
1 

 

 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

 

 

 

 

Debutanten en beginnende dichters in het 

Vlaamse literaire tijdschriftenveld: een 

productieve kruisbestuiving? 

Arline Martens 

 

 

 

Masterproef 

Promotor: Prof. Dr. Yves T‟Sjoen 

 

Academiejaar 2009-2010 

 

 



2 

 

Dankwoord 

Bijzondere dank gaat uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Yves T‟Sjoen, en leescommissie.  

Verder wil ik de redacties van de onderzochte tijdschriften bedanken, met name Guy 

Commerman, Ewald Peters en Jozef Deleu, voor hun gemotiveerde medewerking. Ook 

speciale dank aan de dichters die hun stem aan dit onderzoek wilden verlenen: Helene Cosyn, 

Sofie Verdoodt, Kris Lauwereys, Carl De Strycker, Maarten Inghels, Bart Meuleman, Marije 

Langelaar, Maarten Das, Jurre van den Berg en Arnoud van Adrichem. Dankzij hun 

medewerking kon de onderzoeksvraag vanuit meerdere standpunten benaderd worden. 

Tenslotte een dankwoord aan vrienden en familie voor hun niet aflatende steun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Inhoudstafel 

 

3nleiding ..................................................................................................................................... 7 

HOOFDSTUK 1   Omkadering ............................................................................................. 9 

1. Uitgeverijen ..................................................................................................................... 9 

2. Literaire tijdschriften ..................................................................................................... 10 

2.1 De literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland ........................................... 10 

2.2  Subsidies ................................................................................................................ 12 

2.3 Het leespubliek in Vlaanderen ............................................................................... 16 

HOOFDSTUK 2   Onderzoeksmethode .............................................................................. 19 

1. Onderzoeksdomein ........................................................................................................ 19 

2. Terminologie ................................................................................................................. 21 

4.    Weergave lijsten dichters .............................................................................................. 22 

4.1 Opmerkingen bij de lijsten ..................................................................................... 23 

5.    Cijfergegevens ............................................................................................................... 24 

5.1 De tijdschriften ....................................................................................................... 24 

5.2 De dichters .............................................................................................................. 24 

5.3 Percentages ............................................................................................................. 25 

5.4 Weergave tabellen .................................................................................................. 25 

6. Pragmatisch onderzoek ................................................................................................. 27 

6.1 De redacties ............................................................................................................ 27 

6.2 De dichters ............................................................................................................. 27 

HOOFDSTUK 3    Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift ....................................................... 28 

1. Verantwoording keuze .................................................................................................. 28 

2. Gierik & NVT ................................................................................................................ 28 

2.1 Verdeling en oplage ................................................................................................ 32 

2.2 Vormgeving ............................................................................................................ 32 



4 

 

2.4 Redactie .................................................................................................................. 34 

3. Onderzoek ..................................................................................................................... 34 

3.1  Het aandeel van poëzie in Gierik & NVT .............................................................. 34 

3.2 Dichters .................................................................................................................. 38 

3.3 Samenvatting resultaten ......................................................................................... 45 

3.4 De redactie aan het woord ...................................................................................... 46 

HOOFDSUK 4   De Brakke Hond ........................................................................................ 49 

1. Verantwoording keuze .................................................................................................. 49 

2. De Brakke Hond ............................................................................................................ 49 

2.1 Verdeling en Oplage .............................................................................................. 51 

2.2 Vormgeving ........................................................................................................... 51 

2.3 De redactie ............................................................................................................. 53 

3. Onderzoek ..................................................................................................................... 54 

3.1 Het aandeel van poëzie in De Brakke Hond .......................................................... 54 

3.2  Dichters .................................................................................................................. 57 

3.3 Samenvatting resultaten ......................................................................................... 62 

HOOFDSTUK 5   Met Andere Zinnen .................................................................................. 64 

1. Verantwoording keuze .................................................................................................. 64 

2. Met Andere Zinnen ........................................................................................................ 65 

2.1 Verdeling en oplage ............................................................................................... 66 

2.2 Vormgeving ........................................................................................................... 66 

2.3 De redactie ............................................................................................................. 67 

   3.    Onderzoek ...................................................................................................................... 68 

3.1 Het aandeel van poëzie in Met Andere Zinnen ...................................................... 68 

3.2 Dichters .................................................................................................................. 70 

3.3 Samenvatting resultaten ......................................................................................... 76 

3.4 De redactie aan het woord  ..................................................................................... 77 

HOOFDSTUK 6   Het Liegend Konijn ................................................................................ 81 



5 

 

1. Verantwoording keuze .................................................................................................. 81 

2. Het Liegend Konijn ....................................................................................................... 81 

2.1     Oplage ................................................................................................................. 84 

2.2     Vormgeving ........................................................................................................ 84 

2.3     De redactie: Jozef Deleu ..................................................................................... 85 

2.4     Debuutprijs Het Liegend Konijn ......................................................................... 86 

3. Onderzoek ..................................................................................................................... 86 

3.1  Het aandeel van poëzie in Het Liegend Konijn ..................................................... 86 

3.3 Dichters .................................................................................................................. 87 

3.4 Samenvatting resultaten ......................................................................................... 91 

3.5 De redactie aan het woord ...................................................................................... 92 

HOOFDSTUK 7   De vier tijdschriften ............................................................................... 94 

1. Aandeel poëzie .............................................................................................................. 94 

2. De dichters ..................................................................................................................... 96 

2.1 Nationaliteit ............................................................................................................ 96 

2.2 Debuutbundels ....................................................................................................... 96 

2.3 Een jongere en oudere generatie ............................................................................ 99 

HOOFDSTUK 8   De dichters aan het woord .................................................................. 101 

1. Het dichterschap .......................................................................................................... 103 

1.1 Krijgt een beginnend dichter voldoende kansen? ................................................ 103 

2. De dichters en literaire tijdschriften ............................................................................ 105 

2.1 Publiceren in tijdschriften: een must of potentieel gevaar? ................................. 105 

2.2 Publicaties in tijdschriften voor en na het debuut ................................................ 107 

2.3 Tijdschriften als noodzakelijke tussenstap naar uitgeverijen ............................... 107 

2.4 Het belang van literaire tijdschriften voor debutanten ......................................... 109 

    3.   Besluit ........................................................................................................................... 112 

HOOFDSTUK 9   Besluit: een productieve kruisbestuiving .......................................... 113 

1. Belang beginnende en debuterende dichters voor tijdschriften................................... 113 



6 

 

2. Belang tijdschriften voor beginnende en debuterende dichters .................................. 114 

3. Productieve kruisbestuiving? ...................................................................................... 115 

Bibliografie ............................................................................................................................ 116 

 

  



7 

 

Inleiding 

 

 

 

Bart Temme (1984), voormalig student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit 

Groningen, onderzocht in 2009 onder andere het belang van vier Nederlandse literaire 

tijdschriften (De Gids, Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor) voor debutanten. Hij deed 

dat in zijn masterscriptie „Het literaire tijdschrift als kweekvijver en debatplaats. Een stand 

van zaken‟. Daarin toonde hij aan dat „het literaire tijdschrift [...] zijn functie als kweekvijver 

verloren‟ heeft en „geen barometer meer [is] van het literaire debat‟ (Temme 2009a, 29 en 

36). Op 15 september 2009 werd deze masterscriptie integraal op de poëzie weblog De 

Contrabas geplaatst en zorgde meteen voor heel wat reactie. Zo vond Bastiaan Bommeljé, 

hoofdredacteur van Hollands Maandblad, dat Temmes conclusie „volledig uit de lucht 

gegrepen en nergens op gebaseerd‟ was (Temme 2009b).
1
 Anderen bestempelden het 

onderzoek dan weer als representatief en toonden zich net tevreden dat iemand deze 

problematiek eindelijk aan de hand van ondersteunende cijfergegevens in kaart had gebracht. 

Dit onderzoek start vanuit een soortgelijke vraagstelling gericht op het poëzielandschap: is er 

nog plaats voor beginnende dichters, en debutanten in het bijzonder, in de literaire 

tijdschriften? Dit is een vraag die ook enkele andere bespiegelingen met zich meebrengt: wat 

is in het algemeen het aandeel van poëzie in de literaire tijdschriften? Vormen literaire 

tijdschriften voor beginnende dichters een tussenstap tot het publiceren van een eerste eigen 

dichtbundel? Fungeren tijdschriften met andere woorden als doorgeefluik naar de 

uitgeverijen? En ambiëren hedendaagse tijdschriften die functie eigenlijk wel? Bij het 

onderzoeken van dergelijke vraagstellingen dient rekening gehouden te worden met 

verschillende gegevens en stemmen: het onderzoeksdomein, de onderzoeksmethode, de 

cijfergegevens en interpretaties van het onderzoek en de protagonisten, de redactie en de 

dichters zelf. Het literaire tijdschriftenlandschap in zijn geheel onderzoeken is onmogelijk in 

dit bestek. Daarom worden er, zoals bij Bart Temme, enkele tijdschriften uitgelicht. Dit 

onderzoek concentreert zich op vier Vlaamse tijdschriften, Gierik & NVT, De Brakke Hond, 

Met Andere Zinnen en Het Liegend Konijn, en biedt in die zin een Vlaamse tegenhanger van 

                                                 

 
1
 Reactie geplaatst door Bastiaan Bommeljé op 19 september 2009. 

http://www.hollandsmaandblad.nl/
http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2009/09/literaire-tijdschriften-onderzoek-bart-temme.html?cid=6a00d8341c6d0253ef0120a5d81f47970c#comment-6a00d8341c6d0253ef0120a5d81f47970c
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het onderzoek van Temme. Om die reden wordt er in dit onderzoek terugverwezen naar de 

huidige situatie in Nederland, zoals die door Temme of door andere bronnen geschetst wordt. 

Dit om de „stand van zaken‟
2
 tussen Vlaanderen en Nederland tegenover elkaar te plaatsen. 

Deze masterproef bestaat uit vier delen:  

1) Een bondige omkadering (hoofdstuk 1) 

2) Een uitvoerige uiteenzetting van de gehanteerde onderzoeksmethode (hoofdstuk 2) 

3) De analyse van vier Vlaamse literaire tijdschriften, achtereenvolgens Gierik & 

NVT, De Brakke Hond, Met Andere Zinnen en Het Liegend Konijn, in het licht van 

eerdergenoemde onderzoeksvragen (hoofdstukken 3-7) 

4) Een korte bevraging omtrent deze materie van enkele beginnende dichters die 

publiceerden in één of meerdere van de onderzochte tijdschriften (hoofdstuk 8) 

De opbouw van het derde deel, dat de kern vormt van dit onderzoek, is voor ieder onderzocht 

tijdschrift gelijklopend: eerst wordt bondig ingegaan op de historiek van het tijdschrift, daarna 

worden de resultaten en bevindingen van het onderzoek weergegeven en komt de redactie van 

het betreffende tijdschrift kort aan het woord. Na de vier afzonderlijke analyses worden de 

bevindingen naast elkaar gelegd om na te gaan of er sprake is van gemeenschappelijke 

tendensen binnen de vier tijdschriften. Het vierde deel laat tot slot enkele Vlaamse en 

Nederlandse dichters aan het woord om dit onderwerp ook in het veld zelf aan te snijden. Op 

deze manier wordt getracht de onderzoeksvraag vanuit de verschillende standpunten zo goed 

mogelijk in kaart te brengen. 

In bijlage zijn de onderzoekslijsten, die de basis vormen voor deze masterproef, terug te 

vinden.
3
 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 Naar de titel van de masterscriptie van Bart Temme: „Het literaire tijdschrift als kweekvijver en debatplaats.  

   Een stand van zaken.‟ (Temme 2009) 
3
 Deze lijvige bijlagen zijn slechts bij één exemplaar, dat van de promotor, toegevoegd. Wanneer in deze 

masterproef verwezen wordt naar deze bijlagen, zijn deze in dat exemplaar  te bekijken. 
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HOOFDSTUK 1  

 

Omkadering  

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een korte omkadering gegeven van het literaire veld dat in dit 

onderzoek centraal staat: de poëzie in Vlaanderen. Deze omkadering bestaat uit een aantal 

bedenkingen omtrent uitgeverijen en literaire instellingen. Voor een scherpere duiding wordt 

er regelmatig een vergelijking gemaakt met Nederland, dat over een uitgebreider literair 

netwerk beschikt.
4
   

1. Uitgeverijen 

De lijst van uitgeverijen in Vlaanderen is ontzaglijk veel korter dan die in Nederland.
5
 Het 

verschil wordt nog markanter wanneer enkel de uitgeverijen die ook poëzie uitgeven, worden 

opgelijst. Daar waar deze in Nederland zeer talrijk zijn, zijn ze in Vlaanderen ongeveer op 

twee handen te tellen: Clavis (Hasselt), Davidsfonds (Leuven), Halewijn (Antwerpen), 

Lannoo (o.a. in Brussel), Manteau (Brussel), P (Leuven), Poëziecentrum (Gent), Point 

Editions (Marke), Ons Erfdeel (Rekkem), Stichting Charles Catteau (Antwerpen), Vrijdag 

(Antwerpen), en Witsand (Gent).
6
 Bovendien bevat deze lijst ook uitgeverijen die slechts 

sporadisch poëzie uitgeven. Dat de poel van Vlaamse uitgevers voor poëzie zo klein is, maakt 

het er natuurlijk niet eenvoudiger op voor de beginnende en debuterende dichters. Zo bracht 

de relatief jonge uitgeverij Vrijdag tot nu toe nog maar één poëziedebuut uit.
7
 Het is niet 

vanzelfsprekend om als beginnend dichter in Vlaanderen een uitgeverij te vinden die bereid is 

je debuutbundel uit te geven. Daarenboven wordt het uitgeven van poëzie als risicovol 

                                                 

 
4
 Er moet wel rekening gehouden worden met het verschil in geografische grootte en bevolkingsaantal. Dit hoeft 

niettemin geen eenduidige verklaring te zijn voor enkele van de hierop volgende aangehaalde verschillen.  
5
 Een overzicht van de verschillende uitgevers in Nederland en België is terug te vinden op volgende webpagina: 

http://www.b9.nl/uitgevers/index.htm. 
6
 Deze alfabetisch geordende lijst werd samengesteld met hulp van o.a. Geert Vandenbossche, contactpersoon  

van boek.be, de Vereniging van Vlaamse uitgevers, importeurs en verkopers van boeken. 
7
 In 2009 verscheen de debuutbundel Zonder van Sylvie Marie bij uitgeverij Vrijdag. Er wordt nog een 

debuutbundel verwacht in 2011. 
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beschouwd aangezien de uitgeverijen vaak verlies maken in deze sector.
8
 Vlaamse dichters 

die een debuutbundel (en ook latere bundels) willen uitbrengen, zijn hierdoor vaak 

genoodzaakt aan te kloppen bij Nederlandse uitgeverijen. Dat kan bijvoorbeeld vastgesteld 

worden wanneer de uitgevers van de debuutbundels van de Vlaamse dichters binnen dit 

onderzoek worden opgelijst.
9
  

2. Literaire tijdschriften 

Uit bovenstaande vergelijking tussen het aantal uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland blijkt 

dat er toch een relatief grote literaire kloof bestaat. En niet alleen de uitbouw van het aantal  

uitgeverijen
 
divergeert, ook het landschap van de literaire tijdschriften ziet er anders uit. Deze 

verschillen zullen zich voornamelijk op het praktische niveau voordoen. Het onderliggende 

niveau (bijvoorbeeld de subsidiëring) kent een sterke gelijkvormigheid.
10

  

2.1 De literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland  

Het aantal literaire tijdschriften in Vlaanderen is kleiner (maar niet uitgesproken) dan in 

Nederland. Het Nederlandse taalgebied telt vandaag 41 literaire tijdschriften: 24 Nederlandse 

tijdschriften, vijftien Vlaamse tijdschriften en twee die zowel in Nederland als in Vlaanderen 

een redactie hebben.
11

 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een geactualiseerde versie van 

een lijst uit 2005, verkregen in het poëziecentrum te Gent.
12

 De lijst bevat niet alle bestaande 

                                                 

 
8
 De meeste Vlaamse uitgeverijen die ook poëzie uitbrengen, werden aangeschreven omtrent deze problematiek 

om zo de woorden die in het literaire veld (bij dichters en redacteurs) weerklinken, op basis van cijfergegevens al 

dan niet te ondersteunen. De uitgeverijen hielden zich echter collectief stil. 
9
 Niet iedereen onderschrijft dergelijke problematiek. In het tijdschrift De Brakke Hond verscheen er in het 

lentenummer van 1999 een essay van Ann Demeester, voormalig journaliste bij De Morgen. Zij omschrijft 

dergelijke bevindingen als „indianenverhalen‟: „Af en toe doen weer eens wilde geruchten de ronde over 

beloftevolle jonge schrijvers die onder de ogen van hulpeloze Vlaamse uitgevers worden weggekaapt door 

scouts die voor de grote Nederlandse uitgeversconcerns werken. De weinige vissen die nog in de Vlaamse 

literaire kweekvijvers zitten, zouden door listige talenthunters, die voor hun diensten vette premies opstrijken, 

over de grens naar de Amsterdamse grachtengordel worden gelokt, met het lokaas van een vlottere distributie, 

betere begeleiding, hogere oplagen, meer prestige en meer geld. Indianenverhalen die alleen goed zijn voor luie 

journalisten met kopijnood en een vertekend beeld van de Vlaamse werkelijkheid geven. De Nederlanden zijn 

Amerika niet‟. (Demeester 2009) 
10

 Omdat het hier om een omkadering gaat, worden slechts enkele bouwstenen van het literaire landschap in 

Vlaanderen en Nederland naast elkaar geplaatst. In het literaire domein dient men echter rekening te houden met 

een heel pak meer literaire, culturele en economische impulsen en karakteristieken. Het geschetste beeld van 

verschillen en gelijkenissen is m.a.w. eerder op te vatten als een onderbouwende kanttekening bij dit onderzoek 

dan als een exhaustieve weergave van het hedendaagse literaire klimaat. Hoewel er hier niet dieper wordt 

ingegaan op de problematiek rond de verschillen en gelijkenissen in Vlaanderen en Nederland, is het niet 

onbelangrijk deze aan te kaarten. Over dit onderwerp is er trouwens weinig literatuur verschenen. 
11

 Hiertoe worden ook drie magazines gerekend die enkel online te lezen zijn: Krakatau (sinds 2009), „t 

(muzen)Koeriertje (sinds 2002) en Rottend Staal Online. 
12

 De lijst is terug te vinden in bijlage 1. 
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literaire tijdschriften van Vlaanderen en Nederland, maar wel de voornaamste. Op de 

verouderde lijst staan dertien tijdschriften die vandaag verdwenen zijn. Zeven van deze 

opgedoekte tijdschriften zijn afkomstig uit Nederland, vijf uit Vlaanderen. Verder 

fusioneerden twee Vlaamse tijdschriften, Freespace Nieuw Zuid en Yang, in 2009 onder de 

naam NY. Dat er in de geactualiseerde lijst heel wat veranderingen optreden, onderstreept de 

beweeglijkheid van dit veld: het is steeds een komen en gaan van tijdschriften, enkele 

blijvende vaste waarden niet te na gesproken. Dat er de laatste jaren meer tijdschriften werden 

stopgezet dan opgericht, is misschien een indicatie van een gebrek aan de behoefte aan 

(nieuwe) hedendaagse literaire tijdschriften. Bovendien is het oprichten van een literair 

tijdschrift niet vanzelfsprekend. Het financiële plaatje zorgt waarschijnlijk al voor enige 

terughoudendheid.
13

 

Al hoeven we ons nog niet meteen zorgen te maken over deze grote beweeglijkheid. Die is er 

eigenlijk altijd in meer of mindere mate geweest. Ons taalgebied heeft doorheen de jaren heel 

wat literaire tijdschriften gekend. Het poëziecentrum in Gent heeft er maar liefst 709 

gecatalogiseerd.
14

 Het oudste tijdschrift dat daar terug te vinden is dateert van 1837.
15

 Er zijn, 

sinds 1837, al minstens 668 verschillende literaire tijdschriften opgericht en opnieuw 

opgedoekt in het Nederlandse taalgebied. Enkelen verdwenen wel niet helemaal maar 

fusioneerden, zoals Dietsche Warande & Belfort (samengevoegd in 1900). Het oudste nog 

lopende tijdschrift binnen het taalgebied is het Nederlandse De Gids, dat voor het eerst 

verscheen in 1837. Voor Vlaanderen is dat DW B.  In dit steeds veranderende domein, 

onderhevig aan nieuwe impulsen, en dat uiting geeft aan verschillende generaties is het 

opmerkelijk dat dergelijke tijdschriften erin geslaagd zijn ook vandaag nog nummers uit te 

brengen.
16

   

                                                 

 
13

 In een kort gesprek haalde Willy Tibergien, oprichter van de Poëziekrant, bijvoorbeeld aan dat de 

distributiekosten vandaag maar liefst tien keer hoger liggen dan ten tijde van de oprichting van het tijdschrift  in 

1976. 
14

„Overzicht tijdschriften documentatiecentrum‟, in: poëziecentrum.be, geraadpleegd 20 april 2010 op 

http://www.poeziecentrum.be/documentatiecentrum/Poeziecentrum%20-%20Tijdschriftenarchief_bestanden/ 

overzicht%20tijdschriften.htm. 
15

 Belgisch Museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op 

last der maetschappy tot bevordering der Nederduitsche tael- en letterkunde door J.F.Willems. 
16

 Aangezien dit onderzoek enkele literaire tijdschriften tot onderzoekssubject heeft, kan de geschiedenis van het 

literaire tijdschrift een ruimere omkadering bieden. Ten eerste is er op het net een overzichtelijke historiek van 

het literaire tijdschrift terug te vinden op Dbnl (http://www.dbnl.org/thema/tijdschriften.php) en is er een digitale 

bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland ter beschikking op de website van de 

Koninklijke bibliotheek van Nederland (http://bltvn.kb.nl/browse). Ten tweede zijn er enkele interessante 

overzichtswerken in boekvorm: Literaire tijdschriften van 1885 tot heden van Siem Bakker en de bibliographie 

van de moderne Vlaamse literatuur. De Vlaamsche tijdschriften van Rob Roemans, bestaande uit verschillende 

 

http://www.poeziecentrum.be/documentatiecentrum/Poeziecentrum%20-%20Tijdschriftenarchief_bestanden/%20overzicht%20tijdschriften.htm
http://www.poeziecentrum.be/documentatiecentrum/Poeziecentrum%20-%20Tijdschriftenarchief_bestanden/%20overzicht%20tijdschriften.htm
http://www.dbnl.org/thema/tijdschriften.php
http://bltvn.kb.nl/browse
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2.2 Subsidies  

 

Een overzicht geven van alle subsidies die er in Vlaanderen en Nederland aan poëtische 

doeleinden worden uitbesteed, zou een erg omvangrijk werk zijn. Zo steunen immers ook de 

provincies en de steden grotere en kleinere dichterlijke projecten. Hoeveel geld er precies naar 

poëtische projecten stroomt, is moeilijk bij te houden. Daarom worden enkel de twee 

belangrijkste subsidiëringinstanties besproken: Het Vlaams Fonds voor de Letteren en diens 

tegenhanger Het Nederlands Fonds voor de Letteren, waarbij het Nederlands Literair 

Productie- en Vertalingenfonds verantwoordelijk is voor de subsidiëring van literaire 

tijdschriften.  

2.2.1 Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 

In 2005 werd de bestaande regeling voor subsidiëring van literaire tijdschriften door het VFL 

herzien en verscherpt. De nieuwe regeling zou van kracht zijn tot en met 2009. 

De doelstelling is dubbel: een gedifferentieerd literair tijdschriftenlandschap mogelijk 

maken door een minimale economische basis te bieden aan tijdschriften die aan deze 

diversiteit een kwalitatieve bijdrage leveren – aansluitend de inhoudelijke kwaliteit 

aanmoedigen binnen de gekozen positionering door het toekennen van een 

aanvullende subsidie gebaseerd op kwaliteitsoordelen en dit binnen de voorwaarden 

van een evenwichtig economisch beheer. („VFL jaarverslagen‟ 2005-2009, mijn 

accentuering) 

De bedragen die de tijdschriften ontvangen, of het weerhouden van dergelijke bedragen is 

gebaseerd op de door een commissie vastgestelde kwaliteit. Deze regeling zorgt vaak voor 

onbegrip bij niet geselecteerde tijdschriften.
17

 

In de jaarverslagen van het VFL wordt telkens aangegeven welke tijdschriften subsidies 

ontvangen, en hoeveel die precies bedragen. Aan de hand van deze verslagen werd 

onderstaande tabel samengesteld: 

 

 

                                                                                                                                                         
reeksen. (reeks 1 start vanaf 1893, reeks 2 en 3 werden samengesteld met Hilda van Assche). Voor de volledige 

indicaties betreffende de bronnen, zie de secundaire bibliografie. 
17

 Op de website van Weirdos wordt het dankwoord als volgt afgesloten: „en géén dank aan het Vlaams Fonds 

voor de Letteren want wij zijn véél te klein en te amateuristisch voor hen…‟ (http://hbrouns.cdenv.be/cultuur-

/weirdo/weirdo.htm) 
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Tabel 1: Subsidies Vlaamse literaire tijdschriften
18

 

Het VFL heeft van 2005 tot en met 2009 telkens aan tien tijdschriften subsidies toegekend, 

enkel in 2006 waren dat er twaalf. De grootste subsidietrekkers voor deze vijf jaargangen 

waren Dietsche Warande & Belfort (€337.000), Yang (€216.000) en Revolver (€179.000). 

Gemiddeld wordt er per jaar voor €293.300 gesubsidieerd. Het bedrag dat de individuele 

tijdschriften krijgen, is wel zeer uiteenlopend. De startsubsidies (€4.000 tot €10.000) buiten 

beschouwing gelaten, schommelen de bedragen van €6.000 (Gierik & NVT, 2007) tot €69.500 

(DW B, 2006). Sinds 2009 wordt ook het initiatief CeLT, de vereniging van de Culturele en 

Literaire Tijdschriften uit Vlaanderen, gesteund. Deze koepelorganisatie bestaat uit 25 

tijdschriften, die samen de handen in elkaar slaan.
19

  

                                                 

 
18

 Vervolledigend worden hieronder de subsidies van 2010 weergegeven: 

 

De Brakke Hond € 20.000,00 DW B € 67.000,00 

De Leeswelp € 15.000,00 nY € 54.500,00 

Deus ex machina € 23.000,00 Spiegel der Letteren € 18.000,00 

DW B € 67.000,00 Zacht Lawijd € 25.000,00 

De Brakke Hond € 20.000,00 Kluger Hans € 7.500,00 

De Leeswelp € 15.000,00 CeLT € 29.500,00 

Deus ex machina € 23.000,00 Totaal € 259.500,00 

 
19

 A Prior Magazine, Brood & Rozen, Cinemagie, De Brakke Hond, De Witte Raaf, Deus Ex Machina, DW B, 

Etcetera, Filmmagie, Gonzo (circus), Janus, Kluger Hans, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Met Andere Zinnen, nY, 

Oikos, Ons Erfdeel, Poëziekrant, Rekto:verso, Sampol, Spiegel der Letteren, Staalkaart, Streven, Stripgids, Zacht 

Lawijd. (http://www.detijdschriften.be/) 

2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009

De Brakke Hond € 25.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 24.500,00 € 126.500,00

De Leeswelp Geen subsidie € 13.500 € 13.500,00

Deus ex Machina € 22.000,00 € 22.000,00 € 19.500,00 € 19.500,00 € 21.000,00 € 104.000,00

DWB € 69.000,00 € 69.500,00 € 65.500,00 € 66.000,00 € 67.000,00 € 337.000,00

Gierik & NVT Aanvraag niet gehonoreerd € 6.000 (startsubsidie) € 6.000 Geen subsidie € 12.000,00

Het Trage Vuur € 22.000,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 23.000,00 € 112.500,00

Kluger Hans € 10.000,00 (startsubsidie) € 10.000,00

Met Andere Zinnen € 4.000 (startsubsidie) € 8.000,00 (startsubsidie) € 11.000,00 € 23.000,00

(freespace) Nieuwzuid € 13.500,00 € 15.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 69.000,00

nY € 53.000,00 € 53.000,00

Revolver € 36.000,00 € 36.500,00 € 35.500,00 € 35.500,00 € 35.500,00 € 179.000,00

Spiegel der Letteren uitgesteld € 14.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 17.000,00 € 74.500,00

€ 12.000,00 (subsidie 2005)

Tiecelijn € 6.000,00 (uitdoofregeling) Geen subsidie Geen subsidie € 6.000,00

Yang € 54.500,00 € 55.000,00 € 53.500,00 € 53.000,00 € 216.000,00

Zacht Lawijd € 22.000,00 € 22.000,00

zl € 14.500,00 € 14.500,00 € 16.500,00 € 19.500,00 € 65.000,00

TijdSchrift € 12.500,00 € 12.500,00

CeLT € 31.000,00 € 31.000,00

Totaal € 275.500,00 € 297.500,00 € 280.000,00 € 285.000,00 € 328.500,00 € 1.466.500,00
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Wat betreft de vier onderzochte tijdschriften is er één tijdschrift, Het Liegend Konijn, dat het 

tot nu toe zonder subsidie van het VFL moet stellen. De andere drie ontvingen de voorbije 

jaren wel subsidies, al was dat voor twee van hen geen vanzelfsprekendheid. Gierik & NVT 

verloor zijn subsidie in het jaar 2005, kreeg ze het jaar daarop terug om ze twee jaar later 

opnieuw te verliezen.
20

 Ook Met Andere Zinnen heeft het een aantal jaar zonder subsidie 

moeten stellen. Bovendien is het bedrag dat beide tijdschriften mochten ontvangen, in 

vergelijking met de andere tijdschriften, behoorlijk klein. 

2.2.2 Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF)
21

 

Voor de subsidiëring van tijdschriften in Nederland van 2005 tot en met 2009 zijn er twee 

termijnen te onderscheiden.
22

 Een eerste periode loopt van 2005 tot en met 2007. De duur en 

de grootte van de subsidies van de tijdschriften werd in deze tijdspanne gebaseerd op de 

kwaliteit die de tijdschriften de drie voorafgaande jaargangen (2002-2004) brachten. In een 

tweede periode, van 2008 tot en met 2010, werd er teruggegrepen naar de jaargangen 2005 tot 

en met 2007 om de kwaliteit en zo ook de subsidiëring van de tijdschriften te beoordelen en 

formuleren („NLPV jaarverslagen‟ 2005-2009).  

In 2005 daalde het aantal gesubsidieerde tijdschriften van veertien naar twaalf door de 

stopzetting van twee tijdschriften naar aanleiding van financiële problemen. De twaalf 

gesubsidieerde tijdschriften zijn: 

Armada standaardsubsidiëring
23   

Bunker Hill standaardsubsidiëring   
De Gids standaardsubsidiëring premie

24 
Hollands Maandblad standaardsubsidiëring   
Liter standaardsubsidiëring   
De Parelduiker standaardsubsidiëring   
Parmentier standaardsubsidiëring   
Passionate standaardsubsidiëring   
Raster standaardsubsidiëring premie 
De Revisor standaardsubsidiëring   
Tirade standaardsubsidiëring premie 
De Tweede Ronde standaardsubsidiëring   

 

Tabel 2: Subsidiëring Nederlandstalige tijdschriften in Nederland 

                                                 

 
20

 In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de subsidieregeling voor dit tijdschrift.  
21

 Sinds 1 januari 2010 het Nederlands Letterenfonds. 
22

 De Friese literaire tijdschriften die subsidies ontvangen van het NLPVF worden buiten beschouwing gelaten. 
23

De exacte bijdragen worden niet vrijgegeven. Dat liet Mary Holthuis, verantwoordelijke binnenlandse 

literatuur van het NLPVF per e-mail weten: „Over de bedragen die de afzonderlijke tijdschriften ontvangen kan  

ik je geen mededelingen doen‟. 
24

 Premies worden toegekend vanwege de „buitengewone kwaliteit‟ waar de tijdschriften van getuigen (NLPVF). 
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Bovenstaande tabel die de tijdschriften en hun subsidies opsomt, is geldig voor de jaargangen 

2005 tot en met 2009, rekening houdend met volgende wijzigingen die gedurende deze 

periode doorgevoerd werden: Bunker Hill en Raster kenden in 2008 hun laatste jaargang, 

Passionate Magazine ontvangt sinds 2009 geen subsidie meer en sinds 2009 worden er ook 

geen kwaliteitspremies meer toegekend („NLPVF: Literaire tijdschriften‟ 2008). 

Gemiddeld wordt er zo‟n €275.000 besteed aan het subsidiëren van Nederlandse literaire 

tijdschriften.
25

 De subsidiëring van literaire tijdschriften is in Vlaanderen en Nederland dus 

gelijkaardig wat betreft het algemene bedrag (respectievelijk gemiddeld €293.300 en 

€275.000 per jaar) en het aantal tijdschriften waarover dit bedrag verdeeld wordt (telkens tien, 

elf of twaalf per jaar).  

2.2 Literaire inbedding in Vlaanderen en Nederland 

De subsidies van de twee grote fondsen verdelen een gelijkaardig bedrag over een 

gelijkaardig aantal literaire tijdschriften. Toch is er in heel wat artikels sprake van een literaire 

kloof. Deze bevindt zich volgens mij eerder in het veld (eerder beschreven als „het praktische 

niveau‟). Zo kennen de literaire tijdschriften een andere inbedding. Dat Vaanderen over een 

aanzienlijk kleiner aantal uitgeverijen beschikt, werd al vastgesteld. De uitgeverijen in 

Nederland hebben een bredere basis en uitbouw, wat bepaalde voordelen met zich meebrengt. 

Arne Pauwels en Ewald Peters wijzen op deze structureel verschillende inbedding in het 

voorwoord van het laatste nummer van Met Andere Zinnen.  

