POËZIEWEEK 2022

“DAKNAM DICHTer”
in de kerk van Daknam
zondag 30 januari 2022 om 11u

VOORWOORD

Welkom op ons jaarlijks feest van het poëtisch woord.
De kerk van Daknam wordt stilaan een merkteken in het
landschap, niet alleen als centrum van een gemeenschap maar
ook als vuurtoren van de Lokerse poëzie.
Wat we beogen met de werkgroep poëzie is aan de mensen van
Lokeren een podium te geven om hun gedichten te confronteren
met het publiek. Want bestaat er kunst als er geen treffen is
tussen maker en een publiek?
De poëzie die jullie vanop dit vrij podium wordt aangeboden is
erg gevarieerd. De diversiteit in taal en stijl, in ritme en
beeldspraak, in onderwerpen en thema’s is groot. Daarom alleen
al is dit gebeuren boeiend. Bovendien zullen jullie
geconfronteerd worden met zoveel persoonlijkheden als er
deelnemers zijn, stuk voor stuk mensen die het aandurven zich
kwetsbaar op te stellen, zich via het woord bloot te geven.
We zijn met velen dit jaar. We brengen 4 sessies van telkens 4
dichters met elk 2 gedichten. Vorige jaren hadden we ook nog
een podium op “de dag van de poëzie” in de bibliotheek, maar
door een wijziging in de programmatie van de bib, plooien we
terug naar onze stek hier.
17 deelnemers? De gelegenheden om kennis te maken met hen
(en met dichters in het algemeen) zijn erg beperkt. Wij hebben
er dus geen ogenblik aan getwijfeld om met z’n allen jullie
aandacht te vragen.
Wij hopen van harte dat wij jullie aangenaam zullen verrassen.
Voor de streepjes muziek stellen we jullie Gerry De Mol voor.
Een gekende muzikant die zijn sporen op vele velden heeft
verdiend. Dat hij ook van Daknam is vind ik persoonlijk een
prettig detail.
Ik wil het bestuur van de kerkfabriek Daknam bedanken om ons
deze unieke ruimte ter beschikking te stellen en de Toeristische
Dienst van de stad Lokeren voor de drankjes bij het
binnenkomen.
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Muziek

Alles wordt omkaderd door Daknamees Gerry De Mol.
Gitarist,
multisnariër,
componist,
werelden
huiskamermuzikant. Gerry schrijft liederen en cocktail
poëzie, literatuur en verhalen in gulzige muzikale slokken.
Hij gunt ons een kijkje in zijn poëziemuziekkoffer.

Gerry De Mol
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Chris Marmenout - Fibrinogeen

alle geluiden van dit huis zijn me zo vertrouwd
ik weet zelfs hoe de wind een bocht
zal nemen langs de gevel
of een sforzando inzet
in de bovenverdieping van mijn tuin
waar een verinnigd kruinenlandschap
zich een weg baant naar een belofte van oneindigheid

je vraagt je af
waarom bomen altijd hoger willen
en van puur plezier hun tenen krullen in het gras

ook als ze de wind niet hoorbaar maken
zijn ze me dierbaar
in de luwte van de eiken wacht
een bedje vertelbare stilte
er bloeien lelietjes-van-dalen en bosviooltjes
en heel misschien een soldanella alpina
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Chris Marmenout -Lieftallig is dit gezicht

lieftallig is dit gezicht
dat geen zien meer
maar een horen is geworden
een echo in een gesluierd landschap
waar mannen geuren naar jasmijn
en vergeten gedichten

voorwaar geen sinecure
je gekoesterd in woorden bewaard te weten
als een Minoïsche vaas in een Fins museum
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Elien Saey-Van Peteghem - Ge-eikt

Ook de mooie grote eik
die in de zomer met donkergroen loof
statig in de wei stond
verloor blad per blad
zijn weelderige kruin.
Het leven loslaten gaat niet ineens,
dag per dag nam je een beetje afscheid,
als een okergeel herfstblaadje dat zachtjes naar de grond
dwarrelde.
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Elien Saey-Van Peteghem - Sterrennacht

