbij willen gaan aan de implicatie van dat auteurscom-
mentaar. Vandaar dat zij gewagen van een “ogenschijnlijk willekeu-
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rige opbouw van de triptiek” en de spanning tussen “toevallige op-
bouw en welbewuste structuur” (Vaessens & Joosten 003: 73; mijn 
cursivering). Hoewel ik het eens ben met de bevinding dat “de lezer 
zal moeten accepteren dat hij bij poëzie als die van Holvoet-Hanssen 
op structuurniveau (waartoe we de betekenislijnen rekenen) nooit 
tot een sluitend verhaal, tot een laatste woord zal kunnen komen”, 
kan ik de conclusie niet onderschrijven waarin het gebrek aan (se-
mantische, thematische) coherentie wordt benadrukt.
 De studie van patronen in Holvoet-Hanssens periteksten kan 
materiaal aanleveren die de overkoepelende structuur van de “eerste 
poëtische reis” van deze dichter in het licht stelt. Naast ‘het drieluik’ 
Dwangbuis van Houdini, Strombolicchio en Santander omvat het 
dichtwerk intussen ook de bundels Spinalonga. 44 gedichten en Na-
vagio. Wrakhoutgedichten. Het drieluik is verder uitgegroeid tot een 
vijfluik, en de intratekstuele verwijzingen die Vaessens en Joosten 
aanduidden in het “gehele drieluik” kunnen worden uitgebreid naar 
de twee bundels die sinds de publicatie van Postmoderne poëzie in 
Nederland en Vlaanderen zijn verschenen. De uitbreiding van het 
dichtwerk met deze twee bundels werpt een ruimer licht op de struc-
tuurelementen die Holvoet-Hanssen in stelling brengt. Vooral indien 
we er rekening mee houden dat de auteur deze vijf bundels als de 
sta ties van een reis naar de onderwereld is gaan afficheren (in De reis 
naar Inframundo). Indien we rekening willen houden met de be-
tekenisgevende componenten die door de auteur in de oorspronke-
lijke tekstuitgaven tussen tekst en off-text worden aangewend, dan 
kunnen die tegelijk, naast het centrifugale, het centripetale karakter 
van Holvoet-Hanssens poëzie belichten. De analyse van betekenis-
lijnen in de eerste bundeluitgaven mag dan “nooit tot één centraal 
thema” leiden. Op compositorisch (macrostructureel) niveau zien we 
wel degelijk elementen die het niet willekeurige of het louter gedes-
integreerde verband tussen de gedichten en de bundels aanwijzen.
 In de eerste aantekening achterin Spinalonga, na de aanduiding 
dat de ‘44 gedichten’ uit de periode 00-005 dateren en dus na de 
uitgave van Santander moeten worden gesitueerd, vertrouwt de 
dichter zijn lezer toe:
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Na Santander. Ontboezemingen in het vossenvel (001), ont-
regelend slot der triptiek Strombolicchio – Dwangbuis van 
Houdini – Santander, vloog ik met kaperskapiteine en doch-
ter naar Elounda (Kreta). Who Pays the Ferryman? Het Ka-
persnest bezocht het eilandje Spinalonga – tot in 1957 een 
leprakolonie.
 Na echo’s van het drieluik in De vliegende monnik. Een 
hersenspinsel kon ik in 004 verder werken aan het Spinalon-
ga-project, het spanningsveld explorerend tussen levenskracht 
en lijden. (Holvoet-Hanssen 005: 77)

De roman De vliegende monnik (003), door de auteur een “hersen-
spinsel” genoemd zoals hij ook de gedichten een eigengereide (ico-
nische) invulling geeft (naar analogie met Snoeks “gedrichten”: 
“vliegende tapijten”, “ontbrekende knoopsgaten”, “drijvende doods-
kisten”, “wrakhoutgedichten”), echoot “het drieluik” en was noodza-
kelijk een tussenstadium teneinde “het Spinalonga-project” te kunnen 
aanvatten. Toch zijn er ook in Spinalonga intratekstuele echo’s te re-
gistreren. Het gedicht ‘Uit de smidse van Vulcanus (003)’ refereert 
uiteraard letterlijk aan de subtitel van Strombolicchio. Het postscriptum 
waarmee Holvoet-Hanssen afsluit – “het ultieme klezmertrio On 
Fidldikn Mamzer is nu met Tcha Limberger een kwartet: Brabos-
hinke” (Holvoet-Hanssen 005: 78) − zou zelfs kunnen alluderen op 
de uitbreiding van de eigen ‘triptiek’ naar een ‘kwartet’.
 Veelzeggend voor de manifeste samenhang tussen de vijf bundels 
die Holvoet-Hanssens eerste poëzie-expeditie markeren is de pagi-
nalange aantekening die Navagio afsluit. Opmerkelijk in de achterplat-
tekst van Navagio is overigens de vermelding van “het slot van een 
poëziereis”. De ‘31 wrakhoutgedichten’ zijn gedateerd 006-007, en 
worden door de dichter beschouwd als “het slot van een exploratiereis 
die ik in de jaren tachtig ‘stolselmatig’ aanvatte met het vulkanologi-
sche Strombolicchio”. De cohesie tussen alle gebundelde gedichten 
(1998-008) wordt toegelicht met behulp van een citaat van de bioloog 
en wetenschapsfilosoof Geerdt Magiels:

[…] als een organisme dat zich voortplant en steeds nieuwe 
begrippen of beelden afscheidt die uitgroeien tot individuele 
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zelfstandige nieuwe teksten. Die nieuwe teksten gaan hun 
eigen leven leiden zoals een appel die van de boom gevallen 
is. Ze vinden andere onderwerpen, bieden nieuwe gezicht-
punten, doen nieuwe kunsten aan. En toch dragen ze allemaal 
hetzelfde dna in zich […]. (Holvoet-Hanssen 008: 59; mijn 
cursivering)

Peter Holvoet-Hanssen vult aan: “sommige sporen liepen dood, an-
dere sporen doken gedichten of dichtbundels later weer op”. Alsof hij 
alludeert op de wijze waarop Vaessens en Joosten de factor ‘toeval’ in 
zijn poëzie hebben geduid, misschien wel te nadrukkelijk naar voren 
hebben geschoven, stelt hij nog: “Ik speelde met toeval en niet-toeval, 
vonken tussen een gevaarlijke nar en een evenwichtskunstenaar”. In 
de analyses van Holvoet-Hanssens dichtwerk is het bewust nage-
streefde equilibrisme schromelijk onderschat. Holvoet-Hanssen is te 
makkelijk neergezet als een anarchistisch-speelse narrenfiguur. “In-
tussen zocht ik naar een derde camerastandpunt – geen synthese 
maar een beweeglijk element – piepend door de wolkengaten, inzoo-
mend op de tegenpolen des levens, gesymboliseerd door die verma-
ledijde letter V die ging gelukkig vliegen”. In De reis naar Inframundo 
wordt die V geprononceerd als titel van een subafdeling in ‘ii. Draden’. 
De dichter weigert zich te laten opsluiten in denkpatronen die op een 
binair oppositioneel denken zijn gebouwd. Zwart-en-wit denken is 
een steriele reductie van wat hij het “beweeglijk element” noemt.
 In zijn poëticale tekst ligt de nadruk op de eenheidsstructuur: 
Na vagio is “het slot van een exploratiereis” die aanving met een stol-
lingsmoment (Strombolicchio). Hiermee geeft de dichter aan dat niet 
Dwangbuis van Houdini, en de poging te ontsnappen door “de uiter-
sten in het vagevuur des levens” te schakelen en te associëren, de 
eer ste halte was op zijn tocht. De reis ving aan met de ‘Apocriefe 
bloemlezing 1989-1998’ (Holvoet-Hanssen 1999: 67), die zelfs letterlijk 
op te vatten is: Holvoet-Hanssen putte uit gedichten die hij geleidelijk, 
tijdens de expeditie, achter zich heeft gelaten. In de aantekeningen 
van Santander omschrijft hij de “exploraties 1989-1998” in Strombolic-
chio als “de beweeglijke ondergrond en voedingsbodem van mijn 
verzen. Het is een stollende reis naar Dwangbuis van Houdini, ‘brok-
stukken van een tragikomedie’”. (Holvoet-Hanssen 001: 74-75) De 
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be weging leidt van het gestolde, vulkanisch gesteente van Vulcanus 
naar de beweeglijke ‘wrakhoutgedichten’ die zijn verzameld in “het 
tot zinken gedoemde wrakhoutschip Navagio”. Hij omschrijft dat 
pro ces in de annotatie bij die laatste bundel en geeft meteen de verbin-
dingsstrepen tussen “aangespoelde woorden” aan:

De leprozenbundel Spinalonga begon windstil, maar eindigde 
met een storm die over de wereld walste. Wrakhoutgedichten 
dreven voor mijn ogen voorbij, aanvankelijk in de dodenstad 
waar mijn moeder Annie Hanssen begraven ligt […]. De 
leerling-troubadour werd een ‘gebroken woordenjutter’. Som-
mige woorden wilden niet in verbinding treden met andere 
aangespoelde woorden – sommige wilden niet meer van 
mekaar scheiden. Proces van afstoten en aantrekken. Op bouw 
en afbraak op de scheepswerf in mijn hoofd. (Holvoet-Hans-
sen 008: 59)