[De] historisch gegroeide polariteit tussen het Vlaamse en het Nederlandse literaire 

tijdschriftenlandschap [is] ten dele een correctie […] op de ontwikkeling van de 

algemene uitgeefactiviteiten in de Lage Landen. Terwijl Nederlandse uitgeverijen en 

concerns in de tweede helft van de twintigste eeuw dankzij een professionele, 

financiële en institutionele suprematie steeds meer Vlaamse auteurs bij Vlaamse 

literaire uitgeverijen wegkaapten, en uiteindelijk ook de uitgeverijen zelf inlijfden – 

het hoogte- of dieptepunt van die ontwikkeling deed zich halfweg de jaren ‟80 voor -, 

brachten de Vlaamse literaire tijdschriften eind jaren ‟80 begin jaren ‟90 een soort 

tegenbeweging op gang. Bij De Brakke Hond, Yang en het ruimer opgevatte Nieuw 

Wereldtijdschrift van Herman De Coninck ontwikkelden zich gedegen redacties die 

bijdroegen tot de ontwikkeling van een rijke verscheidenheid in het Vlaamse literaire 

                                                 

 
25

 Mary Holthuis (m.holthuis@nlpvf.nl), „Subsidies tijdschriften‟. E-mail aan Arline Martens 

(arline.martens@ugent.be), 4 juni 2010. 

 

mailto:m.holthuis@nlpvf.nl
mailto:arline.martens@ugent.be
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tijdschriftenlandschap; de tijdschriften daarin leven tot op vandaag autonoom – gedaan 

met de verzuiling – en vredig met (maar ook wel naast) elkaar. Nederlandse 

tijdschriften daarentegen zijn in vele gevallen vooral een prospectus van de uitgeverij 

waaraan ze verbonden zijn. (Pauwels & Peters 2010, 3)   

De Vlaamse tijdschriften hebben een minder vaste basis en een kleinere financiële zekerheid 

omdat zij niet verbonden zijn aan een uitgeverij. Het zijn dergelijke praktische verschillen die 

voor de huidige polariteit zorgen.  

2.3 Het leespubliek in Vlaanderen 

Dat poëzie geen populair en toegankelijk literair genre is, bewijzen onder andere de 

verkoopcijfers. In onderstaande tabel worden deze weergegeven van 2007 tot en met 2009.
26

 

De verkoopcijfers dalen steeds. Van 2007 naar 2008 kenden de cijfers een daling van maar 

liefst 15.36%, van 2008 naar 2009 was er een daling van 6.14%. 

Poëzie omzet daling/stijging tov. jaar 

voordien 
2007 € 937.976,38 

 2008 € 793.891,32 84,64% 

2009 € 745.114,65 93,86% 
 

Tabel 3: De verkoopcijfers van het genre poëzie (2007 t.e.m. 2009) 

Een blik op de lijst met de twintig best verkochte boeken in het genre poëzie voor 2009 leert 

ons bovendien dat Yasmine, een Vlaamse zangeres, met haar Yasmine houdt woord (+CD) de 

eerste plaats bekleedt.
27

 Een boek dat bestaat uit de songteksten en geselecteerde gedichten 

                                                 

 
26

 GfK Retail and Technology en Boek.be. Jef Maes (jef.maes@boek.be), „Cijfermateriaal over poëzie in 

Vlaanderen‟. E-mail naar Stefaan Goossens (project@poeziecentrum.be), 18 januari 2010. 
27

 Ibidem.  

 

De twintig best verkochte boeken binnen het genre poëzie in 2009: 

 

 

titel auteur uitgeverij 

1 Yasmine houdt woord + CD  Yasmine Davidsfonds literair 

2 Groot verzenboek Deleu, Jozef Lannoo nv 

3 Waar ik jou word  Krog, A. Podium b.v. Uitgeverij 

4 Praten werkt  Pairon, M. Ct productions - stichting charles catte 

5 Liefdes werk  Stassijns, S. Amstel Uitgevers 

6  

500 Gedichten die iedereen gelezen moet 

hebben  

 

Boekerij, De 

7 De gedichten  Coninck, H. de Arbeiderspers 

8 Gedichten voor gelukkige mensen  Moeyaert, B. Querido's Uitgeverij BV, Em. 

9 Van Dante tot Neruda  Stassijns, K. Lannoo nv 

10 Vriendschap  

 

Muntinga B.V., Uitgeverij Maarten 

 

mailto:jef.maes@boek.be
mailto:project@poeziecentrum.be
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door de zangeres en dat volgens de normen van de NUR (Nederlandse Uniforme 

Rubriekindeling) thuishoort in dit genre.
28

 Dat het boek geen gedichtenbundel is in de strikte 

zin van het woord, zet de stelling van een niet al te populaire poëzie kracht bij. 

Dat er een klein (kopend) leespubliek is voor poëzie, is natuurlijk geen goed nieuws voor de 

literaire tijdschriften die zich ondermeer op dit genre richten. In het zesde nummer van het 

kwartaaltijdschrift VFL-Bulletin verscheen een dossier over literaire tijdschriften. „Het 

literatuurminnende publiek sterft sneller uit dan de aarde opwarmt‟, luidt de titel van het 

artikel dat zich afvraagt of „ […] de Vlaamse literaire tijdschriften een toekomst [hebben]‟ 

(Rinckhout 2007, 3). Aan de hand van een enquête werd opgemaakt wie de doorsnee lezer is: 

„De “gemiddelde lezer” van de Vlaamse literaire tijdschriften [is] een man van 48 […] die 

culturele interesses heeft en cultureel actief is‟ (Rinckhout 2007, 3). Het gros van de lezers, 

aldus de enquête, komt met het literaire tijdschriften circuit in aanraking door vrienden, 

familie of collega‟s. Mag hieruit worden geconcludeerd dat dergelijk circuit bestaat uit een 

zeer beperkte en relatief gesloten groep? Voorzichtigheid is steeds geboden wanneer men 

vanuit steekproeven algemene conclusies trekt. Niettemin geeft deze enquête hier wel een 

mogelijke indicatie van. Het artikel wijst er ook op dat de Vlaamse tijdschriften in de 

dagbladpers zo goed als volledig afwezig zijn. „Er is een breuk ontstaan tussen de literaire 

tijdschriften en de boekenbijlagen, waardoor de tijdschriften van een potentieel publiek 

worden afgesneden. Dat is dodelijk: de tijdschriften zitten in een isolement‟, verduidelijkt 

Frank Albers, voormalig chef boeken bij De Standaard (Rinckhout 2007, 4). 

 

 

                                                                                                                                                         
11 Nieuwe sterrenbeelden  Verhelst, P. Prometheus, Uitgeverij 

12 A Joy Forever  Wigman, M. Prometheus, Uitgeverij 

13 Verzamel de liefde / Luxe editie  Moeyaert, B. Querido's Uitgeverij BV, Em. 

14 Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had  Coninck, H. de Arbeiderspers 

15 Ik zoek een mooi woord voor jou  Ghysels, J. Lannoo nv 

16 Dagkalender van de poezie / 2010  

 

Boekerij, De 

17 Tussen lelie en waterstofbom  Nasr, R. Bezige Bij, De 

18 Verzamelde gedichten  Garcia Lorca, Federico Athenaeum-Polak & Van Gennep 

19 Lyriek van de Lage Landen  Claes, P. Bezige Bij, De 

20 Van heer Halewijn tot Hugo Claus  Stassijns, K. Lannoo nv 

 
28

 Het boek wordt alsvolgt omschreven op meerdere websites: „Het geschreven woord. Het gesproken woord. 

Het gezongen woord. Poëzie en songteksten. De woorden van de grote Vlaamse dichters en de woorden van een 

grote Vlaamse zangeres. […]. In vier grote thema‟s – verlangen, verlies, verwondering en vooruitgang – stelt 

Yasmine haar favoriete gedichten aan het publiek voor. […]. Yasmine vertelt je waarom juist deze gedichten zo 

belangrijk zijn voor haar en hoe ze aansluiten bij haar eigen werk. In deze intimistische bundeling leer je 

zangeres en presentatrice Yasmine van een andere kant kennen: zonder franjes, naakt, kwetsbaar en eerlijk.‟ 

(http;//www.proxis.be).  
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Is er wel nog een toekomst voor de literaire tijdschriften in Vlaanderen? Harold Polis, 

uitgever bij Meulenhoff/Manteau, denkt dat het moeilijk zal zijn, maar niet onmogelijk: 

Er is geen alternatief voor de dynamiek van een goed draaiend tijdschrift. Maar het 

klassiek gevormde, literatuurminnende publiek zal sneller uitsterven dan de aarde 

opwarmt. De belangrijkste uitdaging waar we voor staan is het aanspreken van een 

groot en vooral jong publiek‟. (Rinckhout 2007, 5) 

Volgens Polis is de kwaliteit er wel maar moet deze veel meer naar buiten gebracht worden:  

We hebben met zijn allen gedacht dat beter gemaakte tijdschriften als vanzelf een 

ruimer publiek zouden bereiken. Dat is niet gebeurd. Er worden sterke 

tijdschriftnummers gemaakt voor zeer weinig mensen. We moeten manieren bedenken 

om tijdschriften ruimer te verspreiden. In de eerste plaats via het onderwijs en de 

bibliotheken. Tijdschriften moeten zichtbaarder worden, zichzelf opdringen. Ze 

zouden acties moeten ondernemen, zoals de kranten dat doen: die brengen tieners in 

contact met de krant, zij zijn het lezerspubliek van morgen. (Rinckhout 2007, 5) 

De kleine oplagen die de literaire tijdschriften hebben, wijst eveneens op een klein 

leespubliek. De onderzochte tijdschriften De Brakke Hond, Met Andere Zinnen, Gierik & NVT 

en Het Liegend Konijn worden respectievelijk op ongeveer 350, 400, 750 en 1750 exemplaren 

gedrukt. 

Bovenstaande problematiek heeft ook een weerslag op de debuterende dichters. Houdt het 

publiceren van dichtwerk van onbekende dichters geen risico in voor een literair tijdschrift? 

Maar ook omgekeerd, is voor beginnende dichters het verschijnen in literaire tijdschriften nog 

wel een noodzaak? Het is deze tweevoudige vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat. 
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HOOFDSTUK 2  

 

Onderzoeksmethode  

 

 

In dit tweede hoofdstuk wordt de gehanteerde onderzoeksmethode uiteengezet, toegelicht en 

beargumenteerd.  

1. Onderzoeksdomein 

Een onderzoek met dergelijke reikwijdte (de literaire tijdschriften in Vlaanderen) start met de 

afbakening van het onderzoeksdomein. Dit onderzoek is gebaseerd op vijf jaargangen, 2005 

tot en met 2009, van vier literaire tijdschriften in Vlaanderen
29

: Gierik & NVT, De Brakke 

Hond, Met Andere Zinnen en Het Liegend Konijn.
30

 Dergelijke begrenzing van het 

onderzoeksdomein brengt enkele gevaren of beperkingen met zich mee. Ten eerste is er de 

valkuil van de veralgemening. Bevindingen aan de hand van steekproeven gelden hoogstens 

als referenties en niet als algemeen geldende waarheden. Dit onderzoek brengt dan ook geen 

vastliggende besluiten en onbetwistbare stellingen over hét literaire tijdschrift in Vlaanderen. 

De conclusies hebben enkel betrekking op het onderzoekscorpus. Deze steekproef is een 

selectie die enkel in staat is mogelijke eigenschappen van het grotere geheel bloot te leggen. 

Dat is wat dit onderzoek wil doen: een indicatie bieden voor het belang van literaire 

tijdschriften voor beginnende en debuterende dichters in Vlaanderen. Ten tweede is er het 

determineren van de gebruikte terminologie. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

termen als „debutant‟, „debuutbundel‟, „beginnende dichters‟, „jonge(re) generatie‟ en 

„oude(re) generatie‟. Het plaatsen van labels in een levend veld brengt bepaalde 

veralgemeningen met zich mee. In dit onderzoek gaat het over dichters die elk een 

persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Deze in hokjes plaatsen aan de hand van 

bijvoorbeeld hun geboortedata of het publicatiejaar van hun debuutbundel, kan tot een te 

afgelijnde categorisatie leiden. Er zijn tenslotte steeds dichters die bepaalde eigenschappen 

                                                 

 
29

 Deze Vlaamse tijdschriften hebben wel vaak ook Nederland als afzetmarkt: alle tijdschriften, op uitzondering 

van Gierik & NVT, zijn in Nederland verkrijgbaar.  
30

 Een verantwoording of motivatie voor de keuze van elk van deze vier tijdschriften, wordt telkens verwoord 

aan het begin van de betreffende hoofdstukken. 
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hebben die eigenlijk niet tot de categorie horen waar ze artificieel in worden ondergebracht. 

Toch lijkt dit categoriseren een aangewezen manier om een duidelijk en globaal beeld te 

krijgen van het onderzoeksmateriaal. Niettemin dient men in het achterhoofd te houden dat de 

grenzen van deze categorieën in werkelijkheid minder strak zijn. Ten derde is de keuze van de 

onderzoeksmethode eveneens beperkend. Het onderzoek van Bart Temme steunde net als 

deze analyse voornamelijk op cijfermateriaal, een methode waarbij Menno Lievers, redacteur 

van De Revisor, vraagtekens plaatste:  

Een hele algemene opmerking is dat in deze scriptie geprobeerd wordt met kwantitatieve 

analyses een antwoord te geven op een kwalitatieve vraag: heeft het literaire tijdschrift 

nog een functie in “het literaire veld”? Het is niet onmiddellijk evident dat dit een goede 

aanpak is‟. (Temme 2009b)
31

  

Het is inderdaad zo dat cijfergegevens minder ruimte bieden aan externe bijzonderheden. Het 

belang van literaire tijdschriften voor beginnende dichters laat zich uiteraard niet louter in 

getallen en percentages uitdrukken. Desondanks biedt een kwantitatieve aanpak wel degelijk 

waardevolle inzichten. Natuurlijk is het wel geboden kritisch te zijn en ruimte te laten voor 

eventuele nuanceringen.   

Met de vier geselecteerde tijdschriften wordt getracht een zo representatief mogelijk beeld te 

geven van het poëzielandschap binnen de wereld van literaire tijdschriften. Daarom de keuze 

voor oudere tijdschriften als Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en De Brakke Hond alsook 

voor de relatief jonge tijdschriften Met Andere Zinnen en Het Liegend Konijn. Ook de 

diversiteit van het onderzoeksdomein is belangrijk: tijdschriften die zich enkel richten op de 

publicatie van gedichten (Het Liegend Konijn) en tijdschriften die naast het publiceren van 

onder andere verhalen en gedichten ook aandacht voor het metaliteraire discours door de 

publicatie van essays, artikels en/of interviews (Gierik & NVT, De Brakke Hond
32

 en Met 

Andere Zinnen).  

Omdat dit onderzoek de hedendaagse tijd wil onderzoeken, wordt het onderzoeksdomein 

beperkt tot vijf jaargangen. Voor bepaalde tijdschriften is de informatie die weergegeven 

wordt per jaargang aanzienlijk. Zo publiceerden in Het Liegend Konijn maar liefst 190 

verschillende dichters die samen 1525 nieuwe gedichten bij elkaar schreven. 

                                                 

 
31

 Reactie geplaatst door Menno Lievers op 18 september 2009. 
32

 Het metapoëtische discours in dit tijdschrift is zeer beperkt. Het tijdschrift focust voornamelijk op het 

scheppende werk, niet op het theoretiseren ervan. 
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2. Terminologie 

Hieronder volgt een lijst van de definities die gehanteerd worden voor de verschillende 

termen die in dit onderzoek aan bod komen.  

„debutant‟ Een debutant is een dichter die voor het eerst dichtwerk publiceert in 

een literair tijdschrift. Het gaat hier dus om een volbloed 

tijdschriftendebutant.  

Ook Bart Temme gebruikte dergelijke invulling van de term 

„debutant‟. Bastiaan Bommeljé, hoofdredacteur van Hollands 

Maandblad en één van de grootste tegenstanders van Temmes 

onderzoek, vond deze definitie ontoereikend: „Helaas lijkt Bart 

Temme niet zo goed te begrijpen wat een literair debuut is. Als er 

(bijvoorbeeld) elf verhalen van Eva Maria Staal in Hollands 

Maandblad staan voordat zij in boekvorm "debuteert", betekent dat 

niet één keer een "debuut" in HM en tien keer "geen debuut", maar 

het betekent precies wat Temme meent te zoeken: de 

kweekvijverfunctie van een literair tijdschrift in volle werking, elf 

keer achter elkaar‟ (Temme 2009b).
33

 Hier wordt al meteen de 

problematiek weergegeven van het afbakenen van een dergelijk 

begrip. Daarom werd in dit onderzoek de categorie „voor debuut‟ 

ingesloten. Dichters die gepubliceerd worden in een tijdschrift, dit 

echter niet voor de eerste keer, en op dat moment nog geen 

debuutbundel hebben, worden in deze categorie ondergebracht.
34

 

Toegepast op het voorbeeld dat Bommeljé aanhaalt zou Eva Maria 

Staal op deze manier niet tien keer het kenmerk „geen debuut‟ maar 

wel „voor debuut‟ meekrijgen. Dit geeft een correcter beeld van de 

publicaties van een beginnende dichter en doorbreekt de dualiteit 

„debuut‟/‟geen debuut‟, die inderdaad tot misleidende conclusies kan 

leiden. 
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 Reactie door Bastiaan Bommeljé op 16 september 2009. 
34

 De debuutbundel wordt uitgegeven na hun tijdschriftpublicatie. 
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„debuutbundel‟ Een debuutbundel is elke eerste bundel van een dichter; hetzij 

uitgegeven door een erkende uitgeverij, hetzij in eigen beheer. Enkel 

indien er over een bundel in eigen beheer noch titel noch 

publicatiejaar kon worden teruggevonden, werd deze buiten 

beschouwing gelaten. (vgl. 4.1) 

„beginnende dichter‟ De beginnende dichters zijn de dichters die ten tijde van hun 

tijdschriftpublicatie nog geen debuutbundel hebben uitgegeven. Deze 

groep is in het onderzoek beweeglijk aangezien een dichter zowel 

voor als na zijn debuut in boekvorm in een tijdschrift kan verschijnen. 

Er kan opgemerkt worden dat het niet beschikken over een 

debuutbundel niet noodzakelijk inhoudt dat je een „beginnend dichter‟ 

bent. Zo kan een dichter al tien jaar actief zijn in literaire tijdschriften 

en aan poëtische evenementen deelnemen zonder debuutbundel. Dit 

duidt opnieuw op de moeilijke taak om een levend veld van 

individuele dichters in groepen in te delen.  

„jonge(re) generatie‟ Dit is de generatie dichters geboren in 1975 of later. Dat houdt in dat 

op het moment van publicatie deze dichters een maximumleeftijd van 

34 jaar kunnen hebben. 

„oude(re) generatie‟ Dit is de generatie dichters geboren tussen 1940 en 1975. Dat houdt in 

dat op het moment van publicatie deze dichters een minimumleeftijd 

van 35 jaar en maximumleeftijd van 69 jaar kunnen hebben. 

4. Weergave lijsten dichters 

Voor dit onderzoek werden voor elk van de tijdschriften enkele lijsten aangelegd die alle 

bijdragende dichters per tijdschriftnummer weergeven in volgorde van voorkomen. Deze 

lijsten zijn in bijlage toegevoegd.
35

 In deze lijsten wordt telkens volgende informatie 

weergegeven: de naam (indien de naam een pseudoniem is, wordt dit aangegeven) en het 

geboortejaar van de dichter, gevolgd door het aantal gedichten dat er in dat specifieke 

nummer van die dichter verschenen is en of de dichter van Nederland of Vlaanderen 

afkomstig is. Indien de dichter een andere origine heeft, wordt dit aangegeven eventueel 
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 Zie bijlage 2 (Gierik & NVT), 3 (De Brakke Hond), 4 (Met Andere Zinnen) en 5 (Het Liegend Konijn). 
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gevolgd door een tweede indicatie die weergeeft of de dichter momenteel in Nederland of 

Vlaanderen woont en werkt. Dan volgt de vermelding van de debuutbundel telkens met titel, 

uitgever en jaar van publicatie. Als laatste wordt weergegeven of de dichter eventueel nog in 

andere nummers van datzelfde tijdschrift binnen de onderzoekstermijn gepubliceerd heeft.  

Als sjabloon voor deze lijsten geldt volgende opmaak:  

Voornaam Achternaam (eventuele echte naam indien pseudoniem) (geboortejaar), X 

gedichten, VL/NL/X, Titel van debuutbundel – Uitgever – jaartal, eventuele publicatie(s) in 

andere nummers van het tijdschrift.   

4.1 Opmerkingen bij de lijsten  

Onbekende gegevens worden met een vraagteken aangeduid. 

Indien een bepaalde dichter nog geen debuutbundel heeft gepubliceerd staat dit als volgt 

aangegeven: „nog geen debuutbundel?‟ of „nog geen debuutbundel.‟. Voor het opzoeken van 

de debuutbundels werd, indien dergelijke informatie niet werd weergegeven in de tijdschriften 

zelf
36

, voornamelijk gebruik gemaakt van het internet. Wanneer de verschillende 

zoekmachines, met name de Vlaamse Centrale Catalogus van alle bibliotheken in Vlaanderen, 

de online catalogus van het poëziecentrum te Gent en de zoekmachine google, nergens een 

bundel of het bestaan van een bundel van een dichter signaleerden, kreeg deze het label „nog 

geen bundel?‟. Het vraagteken wijst erop dat er niet zomaar vanuit gegaan mag worden dat op 

basis van bovenstaande zoekmachines het bestaan van een bundel volledig uitgesloten is. Al 

is dit wel waarschijnlijk. Indien er recente bronnen (van 2009 of 2010) werden teruggevonden 

waarin expliciet werd aangegeven dat de dichter nog geen bundel publiceerde en hier verder 

ook geen aanwijzingen voor waren, kreeg deze het label „nog geen bundel.‟. Indien de dichter 

debuteert met poëzie in het besproken tijdschrift, wordt dit aangegeven met het label 

„debuteert hier‟. Het is enkel die laatste groep die in dit onderzoek de term „debutanten‟ wordt 

toegedicht. 

Tenslotte dient er nog een kanttekening gemaakt te worden bij de debuutbundels waarvan 

aangegeven staat dat deze in eigen beheer werden uitgegeven. Wanneer de titel en/of het 

jaartal van deze publicatie in eigen beheer niet teruggevonden werd, wordt deze bundel 

beschouwd als de debuutbundel van de dichter. Bij enkele dichters stond in bepaalde bronnen 
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 Vaak staat er in de tijdschriften een korte biografische schets van de auteurs. 
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te lezen dat zij vóór hun officiële debuut bij een uitgeverij een klein bundeltje in eigen beheer 

publiceerden maar was er verder geen informatie, zoals titel of jaartal, ter beschikking. Vaak 

ging het bij dit soort bundels om een laatstejaarsopdracht en is er sprake van een zeer beperkte 

oplage. In deze uitzonderlijke gevallen, is ervoor gekozen de eerste officiële bundel bij een 

erkende uitgeverij als debuutbundel te beschouwen. Wat de status van een debuutbundel 

betreft, kan ook nog opgemerkt worden dat enkele dichters misschien afstand genomen 

hebben van hun eigenlijke debuutbundel (bijvoorbeeld uit onvrede) en dat deze bundel 

zodoende verzwegen wordt. Maar er mag toch aangenomen worden dat dit niet of zelden van 

toepassing is.  

5. Cijfergegevens 

Op basis van de gemaakte onderzoekslijsten worden onderstaande vragen beantwoord. 

5.1 De tijdschriften  

1) Hoeveel pagina‟s van elk tijdschriftnummer worden aan poëzie besteed? 

2) Hoeveel bijdragen van elk tijdschriftnummer worden aan poëzie besteed? 

3) Hoeveel gedichten telt ieder tijdschriftnummer? 

Zo wordt op een kwantitatieve manier onderzocht hoe belangrijk poëzie vandaag nog is voor 

de onderzochte tijdschriften en of er de laatste vijf jaar misschien sprake is van een algemene 

daling of stijging van het aandeel van poëzie.  

5.2 De dichters  

1) Het onderzoek betreft Vlaamse tijdschriften, maar wat is de balans tussen de 

publicaties van Vlaamse en Nederlandse dichters? 

2) Werden de gedichten in de tijdschriften gepubliceerd voor of na de debuutbundel van 

de dichters? Hoe groot is het aandeel van beide groepen? 

3) Wat is het aandeel van de debuterende dichters in de onderzochte tijdschriften? 

4) Hoeveel dichters hadden ten tijde van hun publicatie geen debuutbundel maar hebben 

dat vandaag wel?  

5) Wat is de gemiddelde leeftijd van de dichters? Domineert een bepaalde generatie? 

Krijgen jonge dichters genoeg kansen? 
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Op deze manier wordt nagegaan welk aandeel Vlaamse dichters hebben, of literaire 

tijdschriften nog steeds een logische tussenstap vormen voor het publiceren van een 

dichtbundel en in welke mate de onderzochte tijdschriften ook debutanten publiceren.  

5.3 Percentages  

De percentages worden afgerond om de cijfergegevens zo duidelijk mogelijk te houden. Tot 

X,49 werd naar beneden afgerond, vanaf X,50 naar boven. Dit omdat halve dichters en 

bijdragen geen meerwaarde bieden.  

Bij statistische benaderingen is het steeds aangewezen rekening te houden met een eventuele 

foutenmarge. 

5.4 Weergave tabellen 

5.4.1 Exhaustiviteit 

De onderzoeksresultaten worden telkens gedetailleerd weergegeven. De lezer krijgt niet enkel 

de eindcijfers te zien, maar ook de noodzakelijke tussenstadia die tot deze cijfers leiden. Dat 

kan voor de ene onnodige en voor de andere interessante informatie zijn. Het cijfermateriaal 

in de tabellen wordt vaak nogmaals visueel weergegeven aan de hand van grafieken. Dit om 

een zo duidelijk mogelijk eindbeeld te bekomen. 

Een tweede en persoonlijke motivatie voor de gedetailleerde weergave van de cijfergegevens, 

is deze van bevestiging en het verkleinen van een eventuele foutenmarge. Bovendien kon op 

deze wijze ongekende informatie die bijvoorbeeld met hulp van de redacties van de 

tijdschriften later werd ingevuld, nauwkeurig ingepast worden.  

5.4.2 Opmerkingen bij tabellen 

De onderzoekstabellen worden telkens voorzien van een aantal opmerkingen die essentieel 

zijn voor de interpretatie. De hieropvolgende kenmerken gelden voor alle tabellen binnen dit 

onderzoek. De lezer dient deze dan ook in het achterhoofd te houden. 

Bij het tellen van het aantal pagina‟s die aan poëzie worden besteed of het aantal poëtische 

bijdragen, is het belangrijk af te bakenen wat hieronder precies verstaan wordt. Het gaat hier 

over de pagina‟s of bijdragen die gedichten bevatten, alsook over de interviews met dichters 

en bijdragen die zeer duidelijk over poëzie handelen. In deze laatste twee gevallen wordt de 
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titel van desbetreffend artikel in voetnoot meegedeeld, alsook het aantal pagina‟s.
37

 Dit om 

ook een beeld te krijgen van het aantal pagina‟s/bijdragen dat/die enkel bestaan uit dichtwerk 

en niet metapoëtisch zijn. Bijdragen die niet worden meegerekend zijn deze die bijvoorbeeld 

over literatuur in het algemeen of enkel tot op bepaalde hoogte over poëzie handelen. Dit 

omdat je niet van zodra er een paragraaf over poëzie gaat, het artikel als „een artikel over de 

poëzie‟ kan bestempelen. Algemene artikels vallen dus uit de boot wanneer er gesproken 

wordt over „het aantal pagina‟s dat over poëzie handelt‟ of over „het aantal poëtische 

bijdragen‟.  

Als er gesproken wordt over het aantal gedichten per nummer, dan gaat het over alle 

gedichten die in het tijdschriftnummer werden opgenomen. Ook gedichten bijvoorbeeld ter 

illustratie in een interview werden opgenomen, behoren tot dit aantal.  

Van enkele dichters bleven bepaalde gegevens onbekend (bijvoorbeeld het publicatiejaar van 

een debuutbundel). Deze gegevens worden weerhouden uit de tabellen. Dit omdat het 

onderzoek niet op waarschijnlijkheden maar op zekerheden steunt. Wel worden de 

ontbrekende gegevens geëxpliciteerd in voetnoot om een volledig beeld weer te geven.
38

  

De dichters die het werk van anderstalige dichters vertaalden vallen buiten dit onderzoek. 

Deze dichters vormen geen onderdeel van het „aantal dichters‟ die in dit tijdschrift 

publiceerden. Enkel met de dichters van het oorspronkelijke dichtwerk wordt rekening 

gehouden.
39

  

De totaalcijfers worden in iedere tabel aangepast. Deze aanpassing bestaat eruit de dichters 

die meerdere malen publiceerden in het tijdschrift slechts één keer op te nemen. Zo kunnen er 

in een tijdschrift bijvoorbeeld 100 dichters gepubliceerd hebben (100 bijdragen), maar 75 

verschillende dichters. Dit onderzoek baseert zich op laatstgenoemde gegevens en wordt in de 

tabellen steeds weergegeven bij „Totaal*‟. Hoeveel en welke dichters meerdere malen 

publiceerden, wordt per tijdschrift als opmerking aangegeven. 

                                                 

 
37

 Deze informatie is ook telkens als opmerking meegedeeld in de onderzoekslijsten in bijlage. 
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 De ontbrekende gegevens worden in de onderzoekslijsten (bijlagen) weergegeven met een „?‟. 
39

 Indien schrijver X gedichten van schrijver Y vertaalt, wordt enkel schrijver Y opgenomen in dit onderzoek. 

Het onderzoek baseert zich op de authentieke dichters. 
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6. Pragmatisch onderzoek 

Dit onderzoek steunt op twee pijlers: enerzijds de bevindingen van het eigen onderzoek 

uitgevoerd op de vier verschillende tijdschriften (dit luik domineert), anderzijds de stemmen 

van de beide hoofdrolspelers: de redactie van de tijdschriften en de dichters zelf. Voor dit 

onderzoek boden bijna alle redacties van de onderzochte tijdschriften hun medewerking aan. 

Enkel de stem van De Brakke Hond ontbreekt. Alle dichters aan het woord laten, is 

onmogelijk. Maar omdat ze een belangrijke bron van informatie zijn, worden de bevindingen 

van een tiental beginnende dichters, zowel uit Vlaanderen als Nederland, weergegeven.  

6.1 De redacties 

De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan het redactionele beleid van elk 

tijdschrift, zoals deze dit zelf beschrijven. Zo kan worden nagegaan in hoeverre elk tijdschrift 

haar vooropgezette doelen haalt en of er een eventuele kloof bestaat tussen de theorie en de 

praktijk. Ook kunnen ze voor duiding of opheldering zorgen. De redacties komen telkens zelf 

kort aan het woord na de uitwerking van de onderzoeksgegevens. 

6.2 De dichters 

De bevindingen van een tiental dichters worden weergegeven in het vierde deel (hoofdstuk 8). 

Deze vertegenwoordigen uiteraard niet dé beginnende dichter, maar bieden wel een 

bijkomende omkadering bij het benaderen van de primaire onderzoeksvraag: is er nog plaats 

voor beginnende dichters in literaire tijdschriften of, anders verwoord, hebben literaire 

tijdschriften nog enig belang voor hen? Er wordt gezocht naar terugkerende antwoorden die 

mogelijke tendensen aangeven maar dit gebeurt zonder de pretentie te hebben deze als 

algemene waarheden op te hangen. 
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HOOFDSTUK 3 

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift 

 

 

 

1. Verantwoording keuze 

Het tijdschrift Gierik & NVT wil naar eigen zeggen bewust een forum vormen voor jong 

literair talent. Guy Commerman, één van de stichters en huidig redacteur en redactiesecretaris 

(sinds 2009), omschrijft de taak van tijdschriften alvast als volgt: „Zij zijn in de eerste plaats 

een “vluchthaven, een literair asiel voor de jonge auteurs”, hier krijgen ze hun eerste oordelen, 

opmerkingen, publicatiekansen‟ (Commerman 2005a). De keuze voor dit tijdschrift is dan ook 

aan dergelijke zelfprofilering toe te schrijven. Dit onderzoek tracht immers na te gaan in 

hoeverre er nog plaats is voor beginnende dichters en debutanten in de Vlaamse tijdschriften. 

Het is interessant om dat aandeel te onderzoeken in tijdschriften die expliciet beweren 

aandacht te hebben voor beginnende jonge auteurs. Slagen deze tijdschriften erin dit in de 

praktijk om te zetten en hoe groot is hun aandeel dan precies? Indien de praktijk zou leren dat 

dit aandeel toch niet zo groot is, dan is er waarschijnlijk weinig hoop voor het verschijnen van 

deze jonge dichters in tijdschriften die zich niet specifiek richten tot beginnende auteurs. Van 

de vier literaire tijdschriften die werden opgenomen in dit onderzoek is Gierik & NVT, samen 

met De Brakke Hond, het oudste. Beiden verschenen voor het eerst in 1983. Ook dit speelde 

een rol bij de keuze. Gierik & NVT en De Brakke Hond zijn ontstaan in dezelfde 

maatschappelijke context en met een gelijklopende visie over het steunen en begeleiden van 

jonge auteurs. Dat maakt het extra boeiend om de bevindingen rond beide tijdschriften naast 

elkaar te leggen. 

2. Gierik & NVT 

Het Vlaamse tijdschrift Gierik, opgericht door Guy Commerman en Erik van Malder, 

verscheen voor het eerst in november 1983. Zes jaar later werd de naam van het tijdschrift 

uitgebreid met & Nieuw Vlaams Tijdschrift, naar een populair en invloedrijk literair tijdschrift 

dat bestond tussen 1946 en 1983 en het forum was van gevestigde namen als Herman 

Teirlinck, Hugo Claus en Paul de Wispelaere. Het tijdschrift verwierf naam naarmate de jaren 
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verstreken, begon steeds meer gevestigd te raken in het literaire landschap en werd positief 

onthaald bij het leespubliek en andere literaire tijdschriften.  