Heel onverwachts
In het holst van de nacht
Waarin alles verloren is
Met als enige uitzicht: de duisternis
Wanneer niemand meer lacht
Met de tranen op wacht
In een sluier van spijt en gemis
Met het hoofd in een eindeloze crisis
Glinstert hoop die de pijn verzacht
Als sterren vol geloof en kracht
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Maurice Dedova - De gebrookte schaats

Het gebrookte stuk van de schaats
is te vinden in de emotie van de stoere
doch beschermende herinnering.
Daar waar alles kon en nog steeds kan.
Stof wat roest af en vindt terug
het onderweg zijn op het gladdig ijs
de glimlach die onder je mee reist
en de omzwachtelende koude.
Ons zien gaf,
na het versplinteren van ijs,
de winter warm.
Een val
een vol hand geluk,
het hart klopte kinderblij.
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Maurice Dedova - Wijdopen

Wijdopen hield je stem
mijn mond mijn ogen
onzewild strelende blik vast.
Vaster was je hand vast greep je
mijn hart en bracht je
een nieuw thuiskomen, zoals de do
re mi of de la die met warmte klonk
toen en daar.
Daar in de adem van tijd met het
zachte sluiten en met open
met open mond proeven van wat later
nu is.
Zijn we dan,
nu.

11

Georges Van Damme - Moe

knip de maan uit de prikmal van de nacht
en kleef haar op de hemel van je bed.
ik zal stil kijken hoe ze het tij in je keert
en jij als zee zal zijn en rustig deinen.
en mijn verlangen zal in dromen smelten
in warme baden weemoed en ontroostbaarheid
terwijl jij tijdloos weg zal drijven
ruist zacht je adem door het helmgras op mijn huid
ik zal onhoorbaar zijn
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Georges Van Damme - Weerzien

we zaten op het terras
de lelijk huishoudende tijd te bekijken
wat er met ons was gebeurd
in al die jaren weg
hoe we toen ook niet
een hand toevallig dichtbij legden
of op een dij, om iets te zeggen
dat aandacht wou
we zagen aan elkaar
het nooit gebeurde
en lijmden de gebroken tijd
met stukken door elkaar
kinderen weer klein
ouders weer levend
het wisselende landschap
van werk en liefde
en wat we niet meer wisten
klonken op geluk en
verdronken de donkerte
die ons ook overviel
bij het opstaan
zij weg naar de nieuwe verte
ik op mijn fiets naar nu
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Herman Fierens - Aardappelveld

Wat niet verdort wordt omgelegd
wat niet wordt omgelegd zal snel verdorren
de tijd is rijp
zij dansten rond het brandend loof
en als de vuren doofden
gingen zij slapen in het bos
tot zij wakker werden
van de dauw en van de honger
in elkanders armen
wij kijken de velden van ons weg
wanhopig zoekend naar wat nog rest
van hun verhaal.
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Herman Fierens - Verjaardag

Ik wil nog eens mijn vingers doen geloven
in hun vuist die ijs kan breken
om te kijken naar de vissen in de wolken,
naar mijn rimpelend gezicht, gemazeld
door de sterren en gebrandmerkt door de maan,
in hun onverbiddelijke greep die, als gegoten
passend rond je nek, een kus afdwingt
waarin jij je mag wreken, even onverbiddelijk,
voor de halfzachte tederheid als zij
gedachteloos over je lichaam dwaalden,
in hun wondbaarheid als zij op tafel liggen,
de nagels naar beneden, op andere vingers
wachtend, die ze nauwelijks beroeren,
traag heen en weer, over huid en eelt.
En dan, wie weet?
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Indra Rogiers - Gezelligheid

Samen eten en leuke verhalen vertellen
Waar iedereen gelukkig van wordt
Rustig wegzakken aan tafel met mensen waar je om geeft
Met wie je dingen wil delen
Smakelijk lachend genieten bij de honger naar woorden
Verlangend naar het dessert
Van zinnen waarvan je begint te dromen!

