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Gedichtendag 2o1z: dichtende voorbeelden
Peter Verhelst & Charlotte Van den Broeck

en lnel zijn nicurvsie bun
del Zinszing kàn hij voor
de deÍde keerde Hermàn d.
Coninck prijs rvinnen. Char
lotte Van den BÍoeck deecl
met haa. debuut 'Kaneleon'
de poëziewercl.l pÍompt van
kleDrve.schieien. en heelt net
de opvolger, 'Nachiroer', klaàÍ.
íuMo Kennen jullie elkaa.?
CHARLOÍÍEVAN DENBROECK

"Peter heeft mii door mijn
t!ïeede jaàr aàn het conscl.
vatoriun gehoipe.. Voor een
lesopdracht moesten se toen
iemand intervies,en. (?e«, Pr.
tcr) Weetie dàt nos?»
PEÍER vERH ELsT ,{a, Charlotte
wist natuullijk niet dat ik me
altijd als een co pleie,.'.!r,/c
gedràas tijdens inlervie$ s

vaN DEN aRoEcK "Wclnee,je
Nàs bijzonder svnpàthiekl,,
HUMo Waren eÍ nog Íedenen
om voor Peter te kiezen,
behalve het Íeit dat hij zo
sympathiek is?
vÀN DEN ERoEcK «Peteris zoh
beetje mijn idool. EisenlÍk ben
;k dankzij hem poèzje besnl
nen te lezen, rond mÍn 2oste
hoorde ik hcnr op Radio 1 een
ode voorlezen Àan Lamento',
een gedicht vàn Remco Cam-
peri. Dàl rvàs zo m@i. Mijn
toenmalise iief heeil nre toen
d€bundel Zoo van het denken'
van Peter càdeau gedaa., en
ook dàt lvas liefde op het eeÍ-
ste gezicht. Ik lees hen nos àl
iijd ontzetiend gÍaag. Zelfs in
diemaie dàt ik. alsikzelfÀ:n
het schrijven hen, niets van
Peter mag lezen. ArdeÍsdrin'
gen zij. noorden te hàflI door
in miin eigen sedichten. (?z's.,
Par.r) Toenik vo gezolneraan
'N à.hiroer' schreel heb ik dus
bervust niels !anlou gelezen.»

'Mensen

HUMo Beniiibekend met
Charlottes werk. Péter?
vERHELsr,{à, ikheb'Ka'
n1eleon' selezen en ikloelde
onniddellïk een lenvànte
manier laD kÍken.In haa. se-
dichten zit een vreemde com-
binatie vàn lichtheid en ver'
driet, dieikzelf ook koester
Als oude man is het natuurlijk
des te leuker om die combinà
tic bij een ionse dichteÍ terus
te vinden (/r.rr). ChaÍlotte is

hebben recht
op water
en pfopefe
lucht, maar
ook op
schoonheid'
Op z6januari is het opnieuw Gedichtendag
dejaarlijkse hoogrnis van het gestileerde
woord. Maar wat heeft een genre als poèzte
vandaag nog te zeggen, nu hoop vooral op
tweeloop rijmt, mensdom op splinterbom,
en hegemonie op ironie? Humo woeg het
aan nvee r.urige pleitbezorgers van de
dichtkunst Peter verhelst (54) en Charlotte
Val den Broeck (5).

indrukwekkend op het po-
dium.lk heb haàreens zien
voord.asen en dÀt drinst bij-
zonderdiep door. Als ik nààr
poëzie sa luisteren, ben ik
meestal nà twee gedichten het
spoor bijster, lnaar zij,vist een
helderheid en direclheid in
hààr r'!,oorde. te leggen die Íne

HuMo Een goede dichter
is niet aitijd een goede

vaN DEN BRoEcK «Nec, dat zijn
twee toiàal \eschillende vàk-

vÉFHELsr «lk bàk daarbjj-
voorbeeld niets van. Als ik uil
mijn eigen lveÍk moct voor-
lezen, zie je me altijd stààn dcn-
ken: 'Wat doe ik hier eigenliik?'
Cha.lotie niet: zii slaat cÍ.»
HUMo PeteÍ, jri 9in9 voor'Koof
g.asduin€n in de*ig jaar
dichtwerk. VooÍ een bundel
die zo'n lan9et'id omspant,
voÍmi 'Kool een opvallend

