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We kregen dit jaar 139 inzendingen uit heel Vlaanderen. Ook kwamen 59 van 
die gedichten uit Nederland. Onder de inzendingen was er slechts één gedicht 
van een Holsbekenaar. De jury telde dit jaar opnieuw vijf leden, drie waren er 
de vorige jaren al bij en  we hebben die aangevuld met twee nieuwe leden. 
Paula Loeckx en Bart Verstraete vulden het vaste team met Akim Willems, 
Franswa Houtmeyers en Erik Vanhee aan. Nadat we elk onze top-20 hadden 
samengesteld, kwamen we samen vrij vlot tot een top 13 en een top 3. Omdat 
het Holsbeekse gedicht niet in onze top 20 voorkwam hebben we besloten om 
dit jaar de prijs voor het beste lokale gedicht niet uit te reiken.   
 
Na de succesvolle opdracht vorig jaar (185 deelnemers) gaven we dit jaar een 
breed thema op: ‘buren’ en dat leidde tot talrijke ‘Corona gerelateerde’ 
gedichten. De buurt werd tijdens de lockdown belangrijker zowel in positieve 
als negatieve zin.  De kwaliteit van de gedichten was erg uiteenlopend dit jaar, 
wat de keuze voor een toptien iets makkelijker maakte.  Een viertal gedichten 
staken er bovenuit, maar we vonden uiteindelijk nog 10 extra gedichten zeer 
lezenswaardig zodat we uiteindelijk een top 13 hebben samengesteld en dus 
naast de top 3 nog 10 eervolle vermeldingen wilden toekennen, kwestie van 
sluimerende talenten een duwtje te geven. Op 138 inzendingen is zo’n top 13 
plek dus waardevol en we hopen van al die dichters nog meer te horen en te 
lezen.  

We hebben ook weer een bundeltje met net iets meer dan 30 gedichten, die 
ons zijn opgevallen, samengesteld. Ze staan in willekeurige volgorde.  

 

Het thema was afgelopen jaar ‘buren’ en veel gedichten wezen in de titel al 
expliciet op dit thema, een beetje jammer want een thema hoort eerder in de 
subtekst dan in de tekst.  

Met het thema kwamen veel gedichten over types van buren, nabuurschap, 
corona straatacties van applaus tot aperitieven maar ook gebrek aan contact 
en familierelaties terug. Enkele gedichten verwijzen ook subtiel naar de corona 
drama’s, het lijden en sterven. Veel gedichten zijn dus actueel maar de beste 
zijn niet tijdsgebonden en hebben een universeel karakter.  Onze selectie van 
de beste 13 gedichten is heel gevarieerd, er zitten verschillende poëtische 



genres in van parlando gedichten,  eenvoudige, speelse en creatieve gedichten,  
waarnemingsgedichten in haikustijl  tot filosofische, metaforische en vrij 
hermetische  gedichten die vaak herlezen noodzakelijk maken.  Sommige 
gedichten suggereren ook de traumatiserende collectieve corona ervaring, wat 
die gedichten een herkenbare en universele waarde geeft.  

Naar de vormgeving vallen ons alweer vele knappe en originele beelden op die 
de dichter projecteert op ons innerlijk netvlies. Dat veel mensen in zowel 
Vlaanderen als Nederland gedichten nog altijd associëren met rijmen, zeg maar 
rijmelarijen, is blijkbaar niet te vermijden. Toch bespeurden we hier en daar 
zowaar een sonnet, soms met een rijmschema en ritme dat klopt.  

 

Op de derde plaats komt een   verhalend gedicht in een strakke vorm en 
natuurlijke verteltrant dat treft door zijn bizarre, surreële inhoud: een speelse 
benadering van de dood met knappe woorden en vreemde beelden. De 
originele benadering van een ‘stervende buur ‘ roept een heel eigen wereld op: 
‘hij huurt al weken deze lijkkist en knutselt verder aan/ zijn wolkentrampoline, 
bluft de buurvrouw./’ 

Het gedicht vereist meerdere lezingen,  bevat niet veel beelden, wel originele 
woorden als  “wolkentrampoline, hiernamaalskunstenaar”. Tenslotte zien we 
de buurman ‘vliegen als een omgekeerde Herman Brood’, wat verwijst naar de 
titel van het gedicht. 