Een kantelmoment voor het tijdschrift kwam er vreemd genoeg enkele jaren na de oprichting 

van Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) dat actief werd in 2000 en opgericht was ter 

ondersteuning van de Nederlandstalige letteren en literatuur. Op hun website staat hun beleid 

als volgt omschreven: „Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, 

presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie‟ 

(„over het VFL‟ 2010). Op het eerste zicht een goede zaak voor de Vlaamse literatuur en dus 

ook voor de Vlaamse literaire tijdschriften. In 2001 nam Gierik & NVT dan ook meteen het 

initiatief om samen met drie andere grote Vlaamse tijdschriften, De Brakke Hond, Deus Ex 

Machina en (het vorig jaar opgedoekte) Revolver, samen te werken. Het VFL had namelijk in 

hun beleidsverklaring verwoord dat de verschillende tijdschriften „synergieën‟ moesten 

ontwikkelen (Commerman 2005a). Het VFL wou dat de verschillende instanties hun voordeel 

zouden halen door een soort symbiose te creëren, een sfeer die alle participanten ten goede 

zou komen. Gierik & NVT nam dit ter harte en de samenwerking leidde tot twee 

gemeenschappelijke nummers met De Brakke Hond enerzijds en Revolver anderzijds. De 

redactie stond dan ook „van verbazing met de mond vol tanden‟ (Commerman 2005a) bij het 

zien van het jaarrapport van het VFL: Gierik & NVT zou niet langer subsidies ontvangen. De 

subsidies van de andere drie tijdschriften binnen het samenwerkingsverbond zouden 

daarentegen groter tot zelfs verdubbeld worden. Na het indienen van een bezwaarschrift wist 

Gierik & NVT toch nog een subsidie te bekomen, maar deze werd amper een jaar later 

opnieuw ingetrokken: het tijdschrift „had niets bijgedragen tot de Nederlandstalige letterkunde 

[...]‟ (Commerman 2005a). De redactie van Gierik & NVT was verontwaardigd en 

teleurgesteld, ook in hun collega‟s: „Ondertussen van de collega-tijdschriften taal noch teken, 

iedereen zwijgt als vermoord‟ (Commerman 2005a) en ook de samenwerking was door die 

collega-tijdschriften eerder al stopgezet. „Gierik was besmet, daar werkt men niet meer mee 

samen. Solidariteit? No Way! Geen woord, zelfs geen telefoontje, niks, nada, nougatbollen‟ 

(Commerman 2005a). 

De redactie besluit om zonder subsidies door te gaan. Dit doen ze naar eigen zeggen door de 

vele aansporingen en lofbetuigingen die het tijdschrift van lezers en auteurs had ontvangen. 

De financiële noodzakelijkheden werden opgevangen door enkele sympathisanten die een 

beschermcomité vormden en enkele mecenassen. Dat het tijdschrift nog niet klaar was om 

begraven te worden, vertaalde zich ondermeer in een opgefriste lay-out en vers jong bloed in 
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de redactie. Guy Commerman schreef volgende regels in een tekst die hij op 30 mei 2005 

verstuurde naar enkele sympathysanten van het tijdschrift: 

Gierik [voldoet] ruimschoots […] (soms wel in dubbel aantal) aan de administratieve 

eisen die aan tijdschriften wordt opgelegd: onze balans en begroting zijn in zuiver 

evenwicht, het aantal exemplaren voor de drukoplage overtreft de eisen (meer dan 

dubbel), het aantal effectief betalende abonnees overtreft dat van rijkelijk 

gesubsidieerde bladen en de verschijningsperiodiciteit van het tijdschrift is haast 

legendarisch (nooit één dag gemist op 23 jaar!) (Commerman 2005a). 

Dit zijn voor hem „de reële feiten betreffende Gierik‟ (Commerman 2005a) en klinken ook 

meteen als legitimatie voor het bestaan van het tijdschrift. Niettemin plaatst Commerman een 

vraagteken bij het voortbestaan: „Wij kunnen geen derde jaar nog maar eens gaan bedelen en 

smeken en de auteurs vragen om uit solidariteit hun teksten gratis af te staan. Dat is niet vol te 

houden en ook niet fair. Ik zie heel weinig licht in de literaire duisternis‟ (Commerman 

2005a). Want ook het adviseringsverslag van 2005, dat diezelfde dag in de bus van 

Commerman was beland, klonk niet positief: 

De commissie tijdschriften vindt de voorbije jaargang van Gierik onvoldoende 

kwaliteit bieden om in aanmerking te komen voor subsidie. [...] Inhoudelijk valt het 

gebrek aan kritische distantie en vernieuwende ideeën op. [...] Bovendien ontbreekt het 

nogal wat teksten aan een degelijke structuur zodat de lezer het moet doen met een 

stortvloed aan gegevens. [...] Ook het poëzie en het proza bieden een weinig 

verrassende kijk op de onderwerpen die worden aangesneden. Daarbij komt dat de 

meeste bijdragen ook stilistisch te wensen over laten. [...] Van de vele debuten zou een 

strengere selectie tijd en ruimte vrij maken voor een betere begeleiding van de 

auteurs. De commissie meent dat een aantal euvels waaraan deze jaargang lijdt te 

verhelpen zijn: meer aandacht voor structuur en stijl van teksten, een strengere selectie 

van inzendingen die vervolgens beter worden begeleid. (Commerman 2005b, mijn 

accentuering). 

Bovenstaande geaccentueerde regels zijn interessant binnen dit onderzoek. Voor 2005 was er 

in dit tijdschrift duidelijk veel (en volgens de commissie zelfs té veel) plaats voor debutanten. 

Nochtans had het tijdschrift de selectienormen tot publicatie naar eigen zeggen al een heel 

stuk strenger gemaakt na de opmerkingen die ook al in het eerste commissieverslag stonden 

hieromtrent. Het is interessant om na te gaan of Gierik & NVT inderdaad gesnoeid heeft in 

zijn aantal debutanten en of het tijdschrift op veilig is gaan spelen door het publiceren van 

gekende namen. De gegevens van dit onderzoek worden hiervoor vergeleken met een 

onderzoek dat in opdracht van het VFL ter gelegenheid van de Tijdschriftendag op 3 
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november 2007 werd uitgevoerd maar nooit gepubliceerd is. Dit onderzoek ging na hoeveel 

debutanten er onder andere in Gierik & NVT verschenen zijn tussen 2001 en 2006.
40

  

Terug naar de subsidieperikelen: het tijdschrift is in beroep gegaan tegen de onthouding van 

verdere subsidies van het VFL, met succes:  

De Beroepscommissie van het Vlaams Fonds voor de Letteren onderkent (in een 

schrijven van 28 oktober 2005) de maatschappelijke relevantie van Gierik & NVT [...] 

én het maatschappelijk engagement van de redactie én de bewuste zoektocht naar de 

relatie van literatuur met de sociale omgeving én de bewuste aandacht voor debutanten 

én de pogingen om de inhoud en de samenstelling van de redactie te veranderen. Uit 

een wetenschappelijk onderzoek (KUL en RUG) is ook gebleken dat Gierik & NVT 

wat het aantal abonnees betreft het tweede grootste literaire tijdschrift van Vlaanderen 

is (geworden) (Van Eygen 2005). 

Toch blijven de subsidies een struikelblok. De redactie kan het niet laten hun onvrede en 

vermoedens van belangenvermenging in deze hekele geldkwesties te uiten. Zo wordt het 

„woord vooraf‟ opgenomen als „moord vooraf/woord achteraf‟ in het winternummer van 2008 

(101), dat amper twintig pagina‟s telt. In dit nummer wordt er opnieuw openlijk 

gecommuniceerd over de financiële moeilijkheden. Zo laat de redactie weten dat deze 

jaargang normaal de laatste was, maar dat een aantal mecenassen vrijwillig naar voren 

getreden zijn. „Zij waren van oordeel dat het schande en onvoorstelbaar zou zijn als Gierik & 

NVT in literaire rook zou opgaan‟ (Gierik & NVT 2008a, 1). Deze mecenassen zorgen 

opnieuw voor de overleving van het tijdschrift, althans voor nu: „We hebben nu de financiële 

waarborg dat Gierik & NVT nog minstens twee jaargangen zal kunnen verschijnen‟ (Gierik & 

NVT 2008b, 1). In ieder geval is het tijdschrift, dat doorgaans 128 pagina‟s beslaat, in 2009 tot 

76 pagina‟s teruggevallen, waarschijnlijk eerder om financiële dan inhoudelijke redenen. Of 

Gierik & NVT nog in 2011 in de Vlaamse boekhandels te verkrijgen zal zijn en in welke 

omvang, valt nog af te wachten. 

                                                 

 
40

De leiding van dit onderzoek, „Debutantenonderzoek literaire tijdschriften‟, was in de handen van Carlo Van 

Baelen, gerugsteund door Charlotte Tournicourt. Er werden negen verschillende tijdschriften doorgelicht, 

waaronder Gierik & NVT, maar ook De Brakke Hond en Met Andere Zinnen. De resultaten van dit onderzoek 

zullen af en toe in deze scriptie betrokken worden, aangezien op deze manier telkens een termijn van ongeveer 

tien jaar bestreken kan worden en de bevindingen van dit onderzoek getoetst kunnen worden aan deze van de 

voorafgaande jaargangen. Het onderzoek uit 2007 heeft het wel over debutanten in de verschillende literaire 

genres. In dit onderzoek gaat het enkel over de debutanten binnen de poëzie.     
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2.1 Verdeling en oplage 

Gierik & NVT is te verkrijgen in negen Vlaamse steden.
41

 Antwerpen, Gent en Brugge kennen 

verschillende verkooppunten, de andere zes steden tellen telkens één boekhandel waar het 

tijdschrift verkrijgbaar is. De oplage van het tijdschrift is de laatste jaren ongeveer gelijk 

gebleven tot een lichte stijging: 750 exemplaren van de nummers rollen driemaandelijks van 

de persen.
42

  

2.2 Vormgeving 

 

 

Kaft lentenummer 2006 

In 2005 werd de kaft van Gierik & NVT wat opgefrist 

naar aanleiding van de kritiek die het tijdschrift ontving 

in het jaarrapport van het Vlaams Fonds voor de 

Letteren. Dit om de Vlaamse literaire wereld en hun 

leespubliek te laten zien dat ze er nog steeds waren 

ondanks het herhaaldelijk uitblijven van subsidies.  

 

Kaft herfstnummer 2008 

Ter ere van hun vijfentwintig jarige bestaan onderging 

het tijdschrift in 2008 opnieuw een facelift (zo werd 

ondermeer het formaat groter). Ook het nieuwste 

nummer, het lentenummer van 2010, kreeg deze zeer 

herkenbare opmaak mee. Deze vormgeving wordt 

verzorgd door het Kunstcentrum Berkenvelde (afdeling 

vormgeving) te Wilrijk.
43

 

 

Inhoudelijk biedt het tijdschrift ruimte aan artikels over vergeten en actuele vraagstukken 

binnen de literatuur en cultuur, interviews, prozateksten, poëzie en beeldmateriaal zoals 

prenten, illustraties, foto‟s en portretten. Gierik & NVT is een forum waar verschillende 

                                                 

 
41

 Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. 
42

 Guy Commerman (guycommerman@skynet.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende 

dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 17 mei 2010. 
43

 „Impressum‟, in: Gierik & NVT-nvt.be, geraadpleegd 1 april 2010 op http://www.Gierik & NVT-

nvt.be/impressum.htm 

mailto:guycommerman@skynet.be
mailto:arline.martens@ugent.be
http://www.gierik-nvt.be/impressum.htm
http://www.gierik-nvt.be/impressum.htm
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artistieke stemmen aan bod komen. Nagenoeg alle nummers openen en sluiten met een korte 

duiding van het aangesneden thema door de redactie. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. 

Hieronder een lijst van de titels (werkthema‟s) die de verschillende nummers van de 

onderzochte jaargangen aansnijden. Wel wordt zelden het volledige nummer gevuld met 

bijdragen rond dit thema. Gemiddeld, berekend via het aantal pagina‟s, handelt het tijdschrift 

voor 60% rond het vooropgezette thema. De rest van het nummer bestaat uit losse bijdragen.  

Nr. Titel (duiding) 

86 Naast elkaar praten? Ongehoord...! 

87 Migratie van mens, woord en beeld 

88 Geen werktitel 

89 Aangespoelde letters (anderstalige bijdragen) 

90 Omtrent Eva 

91 Zaad dat al geplant is 

92 Een kruis over de rede 

93 Jeugdschrijvers & actualiteit 

94 Wie schrijft die blijft... schrijven. Of niet? 

95 Multicreatieven... meer dan louter letters 

96 Tussen kaasdroom en kaaswond (over Willem Elsschot) 

97 Maak van je theater 

98 Witboek Kongo 

99 (Journalisten als) reporters van fictie 

100 Geen werktitel 

101 Geen werktitel 

102 Geen werktitel 

103 Littekens van oorlog 

104 Van „poesia visiva‟ tot „poesia totale‟ 

105 Eigenzinnig, rebels en vrij (over Hans Magnus Enzensberger) 

  

In die vijf jaar tijd, op twintig nummers, was poëzie slechts één keer het hoofdthema. Is 

poëzie dan niet meer actueel genoeg om er meer nummers aan te wijden? Wel moet er 

vermeld worden dat de andere thema‟s ook poëziebijdragen kunnen bevatten.  
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2.3 Redactie 

De huidige redactie telt twaalf leden en twee ereleden.
44

 Doorheen de onderzochte jaargangen 

verschijnen nog twaalf andere namen.
45

 De redactie telt dus heel wat medewerkers van 2005 

tot nu. Nummers 86 en 87 hebben de kleinste redactie: negen leden, nog steeds een behoorlijk 

aantal. In de nummers 93 en 94 piekt het aantal redactieleden op zestien. Dat brengt met zich 

mee dat de nummers tot stand komen met de medewerking van veel verschillende individuen, 

een diversiteit die zijn weerklank vindt in het tijdschrift.  

Van de 24 verschillende redactieleden, hebben er vijftien één of meerdere bijdragen geleverd 

aan het tijdschrift. Wat poëzie betreft: zes redactieleden publiceerden eigen dichtwerk en één 

redactielid schreef een bijdrage over poëzie. Het meeste dichtwerk van deze zeven 

medewerkers werd gepubliceerd op een moment dat de auteurs lid waren van de redactie. 

Redactielid zijn kan dus voordelen bieden wat betreft de eigen publiciteit en zichtbaarheid. 

Wanneer ook de andere, niet poëtische bijdragen, van de auteurs in rekening worden gebracht, 

kan worden vastgesteld dat de redactieleden voor 52 bijdragen hebben gezorgd in het 

tijdschrift (2005 tot en met 2009). Dat houdt in dat ongeveer 10% van het totale aantal 

bijdragen, afkomstig is van een redactielid.
46

  

3 Onderzoek 

3.1 Het aandeel van poëzie in Gierik & NVT 

Onderstaande tabel geeft ten eerste aan hoeveel pagina‟s elk nummer telt en hoeveel daarvan 

aan poëzie worden besteed. Ten tweede hoeveel bijdragen elk nummer telt en hoeveel 

daarvan aan poëzie worden besteed. Ten derde hoeveel gedichten elk nummer telt. De eerste 

twee cijfergegevens worden ook procentueel uitgedrukt (het hoogste percentage wordt daarbij 

in het groen geplaatst en het laagste in het rood).  

                                                 

 
44

 Redactieleden: Chantal Bauwens, Kathy de Nève, Jan Lampo, Diederik Vandendriessche, Wim van Rooy, 

Guy Commerman, Erik van Malder, Frans Boenders, Betty Antierens, René Hooyberghs, Tin Vankerkom, Marc 

Zwijsen. Ereleden: Jan Gloudemans en Emiel Willekens. 
45

 Dimitri Bontenakel, Micheline De Ridder, Sven Peeters, Paul Goedtkindt, Barbara van den Eynde, Lieven 

David, Koenraad De Meyer, David Troch, Sandra Pauwels, San Van de Voorde, Sven Cooremans en 

HugoVermeulen. 
46

 Er zijn in totaal 421 bijdragen in dit tijdschrift verschenen, waarvan 51 geschreven door leden die op een 

bepaald moment deel waren van de redactie. Dat is goed voor 12%. Maar omdat enkele van deze bijdragen voor 

of na de redactieperiode van de betreffende auteur vallen, valt dit percentage terug tot bij benadering 10%.  
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3.1.1 Opmerkingen 

Het totale aantal pagina‟s per nummer is inclusief mededelingen omtrent abonnees, reclames 

en de medewerkerlijst en eventueel andere informatie over het beschermcomité of 

boekhandels. 

Het „woord vooraf‟ en „woord achteraf‟ behoren tot het totaal aantal bijdragen. Ze worden dus 

beschouwd als volwaardige bijdragen. Dat geldt ook voor de foto‟s, illustraties en prenten die 

worden opgenomen. Deze worden tenslotte apart opgenomen in de inhoudstafel. 

In sommige nummers van dit tijdschrift is er dichtwerk terug te vinden van verschillende 

dichters binnen dezelfde bijdrage. Zo kan het dat het aantal dichters groter is dan het aantal 

bijdragen.  

In sommige nummers wordt eenzelfde auteur/kunstenaar meerdere keren opgenomen. Deze 

worden als verschillende bijdragen beschouwd. Zo kan het dat het aantal dichters kleiner is 

dan het aantal bijdragen.   

3.1.2 Onderzoekstabel  

Nr./jaar Pagina’s poëzie/ 

nr. 

% Bijdragen 

poëzie/nr. 

% Gedichten 

86/2005 10/112 9 5/13 38 10 

87/2005 17/112 15 6/19 32 21 

88/2005
47

 34/105 32 6/16 38 21 

89/2005 24/128 19 6/18 33 23 

90/2006
48

 35/128 27 10/19 53 28 

91/2006 24/128 19 13/37 35 26 

92/2006 33/128 26 9/27
49

 33 35 

93/2006 42/128 33 11/27 41 37 

94/2007 7/128 5 3/19 16 7 

95/2007 49/128 38 14/23 61 36 

96/2007 21/128 16 6/13 46 17 

97/2007
50

 23/126 18 6/17 35 14 

98/2008
51

 26/128 20 8/34 24 16 

99/2008 16/128 13 5/23
52

 26 17 

                                                 

 
47

 Inclusief het artikel: Sven Peeters, „Een ochtendgranaat als poëzie‟, 16 pp. 

  Inclusief het artikel: Eric Corman „Het laatste woord‟ (over de debuutbundel van Sven W.), 2 pp.   
48

 Inclusief het artikel : Guy Commerman, „Werner Lambersy/Le poème est un déséquilibre nécesaire‟, 8 pp. 

  Inclusief het artikel : Eric Corman, „Handtastelijke poëzie‟ als „Het laatste woord‟, 4 pp. 
49

 Joanna Limburg publiceert gedichten in twee verschillende bijdragen. Deze worden beide als volwaardige en  

  dus verschillende bijdragen beschouwd. 
50

 Inclusief het artikel: Leo van der Sterren, „Facture Baroque en het oerheimwee‟ met een gedicht van Paul van  

  Ostaijen, 11pp. 
51

 Inclusief het artikel: Jaak Frontier, „Het leven van een gedicht uit Perzië‟ met een gedicht van Nizami, 7 pp. 
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100/2008
53

 45/128 35 16/43 37 57 

101/2008 5/20 25 5/13 38 6 

102/2009
54

 11/76 14 5/29 17 13 

103/2009 23/76 30 9/21 43 32 

104/2009
55

 51/76 67 13/17 76 27 

105/2009 27/76 36 8/20
56

 40 49 

Totaal 523/2187 24 164/421 39 492 

 

Tabel 4: Het aandeel van poëzie in Gierik & NVT 

3.1.3 Interpretatie tabel 

Als het aandeel van poëzie op basis van het aantal pagina‟s wordt bekeken, bestaat Gierik & 

NVT voor 24% uit poëzie: 523 van 2187 pagina‟s. Op basis van bovenstaande gegevens 

bestaan vijftien van de twintig onderzochte nummers voor 15% tot 35% uit poëzie. Het 

aandeel van poëzie is behoorlijk consequent vanuit dit perspectief. Uiteraard kan er worden 

aangehaald dat de uiterste waarden van deze afbakening vrij ruim zijn, en er dus binnen deze 

„ruime consistentie‟ nog behoorlijke verschillen aanwezig zijn (vgl. grafiek 1). Daarnaast zijn 

er enkele uitschuivers: in nummer 94 werden amper zeven van de 128 pagina‟s aan poëzie 

gewijd (5%). In het voorlaatste nummer, 104, maakt de redactie het tien nummers later nog 

goed bij de poëzieliefhebbers: het nummer is voor 67% gevuld met poëzie. Het thema luidt 

dan ook „van “poesia visiva” tot “poesia totale”‟.  

Het mag niet verwonderen dat het aantal pagina‟s dat per nummer in beslag genomen wordt 

door poëzie relatief klein is (gemiddeld 24%). Poëtische bijdragen beslaan nu eenmaal in de 

meeste gevallen een heel aantal minder pagina‟s dan bijvoorbeeld bijdragen die interviews, 

 

 

                                                                                                                                                         
52

 Irini Bontenakel publiceert verschillende foto‟s in dit nummer. Aangezien deze foto‟s verspreid in het  

   tijdschrift zijn terug te vinden, worden deze in de inhoudstabel als verschillende bijdragen gezien en telt het  

   nummer 23 bijdragen. Ook ik beschouw de bijdragen als volwaardig en dus verschillend. 
53

 Inclusief het artikel: Johanna Spaey, „De vermoorde schrijver: de onvoltooide boeken van Bruno Schultz en  

  Pat Lowther‟ met enkele gedichten van Lowther, 3 pp. 
54

 Inclusief het gesprek met Tine van Buul „Ik heb van Louis gehouden‟ met een gedicht van Annie M.G.  

   Schmidt, 5 pp. 
55

 Dit nummer heeft als hoofdthema „Van poesia visiva tot poesia totale‟ en bevat vijf artikels die handelen over  

   poëzie, samen 39 pp. (vgl. bijlage 4, herstnummer 104, 2009). 
56

 Hans Magnus Enzensbergers poëzie is vertegenwoordigd in drie verschillende bijdragen. Deze worden ook  

   beschouwd als drie verschillende bijdragen omdat het steeds om een andere invalshoek gaat.  
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essays of verhalen bevatten.
57

 Daarom dat het van belang is deze gegevens naast die van het 

aantal poëtische bijdragen te plaatsen.  

De cijfers voor het aantal poëtische bijdragen per nummer liggen iets hoger. Gemiddeld zijn 

ongeveer vier op tien bijdragen, 39% om precies te zijn, gewijd aan poëzie. Van de 421 

verschillende bijdragen
58

 zijn er 164 die bestaan uit de publicatie van gedichten of 

metapoëtische artikels. Gemiddeld telt een nummer 21 bijdragen waarvan er, opnieuw 

gemiddeld, acht op poëzie zijn gericht. In de praktijk zien we dat er relatief grote verschillen 

bestaan tussen de nummers. De twee uiterste punten van het aandeel poëtische bijdragen 

bedraagt drie van de negentien bijdragen in nummer 92 tot dertien van de zeventien bijdragen 

in nummer 104, respectievelijk goed voor 16% tot 76%. 

 

Grafiek 1: Het aandeel van poëzie in Gierik & NVT 

Zoals bovenstaande grafiek aantoont is er voor dit tijdschrift niet echt sprake van een daling 

of stijging van het aandeel van poëzie doorheen de verschillende jaargangen. Dit aandeel is nu 

eens groter, dan weer kleiner, er valt niet echt een tendens te onderscheiden. In het algemeen 

mag er wel besloten worden dat poëzie nog een belangrijk literair genre is binnen dit 

tijdschrift. 

De twintig onderzochte nummers tellen samen 492 gedichten. Dat houdt in dat elk nummer 

gemiddeld twintig gedichten bevat. In de praktijk zien we dat dit aantal schommelt van zes 

(nummer 101) tot 49 (nummer 105). Bovenstaande bevindingen worden bevestigd: het 

aandeel van poëzie verschilt sterk van nummer tot nummer en kent geen eenduidige tendens.  

                                                 

 
57

 Bovendien telt ieder nummer ook nog een vijftal pagina‟s met informatie over het tijdschrift. Indien deze 

buiten beschouwing zouden worden gelaten, lag het percentage telkens iets hoger. 
58

 Deze bestaan uit fotomateriaal, poëzie, proza, interviews en artikels. 
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3.2 Dichters 

Onderstaande tabel geeft het aantal dichters per nummer weer en hoeveel daarvan van 

Vlaamse, Nederlandse of andere (in de tabel aangegeven in de kolom „X‟) afkomst zijn. 

Verder wordt weergegeven hoeveel dichters voor en na de publicatie van hun debuutbundel in 

dit tijdschrift publiceerden en hoeveel dichters op het moment van hun publicatie in het 

tijdschrift en ook vandaag nog niet gedebuteerd zijn in boekvorm. Tenslotte wordt in de 

laatste kolom aangegeven of er debutanten zijn, dichters die voor het eerst dichtwerk 

publiceren.  

3.2.1 Opmerkingen 

De geboortedata van veertien dichters ontbreken. Guy Commerman, huidig redactiesecretaris, 

beschikte eveneens niet over de specifieke geboortedata maar maakte wel een schatting voor 

twaalf van hen.
59

 Deze schattingen blijven echter buiten het onderzoek. In de voetnoten wordt 

zoals steeds alle informatie (zoals de genegeerde schattingen) vermeld om een zo volledig en 

accuraat mogelijk beeld te geven van alle gepubliceerde dichters. 

Twintig dichters publiceerden tweemaal in Gierik & NVT tussen 2005 en 2009.
60

 Vijf dichters 

verschenen drie keer in het tijdschrift
61

, één dichter, Guy Commerman, vier keer en van één 

dichter, Kees Hermis, werd tot vijf maal toe dichtwerk gepubliceerd.
62

 De aangepaste 

totaalgegevens en de gegevens die verder gebruikt zullen worden, staan weergegeven in de 

laatste rij van de tabel („Totaal*‟). 

                                                 

 
59

 De lijst met de geschatte geboortedata door Guy Commerman: 

1. Werner Verrelst: 1970 

2. Christine Waerenburgh: 1960 

3. Bernadette Meulemans: 1950 

4. Diederick Slijkerman: 1980 

5. Alexandra Pareira: 1970 

6. Arlette Codfried: 1970 

7. Hanna Deboes: 1975 

8. Gerhard B. Burgers: 1970 

9. Dimitri Verbelen: 1985 

10. Katrijn Bussche: 1985 

11. Angela van Loenen: 1975 

 

60
 Paul van Ostaijen, Bert Lema, Karel Wasch, Lucas Hirsch, Liliane Melis, Alvert Kostverloren, Thierry Deleu, 

Pieter Luyckx, Gérard Leonard van den Eerenbeemt, Frédéric Leroy, Sven Cooremans, Diederick Slijkerman, 

Eric van de Wijngaerden, Hans Wap, Emiel Willekens, Jacoline De Heer, Eric Van Malder, Peter W.J. Brouwer, 

Joanne Limburg en René Hooyberghs. 
61

 Eric Rosseel, Mark Meekers, Lief Vleugels, Steven Graauwmans, Werner Lambersy. 
62

 De dichters die meerdere malen publiceerden worden eveneens opgelijst in een tabel (bijlage 2). In de 

onderzoekslijsten kan men terugvinden in welke nummers deze dichters precies verschenen. Dit geldt trouwens 

voor alle tijdschriften. 
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Er zijn een aantal dichters die zowel voor als na het uitgeven van hun debuutbundel in dit 

tijdschrift verschijnen. Dit heeft zijn weerslag op de totaalgegevens van het verschillend 

aantal dichters („Totaal*‟). Bijvoorbeeld: omdat dichter Bert Lema één keer voor en één keer 

na zijn debuutbundel in het tijdschrift verscheen, wordt hij in de totaalgegevens als twee 

verschillende dichters beschouwd: een dichter die voor zijn debuut publiceerde en een dichter 

die na zijn debuut publiceerde. Een ander gelijkaardig voorbeeld: Eric Rosseel publiceerde 

twee keer voor zijn debuutbundel waardoor er van de totaalgegevens „voor debuut‟ één wordt 

afgetrokken bij de aangepaste cijfers. Hij publiceerde ook één keer na zijn debuut. Dit cijfer 

blijft ongewijzigd.   

 

3.2.2 Onderzoekstabel  

Nr/Jaar Aantal 

dichters 

VL NL X Voor debuut Na 

debuut 

(Nog) geen 

bundel 

Debuut 

86/2005
63

 5 3 1 1 2 2  0 

87/2005 6 4 2 0 1 4
64

 1 0 

88/2005 4 3 1 0 1 2 1 0 

89/2005 6 2 0 4 2 4 0 0 

90/2006 9 8 0 1 0 6 3 0 

91/2006 13 12 1 0 0 1 12 0 

92/2006 9
65

 4 2 3 2
66

 5
67

 2 0 

93/2006 11 7 4 0 0 5
68

 6 0 

94/2007 3 2 1 0 0 3 0 0 

95/2007 14 3 10 1 0 10 4 0 

96/2007 7 4 2 1 0 7
69

 0 0 

97/2007 6 4 2 0 1 5 0 0 

98/2008
70

 8 0 3 5 0 3 4 0 

99/2008 5 3 1 1 0 4 0 1 

100/2008 19 15 1 3 0 17 2 0 

101/2008 5 5 0 0 0 4 1 0 

102/2009 5 3 2 0 0 2 2 1 

                                                 

 
63

 De debuutbundel van Sekou Sundiata is onbekend. 
64

 Lief Vleugels debuteerde met Getij bij Uitgeverij P in 2005. De bundel werd uitgegeven voor haar publicatie  

in het zomernummer 87.  
65

 Joanne Limburg publiceert gedichten in twee verschillende bijdragen.  
66

 Steven Graauwmans debuteerde met Uitzicht Lotto bij uitgeverij Holland in 2006. De bundel werd uitgegeven 

na zijn publicatie in het herfstnummer 92.  
67

 Frédéric Leroy debuteerde met Gedichten bij uitgeverij BnM in 2006. De bundel werd uitgegeven voor zijn  

publicatie in het herfstnummer 92.  
68

 Liliane Melis debuteerde met Zure regen. Het debuutjaar is mij echter onbekend. Aangezien een andere bundel 

Een schreeuw in het duister in 1991 verscheen bij ‟t Kofschip, moet de bundel van een vroeger jaartal dateren en 

wordt er hier dus dichtwerk van haar gepubliceerd „na haar debuut‟. 
69

 Ibidem.  

Bert Lema debuteerde met Traag is uw verbazing bij uitgeverij Ampersand & Tilde in 2007. De bundel werd  

uitgegeven voor hij in het herfstnummer 96 verscheen. Hij verscheen dus in het tijdschrift „na zijn debuut‟. 
70

 De gedichten van Nizami (1141-1209) werden pas na zijn dood uitgegeven. 
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103/2009 9 5 2 2 1
71

 4 4 0 

104/2009 11 5 2 4 0 8 0 3 

105/2009 6 2 3 1 0 4 2 0 

Totaal
72

 161  96 40 25 10 100 44 5 

Totaal*
73

 124 73 29 22 8 74 39 5 
 

Tabel 5: De dichters in Gierik & NVT 

3.2.3 Interpretatie tabel en verdere uitwerking 

 

Er publiceerden in totaal 124 verschillende dichters: 73 Vlamingen, 29 Nederlanders en 22 

anderstalige dichters. Deze laatste groep bestaat uit dichters afkomstig uit onder andere 

Suriname, Perzië, de Verenigde Staten, Ierland en Duitsland. Bij deze groep horen ook enkele 

dichters van Wallonië. Het grootste aandeel van het gepubliceerde dichtwerk, namelijk 59%, 

komt van Vlaamse dichters. Deze hebben dan ook in zowat elk nummer de bovenhand. 

Vijftien van de twintig nummers telt zelfs minstens het dubbel aantal Vlaamse tegenover 

Nederlandse dichters. Enkel in de nummers 95 en 98 publiceren er meer Nederlanders, 

respectievelijk tien tegenover drie en drie tegenover nul. Ook niet Nederlandstalige dichters 

worden in vertaling met regelmaat op het leespubliek losgelaten. Twaalf van de twintig 

nummers bevatten minstens één anderstalige dichter. In totaal is 18% anderstalig. De redactie 

van Gierik & NVT probeert in ieder geval zijn leespubliek van een breed spectrum van poëzie 

te voorzien dat uiting geeft aan verschillende culturen. 
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 Delphine Lecompte debuteerte met De dieren in mij bij uitgeverij Contrabas in 2009. Deze bundel werd 

uitgegeven nadat zij in het zomernummer 2009 verscheen.  
72

 Om deze totaalgegevens mathematisch: 10 dichters publiceren voor hun debuutbundel + 100 na hun 

debuutbundel + 44 zonder debuutbundel + 5 dichters die in dit tijdschrift debuteren + 1 dichter waarvan de 

debuutbundel mij onbekend is + 1 dichter die buiten dit domein valt = 161 dichters. 
73

 Om deze totaalgegevens mathematisch te duiden:8 dichters publiceren voor hun debuutbundel +74 na hun 

debuutbundel + 39 zonder debuutbundel + 5 dichters die in dit tijdschrift debuteren + 1 dichter waarvan de 

debuutbundel mij onbekend is + 1 dichter die buiten dit domein valt = 128 dichters – 4 dichters die dubbel 

werden geteld omdat zij zowel voor als na hun debuut in dit tijdschrift publiceerden = 124 dichters. 

 



41 

 

 

Grafiek 2: De dichters in Gierik & NVT 

Bovenstaande grafiek toont nog eens duidelijk de grote diversiteit van het aantal dichters per 

nummer. De verklaring voor deze grote schommelingen ligt deels bij de grote verschillen die 

ook bestaan wat betreft het aantal bijdragen.  

Meer dan de helft van de dichters (59%) hadden al een debuutbundel uit ten tijde van hun 

publicatie. Van de overige 51 dichters (41%) hebben er slechts acht vandaag wel een bundel 

uit. Dat houdt in dat er nog steeds 43 dichters zijn zonder debuutbundel. De redenen hiervoor 

kunnen natuurlijk heel uiteenlopend zijn: ten eerste mag er niet van uitgegaan worden dat 

iedere dichter die in tijdschriften publiceert een debuutbundel ambiëert, ten tweede is zo‟n 

debuut natuurlijk niet zomaar bij elkaar geschreven. Dichters die kunnen leven van hun 

dichtwerk zijn uitzonderlijk. Velen schrijven gedichten in hun vrije tijd, wat ervoor zorgt dat 

het bijeenschrijven van een bundel misschien langer duurt. En er zijn nog tal van factoren 

waar rekening mee moet gehouden worden: de plaats van poëzie in het huidige literaire 

landschap, de economische laagconjunctuur en eventuele institutionele richtlijnen in de 

publicatiewereld. Dat 84% van de dichters die in 2005 geen debuutbundel hadden ook in 2010 

nog niet gedebuteerd zijn, zou erop kunnen wijzen dat de doorstroming van dichters die 

verschijnen in dit tijdschrift naar uitgeverijen niet vanzelfsprekend is. Tenslotte is nog geen 

vijfde van de dichters die in dit tijdschrift verschenen zonder debuutbundel, vandaag wél 

gedebuteerd.
74

 

Vijf dichters (Gertjan Willems, Hanna Deboes, Dimitri Verbelen, Katrijn Bussche en Angela 

van Loenen) debuteerden in dit tijdschrift met dichtwerk. Dat staat gelijk aan 4% van het 
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 Met dergelijke stellingen moet voorzichtig worden omgesprongen. Ten eerste zijn er enkele kanttekeningen te 

maken wat betreft het literaire landschap, zowel aan de kant van de uitgevers als die van de dichters zelf. Ten 

tweede is de onderzoekstermijn hier relatief kort. 
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totale aantal bijdragende dichters. Hun publicaties verschenen in 2008 en 2009, in de 

nummers 99, 102 en 104. In de periode van 2001 tot en met 2006 (en eigenlijk 2004, 

aangezien er geen tijdschriftdebutanten waren in 2005 en 2006) debuteerden er maar liefst 

twintig dichters in het tijdschrift (Van Baelen 2007, 5). Het aantal tijdschriftdebutanten heeft 

dus een grote terugslag gekregen. 