vERHELsT "Daàrvoor heb ik
voor de erste keer al Ínijn se'
dichten he.lezn. Rond bepaàl-
de sedichten heb ik de andere
g€schikt. Ik heb àlles o\elge-
tikt en hie, en dàar verànderd,
sedichten moet je soms aan
passen in een nieuwe contcxt.»
riuMoOmdatze in hun
oorspronkeliike vorm niet
goed genoeg waren?
VERH ELsr "Niet eens í,ir.rr'c).
Al hebben sommige vroege ge'
dichten niei de vorm g€vondcn
die ik voor ogcn had. MaaÍ ik
heb Beleerd om een zeke. me
dedogen !e lelen voor nrijn

HUMo Herkendeiejezelf
nog in de jonge.e Verhelst
v6n pakweg 'Obsidiaan' ol

VERH ELST «Toch ivel- (l'cgfi
Chaiohc) DÀt zr1le naqftt
ken: je rvordt ouder, mÀàr ci-
senlÍk ben je wie je bent. lk
hebsedichtente gge\ooden
vàn ioen ik rz rvas, en in we_
,en schrïfik nos altijd over
dezelfde dinsen als toen. N'lijn
schrijversambàchi is naruurljjk
geëvolueeÍd. A1 heelt dai ook
een keerzijde je verliest dc lau'
we, jeugdig€ spontaniieit vÀn
de besinjaren. Vro€ger rvas ik
bijvoorb€€ld een srote fàn van
Pixies: dat vlÀmde en dat bot
ste, en plots, midden in cen
beeld, stopte zo'n son8. Dat zàg
je ook io mijn poèzie van ioen,
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(( P." schrijf ik verdomme
eens een maatschaPPeliik
gedicht en interPreteren
mensenhet nóg als
liefdeslyriek (lacht) »

> maar nu zou ik het niet meer

vaN DEN BRoEcK «Ik merk dat
nu al, bÍ nín tweede bundel.
Voor ik aan 'Kàmeleon' be8on,
had ik'lvelSeteld tieÍ gedich-
t€n geschreven. Veel daàrvan
was in één seui oP het Papier
belaÍd, puur intuÏti€t Dat kan
ik nu niet meer: ik heb onde.'
tussen te veel bijgele€rd. AI
cirkel je wel altijd Íond dezelf-
de thematiek leven, liefde en
dood. Alle poëzie kun jë ínis-
schien weldàaÍtoe he eiden.»
VERHELST «Uit€ràard. Soms
wordt daaÍ een beetje lacherig
over gedaan, maar wie Poèzie
schrijft, h€€ft eigenlijk Ínaàr
twe€ keuzes: ofwel schrijfje
oveÍ het hed€n en wat er bui
ten, op stràat, àIemaal ge-
beurt. Eèn b€srijpelijk€ keu'
ze, want de tÍden zÍn er meer
dÀn ooit naaÍ. Otuel kom je als
dichter altijd weer bij dezelfde
drie thema's uit het leven, de
liefde eí de dood »
HUMo Mogenwedie twe€de
calègorie, waaiin'Nachtroer'
en 'Koor' zich ophouden,
dan tÍdloze poëzle íoëmen,
Charlotte?
vÀN DEN BRoÉcK «De tÍd datje
je als schijver nos de eeuwis-
heid iÍ kon dichten. is sowieso
voo$ï, \res ik (/í.,t).,
HuMoJouwdebuul,
'Kameleon', wèrd wel unaniem
lovend onlhsald. Tot ie
Íanbase behoorl, naast Peter'
ook llia Leonard PfeijÍÍ€í
VAN DE BROECK «EN dAt VOEIT

fàntastisch, maar ook een b€et-

HUMoDUíjerezelf
ondeÍtussen alzondeí
omwegen'dichteí' noëmen?
Daar worstelde ie bii ie voíge
bundelnogmee.
vaN DEN BRoEcK «[k kan niet
meer het tegendeel b€we.en: ik
ben fulltime met Sedicht€n be-
zi8. Als iemand als Pf€ijlter,
die ik bewonder, je daar dan
in bevestigt, moet je er zefook
wel achter Saan stÀan.»
HUMoJe bënt niet zomaaÍ
een dichter, iè b€nt ook
een vrouw. Dat moet dan

