
Welkom
Poëzie-liefhebbers uit België en Nederland 

Op de proclamatie van de 

5e Poëzieprijs vtbKultuur Holsbeek

Holsbeek, 23 januari 2021



Sterke regels/verzen in de 10 gedichten die een 
eervolle vermelding krijgen, waarvan 6 uit 
Nederland werden geslecteerd door de jury:

• akim a.j. willems, dichter, organisator Poëzie in de Pastorie, 
inwoner Holsbeek

• Erik Vanhee, juryvoorzitter, literair schrijfcoach, inwoner Holsbeek
• Franswa Houtmeyers, lid Holsbeeks schrijvercollectief (poëzie) 

Taalent, inwoner Holsbeek
• Paula M. Loeckx, (ps. Anna Malibran): dichter, romanschrijver en 

beeldend kunstenaar, inwoner Holsbeek
• Bart Verstraete: dichter



Een buurman van glas – Gino De Keyzer
‘ik zie zijn was als witte vaandels onstuimig naar 
me zwaaien
alsof ze zweepslagen krijgen en niemand die het 
ziet’

‘...gekloofde foto’s laat hij door zijn handen 
glijden...’

‘rolluiken klappertanden – was als witte vaandels… 
stem als warme handen.’



Overburen – Hannie Massuger

‘de huizen aan de overkant staan heel dicht op elkaar
als kleurpotloden in een doos - daar wonen smalle
mensen met punthoofden’

‘Hersenspinsels als dolgedraaid tuimelkruid / in 
kleurige spiralen op weg naar waar de ramen open/ 
staan…’



Kinderdromen – Esther Beers

‘ik zie vijf kleuren vuurwerk
in jou. ik houd mijn wereld
klein, kijk niet 
over de schutting’
‘paarse luchten bedreigen het fort
ze voorspellen anijshagel’



Aan mensen zit een aflopende kant –
Steven Van Der Heyden
‘alsof ze afscheid in een vorm kan gieten’

‘ze verdrijft de weemoed in haar zinnen
wordt een vraag zonder antwoord’

‘Traag ontwapent ze de woorden 
met handen als wrakstukken…’



Buurmeisje – Onno-Sven Tavernier
‘en met lege takken slaan
tegen je overdreven lange straten’

‘de rode muren van de overburen
op een ansichtkaart te laten horen
voor als de morgen 
nog is thuisgebleven’ 

‘toch kan ik jou nog zien waaien
uit je open ramen’



Flatneurose – Martine van der Reijden

‘en jaren later de schemering
zich met jouw nazaten herlaadde’
je sprong maar je naam nooit viel

‘wanhoopssprong’



Wanneer de avond helder is 
– Frank Van Den Houte

‘soms ben je vol, soms speel je met kwartieren
vandaag ben je een vale halve bol’

‘je knipoogt en ik draag je schijnsel
of wie tilt wie, net dat is ons geheim’



Doorheen de schutting 
– Hein van der Schoot

‘hij rolt een dennennaald tussen duim en 
wijsvinger en speldt zich
een epaulet op de mouw’

‘hij heeft weet van kleine profielen’
‘als hazen tegendraads lopen, als de wind zich 
tegen hem keert 
klapt hij de parasol in tot lans,’ .



Ontaarding – Kenneth Swaenen

‘we voelen ons verkeerd begrepen
staan als koeltorens in hun voortuin
uit te hijgen, langzaam
peilen we de ademruimte’

‘wat is schoonheid dan
een pootafdruk in asfalt?’