Dat proces van ‘opbouw en afbraak’, met mogelijk een verwijzing naar 
Boons literaire kroniek ‘Ook de afbreker bouwt op’ (in het Neder-
landse weekblad Het Parool), heeft zijn neerslag gekregen in het 
vijfl uik. Met de kanttekening dat het poëziedebuut verder bouwt op 
de ‘Apocriefe bloemlezing’ die pas als tweede bundeluitgave is versche-
nen. Holvoet-Hanssen heeft de chronologie van zijn poëzie-expedi-
tie niet zozeer doorbroken, met de bedoeling de lezer op het verkeer-
de been te zetten of betekenislijnen af te snijden. Extraliteraire fac-
toren, zoals de zoektocht naar een uitgever, lagen ten grondslag aan 
die gedwongen onderbreking.
 De schrijver stelt dat “Navagio […] in vele opzichten de tegenpool 
van Spinalonga [moest] worden”. (Holvoet-Hanssen 008: 59) Hier-
mee geeft hij het verband aan tussen beide bundels. Behalve die ex-
pliciete uitspraak zijn in de verzamelde bundels nog tal van indicato-
ren te vinden die op de coherentie kunnen wijzen. Volg ik de tekst-
genetische chronologie, dan valt de lijn in de opdrachten van Holvoet-
Hanssens bundels op. ‘Anna Rozenboom en Anna Roza’ zijn in 
Strom bolicchio verenigd. (Holvoet-Hanssen 1999: z.p.) De dichter 
draagt zijn anthologie op aan de moeder Annie Hanssen, aan wie 
wordt gerefereerd in Spinalonga, en aan de dochter Anna. De citaten 
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(of motto’s) die daarboven staan, van de hand van Pierre Creuxpied 
(Franse vertaling van Peter Holvoet) en Noëlla Elpers, kunnen ver-
wijzen naar de leerling-troubadour en zijn roverskapitein van het 
Kapersnest. Op het omslag van Holvoet-Hanssens afsluitende bundel 
Navagio staat een afdruk van een heliogravure door Veerle Rooms 
met de titel El Capitán. Volgens de dichter is de titel van het “schip-
perslied” ontleend aan dat “dodenportret van een soldaat”. (Holvoet-
Hanssen 008: 60) Holvoet-Hanssen heeft van de dode soldaat een 
kapitein gemaakt. De omslagillustratie is een met chine-collétechniek 
aangebrachte doorslag van het manuscript op een afdruk van de 
heliogravure. Dwangbuis van Houdini is opgedragen aan “Noëlla, 
Anna en Gringo” (Holvoet-Hanssen 1998: z.p.), Santander aan “No-
ella en de drie Anna’s”. (Holvoet-Hanssen 001: z.p.) Onderaan de 
aantekeningen staat ook nog eens dubbelzinnig “Opgedragen aan 
A.H.”. (Holvoet-Hanssen 001: 76) In de initiaalsymboliek van deze 
dichter herkennen we zowel Anna (“Annie”) als Anna Roza (“Rozen-
boom”)(*). Spinalonga heeft een opdracht voor “Anna Rozenboom en 
Anna Roza” (met de vermelding “In memoriam Annie Hanssen”; 
Holvoet-Hanssen 005: z.p.) en Navagio ten slotte vermeldt “Voor 
Hilde ‘Heks Lilo’ Leenaerts/alsook Francis ‘hoop doet sterven’ Faes 
en voor wie op reis de boot mist”, met daaronder “In memoriam Anna 
Ceunen”. (Holvoet-Hanssen 008: z.p.) Een annotatie vertelt de lezer 
dat zij de weduwe van Gustaaf Elpers is, dus de moeder van echtge-
note Noëlla Elpers. (Holvoet-Hanssen 008: 60) In de opdracht is 
ook een betekenislijn te ontwaren die van moeder naar dochter leidt. 
Op basis van de opdrachten blijkt dat de dichter op zijn reis in het 
gezelschap verkeerde van ‘de drie Anna’s’ (Annie Hanssen†, Anna 
Roza Holvoet en Anna Ceunen†). Niet toevallig is Anna ook nog 
eens een palindroom waarin een eeuwigdurende beweging is gestold. 
De prominente Anna-figuur “op de scheepswerf in mijn hoofd” kan 
worden gelezen als de noodzakelijke verbinding tussen moeder en 
dochter (met het lyrisch subject als trait d’union), tussen toen en nu, 

(*) Holvoet-Hanssen wees er mij op dat “Anna Rozenboom [...] niet Annie 
Hanssen of iemand anders [is] maar [...]mijn toegekend ‘pseudoniem’ en 
koosnaam voor Noëlla Elpers, dus alles is ook opgedragen aan N. E. alias 
Anna Rozenboom”. E-mail dd. 13 mei 01.
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tussen de dood en het leven. Het bijzondere anagram – in dit geval 
is het verleidelijk van een ‘Anna’-gram te gewagen – dat zo opzichtig 
voorop staat tijdens de poëziereis kan ook worden geïnterpreteerd 
als een beeld voor de beweging die eigenlijk een stilstand is. Het 
perpetuum mobile is in zijn eeuwige cirkelbeweging statisch. Extra-
poleren we die zienswijze en passen we haar toe op het vijfluik van 
Holvoet-Hanssen, dan kan de poëzie-expeditie als een (vergeefse) 
poging tot bevrijding worden gelezen. Zonder dat de dichter ook 
loskomt van het persoonlijke verleden, “uit de smidse van Vulcanus”. 
Wellicht is dit een gedurfde uitspraak. Want dit zou impliceren dat 
de verzamelde gedichten een eenheid vormen en de centripetale, 
thematisch gestroomlijnde structuur van het eerste opus aanzienlijk 
sterker is dan de ontstane indruk van een centrifugale uitwaaiering 
van losse of toevallige betekenislijnen. De vijf versregels uit Dwangbuis 
van Houdini, die Holvoet-Hanssen als inleidend motto heeft opge-
nomen in Spinalonga, alsook andere tekstelementen (zoals de ‘vos’-lijn 
die doorloopt tot ‘De rode vos’ in Navagio) sterken me in deze ziens-
wijze. Overigens, en hiermee besluit ik mijn queeste, de auteur heeft 
zelf enkele betekenislijnen uitgezet in De reis naar Inframundo. De 
titels van de subafdelingen in ‘Het web’ en ‘Draden’ kunnen worden 
opgevat als betekenislijnen waarlangs we ons op uiteenlopende manie-
ren toegang kunnen verschaffen tot het unieke oeuvre van de schit-
terende taalkunstenaar en geëngageerde dichter die Holvoet-Hanssen 
is.
 Zoals Snoek vele dichters tegelijk was, zo is de poëzie van PHH 
veel ineen. “[C[]entrifugaal én centripetaal. Ik ben nu eenmaal een 
buitenstaander van binnenuit” (Holvoet-Hanssen 011a: 134)
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BIBLIO GR AFIE 
PETER HOLVOET-HANSSEN