duchtig benadrukt woÍdèn in

VÀN DEN BROECK «EEN JONgE
vrouw dàn no8, stel je voor!
(/,rrr)'lkneleon' draaide
rond de ideÍtiteit vaÍ eën jon-
se vrouw, dus ik besriip dat
meGen mijn werk daarmee
verbinden. Maar soms wordt
de vrouwenkaart ook te snel
getrokken: daÍ is het voor de
prograÍmatie van een Poëzie-
avoíd bijvoorbeeld'belansrijk
dàt er ook een jong€ wouw
komt voordÍas€n'. rijdens de
opening van de Frankfurter
Buchmesse mochi ik samen
met A.non Grunberg het Po-
dium op. ook dàar zag je dui-
delijk de strategie achter: Ar'
non was de gevesiigde waàrde,
ik het ions€ fÍisse mei§je dat

net de lettercÍr kwam binnen-
waàien. Maar dàardoor heb
ik ivel op dat podium mogen
staan en heb ik bïzonder pfe!
tig kunnen sarnenwerken.»
VERHELSÍ «Het is Eewoon em
feit dat €r in de nieuwe g€ne-
Íati€ dichters veel vÍouwen
zitteÍ. Toeval ofniet, maar
de gedurfde, Íadicale Poëzie
komt vooral uit de vrouwelÍ'

vÀ DEN BRoÉcK «Zelfund ik
het nog te vroeg om echt van
een lTouwelijke stmming te
spreken. Ik b€n er zëfwel mee
bezis, hoor: wàt is mijn Posi
tie binnen de liieratuur? En ik
kom altïd uit bij dezelfde mn'
clusie de discussie wordt PÀs
echt feministisch als het onder-
scheid tusseÍr vrouwelijk€ eí
mannelijke schrijms niet lan-
gEr wordt genaakt.»

vERHEtsr <Het geslacht van
een schdjver he€ft me sowie-
so nooit geïnteresseerd. Bii veel
auteus is dat toch iets fluide,
nee? Àssociatief schriiven zou
iets tipisch vrouwelijks ziin.
wablieft? Ik doe niets andèrs!

HuMo Charlotte, voor

'Nachtroer', $,ildëie je eigen
persoonliikheid - vrouwelilk,
manneliik of wat dan ook-
nog meer weggommon uitje
teksten. ts dat gelukt?
VAN DEN BHOECK «NECi hO€
m€eÍ ik het EobeeÍde, hoe Per-
soonlijker mijn g€dichten wer-
den. Zegr h€t nog wel genoeg
over andeÉI als het over mezer
gaan van huis uit heb ik dai
helemaal ni€t m€€s€kresen lk

ben opgegroeid in de Kemp€n,
met veel hescheidenheid."

openingscyclus Acht'
liikt diÍect op je èigeÍ
lleídesleven geëni:'Het
huis laat zich veÍdelen in
banaíèndozen en bezitlelÍke
voornaamrísoorden / de
boekenkast in links en recht§
/ vanjou de landkaarten,
de nusseÍ en het oeuvre
van Mérquez/ikkriig
wooÍdenbo€ken in alle talen,
de blograÍieën van dlctatoís

vaN oEN BBoEcK «Die hele
cyclus is ook heel autobio-
gràffsch. Al tre€dt er weha'
keÍ verwàrriflg op als ik het
woor4,e'ik' duÍf te gebruiken:
mensen saan er dàn snel \an
uit dàt alles wat er staàt, ook zo
is sebeud. Ni€t dus.»