De vijf debuterende dichters krijgen samen met de 39 dichters zonder debuutbundel en de 

acht dichters die publiceerden in het tijdschrift voor het verschijnen van hun debuutbundel, 

het label „beginnende dichters‟. 41% van de dichters die aan bod komen in dit tijdschrift 

vallen onder deze noemer.  

3.2.4 Profiel ‘beginnende dichters’ 

Om een profiel te schetsen van deze beginnende dichters worden ze aan de hand van hun 

geboortedata in verschillende categorieën (per decennia) geplaatst. 

Nummer Aantal ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90 

86 2   1 1    

87 2     2   

88 2 1  1     

89 2   1  1   

90
75

 3    1   1 

91
76

 12   3 5 2 1  

92
77

 4    1 2   

93
78

 6 2  1  1   

94 0   0     

95
79

 4     1 1  

96 0        

97 1      1  

98
80

 4  1  2    

99 1      1  

100 2     1 1  

101 1     1   

102
81

 3     1 1  

103
82

 5   2  2   

104
83

 3        

                                                 

 
75

 Het geboortejaar van Werner Verrelst is onbekend (schatting: 1970). 
76

 Het geboortejaar van Christine Waerenburgh is onbekend (schatting: 1960). 
77

 Het geboortejaar van Bernadette Meulemans is onbekend (schatting: 1950). 
78

 Het geboortejaar van Diederick Slijkerman en Alvert Kostverloren is onbekend (schatting: resp. 1980,1985). 
79

 Het geboortejaar van Alexandra Pareiraen Alvert Kostverloren is onbekend (schatting: resp. 1970, 1985). 
80

 Het geboortejaar van Arlette Codfried is onbekend (schatting: 1970). 
81

 Het geboortejaar van Hanna Deboes is onbekend (schatting: 1975). 
82

 Het geboortejaar van Gerhard B. Burgers is onbekend (schatting: 1970). 
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105
84

 2   1     

Totaal
85

 59 3 1 10 10 14 6 1 

Totaal*
86

 52 2 1 9 9 13
87

 5 1 
 

Tabel 6: Geboortedata van de beginnende dichters van Gierik & NVT 

Twaalf dichters zijn geboren in 1975 of later. Van de beginnende dichters hoort er dus 

minstens 23% tot een jongere generatie. Dit percentage is behoorlijk laag aangezien we 

beginnende dichters toch associëren met jonge dichters. Minstens 54% van de beginnende 

dichters bestaat uit een oudere generatie.
 88

 Het is deze generatie die in Gierik & NVT dus het 

meeste aan bod komt als we het over de beginnende dichters hebben. Of dit eveneens het 

geval is voor de andere dichters wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Nummer Aantal 19E 1900 ‘10 ‘20 ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90 

86 2
89

 1      1     

87 4     1 2 1     

88 2     1 1      

89 4    1  3      

90 6     3 2 1     

91 1       1     

92 5     1   1 3   

93 5      1 2  2   

94 3      2 1     

95 10    1 2 2 2 2 1   

96 7    1 1 3 2     

97
90

 5 1      2 1    

98 3
91

      2 1     

99 4      2 1 1    

100 17     2 3 6  5 1  

 

 

                                                                                                                                                         
83

 Het geboortejaar van Dimitri Verbelen, Katrijn Bussche en Angela van Loenen is onbekend (schatting: resp. 

1985, 1985, 1975). 
84

 Het geboortejaar van Diederick Slijkerman is onbekend (schatting: 1980). 
85

 Om deze totaalgegevens matematisch te duiden: 47 dichters met gekende geboortedatum + 12 dichters met 

ongekende geboortedatum = 59 dichters. 
86

 Het geboortejaar van Alvert Kostverloren is onbekend (schatting: 1970). Hij publiceerde tweemaal in Gierik & 

NVT. 

Om deze totaalgegevens matematisch te duiden: 59 dichters – 7 dichters die tweemaal in het tijdschrift 

publiceerden = 52 verschillende dichters. 40 dichters met gekende geboortedatum + 12 dichters met ongekende 

geboortedatum = 52 dichters. Omdat er ongekende gegevens zijn die uit de berekeningen worden gehouden, zal 

er op de percentages steeds een kleine foutenmarge zijn. Indien alle gegevens gekend waren zouden deze telkens 

iets hoger of iets lager zijn, naargelang de grootte van de ongekende gegevens.  
87

 Van deze 13 dichters zijn er 7 geboren voor 1975 en 6 tussen 1975 en 1979. 
88

 Er ontbreken een aantal geboortedata van dichters die eventueel ook binnen de groep jonge/oude generatie 

horen. 
89

 Sekou Sundiata valt buiten deze gegevens omdat haar debuut onbekend is. 
90

 Het geboortejaar van René Hooyberghs is onbekend. 
91

 Nizami valt buiten deze gegevens aangezien zijn dichtwerk pas na zijn dood werd gepubliceerd. 
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101 4     1 1   2   

102 2   1     1    

103 4   1  1 2      

104
92

 8 2 1 1 1 1       

105 4    1  2   1   

Totaal 100 4 1 3 5 14 28 21 6 14 1 0 

Totaal*
93

 74 3 1 3 4 8 20 16 6 11
94

 1 0 

 

Tabel 7: Geboortedata van de dichters met debuutbundel in Gierik & NVT 

In deze groep zijn er slechts vijf dichters van een jongere generatie. Dat is amper 8%. Het is 

dus voornamelijk een oudere generatie, die bovendien al gedebuteerd is in boekvorm, die in 

dit tijdschrift aan bod komt.  

Wanneer we beide tabellen samenbrengen, levert dat volgende resultaten op. 

Dichters Aantal 19E 1900 ‘10 ‘20 ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90 

Beginnend 52 0 0 0 0 2 1 9 9 7 6 

 

5 1 

Na debuut 74 3 1 3 4 8 20 16 6 7 4 

 

1 0 

Totaal* 126
95

 3 1 3 4 10 21 25 15 14  10 6 1 

 

Tabel 8: Geboortedata van alle dichters in Gierik & NVT 

Deze resultaten worden in onderstaande grafiek visueel weergegeven. Hier worden de jaren 

‟70 in twee verschillende kolommen gesplitst: één die de dichters bevat geboren van 1970 tot 

en met 1974, en één die representatief is voor de dichters geboren van 1975 tot en met 1979. 

Er kan meteen opgemerkt worden dat de drie grootste kolommen de jaren ‟40, ‟50 en ‟60 zijn. 

  

                                                 

 
92

 Het geboortejaar van Wim Meewis en René Hooyberghs is onbekend. 
93

 Dat het totaalcijfer verschilt van de optelsom van de rest van deze rij is te wijten aan het ontbreken van 

bepaalde gegevens en aan het feit dat er enkele dichters zijn die zowel voor als na hun debuutbundel 

publiceerden. Dat zorgt ervoor dat hiermee rekening wordt gehouden bij het omzetten van het „aantal‟ van 

„totaal‟ naar „totaal*‟ maar niet bij het omzetten van de verdere tabel omdat deze dichters dan in de verschillende 

groepen en dus ook tabellen, zowel „voor debuut‟ als „na debuut‟ terechtkomen. In die hoedanigheid worden ze 

als twee verschillende dichters beschouwd: een dichter die voor zijn debuut in het tijdschrift verscheen en een 

dichter die na zijn debuut in het tijdschrift verscheen. 
94

 Vier van de elf dichters zijn geboren tussen 1975 en 1979. 
95

 Om deze totaalgegevens matematisch te duiden: 52 beginnende dichters + 74 na hun debuutbundel = 126 

verschillende dichters. Maar bij dit aantal moeten er  nog 2 dichters geteld worden die buiten de gegevens 

geplaatst werden en daarna 4 dichters afgetrokken omdat deze dubbel werden geteld (zij publiceerden zowel 

voor als na hun debuut) = 124verschillende dichters. 
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Grafiek 3: Dichters van Gierik & NVT per geboortedatum 

Het aandeel van een jongere generatie is relatief klein, zoals we kunnen zien op onderstaande 

grafiek. 

 

Grafiek 4: de dichters van Gierik & NVT 

 

3.3 Samenvatting resultaten 

Er zijn 492 nieuwe gedichten verschenen van 124 verschillende dichters: 73 Vlamingen, 29 

Nederlanders en 22 anderstaligen. 

Van de 124 verschillende dichters, doen er dat 52 zonder eerder een bundel uitgegeven te 

hebben. Ondertussen zijn acht van deze dichters gedebuteerd in boekvorm. Dat houdt in dat 

44 dichters ook vandaag nog geen debuut hebben. Dit stelt de doorstroming van dichters in dit 

literaire forum naar uitgeverijen sterk in vraag.  

Vijf dichters zijn tijdschriftdebutant in Gierik & NVT: 4%. 

23% van de beginnende dichters behoren tot een jongere generatie, 50% tot een oudere 

generatie. Van de dichters die een bundel hadden toen zij in dit tijdschrift publiceerden, hoort 
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7% tot de jongere generatie en 66% tot de oudere generatie. In het algemeen bestaan de 

dichters dus voor 14% uit een jongere en voor 60% uit een oudere generatie. Gierik & NVT is 

dus voornamelijk een spreekbuis voor oudere dichters (en dan voornamelijk dichters die al 

gedebuteerd zijn in boekvorm). 

3.4 De redactie aan het woord
96

 

Gierik & NVT wordt momenteel enkel in Vlaanderen verspreid. Dit omdat een uitbreiding 

naar de Nederlandse boekhandels financieel onverantwoord zou zijn. 

Het versturen van één nummer naar Nederland kost niet minder dan €5,40, dat is 

TWEEMAAL de productiekosten van één nummer. Pure waanzin. Elk verstuurd 

nummer naar Nederland is dus een grote verliespost. Onze Nederlandse abonnees 

(ongeveer 10 % van het totaal) betalen €35 in plaats van €25 voor België. Meer kun je 

niet vragen […].
97

 

Geïnteresseerden in Nederland kunnen hun heil vinden op de website van het tijdschrift. Daar 

kunnen ze alles van de laatste tien jaar lezen en gratis downloaden.   

In het tijdschrift schommelt het aantal poëtische bijdragen sterk per nummer (tussen 16% en 

76%).  

Dat heeft veelal te maken met het gekozen thema/focus van het nummer. 

Sommige thema's lenen zich beter voor poëtische bijdragen dan andere. Toch 

wordt ernaar gestreefd om een evenwicht te garanderen.
98

 

De redactie gaat dus wel steeds op zoek naar een evenwicht tussen poëzie en proza. Dit 

ondanks de lage populariteit van dit eerste genre. Deze onpopulariteit is echter niet te merken 

aan de inzendingen die het tijdschrift ontvangt, integendeel zelfs. 

Ongeveer 75% van de ongevraagde inzendingen bestaat uit poëzie, dus 

zeker geen gebrek aan belangstelling. Het proza neemt ongeveer 20% à 25 % in 

beslag en het essay slechts 5%. Willen we dus meer essay dan moeten we dat 

zelf aan auteurs vragen.
99  
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 Guy Commerman (guycommerman@skynet.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende  

  dichters‟. e-mail naar Arline Martens (arline.martens@ugent.be) op 31 mei 2010. 
97

 Ibidem. 
98

 Ibidem. 
99

 Ibidem. 
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Het grote aandeel poëtische inzendingen bewijst dat het Nederlandse taalgebied nog heel wat 

dichters telt die graag in een literair tijdschrift (of alvast in dit tijdschrift) gepubliceerd willen 

worden. 

Opvallend is dat 10% van de bijdragen in dit tijdschrift van redactieleden komt. Iets wat voor 

de redactie eerder logisch is.  

In het interbellum waren zowat ALLE literaire tijdschriften redactionele 

tijdschriften, waarin de redactieleden en hun kleine kring van intimi konden 

publiceren en meestal verkondigden ze ook een bepaalde literaire strekking. 

Drie jaar geleden toen we nog werden gesubsidieerd door het VFL kregen we de 

bemerkingen dat redactieleden NIET in hun EIGEN tijdschrift konden 

publiceren, omdat de subsidie dan diende om de eigen redactieleden te 

vergoeden. En dat kon dus niet. Wilde je een tekst kwijt dan moest je die 

dus naar een collega-tijdschrift zenden: Kafka in het kwadraat!!! De waanzin 

van de burocratie!!! Nu Gierik & NVT geen subsidie meer ontvangt, kunnen de 

redactieleden dus meer dan vroeger hun eigen teksten kwijt, maar die worden 

evenwel even streng beoordeeld dan de ongevraagde inzendingen. Dus niet om 

het even wat wordt gepubliceerd.
100

 

Er gelden dus zeker normen om tot de publicatie van inzendingen over te gaan. In de 

onderzochte nummers debuteerden vijf dichters met hun poëzie. Vijf van de 164 poëtische 

bijdragen die dit tijdschrift telt, zijn tijdschriftdebutanten. Dat is amper 3%. In het onderzoek 

van het VFL staat te lezen dat er dat nog twintig waren in de jaargangen 2001 tot en met 2006 

(Van Baelen 2007, 5). 

Dat is louter toeval en heeft niks te maken met een bepaalde strategie. Het is wel 

zo dat sinds we GEEN subsidie meer ontvangen we eigenaardig genoeg meer 

ongevraagde inzendingen ontvangen en dat noopt ons om dus strenger te 

selecteren dan vroeger. Toevallig hebben we nu wat meer prozadebuten. Komt 

daarbij dat we dus om financiële redenen op minder bladzijden verschijnen 

(maximum 78 in goedkopere geniete versie, terwijl we MET subsidie op 128 

bladzijden en in gelijmde versie konden verschijnen). Minder ruimte geeft dus 

vanzelfsprekend ook minder debuten. Noodgedwongen.
101

 

Beginnende dichters hebben het volgens Gierik & NVT niet eenvoudig omdat de publicatie 

van deze dichters risicovol is. Voor hen functioneert het literaire tijdschrift dan ook eerder als 

een hulpmiddel om de onzekerheid van dichters weg te nemen bij het zetten van de eerste 

stappen in de gedrukte wereld. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 



48 

 

De tijd dat uitgeverijen zich interesseerden wat in literaire tijdschriften verscheen 

is al een halve eeuw verleden tijd. Nu gelden enkel zuiver economische 

argumenten en vermits poëzie een redelijk moeilijk verkoopbaar product is, is er 

bij de uitgevers weinig of geen belangstelling. Alleen enkele "'grote namen" 

komen nog aan de bak, omdat men verzekerd is dat men minstens de 

productiekosten kan recupereren. Wie nog zijn gedichten kwijt wil, kan in 

Vlaanderen slechts terecht bij 3 uitgevers (Poëziecentrum/Gent met een viertal 

uitgaven per jaar, uitgeverij P in Leuven, en recent Demer Uitgeverij, maar de 

dichter moet dan een aantal exemplaren aankopen). Het literair tijdschrift heeft dus 

enkel de functie om de drempelvrees bij de dichter weg te nemen. Bij Gierik & 

NVT worden de auteurs beleefd en meestal ook met enkele constructieve 

opmerkingen/suggesties beantwoord. Wat niet van alle tijdschriften kan gezegd 

worden... 
102

 

De redactie gaat dus niet vaak (zeker in de laatste jaren) tot publicatie van deze debutanten of 

beginnende dichters over, maar probeert hen wel van feedback te voorzien. Dit zou eigenlijk 

tot het takenpakket van ieder tijdschrift moeten horen om zo de dichters meer te ondersteunen 

en hen niet in het ongewisse te laten waarom een redactie ervoor gekozen heeft niet tot 

publicatie over te gaan. 

Als laatste werd de redactie erop gewezen dat het tijdschrift vooral de stempel van een oudere 

generatie draagt: 60% van de dichters is geboren tussen 1940 en 1975 en slechts 14% behoort 

tot een jongere generatie, geboren in 1975 of later.  

Gierik & NVT bestaat ook al 27 jaar en vele abonnee-auteurs zijn het tijdschrift al 

even veel jaren trouw gebleven, het is dus logisch dat een gemiddelde leeftijd van de 

auteurs iets hoger ligt dan bij een pas opstartend tijdschrift met een jonge(re) 

redactie.
103

  

Het aandeel van jonge schrijvers in een literair tijdschrift is volgens Gierik & NVT dus 

verbonden aan de gemiddelde leeftijd van de redactie.  
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HOOFDSTUK 4 

De Brakke Hond 

 

 

 

1. Verantwoording keuze 

De Brakke Hond werd opgericht in 1983 en geldt vandaag als één van de gevestigde namen in 

het literaire landschap. Op de blog van het tijdschrift schreef Christiaan Weijts naar 

aanleiding van een lezersenquête van het Vlaams Fonds voor de Letteren in 2007 dat „op de 

vraag “Hoe vaak leest u volgende literaire tijdschriften” voor De Brakke Hond slechts één op 

vijf lieden (20%) “nooit, want het tijdschrift is me niet bekend” hebben aangevinkt. De lijst 

van tijdschriften die aldus moest worden beoordeeld telde 25 Vlaamse en Nederlandse 

tijdschriften‟ (Weijts 2007). Zijn bijdrage kreeg de titel „Poëziekrant en Brakke Hond sterkste 

merken‟, en wijst erop dat het tijdschrift één van de populairdere is in Vlaanderen. Het biedt 

een zeer ruim en verscheiden aanbod van de hedendaagse literatuur en heeft een bijzondere 

aandacht voor de beginnende schrijvers in Vlaanderen en Nederland. Reden genoeg dus om 

dit tijdschrift te selecteren voor dit onderzoek.  

2. De Brakke Hond 

Op de site van De Brakke Hond (verder DBH) omschrijft het tijdschrift zichzelf op een 

luchtige en ludieke manier: „De Brakke Hond is geen tijdschrift voor hondenliefhebbers die 

zich interesseren voor hondenvoeding, hondenverzorging, puppies en hondenvakanties, het 

bevat 100% literatuur‟.
104

 Deze luchthartige aanpak was al aanwezig op de voorstelling van 

het nieuwe tijdschrift te Brussel op 15 september 1983. Het idee een tijdschrift op te richten 

was gegroeid bij een groepje gelijkgestemden (onder impuls van Lex Grobben) dat literatuur 

op een pure manier tot het publiek wilde brengen zonder opgedrongen regels of een 

vooropgezet programma. De naam die het tijdschrift kreeg was dan ook niet meer dan een 

vondst: „Leuk en voldoende weinigzeggend‟ (Van den Eede 1983). Het nieuwe tijdschrift 
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 „Over‟, in: debrakkehond.be, geraadpleegd 15 maart 2010 op http://www.brakkehond.be/ 
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noemde zichzelf literair-grafisch en zou driemaandelijks uitgebracht worden („Nieuw 

tijdschrift De Brakke Hond‟ 1983). De redactie liet bij de release weten dat het voor hen 

voornamelijk om creativiteit ging zonder inhoudelijke of vormelijke beperkingen.
105

 Dit zou 

voor een mengelmoes moeten zorgen van eigentijdse genres: verhalen, tekeningen, foto‟s, 

strips, essays en gedichten. In DBH zou er in het bijzonder veel plaats gemaakt worden voor 

de creativiteit van jonge schrijvers en kunstenaars („De Brakke Hond‟ 1983). Belangrijk was 

dat de creativiteit van deze jongelingen in zijn oorspronkelijke vorm aan het papier zou 

worden toevertrouwd, wat volgens één van de redactoren, Karel Osstyn, niet overal gebeurde:  

Er worden elders ook debuten gezocht, maar die worden dan wel aangepast aan de 

verwachtingen. Op die manier vallen die dan wel in de smaak bij de mensen die de 

leeftijd van de korrektoren hebben, maar niet meer bij de debutant zelf en zijn 

generatie. Een debuut moet goed zijn, maar toch heb ik de indruk dat het heel wat 

beginnelingen niet gegund wordt oorspronkelijk te schrijven. (Van den Eede 1983) 

Dat wou de redactie van het tijdschrift dus net wel: een onbeknotte en hedendaagse vorm van 

literatuur en kunst. DBH wou dan ook „een vergaarbak van het bestaande zijn, opdat je in het 

tijdschrift zou kunnen zien hoe de cultuur evolueert‟ (Van den Eede 1983). 

Dat wordt ook vandaag nog onderschreven: beginnende schrijvers en kunstenaars worden 

aangespoord om eigen werk in te zenden opdat het tijdschrift voeling zou houden met de 

nieuwe generatie. Dat het grootste deel van het ingezonden materiaal uiteindelijk in de 

prullenmand terecht komt, zou beginnende schrijvers niet mogen tegenhouden, aldus Karel 

Osstyn. Dit gebeurt tenslotte overal (Van den Eede 1983).
106

 Bovendien kan een publicatie 

voor extra publiciteit zorgen. Zo schreef M.D.A. in Het Nieuwsblad dat men de dichter Bert 

Lema in de gaten moest houden nadat hij nummer 88 van „het geëerde periodiek De Brakke 

Hond in zijn postvak had ontvangen. Soms zijn een paar verzen voldoende om te weten: dit is 

wel degelijk een dichter‟ (MDA 2005). Dat DBH zich inzet om jong talent een forum te 

bieden, mag ook blijken uit de bloemlezing Mooie jonge honden die een aantal nieuwe 

Vlaamse schrijvers bundelde en uitgegeven werd in 2003. De schrijvers die hier aan bod 

komen, zijn allen geboren in de jaren ‟60 en ‟70, met uitzondering van Jan Van Loy (1984). 

                                                 

 
105

 De oorspronkelijke redactie werd gevormd door Philip Badenhorst, Lieve de Boeck, Rita Gijsemans, Lex 

Grobben, Karel Osstyn, Lut Teck, Marc Vanderleenen, Ron van Riet en Danny Vileyn. 
106

 Ook redactielid Lieve De Boeck sprak zich uit over hoe vele inzendingen het tijdschrift niet halen: „Voor elk  

gedicht dat we publiceren, gaan er misschien wel twintig de prullemand in. Niet zonder diskussie, want in de 

redaktie zitten mensen met een heel uiteenlopende smaak. We vertrekken ook niet van vooroordelen of 

vastgestelde kriteria. Elke vorm van poëzie komt in aanmerking. Maar veel dichters zijn te weinig kritisch op 

hun eigen werk. Puberteitslyriek, zelfs van mensen van veertig jaar‟. (Permentier 1989) 

http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lieve+de+Boeck
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lex+Grobben
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lex+Grobben
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Karel+Osstyn
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lut+Teck
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Marc+Vanderleenen
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Toch stelden de samenstellers, André Van Halewyck en het tijdschrift zelf, dat het absoluut 

niet de bedoeling was een bepaalde generatie of stroming aan het woord te laten, maar wel 

„jong bloed‟ (Cloostermans 2003). 

DBH bestaat ondertussen bijna 27 jaar, wat niet zo vanzelfsprekend is in het huidige literaire 

landschap. Dat dit literaire tijdschrift erin geslaagd is de aandacht op zich gevestigd te 

houden, bewijst hun persarchief: bijna ieder jaar verschenen er artikels over het tijdschrift. In 

1992 verscheen er voor het eerst ook een artikel in de Nederlandse pers. Ook daar begon DBH 

naam te maken. Vandaag probeert men een zo groot mogelijke afzetmarkt aan te spreken, 

zelfs buiten Europa kan men zich abonneren op het tijdschrift. Een andere grote troef om een 

zo groot mogelijk publiek aan te spreken, is de zeer uitgebreide webstek die gelanceerd werd 

in 1995 (Delmotte & Vekemans 2008, 11). Deze bevat onder andere alle teksten vanaf 

nummer 48 (uitgegeven in 1995), achtergrondinformatie van de schrijvers, handige 

zoekfuncties en het volledige persarchief. Begin 2007 werd een eigen blog gelanceerd die 

voornamelijk bijdragen bevat van webmaster Dirk Van Eylen. Op deze blog worden 

ondermeer nieuwe publicaties gesignaleerd of wordt er gereageerd op interessante 

gebeurtenissen in het literaire landschap. Volgens Karl van den Broeck, journalist bij Knack, 

is deze blog in ieder geval al een dagelijks bezoekje waard (Van den Broeck 2007).  

2.1 Verdeling en Oplage 

Het tijdschrift is te verkrijgen in verschillende boekhandels in vijftien Vlaamse steden (onder 

andere in Antwerpen, Brugge, Leuven en Gent) en twee Nederlandse steden (Amsterdam en 

Den Bosch). Het ‘wordt op 350 exemplaren verzonden‟ (Weyts 2007). 

2.2 Vormgeving 

  

Vanaf de zesde jaargang werd DBH op een kleiner 

formaat gedrukt. „Een blad dat vernieuwing zoekt 

moet zelf ook soms een nieuw jasje aan‟ verklaarde 

oprichter Lex Grobben (Permentier 1989). Links 

staan de kaften afgebeeld van nummer 7 (derde 

jaargang) en nummer 89 (23
ste

 jaargang). 

Op de kaften van de onderzochte nummers, 86 tot en met 105, worden in bijna alle gevallen 

enkele auteurs vermeld die in het nummer aan bod komen. Deze schrijvers functioneren dus 

http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Dirk+van+Eylen
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min of meer als uithangbord of als publiekstrekkers. Hieronder staan de genoemde auteurs per 

nummer opgelijst zoals ze op de kaft zelf verschijnen.
107

 

86 Jeroen Brouwers over Boon, Gruwez en van het Reve 

Joris Note over Stendhal 

Marnix Verplancke over Yeats 

essay 

essay 

essay 

87 Christophe Vekeman weet het niet 

Leo De Haes vindt het teveel 

Bas Van Putten gaat naar Wenen 

poëzie 

essay 

verhaal 

88 Joris Note | Koenraad Goudeseune nieuw proza 

Johad Vanhecke over Tolkien en Fantasy 
verhalen 

essay 

89 Sameul Beckett 

Sus Van Elzen 

De winnaars van de verhalenwedstrijd 

verhaal 

verhaal 

verhalen 

90 Fernand Auwera 

Olivier Friggieri 

Joris Note 

verhaal 

poëzie 

essay 

91 Over Whisky, Irak en lemmingen
108 verhalen en poëzie 

92 Graphic Novel striproman 

93 Paul Claes | Joris Note | De winnaars van de verhalenwedstrijd essays en verhalen 

94 Guido De Bruyn | Joris Note poëzie en verhaal 

95 Het prozagedicht: een nieuw elan poëzie 

96 De winnaars van de verhalenwedstrijd 2007 verhalen 

97 Joris Note 

Joseph Pearce 

Christophe Vekeman 

Vitalski 

essay 

verhaal 

verhaal 

verhaal 

98 Diane Broeckhoven 

Jean Marie De Smet 

Joris Note 

essay 

poëzie 

essay 

99 Deen Engels 

Joris Note 

Joost Vandecasteele 

poëzie 

essay 

verhaal 

100 Alle bijdragende schrijvers worden vermeld op de voor- en 

achterkant van de kaft van dit nummer. 
essays en citaten 

101 dossier poëzie & internet poëzie 

                                                 

 
107

 Opmerkelijk is dat Joris Note maar liefst acht keer op de voorkaft staat. 
108

 Verwijzend naar de bijdragen van Koenraad Goudeseune, Rana Guedebrink en Jeroen Boone. 
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102 Jeroen Boone | Paul Claes | Stefaan van den Bremt poëzie en essay 

103 Hommage Kamiel Vanhole 1954-2008 verhalen en poëzie 

104 Lucas Catherine 

Jean Pierre Dumoulin 
essay 

verhaal 

105 Erwin Steyaert 

Verhalenwedstrijd 

Jan H. Mysjkin 

poëzie 

verhaal 

poëzie 
 

Het aandeel van poëzie en dichters als uithangbord is bijna evenredig aan het aandeel 

prozaschrijvers of essayisten. Voor acht nummers staat op de kaft minstens één dichter 

vermeld of, als uitzondering, een impliciete verwijzing naar een dichter (nummer 91). Verder 

wordt in twee nummers een poëtisch thema op de voorgrond geplaatst: het prozagedicht in 

nummer 95 en de relatie tussen poëzie en het internet in nummer 101. De kaft van elf 

nummers verwijst naar poëzie. In het geval van de verhalen zijn dat 14 kaften en van de 

essays 11. De drie hoofdgenres die in DBH aan bod komen, lijken dus evenwaardig in het 

tijdschrift aan bod te komen of worden allen evenwaardig gebruikt om in het oog te springen 

van potentiële lezers.   

2.3 De redactie 

Van de oorspronkelijke negen redactieleden die het tijdschrift kent bij de oprichting, is enkel 

Lut Teck nog lid in het laatste nummer van 2009.
109

 Lieve de Boeck, eveneens één van de 

oorspronkelijke redacteuren is sinds het zomernummer van 2005 (87) lid van de redactieraad.  

In de verschillende colofons van de laatste vijf jaargangen van het tijdschrift, worden nog 

zeventien nieuwe namen vermeld in vergelijking met het colofon van het allereerste 

nummer.
110

  

Dirk Van Eylen verleent zijn diensten als „digitale hond‟ al vanaf het opstarten van de 

webstek van het tijdschrift in 2005. De website wordt steeds meer uitgebouwd en vanaf begin 

2007 wordt er ook geblogt door Britt Mesdagh. Een jaar later wordt het verslog gelanceerd 

van Chrétien Breukers en Ton van ‟t Hof. 

                                                 

 
109

 Philip Badenhorst, Lieve de Boeck, Rita Gijsemans, Lex Grobben, Karel Osstyn, Lut Teck, Marc  

Vanderleenen, Ron van Riet en Danny Vileyn. 
110

 De redactie werd de laatste jaren versterkt door Eva Berghmans, Marnix Verplancke (beiden tot en met 

nummer 88), Frank Adam, Ann Meskens, Johan Vandenbroucke (vanaf nummer 90, daarvoor zetelde hij in de 

redactieraad), Ruth Lasters, Herlinda Vekemans, Ingrid Verhoeven (alle drie vanaf nummer 93) en Christophe 

Declercq (vanaf nummer 100). Verder zijn er ook nog Leo De Haes (lid van de redactieraad), Peter Pauwels 

(redactiesecretaris) en Marc Vanderleenen (grafische redacteur) die zich bij het tijdschrift voegden. 

http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lieve+de+Boeck
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lex+Grobben
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Karel+Osstyn
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Lut+Teck
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Marc+Vanderleenen
http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Marc+Vanderleenen
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Wat de redactie zo bijzonder maakt volgens Lieve de Boeck is dat deze niet bestaat uit een 

groep auteurs:  

Wij verschillen van de redakties van andere tijdschriften doordat wij zelf zelden of nooit 

schrijven. Dat heeft het voordeel dat we elkaars teksten niet uit kollegialiteit moeten 

opnemen. Wij zijn een groep lezers en goede smaak is onze enige referentie. Als de lezer 

het met onze selektie eens is, dan streelt hij onze Hond graag (Permentier 1989).  

Slechts zeven mensen publiceerden in DBH terwijl ze in de redactie, ofwel als kernredacteur 

ofwel als lid van de redactieraad, zetelden.
111

 Twee schrijvers verschenen met een essay in 

nummer 101 als verantwoordelijken voor het Brakke verslog.
112

 In het 100
ste

 nummer 

verschijnen ook nog enkele eigen citaten of verwijzingen naar bestaande citaten van enkele 

medewerkers. Zoals Lieve de Boeck al aangaf in 1989, houdt ook vandaag de redactie zich 

dus min of meer buiten de publicaties die in het tijdschrift verschijnen.  

3. Onderzoek 

3.1 Het aandeel van poëzie in De Brakke Hond 

Voor uitleg bij de verdeling van de tabel, zie hoofdstuk 3 (3.1). 

3.1.1 Opmerkingen 

Het aantal pagina‟s per nummer is steeds inclusief colofon. 

Omdat een metapoëtische discours zo goed als ontbreekt in DBH, staat het aantal pagina‟s 

poëzie gelijk met het aantal pagina‟s gedichten. Er is, wat de poëzie betreft, slechts één artikel 

verschenen. 

3.1.2 Onderzoekstabel  

Nr. Pagina’s poëzie/ 

nr. 

% Bijdragen 

poëzie/nr. 

% Gedichten 

86
113

 12/148 8 4/13 31 7 

87 19/120 16 6/17 35 9 

88 13/124 10 8/19 42 13 

                                                 

 
111

 Lieve De Boeck en Leo De Haes pucliceerden een essay in respectievelijk nummer 95 en 87 als lid van de 

redactieraad. Als leden van de kernredactie publiceerden Herlina Vekemans en Ruth Lasters enkele gedichten in 

nummer 95, Ann Meskens en Johan Vandenbroucke publiceerden elk een essay in nummer 100 en Herlinda 

Vekemans in nummer 101. 
112

 Ton van ‟t Hof en Chrétien Breukers 
113

 Inclusief het artikel „De wereld zou me dankbaar moeten zijn‟ van Marnix Verplancke dat handelt over W.B. 

Yeats. 
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89 21/118 18 7/17 42 16 

90 21/120 18 10/23 43 17 

91 27/119 23 13/26 50 20 

92 0/144 0 0/23 0 0 

93 26/131 20 10/23 43 27 

94 29/113 26 12/21 57 19 

95 150/188 80 40/46 76 87 

96 23/120 19 8/17 47 13 

97 19/131 15 9/19 47 19 

98 26/123 21 7/15 47 18 

99 29/119 24 12/23 52 25 

100 0/135 0 0/120 0 0 

101 26/157 17 18/35 51 27 

102 42/112 38 16/23 70 29 

103 29/159 18 4/44 9 14 

104 28/136 21 6/15 40 23 

105 25/106 24 4/14 29 32 

Totaal 565/2623 22  194/553 35 415 
 

Tabel 9: Het aandeel van poëzie in DBH 

 

3.1.3 Interpretatie tabel 

De twintig onderzochte nummers van DBH tellen samen 2623 pagina‟s, 565 van deze vallen 

onder de noemer poëtische pagina‟s. Dat houdt in dat ongeveer 22% bestaat uit de publicatie 

van gedichten (zoals eerder vermeld is het metapoëtische discours zo goed als afwezig). 