Wat een verrassende, creatieve en humoristische invulling van het thema. Je 
zal er maar aan denken om een hiernamaalskunstenaar die een 
wolkentrampoline knutselt ten tonele te voeren wanneer je de opdracht krijgt 
een burengedicht te schrijven.  
De mooiste regel: “en stapt tot waar de grond begint te veren” schuift gepast 
poëzie in de verder verhalende stijl van het gedicht. Het gebruik van de ‘wij’, de 
toekijkende buren, die wuiven vanuit het dakraam, brengt de lezer tot 
genietend glimlachen.  

 

Het gedicht dat eindigt met ‘de omgekeerde Herman Brood’ heet 
Hemelvaart van Rik Dereeper uit Rollegem 
 
 



De tweede plaats, het zilver, gaat naar een gedicht zonder hoofdletters en 
interpunctie, een vloeiende, poëtische beschrijving van het gemis aan 
burencontact. Elke strofe bevat mooie beeldspraak in en de slotregels zijn 
ijzersterk. 

Het gedicht is samenhangend en zeer zuiver geschreven zonder overtollige 
woorden en plaatst de lezer subtiel in dit bijzondere Corona-jaar: ‘...kom kijken 
of ik mezelf nog ben/met mijn uitzicht op beton/...’ 
Poëtisch taalgebruik in de beschrijving van gemis aan contact kenmerkt dit 
gedicht: sinds ik onzichtbaar word / als ik goede morgen zeg/ door de muren 
mijn stilte stelen/ of ook gefluister hol klinkt’  . De dichteres werkt met 
suggestieve beelden, niet uitleggend, schijnbaar vaag en toch heel helder: 
opgehokt met zoveel dezelfden / met mijn uitzicht op beton verwijzen 
bijvoorbeeld naar het leven in kale, koele appartementsblokken. Het verlangen 
om te ontsnappen aan anonimiteit en eenzaamheid wordt met korte en 
accurate beeldspraak meegegeven. Sterk. 

De ‘lege handen’ en de ‘ik heb enkel armen om te spreiden’ zetten het 
orgelpunt van dit knappe gedicht.   

Welkom van Hedwig Dujardin uit Bierbeek 

De winnaar… is een hermetisch gedicht dat na elke lezing meer aanspreekt, 
bevat zeer poëtisch taalgebruik en mooie beelden. Vooral de voorlaatste en de 
laatste strofe zijn sterk. Personificaties en contrasten geven het gedicht een 
innerlijke spankracht tussen de werkelijkheid en de fundamentele vragen die  
ze oproept.  

Het gedicht is goed gestructureerd, heeft een vrij mystieke inhoud die hier  
en daar mooie beelden oproept. Een gedicht waarbij de lezer ruimte wordt 
gelaten voor eigen invulling maar dat op het einde een existentieel karakter 
krijgt: ‘hoe we opnieuw gaan schuilen/  in de eenvoud van het werkwoord zijn. ‘   

Het gedicht viel meteen op door zijn heldere stijl en strakke vorm, zijn originele 

verwoordingen, alleen al de aanhef:  ‘De krant leest mij z'n klare feiten/ en 

verzinsels voor...’ Ook prachtige beelden in het gedicht. En zo’n rijkdom aan 

droom en denken: Nogmaals: ‘ ...hoe we opnieuw gaan schuilen/ in de eenvoud  

van het werkwoord zijn./...’ De slotregel verwijst naar de titel en rondt zo mooi 



af. Een gedicht dat van de beelden buiten helemaal naar binnen trekt en 

concludeert: ‘ Zo is het: er is gaan daarom’. 

De winnaar is ‘Er is geen daarom’ van Johan Clarysse uit Brugge  
 
De jury - Holsbeek, 23 januari 2020 
 

· 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 Loeckx, (ps. Anna Malibran): dichter, romanschrijver en beeldend 

kunstenaar,  inwoner Holsbeek 
· Bart Verstraete, dichter (De Haan) 