HUMo ln'Koor'komt het
woord 'ik' vetíassènd weinig

vEhtlELsT «Dat kan, maaÍje
struik€lt wël over de ene'wii'
na de andeÍe da.rr). Ik herken
wel de schroom waar Cha.lotte
zo mee woIstelt. Ik ben opge-
gmeid in West-VlaanderëÍ\ bij
ons 1{erd dat er ook ingeha-
merd: 'wat gij als m€ns voelt en
denkt, is totàal onbelànsrijk.'
Misschien heb ik daarom ook
voor dë titel'Koor'gekozeí: in
het beste seval is nijn bundel
een spreekbuis van en voor een
hele groep merBen.»
HUMo lniullië b€ide bundels
is een eerbetoon aan Rèmco
Campèit opgénomenr in
'Koor' een ode aan 'Lamento',
teíwiil het titelgedicht
'Nachtroer' het ondeBchÍiÍi
'voor Remco campeÍt'
meekrijgt.
vÀN DÉN BRoEcK «Toen
Campert vorisjaar de Prijs
voor de Ned€rlandse l-€tter€n
ontving, eerde h€t Nededàndse
tijdschrift De PaÍelduiker hem
met e€n speciaal thëmànum'
md. Ik heb dàar toefl'Nacht'
ioer'voor geschreven, dat lat€r
het steunpunt van mijn nieu'
we lrundel is gewordeÍ. Remco
Campert is een lichtend voor-
b€eld voor mi.i, omdat hij het
al zo lans volhoudt: 87 is hii
ondertuss€n, en hï blijft nos
ste€ds die combinatie vàn licht'
heid eÍ verdriët koesteren, die
Peter daarstraks ook al ver'
meldde.

»'Nàchhoer' is ritmisch ver'
want aan'Lamento', het ge_

dicht waarm€€ het voor mij
allemaal beson. Ik herle€s de
verz€n van Campert nog vaak:
ondertuss€n ziin ze een deel
van mezefgewoden, omdàt z€
zo nauw aansluiten bii mijn ei'
gen Sevoelswercld »
VERHELST «Het bliift ook een
geweldig gedicht, omdat er
zoveel niét in wordt gezegd.
Càmpert .oept een b€eld oP
van iemand die sameÍ m€t
zijn geliefde aan het water zit,
maar hij maakt zijn zinnen
ímit hëlemaal af. waadoor



'Schrijvers zijn uit het publieke debatverdwenen: dat hëeft te maken met deatkeervoor dezogenaamde elite die je ziet toenemen in de media.,

je als lezeÍ rveet dai het niet
goed zal eindi8en. Die onder-
toon van melancholie doet wat
go€de kunst altijd do€t: het
inspiree en wakkert in an-
deren de b€hoefte aaí om een
antwoord te formuleren. Dàr
heb ik gedaan met miin vef.
sie van 'Lamento'. Ik ben heel
blï dat Charlone dat ook heeft
gedaan: het bewijst dat poèzie
mensm nog steeds aanz€i om
zefiets te creëren. Een hoop-
voll€ gedachte.»

INFANTIËLE TAAL
Hlr o Je noemde Peler
daarnèt al een iGpiratiebron,
Cherlotle. Wat spreekt je aan
in zijn werk?
vÀN DEN BBoEcK «Hii durft
in zijn teksten iàdicaal voor
de €motie te kiezeÍr. Dar lijkt
misschien \.€iz€lfsprekend in
poëzie, maar dàt is het aler.
minst: zek€r vandaag wordt er
van jonge dichterc verwacht
dat z€ in hun w€rk èen heel
duidelijke Ínening verkondisen
over wàt er in onze màatschap.
pij sebeurt. Alsje dat niet doeL

moet je de relevantie van wÀt
je doet al snel gaan v€rdedig€n.
Terwijl de gedichten \.an Peter
net iiz€rsterk zïn, zonder dat
ze daarom meteen maatschap-
pelijk relevant zijn: zë vertellen
o\'€r schoonheid, or,Er €rotiek
en het lichamelijke 'oei dat
mag dus ook,'dacht ik toen ik
voor het €erst zïn g€dichlen las
(lacht).'
VERHELSÍ «Schoorfieid is een
lelijk woord geworden, hè. Ter-
wíl het verdori€ €en rnensen-
recht is. mensen hebb€n Í€cht
op water en propere lucht,
maàr ook op s.hoonheid. En
dan heb ik het Íiet ov€r van
die krulerige karàm€Ien-
verzen, daar krijs ik zelfook
het schurft van. Maar de pure
schoonheidse arins, die is in
staat een mens fundamenteel te
verànderen. Ik wéét dat omdat
ik het zelfheb zieÍr gebeuen
in zuid-Afrika: mïn vrouw is
letterbeeldhouwster en ze heeft
een pmject op potën gez€t in de
sloppenwijken rcnd Kaàpstad.
Het is daar srimmis, in die wij-
ken: miljoenen mensen wop