Omdat gedichten minder pagina‟s in beslag nemen dan bijvoorbeeld kortverhalen, dient dit 

cijfermateriaal naast het aantal poëtische bijdragen geplaatst te worden. DBH telt 553 

bijdragen, waarvan er 194 uit poëzie bestaan: 35%. Aangezien het tijdschrift zowel een forum 

aan proza, beeldmateriaal en poëzie biedt, is dit een zeer evenwichtig en billijk cijfer. 

Wanneer de tijdschriftnummers onderling worden vergeleken zien we grote verschillen wat 

betreft het poëtische aandeel. In twee nummers, 92 en 100, komt er helemaal geen poëzie aan 

te pas: 0 gedichten, 0 bijdragen. Dit omdat in nummer 92 de graphic novel centraal staat en 

nummer 100 enkel bestaat uit citaten en essays. Deze twee nummers buiten beschouwing 

gelaten zijn de laagste cijfers terug te vinden voor de nummers 88 en 103, respectievelijk 

goed voor 10% poëtische pagina‟s en 9% poëtische bijdragen. Het leespubliek krijgt dan weer 

wel heel wat poëzie voorgeschoteld in nummer 95 dat handelt over het prozagedicht. Dit 

nummer bestaat uit 80% poëtische pagina‟s en 76% poëtische bijdragen. Indien we ook dit 

uitzonderlijke themanummer buiten beschouwing laten, is er het meeste poëzie terug te 

vinden in nummer 102: 38% poëtische pagina‟s en 70% poëtische bijdragen.  
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Grafiek 5: Het aandeel van poëzie in DBH 

In bovenstaande grafiek zien we hoe veranderlijk het poëtische aandeel is. Er is geen sprake 

van een rechtlijnige stijging of daling. Wel zien we hoe het dit aandeel vooral in 2009 (102-

105) zeer grillig is. 

Ook het aantal bijdragen in het algemeen is grillig te noemen. In onderstaande grafiek wordt 

het aantal poëtische bijdragen (enkel het dichtwerk, dus zonder de metapoëtische bijdrage van 

nummer 86) weergegeven in relatie tot het totale aantal bijdragen per nummer.  

 

Grafiek 6: Bijdragen in DBH 

De twintig nummers tellen samen 415 verschillende gedichten. Dat is gemiddeld 21 nieuwe 

gedichten per nummer. In de praktijk zien we dat er een aantal uitschieters zijn. Zo tellen 

nummers 92 en 100, 0 gedichten, terwijl nummer 95 er 87 telt. Wanneer we deze laag- en 

hoogvliegers opnieuw even buiten beschouwing laten, is het nummer 86 dat het kleinste (7) 

en nummer 95 het grootste (87) aantal gedichten bevat.  

Ook wat DBH betreft, mag er net zoals bij Gierik & NVT, geconcludeerd worden dat poëzie 

nog steeds een vaste stek heeft maar dat het aandeel sterk schommelt van nummer tot 

nummer.  
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3.2 Dichters 

Voor uitleg bij de verdeling van de tabel, zie hoofdstuk 3 (3.2).  

3.2.1 Opmerkingen  

Dichters waarvan de nationaliteit niet expliciet in bronnen terug te vinden was, worden buiten 

de totaalgegevens gehouden. Wel wordt er in voetnoten steeds aangegeven voor welke 

dichters dit het geval is.  

Er verscheen dichtwerk van 192 dichters. Maar achttien dichters verschenen tweemaal, vijf 

dichters publiceerden drie maal dichtwerk en drie dichters deden dat vier keer. Uitzonderlijk 

is één dichter, Stefaan van den Bremt, vijf keer in het tijdschrift verschenen en één dichter, 

Bert Lema, heeft maar liefst acht keer dichtwerk gepubliceerd binnen de onderzoekstermijn. 

Het aantal verschillende dichters die aan bod komt in dit tijdschrift, is 144.  

Er zijn dichters die verschenen in DBH voor en na de uitgave van hun debuutbundel. In dit 

geval worden deze dichters zowel tot de groep „voor debuut‟ als „na debuut‟ gerekend. Zo kan 

het dus dat een dichter toch tweemaal in de gegevens weergegeven wordt, ondanks er gewerkt 

wordt met „het aantal verschillende dichters‟.  

3.2.2 Onderzoekstabel  

Nr/Jaar Aantal 

dichters 

VL NL X Voor debuut Na 

debuut 

(Nog) geen 

bundel 

Debuut 

86/2005 4 2 1 1 2 2 0 0 

87/2005 6 2 3 1 1 2 3 0 

88/2005
114

 8 4 3 1 1 4 2 0 

89/2005
115

 7 2 4 1 1 3 2 1
116

 

90/2006 10 4 5 1 2
117

 4 3 1 

91/2006
118

 14
119

 5 8  2 5 7 0 

92/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

93/2006
120

 10 4 4 1 4 3 3 0 

                                                 

 
114

 Rudi Hermans debuteerde met Stuk Geluk bij Manteau in 2005. Het is onbekend of dit voor of na dit nummer 

was. 
115

 Leo Hermens debuteerde met Totzoverdetover bij Atlas in 2005. Het is onbekend of dit voor of na dit nummer 

was. 
116

 Sandra Burgers bracht na haar debuut in dit tijdschrift de bundel Ongewerveld (2008) bij uitgeverij Holland. 
117

 Kees Engelhart debuteerde met Wereldsuccessen bij BnM in 2006 en Peter Wullen debuteerde met Kelp bij 

uitgeverij Driewerf in 2006. Deze bundels werden telkens na de publicatie van dit nummer uitgegeven. 
118

 De nationaliteit van Anna Winter is onbekend. 
119

 Miguel Declercq en Reinout Verbeke publiceerden samen één gedicht. 
120

 De nationaliteit van Koen Sneyers is onbekend. 
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94/2007
121

 12 4 7 1 2 5 4 0 

95/2007
122

 35 18 10 7 1 30
123

 2 0 

96/2007 8 3 5 0 1 3
124

 4 0 

97/2007 9 5 4 0 0 6
125

 3 0 

98/2008 7 4 3  0 5 2 0 

99/2008 12 7 5 0 2 6 4
126

 0 

100/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 

101/2008
127

 18 8 10 0 2 13
128

 2 0 

102/2009
129

 16 7 5 3 0 8 7 1 

103/2009 5 5 0 0 0 4 1 0 

104/2009 6 4 1 1 1
130

 4
131

 1 0 

105/2009 4 2 0 2 0 3
132

 1 0 

Totaal
133

 191 90 78 20 22 110 51 3 

Totaal*
134

 143 60 60 20 15 92 42 3 
 

Tabel 10: De dichters in DBH  

                                                 

 
121

 Bert Lema debuteerde met Traag is uw verbazing bij Ampersand & Tilde in 2007. Het is onbekend of dit 

voor of na dit nummer was. 
122

Frédéric Leroy debuteerde met Gedichten bij BnM in 2007, Dirk Vekemans debuteerde met Spelen dat het 

donker wordt in 2007. Het is onbekend of dit voor of na dit nummer was. 
123

 Met welke bundels Anne Carson en Max Jacob precies debuteerden, is onbekend. Maar zij debuteerden in 

ieder geval wel voor hun publicatie in dit nummer.   

Ruth Lasters debuteerde met Vouwplannen bij Meulenhoff/Manteau in 2007 en Xavier Roelens debuteerde met 

Er is een spookrijder gesignaleerd bij Contact in 2007. Dit was voor hun publicatie in dit nummer.  
124

 Pim Te Bokkel debuteerde met Wie trekt de regen aan bij Nieuw Amsterdam in 2009. Dit gebeurde voor zijn 

publicatie in dit tijdschrift.  
125

 Bert Lema debuteerde met Traag is uw verbazing bij Ampersand & Tilde in 2007 en Marc Van Biezen 

debuteerde met Afwezigheidsassistenten bij Rotchild & Bach in 2007. Dit was telkens voor hun publicatie in dit 

nummer.  
126

 Dennis Gaens heeft nog geen bundel uit, maar deze wordt verwacht in het najaar van 2010. 
127

Maarten Inghels debuteerde met Tumult bij Van Gennep in 2008. Het is onbekend of dit voor of na dit 

nummer was. 
128

Hans Van Willigenburg debuteerde met Objectief verzuipen bij De Contrabas in 2008. Deze bundel werd 

uitgegeven voor zijn publicatie in dit nummer. 
129

 De nationaliteit van Maarten Embrechts is mij onbekend. 
130

 Delphine Lecompte debuteerde met De dieren in mij bij De Contrabas in 2009. Deze bundel verscheen net na 

haar publicatie in dit nummer.  
131

Met welke bundel Luis Miguel Aguilar precies debuteerde, is onbekend. Maar hij debuteerde in ieder geval 

wel voor zijn publicatie in dit nummer.  
132

 Met welke bundel Antonio Deltoro precies debuteerde, is mij onbekend. Maar hij debuteerde in ieder geval 

wel voor zijn publicatie in dit nummer.  
133

 Om deze totaalgegevens mathematisch te duiden: 189 dichters met gekende nationaliteit + 3 met ongekende 

nationaliteit = 192 dichters. 22 dichters voor debuut + 110 na debuut + 51 zonder debuut + 3 tijdschrift-

debutanten + 6 dichters met ontbrekende gegevens = 192 dichters. 
134

Om deze totaalgegevens mathematisch te duiden: 140 dichters met gekende nationaliteit + 3 met ongekende 

nationaliteit = 143 dichters. 15 dichters voor debuut + 92 na debuut + 42 zonder bundel + 3 tijdschriftdebutanten 

= 152 dichters – 9 dichters die nog dubbel worden geteld omdat gegevens ontbreken of omdat de dichter in 

meerdere categorieën thuishoort: bv. Steven Graauwmans publiceerde zowel voor als na zijn debuut en wordt 

dus als zijnde verschillende dichters opgenomen in de lijst. (voor specificatie: vgl. onderzoekslijst bijlage 3). 
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3.2.3 Interpretatie onderzoekstabel en verdere uitwerking 

Er schreven 144 verschillende dichters in DBH tussen 2005 en 2009. Deze dichters houden 

een perfecte balans tussen Vlamingen en Nederlanders, 60 en 60.
135

 Ook dichtwerk van 21 

dichters van een andere afkomst, zoals Spanje, Engeland, Mexico en Canada, werd 

gepubliceerd. Dat houdt in dat 15% van de dichters een vreemde herkomst heeft. DBH biedt 

een breed spectrum van poëzie aan. In onderstaande grafiek worden de gegevens visueel 

weergegeven.  

 

Grafiek 7: De dichters in DBH 

Deze grafiek toont ook de grote schommelingen die het aantal dichters per nummer kent. Er 

werd al op gewezen dat dit deels te wijten is aan de eveneens grote schommelingen van het 

aantal bijdragen per nummer (vgl. grafiek 6). 

In DBH komen voornamelijk dichters aan bod die al een debuutbundel uitgebracht hebben. 

Dat geldt voor 92 dichters en dus voor ongeveer 64%. 60 dichters, ofwel 42%, hebben op het 

moment van hun publicatie in het tijdschrift geen eigen bundel. Iets meer dan één vierde van 

deze dichters (zestien) hebben vandaag wel een bundel op de markt. De doorstroming van de 

dichters naar uitgeverijen is dus niet optimaal: nog steeds 75% (45 dichters) is ook vandaag 

nog niet gedebuteerd in boekvorm.
136

 Bij deze cijfers kunnen wel een aantal kanttekeningen 

gemaakt worden (vgl. hoofdstuk 3, 3.2.3). 

De cijfers duiden erop dat dit tijdschrift toch behoorlijk wat plaats biedt aan beginnende 

dichters. Veel tijdschriftdebutanten zijn er dan weer niet: drie (Sandra Burgers, Jan De Bruyn 

en Maarten Embrechts). Dat is amper 2% van het totaal aantal bijdragende dichters. De balans 

die in het onderzoek door het VFL werd opgemaakt in 2007 was positiever voor de literaire 
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Wel ontbreken in deze cijfers de nationaliteiten van drie dichters. 
136

 Dennis Gaens heeft nog geen bundel uit, maar deze wordt verwacht in het najaar van 2010. 
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poëziedebutanten: zestien dichters debuteerden in DBH tussen 2000 en 2006 (Van Baelen 

2007).  

2.2.4 Profiel beginnende dichters 

Om een profiel te schetsen van deze beginnende dichters worden ze aan de hand van hun 

geboortedata in verschillende categorieën (per decennia) geplaatst. 

Nummer Aantal ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘75 ‘80 ‘90 

86/2005 2    1 1    

87/2005 4    2 2    

88/2005 3 1   1   1  

89/2005 4    2 2    

90/2006
137

 6   1 2 2    

91/2006 9  1 2 2 1 1 2  

92/2006 0         

93/2006 7    3  3  1 

94/2007 6     3 1 2  

95/2007 3     1 1 1  

96/2007 5     1 3 1  

97/2007 3  1   1   1 

98/2008 2     1 1   

99/2008 6     1 2 2 1 

100/2008 0         

101/2008 4   1   1 2  

102/2009
138

 8   1 1 1 1 3  

103/2009 1     1    

104/2009 2      1 1  

105/2009 1   1     ll 

Totaal 76 1 2 6 14 18 15 15 3 

Totaal* 60 1 1 6 13 14 9 14 2 
 

Tabel 11: De beginnende dichters in DBH 

Deze groep bestaat uit 60 dichters, waarvan 25 dichters, ofwel 42%, tot een jongere generatie 

behoort. In DBH publiceren dus heel wat dichters zonder debuutbundel die tot een oudere 

generatie behoren.
139

 In onderstaande tabel worden deze gegevens nogmaals grafisch 

weergegeven: de blauwe kolommen representeren de oudere generatie, de groene kolommen 

de jongere generatie. Binnen de oudere generatie zijn de dichters voornamelijk geboren in de 

jaren ‟60 of tussen ‟70 en ‟75. Dit nuanceert het grote aandeel oudere dichters aangezien deze 
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 Het geboortejaar van Ad Poppelaars is j onbekend. 
138

 Het geboortejaar van Christophe M. Declercq is onbekend. 
139

 Er staat natuurlijk geen leeftijd op een „beginnend dichter‟. Maar deze groep wordt toch vaak a priori 

geassocieerd met jongere dichters. 
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voornamelijk dicht aanleunen bij de jongere generatie. Slechts zeven dichters zijn geboren in 

de jaren ‟40 tot en met‟50. Dat is 12% van de beginnende dichters. 

 

Grafiek 8: De beginnende dichters in DBH 

3.2.5 Profiel van de dichters  

Een groot deel van de beginnende dichters behoren tot een oudere generatie. Maar hoe zijn de 

verhoudingen voor àlle dichters die een bijdrage publiceerden?  

Nr./jg. Aantal vC 16E 19E ‘10 ‘20 ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90 

86/2005 4   1    1  1 1   

87/2005 6     1  1 2  2   

88/2005 8  1    2  2 2  1  

89/2005 7 1      1  3 2   

90/2006 10
140

       2 2 3 2   

91/2006 14     1  1 4 3 3 2  

92/2006 0             

93/2006 10       1 1 3 4  1 

94/2007 12      1 1 2 2 4 2  

95/2007 35 1  1  1 1 5 9 9 7 1  

96/2007 8       1   5 2  

97/2007 9       1 1 4 2  1 

98/2008 7       1 1 2 3   

99/2008 12     1   2 1 4 3 1 

100/2008 0             

101/2008 18       2 6 5 2 3  

102/2009 16
141

 1      3 2 2 3 4  

103/2009 5        3 1 1   

104/2009 6     1   2 1 1 1  

105/2009 4       2 2     

Totaal 191 3 1 2 0 5 4 23 41 42 46 19 3 

Totaal* 143 3 1 1 0 2 4 16 38 29 30 17 2 
 

Tabel 12: Geboortedata van de dichters DBH 
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 De geboortedatum van Ad Poppelaars is mij onbekend. 
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 De geboortedatum van Christophe M. Declercq is mij onbekend. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grootste groep dichters uit DBH geboren is tussen „40 en 

„89. Deze cijfers worden visueel weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

Grafiek 9: De dichters in DBH 

 

De oudere generatie (blauwe kolommen) bestaat uit 97 dichters. De jongere generatie (groene 

kolommen) uit 33 dichters. Zo kan er besloten worden dat het toch vooral die oudere 

generatie is die in dit tijdschrift aan bod komt: 68%. 

 

Grafiek 10: de dichters van DBH 

3.3 Samenvatting resultaten 

Er zijn 415 nieuwe gedichten verschenen van 143 verschillende dichters: 60 Vlamingen, 60 

Nederlanders en 20 anderstaligen.
142

 

Van de 143 verschillende dichters, doen dat er 60 zonder eerder een bundel uitgegeven te 

hebben. Ondertussen zijn vijftien van deze dichters wel gedebuteerd in boekvorm. Dat houdt 
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in dat 45 dichters ook vandaag nog niet beschikken over een eigen bundel. Dit stelt de 

doorstroming van dichters in dit literaire forum naar uitgeverijen sterk in vraag.  

Drie dichters zijn tijdschriftdebutant: 2%. 

De beginnende dichters bestaan voor 42% uit een jongere generatie en 57% uit een oudere 

generatie. Het ontbrekende procent wordt opgevuld door een dichter geboren voor 1940. 

Voor àlle dichters geldt dat 23% bij de jongere generatie en 68% bij de oudere generatie 

horen. 8% van de dichters is geboren voor 1940. Hier wordt het overige procent opgevuld 

door ontbrekende informatie.  
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HOOFDSTUK 5 

Met Andere Zinnen 

 

 

 

1. Verantwoording keuze  

Met Andere Zinnen (verder MAZ) is een relatief jong tijdschrift: het eerste nummer dateert 

van februari 2005. Het is de moeite waard om ook een betrekkelijk nieuwe naam in dit 

onderzoek op te nemen. Een tweede belangrijke motivatie bij de keuze van dit tijdschrift is 

dat het zich richt op „jonge hongerige schrijvers‟
143

, de focus van dit onderzoek. Zo 

bevestigde Ewald Peters dat „MAZ de afgelopen vijf jaar getracht [heeft] zo veel mogelijk 

jongeren-debutanten een forum te geven‟.
144

 Daarom zou het zonde zijn het links te laten 

liggen.  

Het bericht dat dit jaar het laatste nummer in de winkel zou liggen, bereikte mij na het 

opstarten van het onderzoek. Ook deze stopzetting is relevant. Een tijdschrift dat zich 

expliciet richt op beginnende schrijvers, slaagt er niet in het hoofd boven water te houden. Is 

er dan geen plaats voor een literair tijdschrift dat uitsluitend jong nieuw talent etaleert? 

Hoofdredacteur Ewald Peters en adjunct-hoofdredacteur Arne Pauwels gingen dieper in op 

deze vraag in het laatste nummer waarin zij enkele „kanttekeningen‟ maakten „bij vijf jaar 

Met Andere Zinnen‟ (Pauwels & Peters 2010, 3-6). Deze aantekeningen worden verwerkt in 

„De redactie aan het woord‟, dat een bijzondere aandacht heeft voor de opheffing. 
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 Zoals aangegeven in het introductietekstje op de website van Met Andere Zinnen (metanderezinnen.com). 
144

Ewald Peters (ewald.peters@metanderezinnen.com), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor 

beginnende dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 21 maart 2010. 
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2. Met Andere Zinnen  

Het eerste nummer van MAZ rolde van de persen in februari 2005. Het tijdschrift had een 

duidelijk doel: jonge schrijvers van Vlaanderen en Nederland een forum aanbieden. Het 

tijdschrift toonde ambitie en zou vier keer per jaar verschijnen. Dit voornemen heeft de 

redactie echter niet kunnen waarmaken: er verschenen van 2005 tot en met 2009 maar dertien 

nummers in plaats van de vooropgestelde zestien. De redactie stak niet onder stoelen of 

banken dat dit te wijten viel aan een acuut geldtekort. Vooral de eerste jaargangen hebben de 

redactie heel wat moeite gekost waardoor de meeste nummers met vertraging gepubliceerd 

werden. In de „Ten Geleide‟ van het zesde nummer schreef de redactie ter verontschuldiging 

dat „de literaire wereld wel leeft‟ maar dat het „geld er altijd maar circuleerde in kleine 

hoeveelheden‟ (Pauwels 2007, 3). In diezelfde tekst verwachtten ze ook meteen verbetering: 

„Gelukkig werd er ons van overheidswege een helpende hand toegestoken. Een 

werkingssubsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren zorgt er immers voor dat Met 

Andere Zinnen opnieuw kan verschijnen. Deze subsidie zorgt er ook voor dat vanaf nu [...] 

meer zekerheid en meer regelmaat zal zitten in de MAZ-werking‟ (Pauwels 2007, 3). Deze 

nieuwe start vertaalde zich ook meteen naar een uiterlijke opfrissingsbeurt met onder andere 

een aangepaste lay-out en uitgebreidere biografische informatie van de schrijvers. Toch bleef 

de redactie voorzichtig: „Ondanks onze toch wel kapitaalkrachtige doelgroep kampen we nog 

steeds met een gebrek aan exposure, aan publieke aandacht zeg maar‟ (Pauwels 2007, 3). 

Deze publieke aandacht trachtte de redactie te vergroten door het lanceren van een nieuwe 

fraaie webstek. Maar het tijdschrift bleef ploeteren. In nummer acht schreef de redactie: 

„Roeien met de riemen die je hebt, het garandeert niet altijd toptijden‟.
145

 En dergelijke 

toptijden blijven ook vandaag uit: recentelijk werd aangekondigd dat het net verschenen 

dubbelnummer 15&16, ook meteen het laatste zal zijn. 

Het stopzetten van dit literaire tijdschrift is een tegenvaller voor alle jonge Vlaamse en 

Nederlandse schrijvers die hier hun werk in kwijt konden. Uit een recente studie (november 

2007) over het Nederlandstalige tijdschriftenlandschap in opdracht van het VFL was nog 

gebleken dat MAZ meer debutanten aan het woord laat dan eender welk ander tijdschrift (Van 

Baelen 2007). In dit onderzoek werd geconstateerd dat 44% van alle gepubliceerde auteurs 

(poëzie en proza) die in het tijdschrift verschenen in 2005 en 2006 debutant (schrijvers die 

voordien nog niets in een bepaald genre gepubliceerd hadden) was. Maar misschien was dit 
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 Red., „Ten Geleide‟, in: Met Andere Zinnen 8, 2007, 3. 
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net de voorbode van hun stopzetting? Is er nog wel voldoende interesse voor beginnende 

schrijvers? De stopzetting van dit tijdschrift doet vermoeden dat de interesse voor jong talent 

toch wat aangewakkerd dient te worden. Of hangt de opheffing met andere factoren samen 

(redactionele impulsen, een te kleine investering in naambekendheid, …)? De redactie 

verklaart de stopzetting in „De redactie aan het woord‟. 

2.1 Verdeling en oplage  

De verdeling van het tijdschrift gebeurde tot 2007 volledig op eigen kracht door de redactie: 

de leden stonden in voor de verzending van de abonnementen en voor de bevoorrading van 

een bescheiden vijftien boekhandels (tien in Vlaanderen en vijf in Nederland). In 2007 werd 

MAZ lid van CeLT. Dit zorgde voor een overeenkomst met (uitgeverij, drukkerij en 

distributeur) EPO die zorgde voor de verdeling in Vlaanderen en in beperkte mate in 

Nederland. Ondanks de opgevoerde reclame door CeLT bleef MAZ in de eerste plaats toch 

financieel afhankelijk van eigen inspanningen, bijvoorbeeld via de verkoop tijdens 

evenementen of via netwerking. Dat de verkoop, door de betere verspreiding en grotere 

publiciteit in Vlaanderen, hier een heel stuk hoger lag dan in Nederland wordt eveneens 

weerspiegeld in het abonnementenbestand. De omvang van de oplage is geleidelijk gestegen 

van 300 naar 400. Enkel van het eerste en dertiende nummer verschenen 5000 exemplaren ter 

gelegenheid van het Antwerpse project antARTik, een kunst- en cultuurhappening.
146

 

2.2 Vormgeving 

In MAZ wordt poëzie, proza en beeldmateriaal op een eenvoudige manier en met een sobere 

zwart-wit vormgeving tot bij de lezer gebracht. 

Het tijdschrift heeft een eenvoudige kaft. Deze werd vanaf het 

zesde nummer opgefrist na het verkrijgen van een werkingssubsidie 

van het VFL. De kaft geeft de eerste vier nummers telkens de 

inhoud weer (aan de hand van een inhoudstabel), opgesierd met een 

gedicht of foto. Vanaf het zesde nummer wordt de inhoudstabel op 

de achterzijde gedrukt en staat op de voorkant enkel nog een 

gedicht en een foto.  
Kaft nummer tien MAZ 
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 Ewald Peters (ewald.peters@metanderezinnen.com), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor 

beginnende dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 21 maart 2010. 
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De keuze om telkens een gedicht op de kaft, het gezicht van het tijdschrift, te plaatsen, doet 

een prominente plaats voor de poëzie vermoeden.
147

  

2.3 De redactie  

De oorspronkelijke redactie werd gevormd door Matthias Debruyn, Wouter de Vries, Ewald 

Peters, Sofie Van Dyck, Geert Van der Hallen en Thijs van Nimwegen. In het laatste 

onderzochte nummer staat enkel de naam van Ewald Peters. Doorheen de verschillende 

nummers duiken er nog vijftien andere namen op.
148

 MAZ heeft dus een behoorlijk 

beweeglijke en veranderlijke redactie. Opvallend is hoe weinig van deze redactieleden werk 

publiceren in hun eigen tijdschrift. Negen van de redactieleden verschenen in de meeste 

gevallen slechts één maal in de onderzochte nummers.
149

 Van deze negen publiceerden er vier 

op een moment dat zij daadwerkelijk deel waren van de redactie.
150

 De andere vijf verschenen 
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 Bijgevoegd de lijst van de dichters die het leespubliek ín het tijdschrift trachten te leiden: 

   

1 Proloog   

2 Gedicht van Wouter Claeys   

3 Gedicht van Maaike Neuville   

4&5 Gedicht van Vicky Francken   

6 Gedicht van Ingrid Kielen   

7 Gedicht van Lieke Marsman   

8 Gedicht van Ingeborg Klarenberg   

9 Gedicht van Bo Vanluchene   

10 Gedicht van Jan Aelberts   

11 Gedicht van Dennis Gaens   

12 Gedicht van sylvie Marie   

13 Gedicht van Nikki Dekker   

14 Gedicht van Maarten Goethals   

 
148

 De andere verschijnende en verdwijnende redactieleden zijn Petra Boudewijn, Vicky Francken, Lieke 

Marsman, Arne Pauwels, Steven Surdiacourt, Sarah Vankersschaever, Evelien Wouters, Pieter Vermeulen, Ciska 

Hoet, Derk Walters, Simone Bassie, Ellen Deckwitz, Michel Dijkstra, Wytske Visser en Elger Abrahamse (niet 

als redactielid maar als medewerker in nummer 2). 
149

 De meeste van deze redactieleden publiceerden poëzie: Derk Walters in nr. 1 en 2; Pieter Vermeulen in nr. 2; 

Michel Dijkstra in nr. 3; Vicky Francken in nr. 4&5 en 6; Ellen Deckwitz in nr. 6; Lieke Marsman en Arne 

Pauwels in nr. 7. Verder verscheen er een verhaal van Petra Boudewijn in nr. 4&5 en fotomateriaal van Sarah 

Vankersschaever in nr. 11. 
150

 Arne Pauwels, Pieter Vermeulen, Sarah Vankersschaever en Derk Walters. 
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hoofdzakelijk vóór hun redactionele betrokkenheid bij het tijdschrift.
151

 MAZ is dus geen 

spreekbuis voor diens redactie. 

3. Onderzoek 

Omdat het eerste nummer van dit tijdschrift in februari 2005 verscheen, kan er worden gesteld 

dat alle uitgekomen nummers (één tot en met veertien), op uitzondering van het allerlaatste, in 

dit onderzoek werden betrokken. Dit zorgt voor bijkomende ondersteuning bij het maken van 

algemene besluiten betreffende MAZ.  

3.1 Het aandeel van poëzie in Met Andere Zinnen  

Voor uitleg bij de verdeling van de tabel, zie hoofdstuk 3 (3.1). 

3.1.1 Opmerkingen  

De poëtische pagina‟s kunnen naast een gedicht soms ook de publicatie van fotomateriaal 

bevatten. Beeldmateriaal dat echter tussen, voor of na enkele gedichten als losstaande pagina 

gepubliceerd werd worden niet meegerekend tot „het aantal pagina‟s poëzie‟, ook al 

beschouwt de inhoudstabel deze niet als aparte bijdrage.  

De bijdrage van de redactie, indien deze er is, die verwoord wordt als „Ten Geleide‟ wordt 

beschouwd als een volwaardige bijdrage.  

3.1.2 Onderzoekstabel 

  

Nr. Pagina’s poëzie/ 

nr. 

% Bijdragen 

poëzie/nr. 

%  Gedichten 

1 21/51 41% 17/21 81% 31 

2 15/51 29% 9/15 60% 22 

3 16/51 31% 13/18 72% 20 

4&5 19/77 25% 12/24 50% 22 

6
152

 18/54 33% 11/18 61% 19 

7
153

 21/46 46% 7/12 58% 19 

8 18/50 36% 8/12 67% 20 
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 Petra Boudewijn, Vicky Francken, Lieke Marsman en Ellen Deckwitz publiceerden in het tijdschrift voor hun 

redactiewerk, Michel Dijkstra erna. 
152

 Inclusief het artikel „Een goed gedicht is krachtiger dan een schilderij: ontmoeting met Maaike Neuville, 

Vicky Francken en Wouter Claeys‟ gepubliceerd door Derk Walters, 3 pp. 
153

 Inclusief het artikel „Tot het succes naar het hoofd stijgt: over publiceren & debuteren in het Nederlandse 

taalgebied‟ gepubliceerd door Xavier Roelens, 5 pp. 
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9 18/58 31% 7/14 50% 34 

10 20/58 34% 5/15 33% 20 

11 12/54 22% 4/15 27% 14 

12 22/58 38% 7/15 47% 31 

13
154

 21/54 39% 7/17 41% 21 

14
155

 20/58 34% 6/16 38% 20 

Totaal 241/720 33% 113/212 53% 293 
 

Tabel 13: Het aandeel van poëzie in MAZ 

3.1.2 Interpretatie tabel  

Gemiddeld bestaat een nummer van MAZ op basis van het aantal pagina‟s voor iets meer dan 

een derde (33%) uit poëzie, 241 van 720 pagina‟s. Dit aandeel bestaat bijna volledig uit 

gedichten op zich. In de dertien nummers zijn namelijk slechts vier metapoëtische artikels, 

waarvan twee interviews, verschenen. Het grootste aantal poëtische pagina‟s is terug te 

vinden in het zevende nummer dat bijna voor de helft (46%) bestaat uit poëzie. Het minste 

aantal pagina‟s poëzie is terug te vinden in nummer elf: iets meer dan een vijfde (22%).  

Wanneer we naar het aantal poëtische bijdragen kijken die elk nummer telt, zien we dat de 

dichters rijkelijk vertegenwoordigd zijn: gemiddeld is net iets meer dan de helft van de 

bijdragen (53%) van de hand van dichters (of in die vier bovengenoemde gevallen van auteurs 

die schrijven over het poëtische landschap). De verschillen tussen de nummers van het 

tijdschrift onderling zijn groter dan wanneer men het heeft over het aantal poëtische pagina‟s 

per nummer. Zo is vier vijfden (81%) van de bijdragen in het eerste nummer dichtwerk terwijl 

dit voor nummer elf iets meer dan een vierde (27%) is. Het aandeel van poëtische bijdragen 

schommelt sterk, maar als we de totaalgegevens bekijken zien we dat het poëtisch aandeel 

behoorlijk groot. Zo is net iets meer dan de helft van alle bijdragen, poëzie: met name 113 van 

de 212 bijdragen, zo‟n 53%. Het tijdschrift slaagt er dus wel in heel wat poëzie tot bij zijn 

lezers te krijgen en toont zo aan dat gedichten nog helemaal niet uit de mode zijn. 
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 Inclusief een gesprek met Sylvie Marie, 3 pp. 
155

 Inclusief een gesprek met Jurre van den Berg, 3 pp. 
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Grafiek 11: Het (procentuele) aandeel van poëzie in MAZ 

Het aantal poëtische pagina‟s per nummer is steeds lager dan 50%, het aantal poëtische 

bijdragen daarentegen ligt ongeveer voor de helft van de nummers boven die 50%. Opvallend 

is dat dit voor de eerste nummers geldt. Het aandeel van poëzie is de laatste jaargangen 

gedaald. 

De lezers van het tijdschrift krijgen heel wat nieuwe gedichten onder de neus geschoven: er 

werden 293 gedichten gepubliceerd. Dit zijn gemiddeld 23 gedichten per nummer. Het minste 

aantal gedichten treft men opnieuw aan in het elfde nummer, dat er veertien telt. De 

poëzieliefhebbers zullen dan wel weer graag in het negende nummer gebladerd hebben, dat 

maar liefst 34 nieuwe gedichten telt. 

Algemeen gesteld is het aandeel van poëzie relatief groot maar heeft het de laatste jaargangen 

toch wat moeten inboeten: procentueel daalde het gemiddelde van 62% (voor de eerste acht 

nummers) naar 37% (voor de laatste vijf nummers).   

3.2 Dichters 

Voor uitleg bij de verdeling van de tabel, zie hoofdstuk 3 (3.2).   

3.2.1 Opmerkingen 

Wanneer we aan de hand van de tabel het totaalcijfer van het aantal dichters dat in dit 

tijdschrift publiceerde berekenen, zijn dat 112 dichters. Maar er zijn acht dichters
156

 die elk 

twee verschillende bijdragen leverden, vijf dichters
157

 die elk drie bijdragen leverden en één 
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 Wouter Dewit, Derk Walters, Nina Luyben, Sofie Verdoodt, Lies Van Gasse, Carl De Strycker, Jeroen Dera 

en Jurre van den Berg. 
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 Anna De Bruyckere, Vicky Francken, Bo Vanluchene, Wouter CLaeys en Sylvie Marie. 
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dichter
158

 die tot vier keer toe in dit tijdschrift publiceerde. Rekening houdend met deze 

gegevens, telt MAZ dus geen 112 maar 91 verschillende dichters.  