°B – Antwerpen-Merksem, 1960; 
woont voorlopig nog in Antwerpen-Berchem.

Stadsdichter – met Vrijbrief – van Antwerpen: 
Gedichtendag 010 - Gedichtendag 01.

Dichter en troubadour die met evenwicht en onevenwicht speelde, 
met licht en donker, tijdens zijn eerste exploratie De reis naar 
Inframundo (‘bloemlezing-bundel’, uitg. Prometheus, Amsterdam, 
011). Die ontsnappingspoging (1990-008) omvatte de triptiek 
Dwangbuis van Houdini (1998, Vlaamse Debuutprijs 1999), 
Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus (1999, Dirk Martensprijs 
001) en de vossensprong Santander. Ontboezemingen in het 
vossenvel (001). Na de ‘anti-roman’ De vliegende monnik (004) 
rondde een tweeluik de reis af: Spinalonga (005, driejaarlijkse 
Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 008) gevolgd door 
‘wrakhoutgedichten’: Navagio (008, Paul Snoek Poëzieprijs 010).

Gedichtendag 01: luxueuze publicatie (met foto’s, tekeningen, 
dvd) van zijn stads- en zeegedichten Antwerpen/Oostende 
(Uitgeverij Prometheus); tweede druk (paperback met zwart-wit 
afbeeldingen) 1 maart 01.

Arkprijs van het Vrije Woord 01.

Info: www.kapersnest.be (Het Kapersnest met jeugdauteur Noëlla 
Elpers).

stadsdichtersinfo: www.antwerpenboekenstad.be  
(klik ‘stadsdichters’).
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THE GO-BET WEEN
lukas de vos

In Memoriam Marcel Boon, 
Lid van het Arkkomitee, 1938-2011

De stichtingsgeneratie van het Arkkomitee, dat in 1983 de fakkel 
over nam van de redaktie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift om de 
Ark prijs van het Vrije Woord uit te reiken, raakt aardig uitgedund. 
Van de leden-stichters zijn er nog amper drie in leven: ex-uitgever 
Ju lien Weverbergh, literair dokumentalist Henri-Floris Jespers, en 
ikzelf. Van het beginnend komitee is nu ook Marcel Louis Felix Boon 
weggevallen.

Marcel was misschien geen oorspronkelijk denker, geen oorspron-
kelijk kunstenaar, maar hij was een gangmaker, een drager en 
boodschapper van overtuigingen. Ik herinner me Marcel vooral als 
een tegenstander van eksklusieven. Toen Michel Oukhow voorzitter 
was van het Arkkomitee, in opvolging van Walter Debrock, kreeg hij 
geregeld forse tegenwind van Marcel. Dat was logisch, want Michel 
had een fanatiek kantje. Hij was een papenvreter, een tsjevenbasher. 
Michel was dan ook inspekteur moraal in het rijksonderwijs, nooit 
te beroerd om de bedilzucht en de aanmatigende neerbuigendheid 
van de katolieke zuil te verketteren. Maar het voorstel om de Arkprijs 
te laten samensmelten met de prijs van het Humanistisch Verbond, 
dat vloekte met alle tradities: die van het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
(weliswaar aangezien als dukdalf van de socialistische partij, maar 
niettemin wezenlijk pluralistisch – met als “japneus” van dienst 
Georges Adé, maar ook met liberalen van allerlei kunne, en onaf-
hankelijke semi-anarchisten); met die van de Arkprijs zelf (welke 
wateren die ook doorzwommen had, van vrijdenkerij tot pink poets, 
van achtenzestigers tot vrijgevochten akademici); met die van de 
anti-establishment opstelling (van het officiële kultuurbeleid tot de 
subsidiepolitiek, die vlakaf werd afgewezen door de nogal eigenge-
reide jury). Het kwam geregeld tot hoogoplopende ruzies begin jaren 
’80 op de Arkvergaderingen in het huis van de nog jonge uitgeverij 
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Houtekiet in de Vrijheidsstraat 33 in Antwerpen. Marcel dreigde er 
meer dan eens mee voorgoed op te stappen als de voorzitter gebruik 
of misbruik zou maken van zijn funktie om zijn visie door te druk-
ken. Twee keer heb ik hem zelf doen afzien van zo’n drastische stap.