deÍ er àan hun Iot overgelaten
en \,(]or de kindeieí is er ge€n
fatso€nlijk onderwijs. Via onze
vzw kunnar z€ nu wel naar
€en goede school gaan, buiten
de sloppenwijken. En hun ou-
ders laten we, via het letter-
b€€ldhouwen, kennismaken
met kunst. De impact daal1an
is enom: zs bloeien helemaal
opën en ze worden er w€erbasr
door. Uit die schoonheidserva-
ring valt dus een enorme rijk-
dom t€ puren. tk pleit €r dan
ook vurig voor om ze \4ror ie-
dereen op€n te stellen.»
HUMO De schoonheid van hel
door jullie beoeÍende genÍe
is blijkbaar niet voor iedëreen
wèggelegd. OÍ zoals Bernleí
alzei:'Poëzie is de meèst vrije
kun3lvorm, omdat er geèn

vÀN DEN BFoEcK «Bundels
verkop€n inderdaad moei
zaam. Maar de manier rvaar.
op ensen poëzie beleven,
díé is veranderd. De tïd dat
je thuis een bundel s€dichten
opensloeg om €€n uur lang in t€
lezen, is waarschïdijk voo$ii.

Maar naar poëzie gaaÍ luiste-
ren is best populair bij jonse,
rcn. De Nacht van de Pdzie is
ioch altïd een succës? Twee-
duizend mensen die urenlans
naar gedichten komen luist€-
r€nl En in Antlverpen, waàr ik
woon, kunie biina elke avond
vàn de week naar eën liteni-
re sho\r, e€n vrij podium ofeen
Poe bxs la n saÀn l<rjken. v ooÍal
dat laatste slaàt aan: het l€unt
een beetje aan bij mp, met Lr€l
8evoel voor ritmiek, en is echt
gemaakt om op eer podium të
brengen. Het genre is ook per-
f€ct op maat van deze tÍd, want
het is de bedoeling dàt je met
je teksten een maatsrhappelijk
onrecht aanklaagt ofj€ onvrede
over iets uitspre€kt.»
HU o Heb jiije ooit aan een
poel/ysldfi gewaagct?
VAN DEN BROECX «lk heb het
weleens Seprob€€rd, maar he-
laasi ik bleek er niet cool sE,

fluMo Wat vind ie ervan, Petèr,
dat Charlotte vandaag voor
een onzekere loopbaan als
dicht6rkiest?
VERHELST «Geweldigl Àls je
beroemd wilt worden ofveel
geld wilt verdienen, moet jë er
natuurlïk niet aan beginnen.
Maar ik ben heel blij dai
er nos steeds jon8eren zijn
die zich aan poëzie wagen.
In mijn hoofd wordt poèzie
als g€nre ook alle€n maar
b€langrijkea ong€acht haar
popula t€it.»

vEBHELSI «Poèzie is taalstudie
in haar puurste vorm - dat
klinkt saaier dan het is í/arr.É).
Menso Saan vandaag enoÍm
slordig om met taal. Maar wie
het gewend is g€dichten te le-
zen, weet datje die niet in één
keer kunt \,atten. Datjë ze op-
nieuw en opnieuw mo€t l€u n
en datje het over nuances mo€t
hebben, alsje wilt.lveten \ at
ze betekenen'. Die taalstudie
kun je evengo€d toepassen op
wat er allemaal op tëlevisi€
en internet wordt gezegd: ook
daar is het raadzaam de nuan-
ces te horen iÍ wàt €r bewee.d
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wordt. Zeker als het over po'
litiek Baai: daar is het verschil
tussen wat er wordt gergd en
wat er wordt vdzwegen bete-

HUMo Maardataandachtig
luisteren en lezen ziin we
stilaan verleerd?
vERHELST «Ja, onze taal is ge-
infantiliseerd. Die verschra
ling zie je op het intmet, maar
evëÍgoed in de kmnten. Een
geschreven zin mag niet lan-
ger dan zeven woorden zijn,
tenvijl eÍ op televisie op een
almaar primitievere manid
wordt seomnuíice€rd. Het
moet allemaal heel dirert en
onelinerachtis zïn. Net daarom
is het zo belansÍi.ik oln de taàl'
sevoelisheid bii onze jonseren
aan te scheryen. wie de taal
doo.Brondt, is veel minder een
srP.elbàlaan the ptucn that be.»
HUMo ls al hel online
getwéet e€n uitwas van diè
iníantilisering? Ol net een
uitgelezen kans voor digitale
dichteÍs?
VERHELSÍ «Beperkingen kun-
nen so€d zïn bij h€t dichten.
Màar zoals Twitter nu wordt
gebruikt? Nee, bedankt, ook
daar word je in het keuÉlijf
vàn de oneliner gedwongen.
voor mii is de nuànce veel be'
laÍgrijkq en die verdampt