16

Indra Rogiers - Zonnestralen

Wolken verdringen met je onmenselijke kracht
Openen van een volgend verhaal
Even vergeten maar heel snel gewoon
De warmte laten binnenkomen
Om positief terug het sombere te verjagen!
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Jacques De Maen -De natuur

De natuur voelt zich schuldig en de heester werd
gevangen in webben door spinnen achtergelaten.
De eenzame man op het bospad der vergetelheid,
herinnert zich de impulsen niet van de seizoenen.
De natuur ondergaat de hergeboorte van Japanse
kerselaars met adem die zich tot de twijgen richt.
De geruisloosheid van het landschap bijt zich vast in
duinhelm en golven die te kwader trouw werden.
Wie het gras van de heuvels turkoois schilderde kan
geen natuurliefhebber zijn en margerieten hekelen.
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Jacques De Maen - Afglijden

Afglijden en bidden dat herfstbladeren zouden regenereren
tot vruchten van een exotisch zonneparadijs in de Caraïben.
Afglijden naar het vulkanische meer met onvruchtbaar water,
dat leven verstikt en amper nuances in de zwavelstroming legt.
Afglijden naar de onderwereld van de macabere witte bomen
met verboden vruchten en boomwortels als geslepen machetes.
Afglijden naar de blanke keien van het strand dat de oplossingen
verzwijgt en ons namen toefluistert met een poreuze weerklank.
Afglijden naar een wereld die de continenten in een visnet houdt
en het verglijden als consternatie van ons schijnleven aanvoelt.
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Jean-Marie Van Roosbroeck - Langs het strand

De maan leek het
Zo had de wind het zand geplooid
Tot zachte waan
Wij wandelden tezamen zij aan zij
De vloedlijn langs
Zoals wij door dit leven gaan
Gejoel van zomer bedolven weggewist
Onder een speels continuo van zon en golven
Vreemd gevoel van leegte in overvloed
Aan jade en turkoois
In steeds wijder kringen wiekten meeuwen
Jaarringen over ons en zoveel moois
Wenkend
Dat het nu winter was.
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Jean-Marie Van Roosbroeck - Geschenk

We kwamen op een samenloop van wegen
Waar het toeval -meer dan eldersOp ons wacht
Sloegen de avond in
Door zon en stilte werd de straatwaarde toen
Gevoelig maar geruisloos opgedreven
Alsof de vrede van de aarde
Hier zijn toevlucht had genomen
Het komt mij nu voor dat ook wij
Meer dan gewoonlijk zwegen
Een wonder ogenblik toen jij
Die mijn weg zo vaak hertekent
Vogels groen en wolken wijst
Niet zag wat ongezien en ik
Je toonde hoe de late zon zich vlijde
Op gele bloemenpracht
Je dit te mogen geven
Een weide opgehemeld
Door een avondzoen en de illusie
Dat met dit beetje licht
De nacht nog te voorkomen.
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Jean-Pierre De Bock - Jager-verzamelaar

Voor ik op pad ging
nam ik mijn graafstok uit de kast in de hal.
Lang liep ik langs de oever
terwijl de rivier een vergeetlied murmelde.
Toen ik eetlust kreeg
pulkte ik behoedzaam in de wal,
weerbarstig als het ochtendnieuws.
Dra stootte ik op een hard voorwerp
en diepte behendig een doosje sardines op.
‘In eigen nat’
stond geschreven in het zangerig Portugees,
zo typisch voor deze vis.
Ik plukte een blikopener van de dichtstbijzijnde boom.
Al dat metaal in de natuur,
ze moesten er iets aan doen, dacht ik.
Maar eerst ontbeet ik smakelijk.
Eén visje kon ik niet op.
Terug in zijn natuurlijk element leek het
‘geluk’
te verwerven.
Ik echter volgde mijn weg met een enigszins ontheemd gevoel.
Beter had ik de versheidsdatum nagekeken, meende ik bezorgd.
Het ijzertijdperk is veeleisend voor een ontwricht mens
hongerig van hunkeren en stappen.
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Jean-Pierre De Bock - Terra lncognita