Mijn nieuwe buurman spreekt 
- Jean-Paul Rosenberg

‘ik jaag de pasgeboren zonnen uit de grond
met stormgelach scheur ik de wolken, schudt met
sterren als een dolle
bloedhond met zijn bot, als opgevoerde engel scheur ik 
langs de maan en rol de steen weg‘

‘als meester van het universum
wakker ik de regens aan tot oceaan...’
‘…loop op stelten van fantasie dus

Welkom in de buurt, maar tem mij niet’



En daar gaan we….
We hebben 10 eervolle vermeldingen …

Mijn nieuwe buurman spreekt – Jean-Paul Rosenberg
Ontaarding – Kenneth Swaenen
Door de schutting – Hein van der Schoot
Wanneer de avond helder is – Frank Van Den Houte
Flatneurose – Martine van der Reijden
Buurmeisje – Onno-Sven Tavernier
Aan mensen zit een aflopende kant – Steven Van Der Heyden 
Kinderdromen – Hester van Beers
Overburen – Hannie Massuger
Een buurman van glas – Gino Dekeyzer



En op de derde plaats staat….



Hemelvaart (Rik Dereeper)

Udo huurt al weken deze lijkkist, timmerde
het slimme binnenslot en knutselt verder aan
een wolkentrampoline, bluft de buurvrouw.
Udo wordt de betere hiernamaalskunstenaar.

Vanuit ons zolderraam zien wij hem oefenen. 
Een deksel klapt opzij, zijn hand verschijnt.
Hij hijst zich uit het houtwerk, almaar leniger,
en stapt tot waar de grond begint te veren.

Zou hij klaar zijn voor de dood? Uitbundig
reikt hij naar de hemel, springt al hoger
dan ons dak. We wuiven, zien de buurman
vliegen als de omgekeerde Herman Brood



Op nummer twee vinden wij



Welkom (Hedwig Du Jardin)

geen kat 
krabt nog aan de welcome-mat 
sinds ik onzichtbaar word  
als ik goedemorgen zeg

opgehokt met zoveel dezelfden
die denken dat ik anders ben 
me achter hun ramen gadeslaan  
en door de muren mijn stilte stelen

kom kijken of ik mezelf nog ben  
met mijn uitzicht op beton
of ook gefluister hol klinkt hier
of jij de galm kan dempen

kom gerust met lege handen
ik heb enkel armen om te spreiden



En op nummer één…



Er is geen daarom (Johan Clarysse)

De krant leest mij z'n klare feiten 
en verzinsels voor. Het ochtendlicht 
dat sluipend binnenvalt verlangt al 
naar de slaap van de nacht. 

Hoe dan een stervende wegkijkt 
alsof hij van de wereld niets begrijpt, 
enkel lichaam 
en leegte wordt. 

Hoe, een straatlengte verder
buren elkaar begroeten 
in de glimlachende weelde 
van hun nu. 



En hoe verte het vuur  aanblaast,
hoe we opnieuw gaan schuilen 
in de eenvoud van het werkwoord zijn.

Het landschap is een roerloze huid 
die mij omringt. Ik kras er 
liefdevolle letters in, een strijkkwartet,
de zekerheid dat alles goedkomt.

Of is alles andersom?
Wind gaat liggen. De nacht
trekt zich terug, ergens.
Zo is het, er is geen daarom.



• Dank je om deel te nemen aan onze
5e poëziewedstrijd

• Dank je om digitaal bij ons te zijn
• Hopelijk tot ziens !

• De jury 
 akim a.j. willems, dichter, organisator Poëzie in de Pastorie, inwoner Holsbeek

 Erik Vanhee, juryvoorzitter, literair schrijfcoach, inwoner Holsbeek

 Franswa Houtmeyers, lid Holsbeeks schrijvercollectief (poëzie) Taalent, inwoner 
Holsbeek

 Paula M. Loeckx, (ps. Anna Malibran): dichter, romanschrijver en beeldend 
kunstenaar, inwoner Holsbeek

 Bart Verstraete: dichter; 

en het team van vtbKultuur Holsbeek



En tot slot, een muzikale afsluiter door 
ons huisorkest ‘Zame’ …



www.vtbkultuur.be/Holsbeek
https://www.facebook.com/vtbkultuurholsbeek
mailto:holsbeek@vtbkultuur,be
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