Want het was uit eerlijke overtuiging dat Marcel Boon de strakke 
partijlijnen te lijf ging, of ze nu door de politiek, de loge, de tijds-
mode, of de progressieve drukkingsgroepen werden uitgetekend. 
Marcel was misschien gewoon een synkretist, een “woordvoerder van 
anderen en van de vzw Echokamer voor literair werk”, zoals Roger 
De Neef hem omschreef, maar hij was wel rechtlijnig en altijd bij de 
pinken. Marcel was een eenzaat die zich laafde aan velerlei bronnen, 
ze zich niet altijd volledig eigen maakte, maar altijd de blik openhield 
voor andere inzichten, ideeën of impulsen. Het was zijn sterkte en 
tragiek tegelijk. Zo raakte hij ooit geporteerd voor het Vlaamsvoelend 
initiatief van de Rode Leeuwen. Werd schepen in Overijse (1970-198) 
voor ruimtelijke ordening en kultuur. Leidde daaruit een engagement 
af als “land-art”-kunstenaar. Maar raakte even snel ontgoocheld door 
het gebrek aan samenhangende aanpak, zoals Lydia Deveen-De Pauw 
aantekent in Momenten in Profiel (011). Het beeld was vaak sterker 
dan de doorgronding.

Maar dat belette niet dat Marcel Boon zich op zijn eigen, idiosynkra-
tische wijze ontpopte tot de Jan Walravens van de beeldende kunsten. 
Zelf geen baanbrekend kunstenaar, zelf geen hoogvlieger. Wel een 
sociale onderwijzer, altijd opnieuw geraakt door vernieuwingen, altijd 
opnieuw gedreven om het Vlaams provincialisme te doorbreken. 
Vlaming zijn om Europeeër te worden. Nee, om wereldburger te 
wor den. De laatste vertegenwoordiger van de klassieke Vlaamse be-
weging. Waagde zich aan eigen, plastische projekten. Opgeleid als hij 
was aan de Académie Royale des Beaux Arts in de Brusselse Zuidstraat 
(1954-1957). En met een aggregaat Middelbaar Onderwijs voor plas-
tische kunsten aan de Rijksnormaalschool in Gent (1958). Van toen 
af ging het snel. Marcel Boon werd kunstleraar aan de Rijksnormaal-
school in Hasselt (1959-1965), daarna hoofd van het filmburo bij het 
Belgisch Instituut voor Voorlichting en Dokumentatie in Brussel, 
Inbel (1966-1967), leraar plastische kunsten aan het atheneum in 
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Sint-Jans-Molenbeek (1967-1970) en docent esthetika aan de konink-
lijke Akademie in Gent (1969-197).

Zelf oefende hij zich kunstzinnig als tekenaar, grafikus en schilder. 
Een deel van zijn werken (etsen en litho’s waarvan ooit werden ten-
toongesteld in Mimicry) was te zien in Leuven tussen 11 april en 1 
mei 008 (Dijlehof/Hertogenhof), vooral met vrouwenkoppen en 
drie zwierige danssuggesties. Marcel Boon was toen al zwaar ziek: in 
1996, hij was amper 58, werd bij hem Parkinson vastgesteld, de laatste 
negen jaar van zijn leven, sinds 003, begon hij ook te dementeren. 
Toen twee jaar geleden één van zijn laatste tentoonstellingen werd 
gehouden in het Brusselse museum Belvue (onder auspiciën van het 
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, 5-6 november 010) 
beklemtoonde het late werk net de psychosociale kanten van lang-
zame geestelijke aftakeling. Zijn weduwe, tekenares Marie-José Balm, 
zei toen dapper: “Hij zocht maatschappelijk engagement. Marcel Boon 
speelde een betekenisvolle rol in het kunstonderwijs en kultuurbeleid 
in Vlaanderen en Brussel. Ruim 35 jaar raakte hij geen potlood of 
penseel meer aan. (…) Opnieuw tekenen en schilderen begon uit 
verveling. Maar het bleek meer te zijn dan een soort bezigheidsthe-
rapie. Het werd een dagtaak, een ‘levenswerk’. Door elke dag urenlang 
in zijn atelier aan het werk te zijn, herwon een dementerend Par-
kinsonpatiënt essentiële levensaspekten die hij aan het verliezen was. 
Door in de kunst een nieuwe werkelijkheid te kreëren, kwam mijn 
man weer uitdaging tegen; hij verwierf vrijheid én veiligheid; hij kreeg 
zelfbevestiging en een mogelijkheid tot kommunikatie”.