3.2.2 Onderzoekstabel  

 

Nr. Aantal 

dichters 

VL NL Voor 

debuut 

Na 

debuut 

(Nog) 

geen 

bundel 

Debuut 

1
159

 17 11 6   16 0 

2
160

 9 7 2 1 2 5 0 

3
161

 13 7 6 1 1 9 1 

4/5 12 7 5 1 1 10 0 

6 13 8 5 1 2 10 0 

7
162

 6 4 2 1  4 0 

8 8 4 4 0 2 4 2 

9 7 5 2 0 1 4 2 

10
163

 5 3 2 1
164

 1 2 0 

11 4 2 2 1
165

 2 1 0 

12
166

 7 3 4  1 5 0 

13
167

 6 3 3 0 1 4 1 

14 5 1 4 0 1 3 1 

Totaal 112 65 47 7 15 77 7 

Totaal*
168

 92 52 40 6 10 64 7 

 

    Tabel 14: De dichters in MAZ 
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 Maaike Neuville. 
159

 Wouter Dewit debuteerde met Bundel !, het publicatiejaar is onbekend.  
160

 Wouter Claeys debuteerde met de bundel Donker is licht uitgedrukt in 2005. Het is onbekend of dit voor of na 

de uitgave van het tweede nummer van MAZ gebeurde. 
161

 Wouter Dewit debuteerde met Bundel !, het publicatiejaar is mij echter onbekend. 
162

Christoffel Hendrickx debuteerde met Altijd hetzelfde anders onder het pseudoniem Eisenik bij  

Writehi(s)tory, het publicatiejaar is onbekend. 
163

 Alexis R. Jaupart debuteerde met Capri, het publicatiejaar is onbekend. 
164

 De debuutbundel van Y.M. Dangre wordt in 2011 verwacht. 
165

 De debuutbundel van Dennis Gaens wordt in het najaar van 2010 verwacht. 
166

 Sylvie Marie debuteerde met Zonder voor april 2009. Maud Vanhauwaert debuteerde met Verenigde Straten 

bij De Tijd, het publicatiejaar is onbekend. 
167

 Sylvie Marie debuteerde met Zonder voor juli 2009. 
168

 Wouter Dewit publiceerde tweemaal in MAZ. Hij debuteerde met Bundel !, het publicatiejaar is onbekend. 

Wouter Claeys publiceerde drie keer in MAZ. Hij debuteerde met de bundel Donker is licht uitgedrukt in 2005. 

Voor één publicatie is het onbekend of dit voor of na de uitgave van zijn debuut gebeurde. 

Om deze totaalgegevens mathematisch te duiden: 6 dichters voor debuut + 10 dichters na debuut + 64 dichters 

zonder bundel + 7 tijdschriftdebutanten = 87 dichters + 5 dichters met ongekend publicatiejaar = 92 dichters. 
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3.2.2 Interpretatie onderzoekstabel 

Het eerste nummer publiceert gedichten van zeventien verschillende dichters. Dit aantal heeft 

naargelang de tijd wel wat moeten inboeten. Waar het gemiddeld aantal publicerende dichters 

van de eerste vijf nummers nog op dertien ligt, tellen de laatste vijf nummers nog gemiddeld 

vijf dichters. Tonen de dichters misschien minder belangstelling om in MAZ te publiceren? 

Tenslotte kent het tijdschrift een woelig bestaan met vele uitgestelde publicaties. Of is de 

daling van het aantal dichters die in dit tijdschrift aan bod komt door redactionele impulsen te 

verklaren? Het aantal bijdragen per nummer blijft immers behoorlijk consistent. Waar dat er 

gemiddeld negentien waren de eerste vijf nummers, zijn dat er zestien in de laatste vijf. Het is 

dus enkel het aantal poëtische bijdragen dat heeft moeten inboeten in de loop der jaren. 

Een andere opvallende tendens is het groeiende aandeel van de Nederlandse dichters. Het mag 

natuurlijk niet verwonderen dat een tijdschrift met ambities in zowel Vlaanderen als 

Nederland naar een evenwicht zoekt tussen de medewerking van beiden. In de eerste twee 

nummers werden voornamelijk Vlaamse dichters gepubliceerd, maar het aandeel van de 

Nederlandse dichters begon al snel te stijgen. Toch was het pas in het twaalfde nummer dat 

hun aandeel groter was: vier Nederlandse dichters tegenover drie Vlaamse. In het veertiende 

nummer lijken de rollen helemaal omgedraaid: hierin publiceerden vier Nederlandse dichters 

en slechts één Vlaamse dichter. Volgende grafiek maakt deze trend zichtbaar. De totaalcijfers 

daarentegen tonen wel een zeker evenwicht: in dit tijdschrift publiceerden 92 verschillende 

dichters, waarvan 52 Vlamingen en 40 Nederlanders. Dat is een verhouding van 

respectievelijk 57% tegenover 43%. 

 

Grafiek 12: Aantal dichters in MAZ 

Verder maakt de onderzoekstabel duidelijk dat het tijdschrift zich focust op minder gekende 

dichters. Ongeveer 70% van alle dichters schreven nog geen debuutbundel, of hebben die in 

ieder geval nog niet uitgegeven. Zeven dichters zijn voor het eerst met dichtwerk naar buiten 
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getreden in dit tijdschrift, 8%: Michel Dijkstra, Nadia Van Pelt, Ijssel de Kwartelaere, Helene 

Cosyn, Elke Desanghere, Peter Hoffman en Maarten Goethals. Zes dichters (7%) werden 

gepubliceerd voor hun debuut in boekvorm. Er kan besloten worden dat meer dan vier vijfden 

(85%) van alle dichters die in dit tijdschrift publiceerden, op het moment van hun publicatie 

geen debuutbundel hadden. Er zijn dus nog heel wat beginnende dichters die vóór het werken 

aan of uitgeven van hun eerste bundel, hun heil zoeken in tijdschriften. MAZ reikt deze 

dichters in ieder geval een forum aan. 

Tien dichters publiceerden in dit tijdschrift na hun debuut in boekvorm.
169

 Al vallen deze 

dichters niet onder de benaming „beginnende dichters‟, toch debuteerden zij relatief recent 

(het vroegste debuut dateert van 2000). Er kan besloten worden dat zo goed als alle dichters 

die verschenen zijn in MAZ zich ten tijde van hun bijdrage eerder aan het begin van hun 

dichterschap bevonden. 

Dit tijdschrift blijft trouw aan het vooropgezette doel: een literair forum voor 

(Nederlandstalige) beginnende dichters zijn. Zo schrijft de redactie in het zevende nummer:  

Over de Belgisch-Nederlandse landsgrenzen heen tracht Met Andere Zinnen jong 

talent te begeleiden en/of een duwtje in de rug te geven door hen de kans te geven op 

een publicatie in het tijdschrift of op de website. [...] Onder professionele begeleiding 

en met een degelijke feedback worden zij in dit proces gesteund, en kunnen ze zo 

doorstromen naar de uitgeverswereld of meer “gevestigde” tijdschriften‟ .
170

  

Dit tijdschrift doet dus wat het belooft. Bij de doorstroming naar de uitgeverswereld kunnen 

wel vraagtekens geplaatst worden: van de 91 dichters die dit tijdschrift telt, zijn er maar tien 

die vandaag een eigen bundel op de markt hebben.  

                                                 

 
169

 Hieronder de namen en bijbehorende titels en jaartallen van de debuutbundels: 

1. Tsead Bruinja, De izers yn it read/De wijzers in het rood –2000 

2. Maarten Crappé, Binnen deze muren –2001 

3. David Troch, Liefde is een stinkdier maar de geur went wel –2003 

4. Michel Krott, Herbestemming –2003 

5. Carl De Strycker, Bladstad –2003 

6. Wouter Claeys , Donker is licht uitgedrukt –2005 

7. Jurre van den Berg, Avondkikkers – 2006 

8. Frédéric Leroy, Gedichten - 2006 

9. Sylvie Marie, Zonder - 2009 

10. Maarten Inghels, Tumult – 2008 

170
 Red., „Ten Geleide‟, in: Met Andere Zinnen 7, 2007, 3. 
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3.2.3 Profiel van de beginnende dichter  

Aan de hand van de geboortedatums wordt een deel van het profiel van de beginnende 

dichters geschetst. Is het inderdaad de jeugd die in dit tijdschrift wordt gepubliceerd, of is er 

ook werk van beginnende dichters van een oudere generatie (zoals bijvoorbeeld Tsead Bruinja 

en Frédéric Leroy)?  

Nr. Aantal 

dichters 

‘40 ‘50 ‘70 ‘75 ‘80 ‘90 

1 16    1 15  

2 7     7  

3 11 1    10  

4/5 11  1   10  

6 11    1 10  

7 6     5 1 

8 6     6  

9 6     6  

10 3     3  

11 2     2  

12 5     5  

13 5     4 1 

14 4     3 1 

Totaal 93 1 1 0 2 86 3 

Totaal* 77 1 1 0 2 70 3 
 

Tabel 15: Geboortedata van de beginnende dichters MAZ 

De term beginnende dichters lijkt onlosmakelijk verbonden met de jaren ‟80. Het is die 

generatie die op poëtisch gebied het meest actief was. Amper 3% van alle verschillende 

beginnende dichters behoren niet tot deze generatie. Onderstaande grafiek toont nog eens het 

aanzienlijke verschil. De blauwe kolommen representeren hierbij de oudere en de groene 

kolommen de jongere generatie. 

 

Grafiek13: Geboortejaar beginnende dichters MAZ 
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95%

5%
De dichters van Met Andere Zinnen

jongere generatie: ° 1975 of later

oudere generatie: ° tussen 1940 en 
1975

In de eerste nummers (2005–2007) is de meerderheid van de beginnende dichters geboren 

tussen 1980 en 1985. In de laatste nummers (2008–2009) is de meerderheid geboren tussen 

1985 en 1990. Vijf jaar geleden was de beginnende dichter in dit tijdschrift dus vaak begin of 

midden de twintig (tussen 20 en 27). Vergelijken we dit met recentere jaren dan zien we dat 

de beginnende dichters zich voornamelijk in het begin van de twintig en soms zelfs in hun late 

tienerjaren bevinden (tussen 18 en 24). Jongere dichters vinden dus steeds vaker hun weg naar 

de tijdschriften, althans naar dit tijdschrift. Zo publiceerden in de laatste twee nummers de 

twee dan achttienjarige dichters Nic Castle en Harm Hendrik te Napel.  

3.2.4 Profiel dichters  

Er zijn tien dichters die in dit tijdschrift verschenen na hun debuut. Behoren deze dichters ook 

tot deze jongere generatie en wordt zo het jonge aanzicht van dit tijdschrift bevestigd? 

 Aantal „40 „50 „70 „75 „80 „90 

Beginnende dichters* 77 1 1 0 2 70 3 

Dichters „na debuut‟* 10 0 0 3 1 6 0 

Andere dichters*
171

 5 0 0 0 0 5 0 

Totaal* 92 1 1 3 3 81 3 
 

Tabel 16: de dichters van MAZ 

Bovenstaande vraag kan positief beantwoord worden. Ook deze groep dichters behoort voornamelijk 

tot die jongere generatie. In onderstaande grafiek wordt de verdeling tussen de jongere en oudere 

generatie in MAZ nog eens visueel weergegeven:  

 

Grafiek 14: De dichters van MAZ 

                                                 

 
171

 De vijf dichters die uit de vorige tabellen werden gehouden omdat het onbekend was wanneer zij precies 

debuteerden, kunnen opnieuw deel worden van deze cijfergegevens aangezien hun geboortejaar gekend is. 
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Het profiel van het overgrote merendeel van de dichters is te omschrijven als een man of 

vrouw geboren in de jaren ‟80 zonder een debuutbundel.
172

 Opmerkelijk bij dit profiel is dat 

de dichters die in het tijdschrift publiceerden ook steeds jonger werden. 

3.3 Samenvatting resultaten  

Er zijn 293 nieuwe gedichten verschenen van 92 verschillende dichters: 52 Vlamingen en 40 

Nederlanders. 

Van de 92 verschillende dichters, publiceren er 77 zonder eerder een bundel uitgegeven te 

hebben. Ondertussen zijn zes van deze dichters toch gedebuteerd in boekvorm. Dat houdt in 

dat 71 dichters ook vandaag nog niet beschikken over een eigen bundel.
173

 Dit stelt de 

doorstroming van dichters in dit literaire forum naar uitgeverijen in vraag. De overige tien 

dichters die werk publiceerden na hun debuut, debuteerden allen in 2000 of later. Dit zorgt 

ervoor dat zo goed als alle publicerende dichters zich nog in de eerste fase van hun 

dichterschap bevinden, net zoals de redactie vooropstelt. 

Zeven dichters zijn tijdschriftdebutant: 8%. 

                                                 

 
172

 Als bijkomend aspect wordt voor dit tijdschrift de verdeling van de mannelijke en vrouwelijke dichters 

belicht. Waar vrouwelijke dichters vroeger eerder uitzonderlijk waren, is het literaire domein vandaag al 

behoorlijk evenwichtig verdeeld onder de geslachten. In MAZ hebben heel wat vrouwen hun dichtwerk 

gepubliceerd. In vier nummers publiceerden zelfs meer vrouwen dan mannen hun verzen. In totaal kent MAZ 37 

vrouwelijke poëtische bijdragen: dat is 41%.  

 

Nr. Man Vrouw 
1 10 7 

2 6 3 
3 7 6 

4/5 4 8 

6 5 8 
7 4 2 

8 5 3 
9 3 4 

10 3 2 
11 4 0 

12 3 4 

13 3 3 
14 4 1 

Totaal 61 51 

Totaal* 54 37 

 
Tabel: Sexe van de dichters 

 
173

 Wel worden de debuutbundels van Dennis Gaens en Y.M. Dangre respectievelijk in het najaar van 2010 en 

2011 verwacht. 
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Het profiel van de dichters is kort als volgt te omschrijven: bijna uitsluitend jonge dichters 

geboren in de jaren ‟80 komen in dit tijdschrift aan bod. De verhouding mannen/vrouwen is 

behoorlijk in balans.  

3.4 De redactie aan het woord 
174

  

3.4.1 Redactionele impulsen  

De redactie heeft telkens bewust de balans gehouden tussen poëzie en proza. Ondanks het feit 

dat er nauwelijks poëzie terug te vinden is op de bestsellerslijsten en de verkoopcijfers van dit 

literaire genre zeer laag liggen, is een volledig prozablad maken nooit aan de orde geweest. 

Jongeren beginnen immers vaak met het schrijven van gedichten alvorens zich aan proza te 

wagen. 

Die jonge dichters werden vaak door de redactie zelf opgespoord, ondermeer via 

literaire evenementen. Daarnaast kon men ook steeds gedichten naar het tijdschrift 

sturen. Dit gebeurde zowel spontaan als op uitnodiging (dit laatste vooral in het geval 

van interviews of essays). De redactie las en becommentarieerde alle inzendingen. Dit 

evalueren gebeurde hoofdzakelijk via een digitaal redactieforum door de grote 

geografische verspreiding van de medewerkers. In de selectieprocedure werd 

voornamelijk rekening gehouden met de intrinsieke kwaliteit van de inzendingen. 

Kwaliteit heeft voor de redactie in de eerste plaats te maken met de manier waarop de 

taal gehanteerd wordt. Taal zit een auteur – hoe jong ook – in de vingers.
175

 

Vervolgens was er het belang van originaliteit: „Er werd gepoogd zo veel mogelijk teksten te 

selecteren die in die zin verfrissend waren dat ze de behandelde stof vanuit een nieuw of 

verrassend perspectief benaderden‟.
176

 Ewald Peters, hoofdredacteur van het tijdschrift, voegt 

hieraan toe dat  

de redactie […] er zich terdege van bewust [is] dat niet alle gepubliceerde teksten 

volledig aan deze kwaliteitsnorm beantwoordden, maar zag het als een wezenlijk deel 

van haar taak om ook sommige teksten die nog niet helemaal voldragen waren een 

plaats te geven. Gezien de jeugdige doelgroep is de redactie er immers van overtuigd 

dat aanmoediging en ondersteuning minstens even belangrijke doelstellingen van Met 

Andere Zinnen moeten zijn als het promoten van de grootste jonge literaire talenten. 

                                                 

 
 
175

 Ibidem. 
176

 Ibidem. 
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Die visie vertaalde zich ook in de aan de publicatie voorafgaande behandeling van de 

ingezonden teksten.
177

 

Dat er genoeg jonge dichters waren die hun werk graag in MAZ zagen verschijnen, bewijzen 

de vijftigtal inzendingen die de redactie per nummer mocht ontvangen. 

Na eindredactie werd ongeveer 15 procent van deze inzendingen opgenomen in het 

tijdschrift (60 procent van de gepubliceerde teksten). Dit getal mag hoog lijken, maar 

de redactie heeft er bewust voor gekozen zo veel mogelijk jongeren een kans (of 

meerdere) te geven, ook al was hun taal, beeldspraak of verhaallijn misschien nog niet 

helemaal perfect.
178

 

De bemerkingen van de redactie werden vaak teruggestuurd naar de schrijver. „Op die manier 

hoopte de redactie jonge, onervaren auteurs net die bemoediging te geven die ze nodig hadden 

om de volgende stap in hun schrijfontwikkeling te kunnen zetten‟.
179

 

Naast bovenstaande richtsnoeren probeerde het tijdschrift ook de balans tussen Vlaamse en 

Nederlandse schrijvers in evenwicht te houden, zonder afbreuk te doen aan bovengenoemde 

criteria. Dit conform met de grensoverschrijdende doelstellingen. 

Verder probeerde MAZ een zo breed mogelijk spectrum van poëzie te brengen. 

Uitgaande van de internationale openheid die Met Andere Zinnen nastreefde en van 

het jonge doelpubliek, wou de redactie ook qua genre geen grenzen trekken. Het is 

eigen aan jongeren dat zij experimenteren en in dialoog treden met geijkte genres; het 

is een wezenlijk deel van hun ontwikkelingsproces. Daarom bood Met Andere Zinnen 

zowel ruimte aan traditionele en minder traditionele interpretaties van de categorieën 

poëzie, proza en drama, als aan tussenvormen. Daarbij moet gezegd dat, zoals 

waarschijnlijk ook de lezer gemerkt heeft, het aantal non-conformistische, werkelijk 

uitdagende teksten (in de zin van grensoverschrijdend of -doorbrekend, avant-

gardistisch) beperkt was. Het mag als één van de conclusies van vier jaargangen Met 

Andere Zinnen gelden dat aanstormende literaire talenten zelden resoluut en op een 

overtuigende manier tegen de wind invaren; veeleer lijken zij in hun schrijven een 

zekere behoefte aan orde en stabiliteit te willen vervullen die (vaak schijnbaar 

onbewust) een spanning uit het alledaagse leven of de uitwassen daarvan blootlegt.
180

 

De focus van het tijdschrift bleef steeds gevestigd op scheppende literatuur, al was er in de 

laatste jaargangen ook een toenemende aandacht voor het metaliteraire discours. 

Doel hiervan was de omgang van jongeren met literatuur ook op andere manieren (als 

getuigenis én als beschouwing) te belichten, […] Essays en interviews waren echter 
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 Ibidem. 
178

 Ibidem. 
179

 Ibidem. 
180

 Ibidem. 



79 

 

een meerwaarde in die zin dat zij de visie van jonge literatuurliefhebbers op actuele 

discussies konden verwoorden, of problemen konden aankaarten waarmee jongeren-

debutanten te maken krijgen. De interviews waren daarenboven geschikt om 

doorbrekende of op de deur van het letterenhuis kloppende jongeren iets meer over 

zichzelf en over hun visie op literatuur te laten vertellen.
181

 

3.4.2 Over de stopzetting van Met Andere Zinnen 

Zoals aangekondigd, ligt het laatste nummer van dit tijdschrift momenteel in de rekken. Arne 

Pauwels en Ewald Peters maken hierin enkele „kanttekeningen‟ bij „vijf jaar Met Andere 

Zinnen‟ die ook relevant zijn binnen dit onderzoek. Het kan namelijk een teken aan de wand 

zijn dat één van de weinige tijdschriften die op dergelijke wijze een forum biedt aan 

beginnende auteurs, zich niet staande weet te houden in de literaire wereld. 

De redactie denkt alvast niet dat er geen plaats is voor debutanten en beginnende schrijvers in 

het literaire veld: „We menen immers met zekerheid te kunnen stellen dat er een – weliswaar 

bescheiden – publiek voor literaire projecten voor en door jongeren bestaat, maar dat deze 

misschien efficiënter en effectiever bereikt kan worden op andere manieren‟.
182

 Volgens de 

redactie van het tijdschrift zou het anders (en misschien wel beter) kunnen: 

[…] na vier jaargangen Met Andere Zinnen vragen we ons […] toch af of een 

tijdschrift pur sang wel de beste manier is om jongeren naar de literatuur te halen en of 

er niet eerder nagedacht moet worden over een (multimediaal) project op het internet. 

De opkomst van netwerksites als Facebook en Netlog – die intensief worden gebruikt 

door de jonge garde – maakt het alleszins op dit moment aantrekkelijk om die piste 

nader te onderzoeken. Een meer gevestigde partner om het project te ondersteunen 

lijkt in dat geval niet te versmaden. In de wildgroei aan websites met goede 

bedoelingen is het immers niet evident om er bovenuit te steken en een 

vanzelfsprekend aanspreekpunt te zijn, zoals Met Andere Zinnen wel enigszins aan het 

worden was. (Pauwels & Peters 2010, 6) 

Niettemin is een dergelijke aanpak nog geen evidentie in de huidige literaire wereld:  

De uitgeverswereld [houdt] haar blik vooralsnog vooral op de papieren dragers 

gevestigd […]‟. Bovendien is de concurrentie op het net enorm en is het niet 

eenvoudig om de digitale aandacht van het publiek op te eisen. Eén van de mogelijke 

oplossingen die Arne Pauwels en Ewald Peters aanhalen, is dat „subsidieverstrekkers 

een aanzienlijk budget uittrekken om goede digitale projecten uit te werken‟. (Pauwels 

& Peters 2010) 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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Dit zou volgens hen zelfs al kunnen met een fractie van het budget dat nu aan papieren 

tijdschriften wordt uitgegeven. Ook Bart Temme haalde in het besluit van zijn masterscriptie 

deze denkpiste aan als eventuele oplossing voor nieuw jong literair talent. Toch denkt hij niet 

dat enkel een verandering van de papieren naar de digitale wereld een passende oplossing kan 

bieden. 

De laatste jaren verschenen er veel bijdragen waarin men als oplossing het internet aandroeg 

voor de huidige stand van zaken van het Nederlandse literaire tijdschrift. Verschillende 

letterkundigen pleiten in deze bijdragen voor digitale tijdschriften.
183

 Een digitaal tijdschrift 

biedt zeker voordelen. Vooral nu ook de boekenbijlagen van dag- en weekbladen, die het 

literaire debat ruimte bood, onder druk staan. Dit toont het brede, culturele probleem, 

waarmee het gedrukte woord worstelt. Maar een digitaal tijdschrift kan zeker niet alle 

problemen rond het literaire tijdschrift oplossen (Temme 2009a). 

  

                                                 

 
183

 Eén van deze digitale aanhangers is Matthijs de Ridder, mede-oprichter van De Reactor. „In diens “pleidooi 

voor een koel afscheid van de dagbladkritiek” in De leeswolf (november 2009) riep hij gelijkgezinden 

onomwonden op om definitief uit te wijken naar het internet‟ (Hellemans 2010). 

http://www.deleeswolf.be/?navigatieid=21&recensieid=2451
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HOOFDSTUK 6 

Het Liegend Konijn 

 

 

1. Verantwoording keuze 

Naast enkele tijdschriften die zowel proza, poëzie als beeldmateriaal publiceren, wordt met 

Het Liegend Konijn (verder HLK) een tijdschrift opgenomen dat zich uitsluitend op het 

publiceren van poëzie richt. Het is het enige tijdschrift in Vlaanderen en Nederland dat zich 

onthoudt van enig metaliterair discours. Omdat het poëzie als hoofdthema heeft, wordt HLK 

binnen dit onderzoeksdomein geplaatst.  

2. Het Liegend Konijn 

Op 29 oktober 2002 lanceert Jozef Deleu HLK op de 66ste Boekenbeurs te Antwerpen met de 

woorden „In mijn leven [...] wil ik me nu vooral toeleggen op de verspreiding van poëzie, de 

grondstroom waarop de wankele boot van ons bestaan dobbert‟ (Deleu 2002). Deze woorden 

gaven vorm aan een droom die hij naar eigen zeggen al 30 jaar koesterde: een eigen 

poëzietijdschrift. „Het zal niet eerder gepubliceerde, hedendaagse Nederlandstalige poëzie 

bevatten. Poëzie die uit het nest is geroofd. Het blad zal geen recensies of interviews brengen, 

maar alleen gedichten‟ (Deleu 2002). 

De oorsprong van de naam dient gekoppeld te worden aan een werk van Paul van Ostaijen, 

Diergaarde voor kinderen van nu, een tekst uit 1926 die zes jaar later uitgegeven werd bij De 

Sikkel. Een deel uit deze tekst wordt in ieder nummer op de achterflap gedrukt, voorafgegaan 

door „met dank aan Paul van Ostaijen‟. Deze tekst verheerlijkt voor Deleu „verwondering en 

subliem, meerzinnig verzet. Méér moet dat voor dichters en poëzielezers niet zijn‟ (Deleu 

2002). De volledige tekst is terug te vinden op de digitale bibliotheek voor de Nederlandse 



82 

 

letteren. Hieronder staat het fragment dat steeds terug te vinden is in het tijdschrift en voor 

diens hoofdredacteur de essentie van poëzie beschrijft.
184  

Lang heeft het konijn de lach gezocht. Zo zielsgraag had het konijn gekend de 

luide lach. Waarom het de lach zo graag had gekend, weet ik niet. Zo iets kan 

men niet weten. Het konijn heeft de lach niet gevonden. Maar het was de lach 

zeer nabij. Dat het geheim van de lach zo nabij was, weet het konijn niet. Vlak 

vóór de lach hield de kennis van het konijn halt. Daar vond het in plaats van de 

lach die het zocht, de verwondering die het niet zocht. Dit nu is iets wat buiten 

het begrijpen van het konijn valt: hoe je in plaats van het gezochte iets anders 

vindt. Daarom verwondert het konijn zich zeer om de verwondering. En daar 

het met deze verwondering geen blijf weet, toont het konijn zich voortdurend 

verwonderd, gans onbeholpen. Het weet zelf niet hoe verwonderd het is. Uit 

zijn verwondering groeide zijn nieuwsgierigheid. Doch van huize uit droeg het 

de vrees mee. Nu weet het konijn niet goed welke zelf-raad te volgen: óf de ras-

vrees óf de nieuwsgierigheid die, in de wereld van het konijn, alreeds een 

beschavingsverschijnsel is. Alleen waar licht gloeit in de nacht, wordt de 

beschaving te sterk en werpt het konijn zich roekeloos in zijn ondergang. Het 

duurt nog wel een tijd alvoor het konijn zal geleerd hebben in dit geval te 

luisteren naar de stem van het ras, van de vrees. Dan komt het konijn tot het 

nuanceren zijner nieuwsgierigheid.  

Dit echter geschiedt nog zo spoedig niet. De stropers met de lichtbak mogen 

gerust zijn. Het konijn leert slecht. (HLK 2005-2009) 

Het eerste nummer van HLK verscheen uiteindelijk in april 2003 en droeg de ondertitel: 

„Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu‟, een 

ondertitel die tot op vandaag (het recentste nummer dateert van april 2010) onveranderd is 

gebleven. Gedurende de voorbije acht jaargangen is het tijdschrift erin geslaagd steeds twee 

nummers uit te brengen per jaar, zoals beloofd werd. Dit steeds bij dezelfde uitgevers: Van 

                                                 

 
184

 Jozef Deleu heeft zijn tijdschrift vaker omschreven aan de hand van andere literatuur. Zo schrijft hij als 

inleiding bij het themanummer „veranderlijk‟ (januari 2007) dat het gedicht „Onvindbaar‟ van Charles Ducal 

(speciaal geschreven voor dit nummer) treffend verwoord waar het tijdschrift voor staat: 

 

   Omdat het liegt en dus kan veranderen 

   Omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen 

   Omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt 

   Maar nooit op deze onmogelijke wijze 

 

   Omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze 

   Omdat het de jager zelf heeft gewekt 

   Omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen 

   Omdat het gestroopt en verhandeld 

 

   Nog nooit is gevat. 
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Halewyck in Leuven en Meulenhoff in Amsterdam. HLK wordt dus verdeeld in zowel 

Vlaanderen als Nederland, wat al meteen iets zegt over de ambities die het koestert. 

In het eerste nummer heeft Deleu naar eigen zeggen sterk op veilig gespeeld. Negen van de 

tien dichters die in dit nummer publiceerden, waren al bekend bij het publiek. De tiende 

dichter debuteerde met dichtwerk (Hoorne 2010). De eerste jaargang leverde heel wat 

positieve reacties op in de pers: „Reden tot kinderlijk enthousiasme is er niet alleen voor de 

dichters, ook de poëzielezer mag in Het Liegend Konijn een aanwinst begroeten‟
185

 en „de 

Vlaming mag inderdaad niet eindigen als een konijn voor een lichtbak, maar als lezer van Het 

Liegend Konijn van Jozef Deleu‟ (Van Grembergen 2003). Naarmate het tijdschrift een 

zekere naam en faam kreeg, was er ook steeds meer plaats voor minder berekende keuzes en 

dus onbekende dichters.  

Dat ik in de eerste nummers van Het Liegend Konijn soms op veilig heb gespeeld, 

belette mij niet in toenemende mate ruimte te reserveren voor jonge en oude nieuwe 

stemmen. Met opzet publiceer ik nog frequenter werk van dichters met een klassieke 

of een eigenzinnige poëtica. Op die manier wordt de verscheidenheid van de poëzie in 

het Nederlands scherp in beeld gebracht. Dat geeft de lezer de gelegenheid de 

hedendaagse dichters nauwlettend en van nabij te volgen en de sleutel van hun werk te 

vinden. (Deleu 2008) 

Naar aanleiding van het jubileum (vijftiende nummer), interviewde Philip Hoorne, die 

trouwens zelf twee keer met een reeks gedichten in het tijdschrift verscheen, de 

hoofdredacteur. In dit interview liet Deleu trots weten dat zijn tijdschrift de vooropgezette 

normen en waarden steeds meer waarmaakt:  

Open voor nieuwe stemmen, zonder gevestigde waarden uit het oog te verliezen. Een 

tijdschrift waarin je nieuw werk van oudere en jongere dichters aantreft, Nederlandse 

en Vlaamse. Geen hokjes, geen vooringenomenheid en daardoor ook een blad dat 

risico's neemt. In ieder nummer zijn er ontdekkingen te doen, en dat vind ik heel 

belangrijk. (Hoorne 2010) 

HLK beschikt over een eigen website waar een weergave van de inhoud van alle tot nu toe 

verschenen nummers terug te vinden is. Vanaf het oktobernummer 2006 (nummer twee, 

vierde jaargang), worden er ook telkens enkele gedichten uit de nummers online geplaatst om 

de lezer even te laten proeven van wat het tijdschrift te bieden heeft. Verder worden de 

artikels die de pers schreef er weergegeven.  
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 De Morgen, 9 april 2003 op http://users.telenet.be/lodewijk.deleu/Het Liegend Konijn05/xtekst/xpers.html 
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2.1 Oplage 

Naar aanleiding van de uitgave van het negende nummer (januari 2007, vijfde jaargang) van 

het tijdschrift interviewde Sander de Vaan, Deleu voor Meander. Op de vraag in welke oplage 

het tijdschrift verschijnt, antwoordde Deleu:  

De oplage van een gewoon nummer ligt tussen de 1.500 en de 2.000 exemplaren. De 

oplage van de themanummers - in 2005 rond “hiernamaals” en nu rond “veranderlijk” 

- is aanzienlijk hoger. Een grotere verspreiding is ook wel noodzakelijk omdat de 

themanummers omvangrijker zijn en zowel de losse verkoopprijs als de 

abonnementsprijs ongewijzigd blijft‟. (De Vaan) 

De oplagegegevens die Deleu vermeldt, gelden voor het volledige Nederlandstalige gebied. 

Sindsdien blijft de populariteit van HLK groeien, althans als we de hoofdredacteur mogen 

geloven: „Er is een aanhoudende groei wat betreft de abonnementen en de verspreiding via 

losse verkoop van nummers in de boekhandel‟.
186

 Dit tijdschrift heeft het, in tegenstelling tot 

vele andere, blijkbaar niet moeilijk om een relatief groot publiek aan te spreken, dat 

bovendien blijft groeien. Het tijdschrift wordt dan ook via een groot netwerk van boekhandels 

in Nederland en Vlaanderen verspreid. Verder telt dit tijdschrift enkele honderden 

abonnees.
187

   

2.2 Vormgeving 

 

 

Kaft eerste nummer HLK 

Het tijdschrift wordt gekenmerkt door eenvoud. Op de kaft staan 

de dichters vermeld die in het nummer publiceren. Deze dichters 

worden steeds alfabetisch weergegeven, net zoals hun volgorde 

van verschijnen in het nummer. Voor de gedichten verschijnt er 

steeds een bladzijde met wat informatie over de dichter. Deze 

beperkt zich tot de geboorteplaats en het geboortejaar, in welke 

culturele takken de dichter eventueel nog actief is en, indien van 

toepassing, de vermelding van de meest recente bundel en/of 

verzamelbundel. 

                                                 

 
186

 Jozef Deleu (jozefdeleu@skynet.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende dichters‟. E-

mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 2 mei 2010. 
187

 Ibidem. 

mailto:jozefdeleu@skynet.be
mailto:arline.martens@ugent.be
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2.3 De redactie: Jozef Deleu
188

  

 

HLK telt slechts één redacteur, Jozef Deleu, en is zo een buitenbeentje in de wereld van de 

literaire tijdschriften: „Ikzelf doe alle redactiewerk en ben ook de enige verantwoordelijke‟ 

(De Vaan), klinkt het in eerdergenoemd interview met Meander.  