Ik dacht
ik neem een vers vel schrijfpapier
wit als een bruidsjurk, want
de inkt in mijn pen
wordt dor als het sap in mijn knoken.
Het hart pompt niet meer
verzuipt als dusdanig.
Een kwade geest
heeft mijn werktafel herschikt.
Niet een nieuwsgierig blad
hou ik in mijn handen
maar
de oriëntatiekaart.
Met paden en pleinen, straten en banen
beken, grachten en kanalen.
De rivier en de zee.
Berg en dal.
De Grote Witmaker heeft alles
met kalk dicht gepleisterd.
Terra Incognita.
En
mijn kompas
is al jaren het noorden kwijt.
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Katrien Bauwens - Betekenis misschien

tussen zon en maan
in spreidstand
zwalpen wij
hier
op aarde
en toch
soms
voelen wij ons
aanééngesloten
een verband
verbonden
tuimelen in struiken
snuiven zoete wortels
nestelen ons in sterren
hangen ondersteboven in blauwe hemels
tussen berg en bos, Mars en modder
zijn stof en steen
water en wind
zalig, zeker, zot en zat
van kluiten grond
alles tegelijk
vertakken wij tot
één
kom je mee dan?
fluister
luister je?
wie weet
zijn wij alles samen
het bestaan
één verhaal
is dat
betekenis misschien?
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Christine Rosine Van de Velde - Weldaad

De ijskoude nacht
Is bijna geweest
Het oosten maakt zich op
Voor de komst van de zon
De weldoenster verbant
De kille duisternis
En schiet haar vuurpijlen af
In huis schudt een hond
Het felle schijnsel uit de ogen
En zonder enig verzet
Volgt hij het lichtspoor
Over het vloerkleed
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Christine Rosine Van de Velde – Nieuw pad

Het pad lokt vooruit
Traag maar kordaat
In de open vlakte
Aan de horizon
Houden wolken beraad
Morgen juicht de wind
De hemel open
Ontdaan van elke sluier
Klaar voor een nieuw verhaal
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Len Maurielo - Piepklein

Piepklein vodje vogel
net boven reikafstand
vederloos folletje
onooglijk klein bekje,
niet eens een fluitje,
slechts piep,
piep – piep;
niet echt oogjes,
eerder een schets
een schatting van
waar het komen zou
zelfs niet een lied,
slechts piep,
piep – piep;
een niemendalletje
piep-moei-alletje
piepklein voorvalletje
tuinindruk op de
zomerzonnewende
van, piep?
piep – piep;
amper pluimen,
nog van het dons
niet ontdaan, maar
een hart dat in ‘t lijfje
‘t gretige leven pompt
en piept,
piep – piep;
…,
om maar te zeggen
hoe piepeklein
de kern van leven
toch kan zijn!
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Len Maurielo - Zwijgen

soms fluit ik de merel uit de schutting,
loop dan weer gewichtig door mijn straat,
maar begrijp niet, in gedachten verzonken,
waarom dit nu net deze richting gaat
maak met visie en argumenten
van mijn mening vaak mijn werk,
maar lees ik de tranen in je woorden,
dan ben ik bovenal … in zwijgen sterk!
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Leni Verboqen - Onkruid kruipt uit de verdrukking

onkruid kruipt uit de verdrukking
met nieuwe naam en faam
eist het z’n plaatsje op
‘on’ gaat op de schop
kruid springt uit de dop
net niet leeggezogen
zwalpen de bijen ladderzat
van oude vriend naar oude vriend
de bloemenweides spinnen hen
een toekomst van zijdedraad
modderkindjes vernielen vrolijk
hun strakgestreken keurslijf
bespat met levenslust
hun vrijheid vliegert
onder boom en over stroom
verloren kreten krijten
op vleugels van verwachting
en wie weet, misschien
roepen we nog wel…
Wolf?
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Leni Verbogen - Onvoelend verberg ik me

onvoelend verberg ik me
in de alledaagse sleur
onvermoed meegesleept,
onverhoeds niemand geworden
maar jij brandt door mijn nacht
veegt mijn onverschilligheid weg
samen knetteren wij
lichtjes de Melkweg in
verf me alle kleuren,
alle meanders van het leven
ik zuig mijn longen vol
en blaas jou levenslust in
nu ik de sterren kan zien
hang ik lichtjes in jouw ogen
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Martin Joly - Reveille