Beschroomd als hij was, had hij al jaren tevoren aangegeven de ver-
gaderingen van het Arkkomitee niet langer te kunnen bijwonen. “Te 
ziek”, zei hij. Zijn oude vriendin, dichteres Clara Haesaert, masseerde 
dat eufemisme weg, en herinnerde aan zijn rol als kultuurverspreider. 
Ze zag nog hun eerste ontmoeting voor zich, in Kessel-Lo, bij Werner 
Verstraeten in De Groene Schuur: “De tentoonstelling van Joris (Ge-
orge) van Aerschot, in november 1963, was de aanleiding. In de loop 
der jaren, samen met de mannen van Ontbijt op Bed, hadden we aan 
konversatiestof nooit gebrek. Zeker niet toen in 1968 de eerste Rijks-
school voor Beeldende Kunst in Koekelberg werd geopend en Marcel 
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de eerste direkteur werd. Nadien nog een school in Molenbeek, in de 
Hoveniersstraat, en in 1973 de eerste RijksHogere School voor Beel-
dende Kunsten (Rhok) in Etterbeek”. Marcel Boon zou daar tot 1997 
de akademie leiden, “in een door hem ontdekte oude drukkerij, waar 
nog lithografische stenen lagen en de drukpersen nog herstelbaar 
waren”, en trok er als lesgever onder meer Matthieu ‘Maio’ Wassenberg 
aan.

In zijn maidentoespraak bij de opening van het Rhok liet Marcel in 
zijn kunstopvatting kijken: “Esthetiek staat niet meer op de voorgrond. 
Tastbare bevattelijkheid, begrijpen van de impulsen, die de beelden 
ons geven, wordt belangrijker. En verzekerd zijn van het feit dat iede-
re mens kan wakker worden en de ogen opendoen en het beeld op-
bouwen; uit losgegooide komponenten dat beeld weder kan samen-
stellen en daaruit afleiden en begrijpen en verweer tegen het beeld 
verwerven. Het beeld winnen! Overwinnen!” Enige verbijstering was 
de woordkunstenaars dan ook niet vreemd toen ze, zoals in 1987, 
bevreemdende lokaties toegewezen kregen om er hun gedichten voor 
te lezen. “Mij was het bijna lege trappenhuis van de gemeentelijke 
openbare biblioteek voorbehouden”, getuigt Roger De Neef (Arkprijs 
1978), “Anne Reniers kreeg een plataan in het stadspark”. Boon ver-
orberde alle invloeden. Zo was hij ook de eerste die in 1977 de aller-
eerste haikoedag in Vlaanderen organiseerde, en subsidies gaf aan 
het tijdschrift Vuursteen dat zich daarop richtte (met o.m. Bart Mesot-
ten en Karel Hellemans). Hij gaf kansen aan Tiedrie, het derde-
wereldgezelschap van Tone Brulin (Arkprijs 1986), en aan het Théâtre 
Laboratoire Vicinal. Hij zette tentoonstellingen op van Henry Moore, 
David Hockney, Richard Allen.

De laatste jaren kon Marcel Boon geen handtekening meer zetten. 
Maar als hij pen of penseel vasthield, beefde hij nooit. Hij vertrok 
tijdens zijn ziekte uit “bierviltjeskunst”, naar steeds grotere formaten. 
Jef De Roeck begreep dat gevecht tegen de ontpersoonlijking. “Na al 
die jaren waar hij in gesprekken en geschriften veel met woorden 
moest omgaan, stelde hij zich de vraag: ‘Heb ik nog een bééldende 
taal?’ Over welk vermogen beschikte hij nog om deze taal te gebrui-
ken? Daar is hij naar op zoek”. Het meest beklijvend is zijn onverdro-
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ten aanpassing van het doek Voile (007). Hij bleef wijzigen en ver-
beteren tot “op een morgen alles overdekt was met een roze sluier”. 
Marie-José Balm was ontsteld. “Geshockeerd, ik dacht aan al dat 
bijzondere dat eronder lag en dat nu vaag weg doorschemerde onder 
die vrij onbestemde kleur. ‘Dit is het. Het is af ’, zei Marcel”. Van dan 
af ging het bergaf, verbrokkeling, verklontering, kleine tekentjes, 
kleinere formaatjes. “Zijn laatste krabbeltjes dateren van september 
010. Ik denk dat het nu echt op is”.

Profetische woorden, maar vol berusting en zelfs getemperde geluk-
zaligheid. Een man die bewust zijn leven en het doel van zijn levens-
opdracht kan afwerken, verdient alle bewondering en respekt. Leven 
was een maatschappelijke taak. En Marcel Boon heeft die met waar-
digheid en doorzettingsvermogen volbracht. Dat verdient stilte en 
diep respekt. Vooral van het Arkkomitee.