Jozef Deleu (20 april 1937) is de jongste van zeven kinderen in een landbouwersgezin. Na 

zijn middelbare studies te Roeselare en Rekkem, een gemeente aan de Frans-Belgische grens, 

volgde hij een lerarenopleiding te Torhout. Daar ontving hij in 1965 zijn Nederlandstalig en 

Franstalig onderwijzersdiploma. Hij gaf vier jaar les in Moeskroen en tien jaar in Menen. In 

1970 gaf hij zijn baan als onderwijzer op toen de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel 

werd opgericht, en Deleu, die het tijdschrift Ons Erfdeel in 1957 had opgericht, naast 

hoofdredacteur ook afgevaardigd bestuurder werd. Het tijdschrift, dat als doel had Vlaanderen 

en Nederland dichter bij elkaar te brengens alsook de cultuur van de lage landen te verspeiden 

in het buitenland, was dan al een gevestigde waarde te noemen in het literaire circuit. Samen 

met nog vele andere succesvolle projecten waar Deleu zich voor inzette, kon hij bij zijn 

ontslag in 2002, op de leeftijd van 65, terugblikken op een indrukwekkende uitgeverscarrière.  

Deleu is daarnaast ook prozaïst en dichter. Zijn prozadebuut maakt hij in 1962 met De 

ontmoeting, een novelle die hij in eigen beheer uitgaf. Een jaar later verscheen zijn eerste 

poëziebundel Schaduwlopen. Poëzie van zijn hand vind je slechts in één van de nummers van 

HLK terug: in het tweede nummer van de jaargang 2005 staan vijf gedichten uit zijn 

debuutbundel. Als schrijver, maar ook als de actieve cultuurpoliticus die streefde naar een 

beter cultureel beleid in Vlaanderen, wist Deleu heel wat prijzen in de wacht te slepen: onder 

andere de prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking (2009).  

Deze korte biografie duidt op het belang dat Deleu hecht aan een toekoming tussen 

Vlaanderen en Nederland. Deze ingesteldheid zien we weerspiegeld in zijn tijdschrift dat als 

enige van de onderzochte tijdschriften meer Nederlandse dan Vlaamse dichters publiceert. 
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 Aan de hand van: Anne Marie Musschoot, „De monografie “Jozef Deleu”, Brugge: VWS-Cahiers, mei-juni  

  2001. Geactualiseerd in augustus 2005. 
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2.4 Debuutprijs Het Liegend Konijn
189

 

In 2007 werd een tweejaarlijkse debuutprijs in samenwerking met Het Vlaams-Nederlands 

Huis deBuren in het leven geroepen. Beginnende dichters konden met hun debuutbundel een 

geldprijs van €2500 winnen. Verder zou de winnende debuutbundel ook uitgegeven worden in 

het Frans, Duits en Engels en zou één gedicht van de bundel uitgekozen worden om 

gebundeld te worden in de 33 officiële talen van de Europese Unie.  

De jury
190

 verkoos Ester Naomi Perquin tot winnares van de eerste debuutprijs voor haar 

bundel Servetten halfstok. In 2009 sleepte Ruth Lasters de tweede debuutprijs in de wacht met 

haar bundel Vouwplannen en gaf zo 42 anderen het nakijken.
191

 

Deze prijs toont aan dat HLK oog heeft voor de beginnende dichters en hen de kans tot 

ondersteuning geeft.   

3. Onderzoek 

3.1 Het aandeel van poëzie in Het Liegend Konijn  

Omdat HLK enkel gedichten bevat, vervalt het onderzoek van het aandeel dat poëzie heeft 

binnen dit tijdschrift. Wel is het interessant om te weten hoeveel gedichten dit tijdschrift 

gemiddeld publiceert.  

Nummer/Jaargang Aantal pagina’s Aantal gedichten per 

nummer
192

 

Aantal gedichten per 

jaargang 

1/2005 110 77 223 

2/2005 192 146 

1/2006 106 79 182 

2/2006 137 102 

1/2007 431 365 503 

2/2007 203 144 

                                                 

 
189

„Uitreiking Debuutprijs Het Liegend Konijn‟, in: hetliegendkonijn.be, 9 oktober 2007, geraadpleegd op 15 

april op www.hetliegendkonijn.be en „Tweede debuutprijs Het Liegend Konijn 2009”, in: hetliegendkonijn.be, 4 

juni 2009, geraadpleegd op 15 april op www.hetliegendkonijn.be 
190

 De jury bestond uit Jozef Deleu (VL) en de dichters Marjoleine de Vos (NL), Geert Buelens (VL), Mustafa 

Stitou (NL) en Menno Wigman (NL). 
191

 Dit keer bestond de jury uit Jozef Deleu (VL), Thomas Möhlmann (NL), Hagar Peeters (NL), Miriam Van 

hee (VL) en Marjoleine de Vos (NL). 
192

 Op de website van HLK staat aangegeven dat de nummers 2/2005, 2/2006, 2/2007, 1/2008 en 2/2008 resp. 

143, 115, 140, 137 en 161 gedichten tellen. Na herhaaldelijk tellen worden echter andere  totaalcijfers bekomen. 

http://www.hetliegendkonijn.be/
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1/2008 191 118 285 

2/2008 238 166 

1/2009 223 183 332 

2/2009 215 149 

Totaal 2046 1525 1525 

 

Tabel 17: Het aantal gedichten in HLK 

HLK telt samen 2046 pagina‟s poëzie. Het lijvige tijdschrift telt gemiddeld 205 bladzijden. In 

de praktijk kent de omvang van de verschillende nummers enkele uitschieters: zo telt het 

dikste nummer maar liefst 431 pagina‟s (1/2007) en de twee dunste nummers 106 (1/2006) en 

110 (1/2005) pagina‟s. 

Het tijdschrift heeft 1525 gedichten gepubliceerd. Dat houdt in dat er per nummer gemiddeld 

152,5 gedichten verschijnen en bijgevolg gemiddeld 305 gedichten per jaargang. Maar in de 

praktijk schommelen deze aantallen behoorlijk. Zo verschenen er in 2006 „slechts‟ 182 

nieuwe gedichten terwijl er in 2007 maar liefst 503 nieuwe gedichten verschenen.  

 

                                                 Grafiek 15: Aantal gedichten in HLK 

3.3 Dichters 

Voor uitleg bij de verdeling van de tabel, zie hoofdstuk 3 (3.2).  

3.3.1 Opmerkingen 

73 dichters verschenen meer dan eens in de verschillende nummers: 40 dichters (14 

Vlamingen en 26 Nederlanders) publiceerden in twee verschillende nummers, 29 dichters (13 

Vlamingen en 16 Nederlanders) in drie verschillende nummers en van vier dichters (1 

Vlaming en 3 Nederlanders) werden tot vier keer toe in verschillende nummers gedichten 

gepubliceerd. Omdat het hier om 39% van het totaal aantal dichters gaat, is het niet 

onbelangrijk hiermee rekening te houden in de totaalcijfers.  
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3.3.2 Onderzoekstabel 

Nr./jg. Aantal 

dichter

s 

VL NL Voor 

debuut 

Na debuut (Nog) geen 

bundel 

Debuu

t 
1/2005 10 4 6 0 10 0 0 
2/2005 57 24

193
 33 2 52 3 0 

1/2006 12 6 6 1 11 0 0 
2/2006 15 10 5

194
 1 14 0 0 

1/2007 85 29
195

 56
196

 1 82 2 0 
2/2007 21 10 11 2 17 1 1 
1/2008 22 5 17

197
 1 19 1 1 

2/2008 26
198

 10 15 1 20 5 0 
1/2009

199
 26 13 13  23 1 0 

2/2009 26 10 16
200

 0 21 5 0 
Totaal 300 121 178 9 269 18 2 

Totaal* 190 78 111 9 162 15 2 
 

Tabel 18: De dichters in HLK 

3.3.3 Interpretatie tabellen en verdere uitwerking 

Van de 190 verschillende dichters, zijn er 78 afkomstig uit Vlaanderen en 111 uit Nederland, 

wat toch opmerkelijk is voor een van oorsprong Vlaams tijdschrift. Het overgewicht van 

Nederlandse dichters was er al vanaf de start van het tijdschrift. Enkel in het tweede nummer 

van 2006 publiceerden meer Vlamingen hun dichtwerk. Onderstaande tabel toont nog eens 

duidelijk het grotere aandeel van de Nederlandse dichters. 

                                                 

 
193

 Maja Panajotova is geboren in Bulgarije, maar woont al lange tijd in Vlaanderen.  
194

 Hella S. Haasse is geboren in Indonesië. Doorheen haar jeugd woonde zij enkele jaren in Indonesië en enkele 

jaren in Nederland. Na haar middelbare school settelde ze zich in Nederland.  

Mustafa Stitou is geboren in Marokko maar groeide op in Nederland.  

Shrinivasi is geboren in Suriname maar woonde lange tijd in Nederland. 
195

 Maja Panajotova is geboren in Bulgarije, maar woont al lange tijd in Vlaanderen. 
196

Abdelkader Benali is geboren in Marokko maar woont vanaf zijn vierde in Nederland.  

Lloyd Haft is geboren in Amerika maar kwam naar Nederland op 22 jarige leeftijd. 
197

Rodaan Al Galidi is geboren in Irak maar woont al sinds 1998 in Nederland.  

Abdelkader Benali is geboren in Marokko maar woont vanaf zijn vierde in Nederland. 
198

 Wesley Albstmeyer is geboren in Zuid-Afrika. 
199

 Yerna Van Den Driessche debuteerde met Reconstructie in 2009, het is mij of dit voor of na april 2009 was. 

Delphine Lecompte debuteerde met De dieren in mij in 2009, het is mij of dit voor of na april 2009 was. 
200

 Mustafa Stitou is geboren in Marokko maar groeide op in Nederland. 



89 

 

 

Grafiek 16: De dichters van HLK 

Het is opvallend hoe weinig gedichten er verschenen zijn van een dichter die nog geen 

debuutbundel uithad. Het tijdschrift heeft een duidelijke voorkeur voor het opnemen van 

dichters die al een debuutbundel hebben: dit geldt voor 162 dichters en dus voor 85%. Slechts 

26 dichters publiceerden zonder eerst een eigen bundel uitgegeven te hebben. Dat is amper 

14%. Deze groep werd afgebakend als beginnende dichters en is hier behoorlijk klein. Negen 

van deze 26 dichters hebben vandaag wel een eigen bundel op de markt. Dat houdt in dat 65% 

ook vandaag nog niet gedebuteerd is in boekvorm. De doorstroming van de dichters naar de 

uitgeverijen is dus nog niet optimaal. Ook het aantal tijdschriftdebutanten is gedurende de 

onderzochte vijf jaargangen zeer klein: twee dichters, David Nolens en Myrte Leffring, zijn in 

dit tijdschrift gedebuteerd met dichtwerk. 1% van alle gepubliceerde dichters. 

3.3.4 Profiel beginnende dichters 

26 dichters behoren tot de groep van beginnende dichters. Op basis van hun geboortejaar 

worden zij ingedeeld in verschillende groepen om na te gaan tot welke leeftijdscategorie de 

meeste dichters van deze groep behoren. 

 Aantal ‘50 ‘60 ‘70 ‘75 ‘80 

1/2005 0      

2/2005 5 2 2 1   

1/2006 1    1  

2/2006 1    1  

1/2007 3  2 1   

2/2007 4 1  1 1 1 

1/2008 3   1  2 

2/2008 6 2 1  2 1 

1/2009 1     1 

2/2009 5 1 2 1  1 

Totaal 29 6 7 5 5 6 

Totaal* 26 6 5 4 5 6 
 

Tabel 19: De beginnende dichters HLK 
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Van deze beginnende dichters behoren elf dichters (ofwel 42%) tot een jongere generatie. De 

beginnende dichters bestaan dus overwegend uit een oudere generatie. Dit wordt nogmaals 

weergegeven in onderstaande grafiek (groene kolommen voor jonge generatie, blauwe voor 

oude generatie).  

 

Grafiek 17: Beginnende dichters HLK 

Als de beginnende dichters voornamelijk uit een oudere generatie bestaat, kan er vermoed 

worden dat dit ook het geval zal zijn voor de andere dichters. In onderstaand deel wordt het 

profiel van àlle verschillende dichters aan een gelijksoortige benadering onderworpen.  

3.3.5 Profiel dichters  

Op basis van bovenstaande gegevens kan dit tijdschrift niet echt beschouwd worden als een 

forum waar veel beginnende dichters hun dichtwerk in kwijt kunnen. Welke dichters komen 

dan wel aan bod? Gaat het inderdaad om meer gevestigde waarden en een oudere generatie?  

Nr./jg. ‘10 ‘20 ‘30 ‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘75 ‘80 

1/2005  2  3 3 1 1   

2/2005 1 4 6 11 16 11 8   

1/2006   1 1 1 4 2 3  

2/2006 1 1  2 3 5 2 1  

1/2007 1 1 6 19 18 19 14 7  

2/2007  1 1 3 4 5 3 2 2 

1/2008
201

 1  3 5 3 2 1 3 3 

2/2008    3 11 6 2 3 1 

1/2009  1 3 4 5 5 2 5 1 

2/2009   2 2 4 8 7  3 

Totaal 4 10 22 53 68 66 42 24 10 

Totaal* 2 6 14 32 39 41 27 18 10 

 

Tabel 19: De geboortedata van de dichters HLK 
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 De geboortedatum van Rodaan Al Galidi is onbekend. 
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Grafiek 18: Geboortedata dichters HLK 

Zoals bovenstaande tabel en grafiek aantonen, publiceerden in HLK voornamelijk dichters 

geboren in de jaren ‟40 tot‟75: dit geldt voor 139 dichters, 73%. Deze dichters hadden een 

minimum- en maximumleeftijd van respectievelijk 31 en 69 op het moment van hun 

publicatie. 15% (28 dichters) van alle dichters die in dit tijdschrift publiceerden zijn geboren 

tussen ‟75 en ‟89, en hadden bijgevolg een minimum- en maximumleeftijd van respectievelijk 

16 en 34 op het moment van hun publicatie. Men kan stellen dat het aandeel van de jongere 

generatie behoorlijk klein is. Nog niet één vijfde van de publicerende dichters in dit tijdschrift 

behoort ertoe.  

 

Grafiek 19: de dichters van HLK 

3.4 Samenvatting resultaten  

Er zijn 1525 nieuwe gedichten verschenen van 190 verschillende dichters. Deze dichters 

bestaan uit 78 Vlamingen en 111 Nederlanders.
202

 

Van deze 190 dichters publiceerden 162 dichters op het moment dat zij al een debuutbundel 

uithadden. 26 dichters deden dit zonder debuutbundel (waarvan negen dichters in 

daaropvolgende jaren nog zouden debuteren). Onder andere twee tijdschriftdebutanten.
203
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 De nationaliteit van één dichter is onbekend. 
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De beginnende dichters van dit tijdschrift kunnen opgedeeld worden in twee groepen: een 

jongere generatie (42%) en een oudere generatie (58%). Dat deze laatste groep het grootste 

aandeel heeft, doet vermoeden dat deze ook overwicht zullen hebben wanneer men alle 

dichters bekijkt. De totaalcijfers bevestigen: 73% van de dichters behoort tot deze oudere 

generatie. 15% is geboren na 1975 en wordt in dit onderzoek dus gecategoriseerd binnen een 

jongere generatie.  

3.5 De redactie aan het woord
204

  

De keuze van de dichters gebeurt uitsluitend door Jozef Deleu. Er zijn enkele dichters die 

spontaan hun gedichten opsturen maar van deze wordt slechts een klein aantal effectief 

gepubliceerd. De meeste dichters die in het tijdschrift verschijnen, heeft Deleu zelf benaderd 

met een verzoek tot medewerking. De selectieprocedure steunt op twee pijlers: kwaliteit en 

verscheidenheid. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling om enkel één bepaalde generatie 

aan het woord te laten. Deleu vindt het belangrijk dat zowel oudere als jongere en zowel 

gerenommeerde als debuterende dichters aan bod komen. Dat staat ook te lezen in het eerste 

nummer van 2009:  

Het Liegend Konijn beschouwt de zoektocht naar jong talent als een belangrijke 

opdracht. De gedichten van debutanten worden in dit tijdschrift ingebed in een brede 

stroom van poëzie van gerenommeerde dichters. De mix van jong en vertrouwd talent 

is een bewuste keuze tegen dogmatische en beklemmende eenduidigheid. Poëzie is 

altijd meerduidig, meertalig. Wie haar probeert te kooien, komt bedrogen uit (Deleu 

2009). 

De cijfergegevens in dit onderzoek tonen echter aan dat in HLK overwegend een oudere 

generatie aan bod komt. Bovendien heeft het merendeel van deze dichters al een 

debuutbundel uitgegeven wanneer zij verschijnen. Het aandeel van nieuw en jong talent is 

behoorlijk klein. 

Zelf heeft Deleu slechts één keer eigen dichtwerk gepubliceerd. Opdringerig wil de 

hoofdredacteur in ieder geval al niet zijn: „Ik heb het blad niet opgericht om mijn eigen 

gedichten te kunnen publiceren. Ik heb één keer, een kleine cyclus van mezelf opgenomen 

 

 

                                                                                                                                                         
203

 Van twee dichters is de publicatiedatum van hun debuutbundel onbekend. 
204

 Jozef Deleu (jozefdeleu@skynet.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende dichters‟. E- 

mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 2 mei 2010. 

 

mailto:jozefdeleu@skynet.be
mailto:arline.martens@ugent.be
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[...]. Ik denk niet dat dit de eerstkomende jaren nog zal gebeuren. Dat is een bewuste 

keuze‟.
205

 

Dat er meer Nederlanders dan Vlamingen worden gepubliceerd, verklaarde Deleu als volgt:  

Uiteraard zijn er meer dichters in Nederland dan in Vlaanderen. Het gebied is ook qua 

aantal inwoners bijna drie keer zo groot als Vlaanderen. Ik vind dat de Vlamingen 

behoorlijk veel aandacht krijgen. Er zijn proportioneel ook veel meer goede dichters in 

Nederland dan in Vlaanderen. De poëtische vijver is er groter dan in Vlaanderen.
206

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er amper twee dichters voor de eerste keer gepubliceerd 

werden. Deleu wijt dit aan het feit dat er weinig dichtwerk is van ongepubliceerde dichters dat 

echt de moeite waard is. Wel zegt Deleu nu meer risico‟s te nemen dan in de beginjaren van 

het tijdschrift om het zo nog boeiender te maken. Zo wijst hij erop dat de omvang van het 

tijdschrift ondertussen meer dan verdubbeld is: in 2003 telde het blad 192 bladzijden, vandaag 

maar liefst 440. Dit geeft de hoofdredacteur meer ruimte om zoveel mogelijk dichters een 

kans op publicatie te bieden.  

Tot slot schrijft Deleu dat hij alles wat op het gebied van nieuwe poëzie in ons taalgebied 

verschijnt, probeert te volgen en dat dit zijn weerslag heeft op het tijdschrift. Voor Deleu is 

HLK een tijdschrift dat opvolgt en vooruitloopt.  
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 Ibidem. 
206

 Ibidem. 
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HOOFDSTUK 7  

 

De vier tijdschriften 

 

  

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de vier verschillende tijdschriften naast 

elkaar gelegd. Er moet nogmaals op gewezen worden dat deze resultaten niet de pretentie 

hebben uitspraken te doen over dé Vlaamse literaire tijdschriften. Niettemin kunnen de 

bevindingen van de vier tijdschriften wel enig inzicht verschaffen in de literaire 

tijdschriftenwereld. 

In deze vergelijkende studie worden twee aspecten belicht: het aandeel van poëzie en het 

aandeel van de beginnende en debuterende dichters in de tijdschriften. Wat dit tweede aspect 

betreft, wordt ook rekening gehouden met het aandeel van een jongere en een oudere 

generatie.  

1. Aandeel poëzie 

In de vier tijdschriften zijn er samen 2725 gedichten verschenen binnen de onderzoekstermijn. 

De vier literaire tijdschriften bieden dus heel wat (voornamelijk nieuwe en oorspronkelijk 

Nederlandstalige) gedichten aan. Dit wijst erop dat er nog steeds behoorlijk veel gedicht 

wordt in de lage landen en dat er voldoende dichters zijn die hun poëzie ook graag in een 

literair tijdschrift zien verschijnen. Dat bewijzen ook de vele spontane inzendingen die de 

tijdschriften mogen ontvangen: zo is bijvoorbeeld ongeveer 75% van de spontane literaire 

inzendingen bij Gierik & NVT van dichters. 

In onderstaande tabellen worden het aantal gedichten en het aandeel van poëzie in de 

tijdschriften weergegeven. HLK is wat dit betreft uniek aangezien het tijdschrift enkel 

gedichten publiceert. 
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Grafiek 20: Aantal gedichten 

 

Grafiek 21: Aandeel poëzie per tijdschrift 

Gierik & NVT en DBH zijn vergelijkbaar wat betreft hun poëzieaanbod: ze publiceerden een 

niet zo verschillend aantal gedichten (respectievelijk 492 en 415) en vullen hun tijdschrift 

ongeveer voor één vierde met poëtische pagina‟s (respectievelijk 24% en 22%). Ook het 

aantal poëtische bijdragen is gelijklopend: 39% en 35%. Samengevat kan men stellen dat 

poëzie een vaste en billijke plaats heeft in deze tijdschriften naast het proza en het 

beeldmateriaal. Dit aandeel kent wel grote schommelingen per nummer. MAZ publiceert heel 

wat minder gedichten, 293, maar is natuurlijk ook een heel stuk minder omvangrijk. 

Opvallend is dat meer dan de helft van het aantal bijdragen (53%) aan poëzie wordt gewijd. 

Ondanks het kleinere aantal gedichten in vergelijking met Gierik & NVT en DBH, heeft 

poëzie een groter aandeel. Poëzie is voor MAZ een essentieel literair genre en voert zelfs de 

boventoon. Dit aandeel heeft de laatste jaargangen wel wat moeten inboeten aan belang. In 

HLK is poëzie het enige literaire genre. 

De poëzie gaat dus in geen geval teloor in deze Vlaamse tijdschriften en heeft nog steeds een 

vaste stek in het literaire landschap. HLK buiten beschouwing gelaten, is dit aandeel het 

grootst in MAZ. 
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2. De dichters  

2.1 Nationaliteit 

In de vier tijdschriften komen 549 dichters aan bod: 263 Vlaamse, 240 Nederlandse en 42 

anderstalige dichters.
207

 In Gierik & NVT vershijnen voornamelijk Vlaamse dichters. Dat het 

tijdschrift niet in Nederland verdeeld wordt speelt hierbij waarschijnlijk een rol. DBH en MAZ 

houden een goed evenwicht tussen Vlaamse en Nedelandse dichters. Enkel in HLK publiceren 

meer Nederlanders dan Vlamingen. Hoofdredacteur Jozef Deleu verklaart dit door aan te 

geven dat er proportioneel meer goede dichters in Nederland terug te vinden zijn en onze 

noorderburen over een grotere poëtische vijver beschikken. Anderstalige dichters zijn enkel 

terug te vinden in Gierik & NVT en DBH. Ook wat dit betreft zijn de twee tijdschriften bijna 

elkaars spiegelbeeld: respectievelijk 18% en 16% van de dichters in deze tijdschriften zijn 

anderstalig. 

 

Grafiek 22: De dichters per tijdschrift 

2.2 Debuutbundels 

Onderstaande grafiek toont per tijdschrift de (procentuele) verdeling van dichters die voor en 

na hun debuutbundel publiceerden, dichters die publiceerden zonder debuutbundel (en ook 

vandaag niet gedebuteerd zijn) en de tijdschriftdebutanten. 

                                                 

 
207

 Er wordt geen rekening gehouden met dichters die in verschillende tijdschriften publiceerden. Als men het 

over het aantal verschillende dichters in deze vier tijdschriften heeft, zal dit getal kleiner zijn. 
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Grafiek 23: Verdeling dichters per tijdschrift 

De blauwe kleuren verwijzen naar de beginnende dichters (dichters zonder debuutbundel op 

het moment van hun publicatie), de rode kleur naar de dichters die op het moment van hun 

publicatie in het tijdschrift al een debuutbundel uithadden. 

Ook wat deze verdeling betreft, leunen de tijdschriften Gierik & NVT en DBH dicht tegen 

elkaar aan: respectievelijk 41% en 39% is beginnende dichter. Het aandeel van deze 

beginnende dichters is zeer groot in MAZ (89%), terwijl HLK amper een beroep doet op deze 

beginnelingen van het poëtische veld (14%). 

Opmerkelijk is hoe weinig tijdschriftdebutanten er gedurende de onderzochte vijf jaargangen 

verschenen in de vier tijdschriften: zeventien in het totaal. Dat is amper 3% van alle dichters 

die in deze tijdschriften publiceerden. MAZ heeft het meeste, zeven, tijdschriftdebutanten 

opgenomen. Op de tweede plaats staat Gierik & NVT met vijf tijdschriftdebutanten, gevolgd 

door DBH en HLK met respectievelijk drie en twee opgenomen tijdschriftdebutanten. Dit 

wijst erop hoe moeilijk het is om als aspirant-dichter door een literair tijdschrift opgepikt te 

worden.  

Ook de doorstroming van de dichters van de literaire tijdschriften naar uitgeverijen wordt in 

dit onderzoek in vraag gesteld. Wanneer de gegevens van de vier tijdschriften naast elkaar 

geplaatst worden, zien we dat ongeveer een vijfde van de dichters, die op het moment van hun 

tijdschriftpublicatie geen debuutbundel hadden, vandaag wel gedebuteerd zijn. Dat houdt in 

dat 80% van de dichters ook vandaag nog geen debuutbundel uitgebracht heeft. Wel zijn er 

een aantal opmerkingen te maken die dit hoge percentage deels kunnen verklaren. Ten eerste 
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is de onderzoekstermijn relatief kort. Een bundel bij elkaar schrijven en een uitgever vinden 

die de debuutbundel op de markt wil brengen, vraagt tijd. Ten tweede kunnen er ook altijd 

externe of persoonlijke factoren meespelen: zo kan een dichter bijvoorbeeld helemaal niet de 

intentie hebben een bundel uit te brengen. Niettemin blijft de doorstroming van de literaire 

tijdschriften naar uitgeverijen onder vuur liggen.  

Bart Temme onderzocht in zijn masterscriptie de doorstroming van tijdschriftdebutanten, 

zowel op het gebied van proza als poëzie, voor vier Nederlandse tijdschriften. Ook hij kwam 

tot de conclusie dat een groot aandeel van deze debutanten hun weg naar een eigen 

boekpublicatie nog niet gevonden hebben.  

 

Van deze 52 tijdschriftdebutanten [verschenen in De Gids, Tirade, Hollands 

Maandblad en De Revisor van 1999 tot en met 2008]  hebben 23 (44,2%) inmiddels 

een boekdebuut gepubliceerd. 29 tijdschriftdebutanten (55,8%) hebben geen (of nog 

geen) boekdebuut gepubliceerd (Temme 2009a, 22). 

 

Twintig van deze 52 tijdschriftdebutanten zijn dichters. Tot de 23 schrijvers die een eigen 

boek publiceerden, horen zeven dichters (Temme 2009a, 20 en 22). Dat houdt in dat 35% van 

de dichterlijke tijdschriftdebutanten een eigen bundel uitbrachten. 65% deed dit niet. 

De resultaten van dit onderzoek en het onderzoek van Bart Temme mogen echter niet zomaar 

naast elkaar geplaatst worden aangezien er in dit onderzoek een onderscheid is gemaakt 

tussen beginnende dichters en tijdschriftdebutanten. Deze laatste groep is een deelverzameling 

van de eerste. De resultaten van Temme gelden enkel voor deze deelverzameling. De 

resultaten binnen dit onderzoek gelden echter voor de algemenere groep van beginnende 

dichters. Deze groep bestaat uit alle dichters die in een tijdschrift publiceren zonder een 

boekpublicatie en niet enkel uit de dichters die dat bovendien voor de eerste keer doen. Om 

toch een evenwaardige tegenhanger te bieden voor de resultaten van Temme, wordt de 

bovengenoemde deelverzameling van dit onderzoek uitgelicht: van de zeventien 

tijdschriftdebutanten, heeft slechts één dichter vandaag een boekpublicatie. Wat deze vier 

tijdschriften betreft, wordt de doorstroming van de tijdschriftdebutanten problematisch: 94% 

van deze groep heeft nog geen eigen boek gepubliceerd. De cijfers van Temme, die op 65% 

uitkwam, lijken plots een heel stuk positiever. Dit doet de vraag rijzen of dit markante 

verschil tussen Vlaanderen en Nederland een mogelijke tendens in beide taalgebieden 

aangeeft. Zou het kunnen dat de doorstroming van Vlaamse tijdschriftdebutanten naar een 

eigen boekpublicatie in het algemeen een heel stuk stroever verloopt dan in Nederland? En 
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wat zouden de mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn? Of is dit louter toeval en afhankelijk 

van het gekozen corpus? 

2.3 Een jongere en oudere generatie 

Als laatste wordt ingegaan op de leeftijd van de publicerende dichters. In dit onderzoek 

werden de dichters opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Zo is er sprake van een 

jongere generatie (geboren in 1975 of later) en een oudere generatie (geboren tussen 1940 en 

1975). Onderstaande tabel toont de verdeling tussen beide groepen per tijdschrift: de groene 

kleur staat voor de jongere generatie, de blauwe voor de oudere. De grijze kleur bestaat uit 

dichters geboren voor 1940 en de paarse voor de ontbrekende gegevens. 

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift 

 

De Brakke Hond 

 

 

Met Andere Zinnen 

 

 

Het Liegend Konijn 

 

 

Tabel 24: de generaties per tijdschrift 
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Bovenstaande tabel toont duidelijk aan dat het aandeel van de beginnende dichters eerder 

klein is, uitgezonderd van MAZ dat zo goed als volledig uit deze groep dichters bestaat. 
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HOOFDSTUK 8  

 

De dichters aan het woord
208

 

 

 

 

Ook de dichters zelf krijgen een stem binnen dit onderzoek, althans een aantal dichters. Dit 

om niet enkel als een buitenstaander de tijdschriften te benaderen, maar ook ruimte te laten 

voor de bedenkingen van de redacties (vgl. „De redactie aan het woord‟ in de hoofdstukken 

drie tot en met zes) en van de dichters zelf. De dichters die in dit summiere veldonderzoek aan 

bod komen, hebben allen minstens in één van de onderzochte tijdschriften gepubliceerd. Om 

een ruimer beeld te geven, zijn er naast de zes Vlaamse dichters ook vier Nederlandse dichters 

opgenomen. 

                                                 

 
208

 Dit hoofdstuk is gebaseerd op verstuurde vragenlijsten via mail (achtereenvolgens zes Vlaamse dichters en  

  vier Nederlandse dichters, op volgorde debuutjaar):  

 

1. Helene Cosyn (helene.cosyn@ugent.be), „Thesis: het belang van literaire tijdschriften voor beginnende  

dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 10 mei 2010. 

2. Sofie Verdoodt (sofie.verdoodt@ugent.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende 

dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 22 mei 2010. 

3. Kris Lauwereys (kris.lauwereys@ugent.be), „Thesis: het belang van literaire tijdschriften voor 

beginnende dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 30 april 2010. 

4. Carl De Strycker (carl.destrycker@ugent.be), „Thesis: belang van literaire tijdschriften voor beginnende 

dichters‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 28 april 2010. 

5. Maarten Inghels (post@maarteninghels.be), „Thesis: debutanten en literaire tijdschriften‟. E-mail naar 

Arline Martens (arline_martens@hotmail.com), 19 mei 2010. 

6. Bart Meuleman (bart.meuleman@scarlet.be), „Thesis: het belang van literaire tijdschriften voor 

beginnende dichters‟. E-mail aan  Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 16 mei 2010. 

7. Marije Langelaar (marijelangelaar@hotmail.com), „„Vragenlijsten onderzoek "het belang van literaire 

tijdschriften voor debutanten in de poëzie"‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 3 

april 2010. 

8. Maarten Das (maartendas@gmail.com), „Vragenlijsten onderzoek "het belang van literaire tijdschriften 

voor debutanten in de poëzie"‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 5 april 2010. 

9. Jurre van den Berg (jurrevdberg@hotmail.com), „Scriptie: “belang literaire tijdschriften voor 

debuterende dichters”‟. E-mail aan Arline Martens (arline.martens@ugent.be), 28 april 2010. 

10. Arnoud van Adrichem (redactie@literairtijdschriftparmentier.nl), „Vragenlijsten onderzoek "het belang 

van literaire tijdschriften voor debutanten in de poëzie"‟. E-mail aan Arline Martens 

(arline.martens@ugent.be), 22 april 2010. 

 

 

  

mailto:helene.cosyn@ugent.be
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:sofie.verdoodt@ugent.be
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:kris.lauwereys@ugent.be
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:carl.destrycker@ugent.be
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:post@maarteninghels.be
mailto:arline_martens@hotmail.com
mailto:bart.meuleman@scarlet.be
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:marijelangelaar@hotmail.com
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20%20%20%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20%20%20%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:maartendas@gmail.com
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:jurrevdberg@hotmail.com
mailto:arline.martens@ugent.be
mailto:redactie@literairtijdschriftparmentier.nl
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20%20%20%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:Vragenlijsten%20onderzoek%20%22het%20belang%20van%20literaire%20tijdschriften%20voor%20%20%20%20debutanten%20in%20de%20poëzie%22
mailto:arline.martens@ugent.be


102 

 

De tien dichters die in dit hoofdstuk aan het woord komen zijn: 

1. Helene Cosyn (1988), VL, nog geen bundel. 

2. Sofie Verdoodt (1983), VL, nog geen bundel.  

3. Kris Lauwereys (1979), VL, nog geen bundel.
209

 

4. Carl De Strycker (1981), VL, Bladstad – 2003. 

5. Maarten Inghels (1988), VL, Tumult – 2008. 

6. Bart Meuleman (1965), VL, Kleine criminaliteit – 1997. 

7. Marije Langelaar (1978), NL, De rivier als vlakte – 2003. 

8. Maarten Das (1980), NL, De voddenman zingt – 2005. 

9. Jurre van den Berg (1986), NL, Avondkikkers – 2006. 

10. Arnoud van Adrichem (1978), NL, Vis – 2008.  

Drie van de tien dichters hebben nog geen bundel uitgegeven. Zij worden evenwel in het 

onderzoek betrokken omdat ook de visie van de dichters die nog op zoek moeten gaan/zijn 

naar uitgeverijen een meerwaarde bieden.  