Herinneringen dwalen hier rond,
ze verdrijven rouw,
wijzen de weg
in dagen met vragen.
Een rappel voor daden,
het opnieuw verder stappen,
langs lijnen in het veld.
Is een gedenksteen een rustplek?
Een moment van verpozen?
De bloem die we leggen,
een traan
omdat we vergaten
de bloem op tafel te zetten?
Waarom op een dodenakker?
Rond ons doolt alles verder.
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Martin Joly - Fakkeltocht

een witte streep op zwart
dat langzaam start
stil en benauwd.
een streep van licht
dat schrijft op zwart
een onleesbaar bericht.
een streep van vlammen
tekent een pictogram
in de wegel tussen bomen.
een streep met dragers
met stokken en vuur
turend door de zwarte muur.
een streep wandelt verder
alleen door de nacht
vrij en zonder gedachte.
Opeens een fluit, een harp.
De zang overstijgt de stilte,
de uil draait de ogen weg.
De witte streep beweegt
door elkaar, zonder regels.
Een streep wordt chaos
De wegel in het zwart
is bevolkt met kerstharten ,
wolken beginnen de polonaise.
En wij gaan verder en terug,
op een lijn in malaise,
rechtdoor wordt een golf.
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Raoul van het grijze bos - Gesprek onder bomen

Zegt de es tegen de wilg
Ge moet niet treuren
Zegt de wilg tegen de es
’t Is stil waar het niet waait
Zegt de eik tegen de olm
Iep iep iep
Zegt de olm tegen de eik
Hoera , eindelijk iemand die mij kent
Zegt de berk tegen de populier
Wat ben jij op dreef zeg
Zegt de populier tegen de berk
Ik zal maar hout vasthouden zeker
Zeggen de lorken tegen de notelaars
We zien jullie niet meer door het bos
Zeggen de notelaars tegen de lorken
Hoor je ons niet kraken dan ?
Zegt de appelboom tegen de kerselaar
Mag ik er een voor op mijn taart ?
Zegt de kerselaar tegen de appelboom
In ruil graag een tegen de dorst
Zegt de plataan tegen de linde
Was er ooit een boom die jij beminde ?
Zegt de linde tegen de plataan
Ja, maar ik ben toch vrijgezel voortaan
Zegt de spar tegen de den
’t is precies of ik jou ken
Zegt de den tegen de spar
Van die botsing met de winkelkar
Zegt de brem tegen de druivelaar ….
Maar ja dat zijn geen bomen
die kunnen niet spreken
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Raoul van het grijze bos - SIJSJES

Ze zijn een rare soort meneer
Vliegen zoals het hoort meneer
SIJSJES
Ge krijgt ze niet kapot meneer
We zijn erop verzot meneer
SIJSJES
Ze zijn niet echt bizaar meneer
Als je ze ziet is’t klaar meneer
SIJSJES
OLALALA SIJSJES
Fel stoeiend in een plas
OLALALA SIJSJES
Voelen zich in hun sas
OLALALA SIJSJES
Ik wou dat ik er een was
Sijsjes zijn ’t allerliefst op aard
Niets dat hun gratie evenaart
Zeg dat Van het grijze bos het gezegd heeft