(Met dank aan Marie-José Balm, Clara Haesaert en Roger M.J. De 
Neef)
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HAIKOE
herman van rompuy

Woorden en beelden
Uit de diepten van hemzelf

Leven is vechten
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GESTALTEN UIT VIJFTIG JAAR  
LITER AIR LEVEN:  DE DRIE MARCELS

clara haesaert

Marcel Broodthaers, Marcel Boon, Marcel Van Maele

Op 11 augustus 003 las ik in De Morgen-Bis een bespreking door Luk 
Lambrecht van de tentoonstelling in Keulen, ‘Textes et Photos’, van 
Marcel Broodthaers. “De artistieke produktie van Marcel Broodthaers 
is in die mate ruim, groots en kultureel zo veelomvattend dat ze 
ongrijpbaar boeiend is en blijft”, schrijft hij. Ik leerde Marcel Broodt-
haers kennen in het Paleis voor Schone Kunsten als dichter van in-
trigerende poëzie. Later ontmoette ik hem bij Serge Vandercam, die 
toen achter de Zavelkerk woonde en daar zijn atelier had onder de 
pannen op de hoogste verdieping, naast dat van Marc Mendelsohn. 
Marcel was een zwijgzame gast aan de keukentafel van de moeder 
van Serge, en hij stond meestal licht spottend toe te kijken als de 
dobbermann van Serge op mij toesprong en zijn twee poten op mijn 
schouders zette. De konversaties verliepen vooral geanimeerd omdat 
Serge, toen al, zich tegen alles en nog wat afzette. Kunst en politiek, 
de kleine miseries van het dagelijks leven, het liep allemaal dooreen 
in de monoloog van Serge, die vrijwel altijd eindigde met de kreet: 
“Il faut l’avoir dans le ventre!” Nooit heb ik toen vermoed dat deze 
twee mannen van zulke betekenis zouden worden. Hoewel Marcel, 
met de hulp van Puc, een veel bredere maatschappelijke onderstroom 
door zijn werk kon jagen. Serge hield het bij het esthetische en scha-
kelde langzaam over van de fotografie naar het schilderwerk. Het 
eerste werk, dat ik van hem kreeg, op zwarte fond, een ei, half rood, 
half gebroken wit, en rechts boven een vlinderachtige figuur, heel 
lichtgrijs, die zo uit het doek dreigt weg te vliegen. Hier dus al die 
tegenstelling: het stevige van de ovale eivorm en het esthetische van 
de lichtvoetige gedachte om te ontsnappen. Ook in zijn latere skulp-
turen zal men deze tweevoudige bekommernis terugvinden. Bij de 
begrafenis van Marcel Broodthaers in 1976, in de kerk van Ter Ka-
meren, zag ik al de artistieke bekenden van vroeger terug. Niemand 
zal toen vermoed hebben welke ongelooflijke internationale faam zijn 
werk nog zou krijgen. En terecht!
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In De Groene Schuur van Werner Verstraeten in Kessel-Lo sprak ik 
voor het eerst met Marcel Boon. De tentoonstelling van Joris (George) 
van Aerschot, in november 1963, was de aanleiding. In de loop de 
jaren, samen met de mannen van Ontbijt op Bed, ontbrak het zelden 
aan konversatiestof. Zeker niet toen in 1968 de eerste Rijksschool voor 
Beeldende Kunst in Koekelberg werd geopend en Marcel de eerste 
direkteur werd. Nadien nog een school in Molenbeek, in de Hove-
niersstraat, en in 1973 de eerste RijksHogere School voor Beeldende 
Kunsten (RHoK) in Etterbeek, in de gebouwen van een oude druk-
kerij die was aangekocht door Frans Van Mechelen, de toenmalige 
minister van kultuur. Later kwam daar nog BenK bij, kunstonderwijs 
van de middelbare graad in Sint-Pieters-Woluwe. In het RHoK werd 
ook het Poëtarium gesticht met ontzagwekkend veel aktiviteiten, 
waarvan de toneelvoorstellingen van Tone Brulin (Arkprijs 1986!), 
de filmpremières van Giovanni Wieser, en de eerste Haikoedag in 
1977 wel de belangrijkste zijn. De jaarlijkse tentoonstellingen met 
werk van de leerlingen bleken onontbeerlijk voor de uitstraling van 
de school, die nu RHoK-Akademie heet en waarvan George van 
Aerschot daarna direkteur werd.

In de jaren zestig gingen we dikwijls bij de Griek aan het Antwerpse 
Zuid iets eten. Julien Weverbergh, Herwig Leus, Marcel van Maele 
(Arkprijs 197!). Daar leerde ik Marcel goed kennen. Ik opende een 
tentoonstelling en stelde zijn bundel voor in Gent, in het lokaal van 
Walter Debuck. Ik trachtte er aan te tonen dat het werk van Marcel 
grensverleggend was. Enkele maanden later deed ik hetzelfde in Has-
selt. Wat ik zo fascinerend vond aan Marcel was een zwijgzaamheid 
die steeds op uitbarsten stond. En als hij dan inderdaad begon te 
spre ken, aarzelend, dan brachten die haperende woorden ons tot de 
kern van de zaak, maar in een formulering die zowel humor als pijn-
lijke ernst inhield. Al die avonden dat ik hem in de Koopliedenstraat 
in Brussel oppikte om naar Celbeton in Dendermonde te rijden zijn 
toch wel onvergetelijke plezierige herinneringen. Ik hoop dat iemand 
spoedig het levensverhaal van Marcel van Maele zal optekenen. In 
zijn uitgebreide letterkundige werk, en in zijn plastisch werk, zitten 
zoveel biografische elementen die niet alleen individueel belangrijk 
zijn, maar ook betrokken op de politieke en sociale evolutie in de 
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wereld van na 1950. Een zo eigenzinnige kijk, een zo uniek wereldbeeld 
van een onzer belangrijkste schrijvers, verdient het om geboekstaafd 
te worden.
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DE ARKPRIJS 
EEN TRADITIE VAN VRIJHEID