vÀN oEN BRoEcK «P.Éziestrrt
haaks op wat bij Twitter zo be-
lansrijk is, het spitse, vluchtige
en vergankelijke. Poizie is net
de ultieme vorm van verha-
gin&»

WOEDE IN VERZEN
HuMo Peter zei daarstraks al
dal àet besrÍpeliik is clat er
vaÍdaag meer geëngagèerde
poëzie wordt seschreven,
omdat de lliden ernaar zijn.
VANOE BRoEcK<<Ja,maa.
voor mij betekert poëzie altíd
enga8ement, ook àls het im'
pliciet is: in je posing om iets
te zeggen schuilt al een ver-
zetsda d.(Derkt tansw)
Teselijk is poëzie ook een
belacheiijk middel omje ver'
oÍtwaardiging uit te druk-

122 / HUMO

ken, nee? Donald Trump
wordt verkozen, de hele we-
reld schaart zich achter zijn
voor- of tegenargumenten,
zelfbenje woedend en dus sa
je... een sedicht schriiven: dar
is toch potsierlijk?"
HUMo Peter, jii ondernam
in 2015 anders een mooie
poging met'Erwa§een6
hét wateri een gedicht
geihspheeÍd op dè
ondeÍtu$én iconische Íoto
van het Syrische jonqetie
Aylan, dat voor de Turkse kust

VERHELST «Onlangs stuur-
de iemand me daar nog een
opmerkellike mail over Hï
schEef. 'Ik hebje sedicht se-
lez€n €n vroeg me alwaar het
volgeís jou ove. Bat.'In dat
beld \?n de solven die zich op
het strand sooien, zas hï Dà-
me[jk de teloo.gang van een
liefdesrelatie Ik wist niet wat
ik làs: dàn Íhriifik veldomne
eeÍs een concreei, maatschap-
peliik sedicht en interprete'
rcn mosen het nóg als liefdes-
tyÍjek (hlcht).

»MaàÍ dat g€dicht... Ik
kon niet slapen omdat ik die
foto had gezien en ik wilde er
'woordefl voor vinden'. Dat is
toen op mijn Facebookpàgi'
na beland, waàrna ik telefoon
kreës van een k.antenjourna-
list: ofze het mochten afdruk
ken? Omdat ik het op Face-
book had gezet, wàs het toch
alvan iedercen dushebik
maar'ja gezesd.»
HUMo Heb jii het voorbije
rotjaar - Trump,lS, de
vluchlelingencíisis - nooit de

'Bundels verkopen inderdaad moeizaam. Maaí de Ínanier
waarop mensen poezre belevel. díe rs verà_dè o.

(( rret is zo belangrijk om de
taalgevoeligheid bij onze
jongeren aan te scherpen:
wie de taal doorgrondt, is
veel minder een speelbal

drang gevoeld om daar iets
oveÍ te schíijven, Charlotte?
vaN DEN BRoEcK«Ík heb me
vaak genoes kwaad gemaakt,
maar de reflex om die woede
in een gedicht te gieten heb ik
nog nooit sevoeld. Poëzie is
voor mij seen soed niddel om
zulke dingen te veNerken

laat staan om anderen van
mín standpunt te overtuigen.
lk ben eerder geneisd om veel
te praten met vrienden.»
HUMo En toch sluipl dé

actualiteit ook biijou binnen. ln
het slotsedicht var jé bundel
'Nachtroer'schÍÍf ie !e ,ou
een bool willen bouvren / Past
het niet? / wees blii dat ie een
íout hébt semaakt
/ §tíaks zalje de Íout niet
meer maken met h€t e6hte
materiaal.'
vaN DEN BRoEcK «Ja, dat beeld
sàat voor nij over een af'
scheid, maar het kan dooÍ
het vaak gebruikte be€ld vàn
de vluchteiinse.boten in de
media evensoed als eÍsase-
ment g€lezen worden. lk heb
bewondering vooÍ dichte.s
die het over maàtschÀppelii
ke thema's kunnen hebben en
teselijk hun kunstvorm niet
verwàarlozen. Dat is het àller-
hoosste, hè. Maar in de p.ak-
tijk lopen die tw€e àmbities
elkaarvaak voor de voeten.»
vEBHELSÍ «Ilja Leonard
Pfeijfer heeft zo'n bundel met
uitdrukkelijk geëngageerde
gedjchten uitgehacht ('Idylvan the powers tbat be >,