35

Staf Lerno - Lente in 't domein

de laatste mist ligt als een vilten deken
over de dageraad.
grauwe , luchtige wolken spelen verstoppertje
met een bleke lentezon.
de warmte van de warmste week
is moeilijk te verdrijven,
we voelen ze nog in de wijde omgeving.
straks, blaast de winterslaap zijn laatste adem uit
lente wordt geboren.
voorjaarsbloeiers zijn niet meer in te tomen,
lammeren huppelen rond verdwaasde ooien.
op de vijver drijven eenden met hun kroost
in fris en helder water dat nog naar winter smaakt.
onmiskenbaar tekenen van nieuw spetterend leven.
de horizon kleurt laag boven het struikgewas,
strakke lijnen tussen de populieren
als bloemen, klaar en helder,
vol verwachting naar een nieuwe stille nacht.
morgen barst het domein vol van leven,
de botten uit,
alsof het eeuwig zal blijven duren.
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Staf Lerno - Winter in de Fondatie

resten van bevroren sneeuw op de kale velden
het is er stiller en killer deze ochtend
een groepje wilde eenden heeft nog open water
gevonden en vliegen tijdig op,
de Stekense vaart laten ze achter.
krakende sneeuw onder onze voeten
het enig geluid in deze eindeloze stilte
alsof het nooit anders is geweest.
drie kleine witte reigers vliegen verkleumd op
en een blauwe verschalkt zichzelf
het bevroren water ligt in stukken met
ijs schots en scheef
getuige van deze barre winter.
het ijs is niet betrouwbaar
de teleurstelling van de schaatser is groot
een eenzame koetsier geeft zijn span
de vrije loop
ze zeggen er komt dooi
maar daar voelen wij nog niets van.
een uitgehongerde aalscholver heeft de dood gevonden
krachteloos gedoken naar de laatste vis
en onder een dikke ijslaag nooit
meer lucht gevonden.
waar de populieren stonden is er nu meer licht meer
ruimte
de gevelde bomen wachten
broederlijk, liggend naast elkaar op
een nieuw verdeeld leven.
de dreef met schamele linden leidt
ons blij naar voor
winter voelen is genieten van
vergane zonnestralen.
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Toon Huysmans – Ik mis je

Ik
Ik
Ik
Ja
Ik
Ik

mis je
mis waar we naartoe gingen
mis wat we achter ons lieten
mis het vervlogen gevoel
mis het betwiste vertrouwen

En ja
Ik mis de wandeling die we niet meer stapten
Ik mis de kus die we elkaar niet meer gaven
Ik mis het gesprek dat we niet meer voerden
Dus ja
Ik mis de tijd
Ik mis het leven
Ik mis alles wat er niet meer is
Echt
Het doet pijn
Niets meer dan een herinnering te zijn
Die we straks niet meer missen
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Toon Huysmans - Waarom

Ik voel wel eens spijt
Ik schiet af en toe tekort
Ik denk aan jou
Waarom heb ik het toch zo koud?
Ik voel wel eens tegenzin
Ik doe al een tijdje niet meer mee
Ik heb jou nodig
Waarom jeukt mijn huid toch zo?
Ik voel vaak wat er niet meer is
Ik sta voor mezelf
Ik kruip voor jou
God, waarom is het nooit meer stil?
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Colofoon

Dichters :

Chris
Elien
Maurice
Georges
Herman
Indra
Jacques
Jacques
Jean-Marie
Jean-Pierre
Katrien
Christine Rosine
Len
Leni
Martin
Raoul
Staf
Toon

Marmenout
Saey-Van Peteghem
Dedova
Van Damme
Fierens
Rogiers
De Maen
De Maen
Van Roosbroeck
De Bock
Bauwens
Van de Velde
Maurielo
Verbogen
Joly
van het grijze bos
Lerno
Huysmans
Muziek
Gerry de Mol
Voordracht
Saskia Van Kerckhove
Paule Lerno
Vormgeving:
Martin Joly
Organisatie:
Werkgroep poëzie Cultuurraad
Lokeren i.s.m. Cultuurlab Lokeren,
Infopunt Toerisme, Stad Lokeren &
kerkfabriek Daknam

Blijf je graag op de hoogte van initiatieven m.b.t. poëzie?
Werk je graag mee?

poezie.cultuurraadlokeren@gmail.com
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