1951 Christine D’Haen Gedichten
195 Hugo Claus De Metsiers
1953 Maurice D’Haese De Heilige Gramschap
1954 Frans Goddemaere Nola
1955 Jos de Haes Gedaanten
1956 Frans De Bruyn Tekens in Steen
1957 Albert Bontridder Dood Hout
1958 Ivo Michiels Het Afscheid
1959 Libera Carlier Action Station – Go!
1960 Ward Ruyslinck De Madonna met de Buil
1961 Hugues C. Pernath Het Masker Man
196 Georges Hebbelinck De Journalist
1963 Paul Snoek Richelieu
1964 Daniël Robberechts Zesmaal
1965 Willy Roggeman Blues voor Glazen Blazers
1966 Astère M. Dhondt God in Vlaanderen
1967 Jef Geeraerts De Troglodieten
1968 C.C. Krijgelmans Homunculi
1969 Patrick Conrad Mercantile Marine
   Engineering
1970 Roger Van de Velde Recht op Antwoord
1971 Eddy van Vliet Columbus Tevergeefs
197 Marcel van Maele Ik ruik Mensenvlees  
   Zei de Reus
1973 Rob Goswin Vanitas Vanitas
1974 Fernand Auwera Zelfportret met  
   Gesloten Ogen
1975 Internationale Nieuwe Scène Mistero Buffo
1976 Leonard Nolens Twee Vormen van Zwijgen
1977 Freddy de Vree Steden en Sentimenten
1978 Roger M.J. de Neef Gestorven Getal
1979 Frans Boenders Denken in Tweespraak
1980 Lucienne Stassaert Parfait Amour
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1981 Robbe De Hert Filmoeuvre
198 Maurice De Wilde De Nieuwe Orde
1983 Bert Van Hoorick In Tegenstroom
1984 Leo Pleysier Kop in Kas
1985 Daniel Buyle rt-journalistiek
1986 Tone Brulin Toneelwerk
1987 De Morgen / Paul Goossens Journalistiek
1988 Leo Apostel Wijsgerig werk
1989 Stefaan Hertmans Poëtisch werk
1990 André De Beul Politieke Moed
1991 Frie Leysen Tien jaar deSingel
199 Paula d’Hondt Migrantenbeleid
1993 Jan Blommaert & Jef Verschueren Het Belgische  
   Migrantendebat
1994 Gal Grafisch werk
1995 Tom Lanoye Maten en Gewichten
1996 Gie van den Berghe Getuigen
1997 Wannes Van de Velde Muzikaal oeuvre
1998 Pjeroo Roobjee Artistiek oeuvre
1999 Sophie De Schaepdrijver De Groote Oorlog
000 Zak Cartoons
001 Ludo Abicht Intelligente Emotie
00 Pol Hoste De lucht naar Mirabel
003 Wim Distelmans Euthanasiewet
004 Rik Pinxten De Artistieke Samenleving
005 Christine Van Broeckhoven Verdediging van de Rede
006 Marleen Temmerman Onrust in de onderbuik
007 vzw Roma Sociaal-Kultureel veldwerk
008 David Van Reybrouck Missie
009 Luc Huyse Politieke Sociologie
010 Geert Buelens Europa! Europa!
011 Philippe Van Parijs Politieke filosofie
01 Peter Holvoet-Hanssen De Reis naar Inframundo
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STICHTING  
ARKCOMITé VAN HET VRIJE WOORD

stichter van het nieuw vlaams tijdschrift  
en stichter van de arkprijs
 Herman Teirlinck (1879-1967)

leden-stichters van het genootschap
Lukas De Vos, Henri-Floris Jespers, Julien Weverbergh,  
Willy Calewaert (†), Walter Debrock (†), Marc Galle (†),  
Herman Liebaers (†), Maurits Naessens (†), Willy Vaerewijck 
(†), Karel Van Miert (†),  Eddy van Vliet (†).

erevoorzitters
Herman Teirlinck (†), Walter Debrock (†), Michel Oukhow (†)

dagelijks estuur
 Raymond Detrez, voorzitter
 Lukas De Vos, ondervoorzitter
 Adriaan Raemdonck, secretaris
 Tony Meesdom, bestuurslid
 Liesbet Walckiers, verslaggeefster

werkende leden
Joseph Asselbergh, Eddy Borms, Jos Borré, Sigrid Bousset, Inge 
Braeckman, Daniël Buyle, Herman De Prins, Jan De Zutter, 
Tarek Fraihi, Clara Haesaert, Marc Holt hof, Yamila Idrissi
Jef Lam brecht, Hugo Raes, Jean-Pierre Rondas, Pjeroo Roobjee, 
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