1€n', uit 2015, red.). En eÍ ver-
$hijnen er binnenkod nog,
van andere dichtërs.»
vaN DEx BBoEcK «Pfeiiffer is
er ook heilig vàn overtuigd
dat jonge dichters zich geèn-
gageeÍd mo€ten opst€llen in

vÈEHELsr «Ik respecteer IljÀ,
ei ik heb zijn bundel met in-
stemming gelezen. Maar ik
vraas me af of zo'n uitdruk-
kelijk 8eënsaseede poëzie
echt g€éngageerder is dan
die in àndere dichtbundels.
Zoals Charlotte daàmet al
zei: poëzie is altiid engage-
ment. Tegelijk vind ik wel dat
schrijvers vaker hun stem
moeten laten horen: als be-
roepssroep zijn we volledis
uit h€t publieke debai vel.
dwenen, terwijl dat ooit an-
ders is geweest. Dat heeft
vooral te maken met de àfkeer
voor de zogenaàmde elite die
je nu ziet toenemen in de m€-
dia. TeÍwijl ik het net enonn
intercssant vind als ieÍnand
een heldere staat opmaakt
van wat er vandaag àan de
hand is, en die ook behoorliik

HUMo Vool ie die behoefte
ook, om een soort siaat op te

vERHElsÍ i<Ja, zeker vandag:
het zijn verwàrrende tijden.
Als srhdjver b€n je sowieso
een soort seismograaf, die zut
ke tillingen opvangt. Ook ik
vo€l steeds meer de nood om d
iets over te schrijven.»
luMo Daarln 3ta je niel alleèn:
de opinies, analyses en
mèninkjès tierden nog nooit
20 Welag,
vÉÉHELsr «Ja, al ziin die er al
Iang niet meeÍ om echt de dia'
looS met elkaar aan te Fraan. Er
vlamt ergeÍs een mening op,
en ondertussen wordt de bak
stront al klaargezet om orer di€
mening uit te kiep€ren Wàar
door het nooit tot een echte dis-

VÀN DE BBOECK «Het vreern-
de is ook dat al die Íneningen
niet voor een b.edere kijk op de
dingen zorgen, integend€€l: het

iÍdividuele percp€ctidwoÍdt
net verengd, omdat wE alle-
maal neer in een zelfsekozen
bubbel Saan leven. Dat merk ik
zelfook de vriendm met l^,ie
ik rne ornring, delen slobaàl g€-
zien rnijn menins over Tmmp
of de vluchteliÍgencisis. M€t
mensen die een andere mening
zijn toee€daan, kom ik relatief

HUMO Wat zou het speerpunt
van jouw stand van uaken dan
zÍn, Peler? WaaÍ kun ie ie
èchl lwaad over haken?
VÉFHELST «De manier waarop
we hier in Belgiè met vluchte,
ling€n omgaan, vind ik mens-
onterend en contÍaproductiet
ook dat h€b ik helaas weer
met eigen ogen mogen aan-
schouwen. samen met mijn
vrouw wilde ik iets doen voor
de vijf honderd vluchtelingen
die hier voris jaar in sijse"
le (bij Brusse, red.) aankwa-
men. Die meÍsen ivorden hier
door de overheid als poten'
tiële misdadigers gezien.
Onze politici houden onder"
tussen doodleuk vol dat we
een degelijk asielbeleid voe-
ren. Maar de realit€it ver-
schilt grcndig van wat zij be'
weren. Het asielbeleid is g€€n
beleid, maar is Sefocust op
kortetermijndenken. Die fun-
damentele leugen, di€ zou
ik eens helder willen neer'
schriiven, al lijkt een sedicht
me daarvooÍ niet de gepaste
vorm. E€n pamflet, dat moet

HUMo Aan deslaE!lX
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