De doelstelling van de vragenlijsten die de dichters opgestuurd kregen, was een beeld te 

krijgen van de relatie dichter/tijdschrift: hoe ervaren de (beginnende) dichters de wereld van 

de literaire tijdschriften en hoe noodzakelijk vinden zij het bestaan ervan. In hun antwoorden 

werd er vervolgens op zoek gegaan naar eventuele tendensen. Uiteraard mag er op basis van 

de ervaringen van een tiental dichters niet veralgemeend worden. Net zoals het onderzoek van 

de vier tijdschriften, is ook dit deelonderzoek een steekproef die enkel mogelijke 

ontwikkelingen binnen het literaire landschap kan blootleggen. 

 

 

 

                                                 

 
209

 „Ik heb nog geen debuut, al ligt het wel klaar om naar uitgevers gestuurd te worden‟ (Lauwereys  

  30 april 2010). 
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1. Het dichterschap 

1.1 Krijgt een beginnend dichter voldoende kansen? 

De meeste dichters beantwoorden deze vraag positief: „Er is ruimte genoeg voor nieuw 

talent‟
210

, „[i]k heb niet de indruk dat tijdschriften niet geïnteresseerd zijn in debutanten. 

Integendeel, zou ik zeggen‟
211

, „[i]k denk dat er in het algemeen voldoende kansen geboden 

worden aan het aanstormend talent‟.
212

 Marije Langelaar was zelfs verrast door de 

aangeboden kansen bij haar debuut: 

Ik ben naar aanleiding van mijn debuut zeer aangenaam verrast door de kansen, de 

opdrachten en de ondersteuning die werden geboden door verschillende instanties en 

opdrachtgevers, tijdschriften enz. Ook kan ik constateren dat deze aandacht niet 

gestopt is na de eerste paar maanden of paar jaar.
213

 

Dergelijke ondersteuning wordt door Kris Lauwerys, ondanks zijn positieve antwoord, toch in 

twijfel getrokken. Hij vindt dat ook de dichters zelf op zoek moeten gaan naar kansen: 

Ik denk dat je hier als debutant vooral zelf aan moet werken. Ondersteuning op dit 

vlak is er nauwelijks. Als je gepubliceerd wil raken, moet je zelf de koe bij de horens 

vatten, en gedichten in het rond sturen, op hoop van zegen.
214

 

Andere dichters hadden minder goede ervaringen en kregen slechts een beperkt aantal kansen 

toebedeeld: „Tijdschriften, zo is mijn ervaring, zijn erg behoudend […], en uitgevers maken 

verlies op poëzie dus debuteren is erg lastig‟.
215

 Ook Helene Cosyn denkt dat er vandaag 

minder plaats is voor de beginnende dichters in literaire tijdschriften: 

Tegenwoordig moet je ofwel zoals Herman De Coninck „proberen‟ te schrijven ofwel 

veel geluk hebben dat iemand je poëzie (toevallig) goed vindt, om als beginnend 

dichter een plek in de poëziewereld te veroveren. Als je vandaag experimentele of 

                                                 

 
210
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zogenaamde hermetische poëzie schrijft, heb je al heel wat minder kansen om je werk 

naar buiten te brengen – tenzij je Hugo Claus ofzo heet.
216

  

1.2 Handleiding: de belangrijkste factoren om door te breken als dichter 

Een eerste vereiste is natuurlijk kwaliteit. Wat precies als kwaliteitsvol aanzien wordt, is stof 

voor een ander discussie. Daarnaast zijn er nog enkele andere factoren die een dichter kunnen 

helpen naam te maken in de wereld van de poëzie. Opvallend is dat slechts 3 dichters het 

publiceren in tijdschriften vermelden: „Zichtbaarheid is natuurlijk altijd goed. Het publiceren 

in literaire tijdschriften kan daartoe zeker bijdragen‟.
217

 Vaker wordt er gewezen op het 

belang van literaire prijzen:  

Ik denk […] dat de wedstrijden/prijzen veel invloedrijker zijn dan tijdschriften […], 

omdat ze een veel groter bereik hebben, een poortwachterfunctie hebben, vaak 

samenwerken met uitgevers en veel minder naar binnen zijn gericht.
218

 

Als ik naar mijn eigen traject kijk, denk ik dat literaire prijzen een goede eerste stap 

zijn. Niet omdat daar iets van bekendheid aan verbonden is, maar omdat het een eerste 

wapenfeit op je curriculum is […].
219

 

Ook literaire voordrachten worden vaak naar voor geschoven: „Op het podium/de 

evenementen worden ook wat reputaties gemaakt tegenwoordig‟
220

, „[t]ijdschriften helpen, 

voordrachten nog meer‟.
221

 Al zijn niet alle dichters het eens over het belang van dergelijke 

voordrachten: „Ik betwijfel of iemand in zo‟n zaal de dag nadien naar een boekhandel rent om 

een bundel te gaan kopen‟.
222

 Twee dichters vermelden de rol die internet kan spelen bij het 

doorbreken als dichter, alhoewel dit door één van hen meteen genuanceerd wordt: „Internet is 

een mooi medium, maar werpt geen enkele publicatiedrempel op: iedereen kan zijn of haar 
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werk de digitale ether in slingeren‟.
223

 Marije Langelaar voegt aan bovenstaande lijst nog de 

invloed toe van die een recensie in de NRC of Volkskrant kan hebben. 

Dé succesformule om het als dichter te maken, lijkt dus niet echt te bestaan. Uit de 

antwoorden blijkt niet meteen dat er één manier is die enige garantie kan bieden, het gaat 

eerder om een samenspel van bovenstaande factoren, zoals bijna alle dichters bevestigden. 

Het is een combinatie van alles denk ik. Doorbreken is sowieso een relatief begrip in 

de poëzie. Ik denk dat de belangrijkste vereisten moed en schaamteloosheid zijn. Je 

moet jezelf durven en willen verkopen, op zoveel mogelijk manieren.
224

 

Bovendien is er volgens velen ook nog steeds een goede portie geluk nodig: „Het is en blijft 

een loterij‟.
225

  

Je moet als dichter overtuigd zijn van je eigen poëzie en veel geluk hebben. Die twee 

factoren zijn het belangrijkste om als debuterend dichter door te breken. Veel hangt dus én 

van jezelf én van het toeval af.
226

 

2. De dichters en literaire tijdschriften 

2.1 Publiceren in tijdschriften: een must of potentieel gevaar? 

Hoewel slechts drie dichters het publiceren in tijdschriften vermelden als één van de 

belangrijkste factoren om door te breken, is er voor zes dichters geen twijfel: publiceren in 

literaire tijdschriften is een must als dichter. Waarom?  

[…] het is je zichtbaar maken én je werk laten toetsen door lezers die ervaring hebben. 

Enkel schrijven voor jezelf is nooit een goed idee, toch niet als je gepubliceerd wil 

raken. Je moet naar buiten komen, kritiek krijgen, je blootstellen aan het oordeel van 

anderen. Tijdschriften lijken mij daarvoor het juiste medium.
227
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In tijdschriften kunnen dichters experimenteren. Bovendien kunnen tijdschriften als 

een soort „kwaliteitscontrole‟ of ijkpunt fungeren.
228

 

[…]om de weg naar een uitgeverij makkelijker te vinden en lezers te bereiken en op de 

hoogte te houden van uw activiteiten.
229

 

[…] om een naam op te bouwen in de literaire wereld. Mij werd ook steeds 

aangeraden om eerst een aantal tijdschriftpublicaties te bekomen vooraleer aan een 

uitgever voor een bundel te durven denken.
230

 

Publiceren in tijdschriften wordt door het merendeel van de dichters dus wel aangemoedigd. 

Toch zijn er twee dichters die zich terughoudender opstellen: „Ik vind publiceren op zich […] 

geen must. Ik denk dat – mocht je graag publiceren – tijdschriften eerder statuspublicaties 

zijn‟.
231

 Bovendien levert de vraag of er ook eventuele nadelen verbonden zijn aan 

tijdschriftpublicaties,  heel wat reacties op. Wat het vaakst als één van de mogelijke gevaren 

wordt beschouwd is een eventuele stigmatisering:  

Elk tijdschrift heeft zijn eigen huisstijl, want het moet immers een eigen identiteit 

bewijzen ten opzichte van de andere bladen. Zo worden dichters die in deze 

tijdschriften publiceren misschien wel zo sterk geassocieerd met die „stijl‟ dat andere 

magazines minder snel geneigd zullen zijn hun werk te publiceren.
232

 

Er zijn natuurlijk tijdschriften met een bepaalde stempel en je komt dan snel terecht in 

een vakje.
233

 

De selectie van een tijdschrift is natuurlijk ook een poëticale keuze. Daardoor kan je 

werk een zeker stempel of etiket opgeplakt krijgen.
234

 

Er worden ook enkele andere nadelen aangehaald: „Misschien als je te vaak toezegt met name 

de bijdragen in opdrachtsfeer‟
235

, „[m]isschien het gevaar van plagiaat en het later in de 

loopbaan niet kunnen waarmaken van gewekte verwachtingen‟.
236
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Slechts twee dichters kunnen geen enkel mogelijk nadeel bedenken.  

2.2 Publicaties in tijdschriften voor en na het debuut
237

 

Ondanks de mogelijke nadelen van tijdschriftpublicaties zijn alle dichters regelmatig in 

literaire tijdschriften (ook op digitale versies) terug te vinden.  

Met uitzondering van Marije Langelaar, publiceerden alle dichters voor hun debuut in literaire 

tijdschriften. De meesten schreven de redacties van de tijdschriften zelf aan. Dichtwerk van 

ongeveer de helft van de dichters werd wel eens niet gepubliceerd, bijna altijd zonder 

motivatie. Veel tijdschriften (althans afgaande op de ervaringen van deze dichters) zijn dus 

niet echt een begeleidende instantie voor beginnende dichters die vaak nog in het ongewisse 

worden gelaten waarom hun dichtwerk de publicatie niet haalde.
238

 Na hun debuut 

daarentegen, kenden deze dichters zelden afwijzingen.  

Op de vraag of het dan eenvoudiger was om na de uitgave van hun debuut gepubliceerd te 

worden, antwoorden vier dichters antwoorden alvast positief: „Zoals gezegd, werd ik na mijn 

bundel gevraagd voor bijdragen in plaats van dat ik er zelf achteraan moest‟.
239

 Voor de 

andere drie dichters bleef de situatie voor en na hun debuut, ongeveer gelijk.  

2.3 Tijdschriften als noodzakelijke tussenstap naar uitgeverijen 

Over de noodzaak (of alvast de rol) van literaire tijdschriften als opstapje naar een publicatie 

bij uitgeverijen, zijn de dichters het behoorlijk eens: acht van de tien dichters onderschrijven 

deze functie van de tijdschriften: 

Als je in een literair tijdschrift gepubliceerd hebt, maak je – volgens mij – meer kans 

om een eigen bundel uit te geven. Uitgevers zijn tegenwoordig erg marktgericht: 
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iemand die nog nooit eerder gepubliceerd heeft, is voor hen een te groot risico (tenzij 

je als dichter erg veel geluk hebt en iemand je poëzie erg goed vindt).
240

 

Maar ook die [uitgevers] spelen liever op veilig, zeker bij een moeilijk verkoopbaar 

genre als poëzie. Je werk moet de toets van de kritiek doorstaan en lukt dat in een of 

meer tijdschriften, dan is de kans dat er wat in zit ook groter en zal de uitgeverij meer 

geneigd zijn je te publiceren.
241

 

Ik denk dat geen enkele uitgever het zich zal/kan riskeren om een bundel uit te geven 

van iemand die nog niets heeft gedaan. De redactie zal steeds bevestiging zoeken bij 

andere redacties, en dan vooral die van tijdschriften. Prijzen liggen gevoeliger, omdat 

de kwaliteit hier doorgaans veel meer varieert.
242

 

Een publicatie in eerbiedwaardige en gerenommeerde tijdschriften als nY, DW B, 

Parmentier of De Gids betekent eenvoudigweg dat je als schrijver meetelt. Ook 

uitgeverijen weten dat. Op de achterflap vermelden ze vaak in welke tijdschriften de 

auteur gepubliceerd heeft. Die publicaties worden dan nadrukkelijk als wapenfeiten 

gepresenteerd.
243

 

Ook Johan Vandebroucke, lid van de redactieraad van DBH en literair journalist bij De 

Morgen, en Peter Pauwels, redactiesecretaris van DBH, onderschreven het belang van literaire 

tijdschriften om een uitgeverij te vinden: 

Een deel van de debutanten stuurden hun manuscript veeleer willekeurig op naar 

verschillende uitgeverijen, en werden blijkbaar uit de grote hoop gepikt. Anderen 

werden vooraf opgemerkt door de uitgever, soms na een literaire prijs, vaak na 

publicatie in een literair tijdschrift. (Die tijdschriften blijken in de praktijk hun rol als 

kweekvijver of sluis voor de uitgevers nog steeds te vervullen). Publiceren helpt dus 

om opgemerkt te worden (Vandebroucke & Pauwels 1999, 61, mijn accentuering). 

Voor de andere twee dichters is het publiceren in tijdschriften geen noodzaak om uitgeverijen 

tot publicatie te overhalen. Er zijn tenslotte ook nog andere dichterlijke wegen die naar 

uitgeverijen leiden: „Strikt noodzakelijk zijn ze niet. Trek maar hard genoeg aan de bel op alle 
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podia die er zijn (slams, internet, eigen beheer-uitgaven) en wie weet levert dat je al een 

contract op‟.
244

 

2.4 Het belang van literaire tijdschriften voor debutanten 

Als het dan expliciet gaat over het belang van literaire tijdschriften, zijn de opvattingen 

verschillend, al denkt het merendeel (zes dichters) dat de debutanten de literaire tijdschriften 

nodig hebben: „Zeker en vast hebben debutanten nood aan deze tijdschriften‟
245

, „[z]onder 

tijdschriften achter je, vind je geen uitgever, denk ik‟
246

, „zonder die tijdschriften zou 

debuteren […] nog veel moeilijker zijn dan het nu al is‟.
247

 De motivatie om als dichter te 

blijven schrijven kan er zelfs van afhangen, merkt Sofie Verdoodt op. En het zijn niet alleen 

de debutanten die nood hebben aan de tijdschriften, ook het omgekeerde is volgens enkele 

dichters waar: „Debutanten hebben periodieken nodig om hun werk te toetsen, literaire 

tijdschriften hebben debutanten nodig om fris en scherp te blijven‟.
248

 

Carl De Strycker haalt aan dat literaire tijdschriften niet enkel hun belang hebben als forum, 

maar ook als informatiebron voor de debutanten: 

Je moet als je wil gaan schrijven, mee zijn met wat er op dat ogenblik vigeert, weten 

wat de maatstaven zijn, zodat je niet met al te afwijkend werk afkomt. Ik denk dat veel 

debutanten in de eerste plaats meer nood hebben aan een abonnement op tijdschriften 

dan aan een publicatie in een tijdschrift.
249

 

Twee dichters denken er helemaal anders over en menen dat debutanten ook zonder de 

literaire tijdschriften kunnen: „Ik denk dat tijdschriften erg in hun eigen wereld leven en 
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(behalve online) nauwelijks gelezen worden‟
250

, „[…], [het is] een kleine nood, zoals het ook 

een kleine wereld is‟.
251

  

2.5 Het lezen van literaire tijdschriften 

Zoals Carl De Strycker en Jurre van den Berg aanhaalden, worden literaire tijdschriften niet 

overvloedig gelezen (vgl. hoofdstuk 1, „2.2 Het leespubliek‟). Daarom werd nagegaan of deze 

(beginnende) dichters ze zelf lezen. Of dit, zoals De Strycker meent, toch aan te raden valt, 

wordt in het midden gelaten. 

Vier van de tien dichters hebben minstens één abonnement op een literair tijdschrift, één 

dichter twijfelt nog om zich al dan niet aan een tijdschrift te binden. De overige vijf dichters 

hebben geen abonnement (enkelen waren in het verleden wel geabonneerd op een tijdschrift) 

en overwegen dit ook niet. Slechts één dichter volgt de literaire tijdschriften helemaal niet 

meer. De andere dichters bladeren wel nog regelmatig door verschillende periodieken, vaak 

via openbare leeszalen. Vele dichters begeven zich ook op het net om de literaire wereld te 

volgen. 

Het tijdschrift dat door de meeste dichters als beste tijdschrift van de lage landen wordt 

bestempeld (vaak niet geheel onpartijdig omdat de dichters in de redactie zetel(d)en) is de 

Poëziekrant.
252

 Ook als populairste tijdschrift in hun dichterlijke kringen, valt de naam van dit 

tijdschrift meerdere malen. Eén dichter verwijst naar een digitale bron, namelijk de weblog 

van De Contrabas.
253

  

De populariteit van enkele Vlaamse tijdschriften (De Brakke Hond, Deus Ex Machina, Gierik 

& NVT, Kluger Hans, nY, WeL, Het Liegend Konijn, Poëziekrant en Met Andere Zinnen) 

werd aan de hand van een kleine enquête bij de tien dichters getoetst. Dit om na te gaan in 

hoeverre deze tijdschriften gevolgd worden door de tien dichters.  

In onderstaande tabel wordt per tijdschrift aangegeven in welke mate de dichters betrokken 

zijn bij het tijdschrift. De zes Vlaamse dichters (met licht grijze achtergrond) worden 
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gescheiden van de vier Nederlandse dichters. Dit om na te gaan in welke mate deze vier 

dichters de Vlaamse tijdschriften kennen. 

Ter verduidelijking van de gegeven labels: 

Publicatie: er zijn gedichten of artikels van de dichter verschenen in het tijdschrift. 

Regelmatig: de dichter leest het tijdschrift op regelmatige basis. 

Soms: de dichter leest het tijdschrift af en toe. 

Enkel gekend: de dichter kent het tijdschrift maar heeft het nog niet gelezen. 

Onbekend: de dichter kent het tijdschrift niet. 

 

DBH DEM G&NVT KH nY WeL HLK Pk MAZ 

Publicatie 2 1 

    

2 2 4 

     

1 

 

3 2 2 

Regelmatig 

   

1 

 

2 1 1 

 

 

1 1 

 

1 

   

1 

 Soms 2 2 2 2 2 

 

2 3 1 

    

1 

   

1 

 Enkel gekend 2 3 3 2 3 1 

  

1 

 

3 3 1 1 2 

 

1 

 

1 

Onbekend 

  

1 1 1 3 1 

  

   

3 1 1 4 

  

1 
 

Tabel 20: De populariteit van negen verschillende tijdschriften bij de tien dichters 

Onderstaande grafiek visualiseert de inhoud van opgestelde tabel. De rode kleuren staan voor 

„onbekend‟, terwijl de groene kleuren een grotere betrokkenheid van de dichter aangeven: 

ofwel als bijdragende dichter ofwel als regelmatig lezer. De kleurschakeringen scheiden de 

Vlaamse dichters van de Nederlandse. 

 

Grafiek 21: De populariteit van negen verschillende tijdschriften bij de tien dichters 
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Wanneer we de grafiek bekijken zien we dat drie tijdschriften door alle dichters gekend zijn: 

De Brakke Hond, Deus Ex Machina en Poëziekrant. Voor deze eerste twee tijdschriften is er 

wel een aanzienlijk deel van de dichters dat het tijdschrift kent, maar nog niet gelezen heeft. 

Poëziekrant wordt door elke dichter soms tot regelmatig gelezen. Zoals eerder vermeld is dit 

tijdschrift het populairste bij deze tien dichters. Gierik & NVT en WeL kennen het minste 

naambekendheid. Voor eerstgenoemde geldt dat voornamelijk voor de Nederlandse dichters, 

WeL daarentegen is zowel bij deze tien Vlaamse als Nederlandse dichters eerder onbekend. 

De twee donkerste groene kleuren, die erop duiden dat de dichter gepubliceerd heeft in dat 

tijdschrift, zouden wat betreft leesattitude ofwel een lichter groene of blauwe kleur krijgen. 

De meeste dichters gaven namelijk aan dat zij de tijdschriften waarin zij publiceerden, soms 

tot regelmatig lezen. 

3. Besluit 

Een besluit betreffende de stem van de dichters wordt in volgend hoofdstuk verwoord. In 

hoofdstuk 9 wordt een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag van dit onderzoek: is er een 

productieve kruisbestuiving tussen de beginnende/debuterende dichters en de Vlaamse 

literaire tijdschriften? 
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HOOFDSTUK 9  

 

Besluit: een productieve kruisbestuiving 

 

 

 

De productiviteit van de kruisbestuiving kan omschreven worden door het beantwoorden van 

twee vragen. Welk belang hebben de beginnende en debuterende dichters voor de literaire 

tijdschriften (hoofdstuk 3-7) en welk belang hebben de literaire tijdschriften voor deze 

dichters (hoofdstuk 8)?  

1. Belang beginnende en debuterende dichters voor tijdschriften 

De beginnende dichters zijn in Gierik & NVT en DBH duidelijk aanwezig (respectievelijk 

42% en 39%). In MAZ spelen deze dichters zelfs een essentiële rol (89%). HLK heeft dan 

weer maar een beperkte plaats voor hen (15%). Het belang van deze dichters is dus sterk 

afhankelijk van het individuele tijdschrift. Het procentuele gemiddelde van het aandeel van de 

beginnende dichters in de vier tijdschriften is 46%. Gemiddeld blijven de beginnende dichters 

dus duidelijk aanwezig en is dit deel van de kruisbestuiving productief te noemen. 

Wanneer er enkel gefocust wordt op de debuterende dichters (de tijdschriftdebutanten) valt 

deze productiviteit zo goed als stil. Slechts 3% van alle gepubliceerde dichters in de vier 

tijdschriften zijn tijdschriftdebutant. Deze groep komt dus amper aan bod. De redactie van 

Gierik & NVT ziet de functie van het tijdschrift dan ook eerder als een hulpmiddel om de 

onzekerheid van de dichter weg te nemen, niet zozeer door publicatie maar door begeleiding 

in de vorm van feedback. Bij MAZ halen inzendingen, inclusief deze van 

tijdschriftdebutanten, vaker het tijdschrift. Zeven van de zeventien tijdschriftdebutanten 

binnen dit onderzoek (41%), verschenen dan ook in MAZ. Ook deze redactie probeert de 

dichters van de nodige aanmoediging en ondersteuning te voorzien. In HLK zal een 

debuterende dichter moeilijker een publicatie in de wacht slepen. De voorbije vijf jaargangen 

slaagden hier slechts twee dichters in. Dit omdat Deleu vindt dat er weinig dichtwerk van 
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ongepubliceerde dichters de moeite waard is. Het minste tijdschriftdebutanten zijn dan ook in 

dit tijdschrift terug te vinden.
254

 Het belang van de debuterende dichters lijkt dus niet zo groot. 

Nochtans onderschrijven alle tijdschriften hun belang en zijn het ondermeer deze dichters die 

een tijdschrift scherp en actueel houden.  

De bevindingen van dit onderzoek zijn dus uiteenlopend: beginnende dichters zijn in het 

algemeen goed vertegenwoordigd in de tijdschriften. Debuterende dichters daarentegen 

helemaal niet. Nieuwe dichters in het literaire veld krijgen wel kansen in de tijdschriften, 

maar voor diegenen die nog nergens gepubliceerd werden, is er toch maar in beperkte mate 

plaats.  

2. Belang tijdschriften voor beginnende en debuterende dichters 

Wat als we de relatie dichter/tijdschrift vanuit het andere standpunt benaderen? De 

tijdschriften hebben nood aan de beginnende dichters (een heel stuk minder aan debuterende 

dichters), maar hebben deze dichters ook nood aan de tijdschriften? 

Wanneer de tien dichters gevraagd werd naar de belangrijkste factoren om door te breken, 

werden tijdschriftpublicaties slechts drie keer vermeld. Het winnen van literaire prijzen en 

optreden op literaire voordrachten werd vaker aangehaald. Niettemin haalden bijna alle 

dichters aan dat het voornamelijk om een samenspel van factoren gaat. Zichtbaarheid is wat 

dit betreft een sleutelbegrip. 

Zes dichters vonden dat het publiceren in tijdschriften toch een must is. Dit om (opnieuw) de 

eigen zichtbaarheid te vergroten en een naam op te bouwen. De tijdschriften zouden ook 

functioneren als kwaliteitscontrole. Het grootste nadeel van dergelijke publicaties eventueel 

met zich mee zou kunnen brengen is een stigmatisering. 

Indien het expliciet over het belang van de tijdschriften voor debutanten gaat, is er enige 

terughoudendheid. Zes dichters beamen dit belang. Opmerkelijk is dat acht dichters de 

tijdschriften wel als tussenstap naar uitgeverijen beschouwen. Zij menen onder andere dat een 

dichter meer kansen zal hebben wanneer die de toets van de tijdschriften heeft doorstaan. 

Tenslotte zijn uitgeverijen zeer marktgericht en is de publicatie van een volstrekt onbekende 

in het literaire veld, zeldzaam. 
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 Dit dient genuanceerd te worden wat betreft HLK. Het is het enige tijdschrift dat, sinds 2007, een 

tweejaarlijkse debuutprijs uitreikt. Zo toont het dat er toch plaats is voor  de debuterende dichter. 
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De dichters zelf lezen allen regelmatig een literair tijdschrift. Het internet vormt hier een vaak 

gebruikt medium. Vier dichters hebben effectief minstens één tijdschriftabonnement. 

3. Productieve kruisbestuiving? 

Literaire tijdschriften hebben beginnende dichters nodig. In onderstaande grafiek worden de 

beginnende dichters in het blauw weergegeven. De tijdschriftdebutanten zijn een 

deelverzameling van deze beginnende dichters. 

 

Grafiek 22: De dichters van de vier tijdschriften 

Deze toont duidelijk dat de beginnende dichters een vaste stek hebben in deze vier literaire 

tijdschriften. Enkel in HLK is deze plaats eerder klein (en te klein?) te noemen. De 

tijdschriftdebutanten hebben in alle tijdschriften een beperkte plaats. 

Ook het omgekeerde is waar: beginnende dichters hebben literaire tijdschriften nodig. Alvast 

volgens de tien ondervraagde dichters. 

Er is dus sprake van een productieve kruisbestuiving tussen beginnende dichters en literaire 

tijdschriften. Al is de mate van deze productiviteit afhankelijk van het individuele tijdschrift. 

Tussen debuterende dichters en literaire tijdschriften is er zo goed als geen productieve 

kruisbestuiving. Vele aspirant-dichters voelen zich geroepen in tijdschriften te verschijnen 

maar slechts enkelen zijn uitverkoren. 
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BIJLAGE 1 

 

 
A. Literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland 

  

 
Ambrozijn 

Driemaandelijks tijdschrift van Kulturele Kring Ambrozijn vzw  

Redactiebureau: Artistiek Tijdschrift Ambrozijn 

Sint-Jacobsstraat 75 

B-8900 Ieper 

T 00 32 (0)57 20 97 71 

E info@ambrozijn-vzw.be  

www.ambrozijn-vzw.be 

 

Awater 

Poëzietijdschrift van de Poëzieclub opgericht door Gerrit Komrij (sinds 2001) 

Eedrachtsplein 4 

NL-3012 LA Rotterdam 

T 0031/10/444 43 00 

E info@poezieclub.nl 

www.poezieclub.nl 

 

Armada 

Uw gids in de wereldliteratuur (sinds 1995) 

Uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam 

Spuistraat 283 

1012 VR Amsterdam 

T020 638 18 99  

E info@wereldbibliotheek.nl 

E armada.wereldlit@worldonline.nl 

 

Ballustrada 

Literair tijdschrift voor het Nederlandse taalgebied 

Een podium voor jonge schrijvers, minder bekende auteurs met verrassende kwaliteiten en 

een kring van bekende auteurs die zich verbonden weet met deze periodiek. 

Oranjestraat 24a 

4532 BS Terneuzen 

T 0115 696760  

E avdveeke@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@ambrozijn-vzw.be
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Concept 

Driemaandelijks tijdschrift voor Kunst en Literatuur (sinds 1986) 

J.H.Meijerstraat 23 

NL - 1214 NG Hilversum - Zuid 

E conceptplaza@xs4all.nl 

www.conceptcircuit.nl 

 

 

De Brakke Hond 

Driemaandelijk literair tijdschrift met een neus 

PB 388  

2800 Mechelen 

E redactiesecretariaat@brakkehond.be 

www.brakkehond.be 

 

De Gekooide Roos 

Internet-tijdschrift voor literatuur en poëzie 

www.degekooideroos.nl 

 

De Gids  

Alles mits goed geschreven (sinds 1837) 

Uitgeverijen: Arbeiderspers Archipel & Balans 

Stichting De Gids 

Herengracht 370 

1016 CH Amsterdam 

E degids@uitgeverijenaab.nl 

www.literairtijdschrift-degids.nl 

 

De Parelduiker 

‘Een parelduiker vreest den modder niet’ (Multatuli) 

Uitgeverij Bas Lubberhuizen 

Vondelstraat 120 a 

1054 GS Amsterdam 

T 020-6184132 

F  020-6182527 

 

De Revisor 

Tweemaandelijks literair tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen (sinds 1974) 

Het literairste tijdschrift 

Em. Querido's Uitgeverij B.V. 

Singel 262 

1016 AC Amsterdam 

E g.cerpac@querido.nl 

www.revisor.nl 

 

http://conceptplaza@xs4all.nl/
mailto:redactiesecretariaat@brakkehond.be
mailto:degids@uitgeverijenaab.nl
mailto:%20g.cerpac@querido.nl
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De Tweede Ronde 

Vertaald&oorspronkelijk: light, vers en proza (sinds 1980) 

Literatuur en toch leesbaar 

 Leidsegracht 35 

NL-1017 NB Amsterdam  

Uitgeverij Mouria 

E detweederonde@xs4all.nl 

 

Deus ex Machina 

Driemaandelijks Tijdschrift voor Actuele Literatuur uit binnen- en buitenland 

Verantwoordelijke uitgever 

Deus ex Machina vzw 

p/a Jan M. Meier 

Mijlsteen 10 

9031 Drongen 

E ann@deusexmachina.be (redactiesecretariaat) 

www.deusexmachina.be 

 

Digther 

Driemaandelijkse uitgave van het gelijknamig dichterscollectief 

Sint-Veerleplein 10 

8600 Diksmuide 

T 051 55 58 05 

E redactie_digther@hotmail.com 

www.users.skynet.be/DIGTHER/index.htm 

 

DW B (Dietsche Warande en Belfort) 

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten (sinds 1900) 

Postbus 1259 

BE-3000 Leuven 1 

T +32 (0)16 20 83 60 

E kurt.snoekx@dwb.be 

www.dwb.be 

 

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift 

Literair tijdschrift met initiatief 

Kruishofstraat 144/98 

2020 Antwerpen 

E guycommerman@skynet.be 

E gierik.nvt@hotmail.com 

www.gierik-nvt.be 

 

 

 

 

mailto:detweederonde@xs4all.nl
mailto:ann@deusexmachina.be
mailto:redactie_digther@hotmail.com
mailto:kurt.snoekx@dwb.be
mailto:guycommerman@skynet.be
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Het Liegend Konijn 

Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie (sinds 2002) 

Onder redactie van Jozef Deleu 

Huize Oranje 

Murissonstraat 220 

BE-8930 Rekkem 

E redactie@hetliegendkonijn.be 

E redactie@hetliegendkonijn.nl 

www.hetliegendkonijn.be 

  

Hollands Maandblad 

Toonaangevend, compromisloos, maar niet dogmatisch (sinds 1959) 

Nieuw Amsterdam Uitgevers i.s.m. Stichting Hollands Maandblad 

Redactiesecretariaat: 

Jan Luijkenstraat 16 

1071 CN Amsterdam 

T 020-5706100 

E redactie@hollandsmaandblad.nl 

www.hollandsmaandblad.nl 

 

Inkt! 

De glossy voor liefhebbers van lezen (sinds 2009) 

www.inktglossy.nl/ 

 

 

Kluger Hans 

Tijdschrift met literatuur als inzet 

Aaigemstraat 94 

B-9000 Gent.  

T 0486 39 65 58  

E info@klugerhans.net 

www.klugerhans.net 

 

Krakatau 

Online tijdschrift tegen alles omdat niets beter is (sinds 2009) 

De papieren versie bestond van 2000-2008 

Maakt deel uit van stichting Rotown Magic 

Postbus 865 

3000 AW Rotterdam 

E info@krakatau.nl 

www.krakatau.nl 

 

 

 

 

mailto:redactie@hetliegendkonijn.be
mailto:redactie@hetliegendkonijn.nl
mailto:redactie@hollandsmaandblad.nl
mailto:info@klugerhans.net
http://www.klugerhans.net/
http://www.rotownmagic.nl/
mailto:info@krakatau.nl
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Lava 

Uitgever: Xavier van Leeuwe / Uitgeverij Lucha Libre 

E redactie@lavaliterair.nl 

www.lavaliterair.nl 

 

Liter 

Christelijk literair tijdschrift 

Liter gelooft in mooie literatuur 

Marlies Verwoerd 

Berkhofweg 10 

6741 XS Lunteren 

T 0318-481709 

E liter[at]kliksafe.nl  

http://www.chroom.net/liter/47/index.htm 

 

Meander 

Literair e-zine (sinds 1995) 

Postbus 67 

4140 AB Leerdam 

E info@meandermagazine.net 

www.meandermagazine.net 

 

t’ (muzen)koeriertje 

poëzine van het Prieeltje (online sinds 2002) 

Demerstraat 32 bus 7 

3290 Diest. 

 

Met Andere Zinnen 

Internationaal literair forum voor Nederlandstalige jongeren 

E ewald.peters@metanderezinnen.com  

 

nY 

Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement (sinds 2009) 

Postbus 245 

B-9000 Gent  

E nytijdschrift(at)skynet.be 

www.nytijdschrift.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@lavaliterair.nl
mailto:liter%5Bat%5Dkliksafe.nl?subject=vervang%20%5Bat%5D%20door%20@
mailto:info@meandermagazine.net
mailto:ewald.peters@metanderezinnen.com
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Ons Erfdeel 

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift 

België 

Murissonstraat 260 

8930 Rekkem 

T (0)56 411201  

Nederland 

Rijvoortshoef 265 

4941 VJ Raamsdonksveer 

T. (0)162 513425  

http://www.onserfdeel.be/nl/ 

 

Parmentier 

Literatuur op de grens (sinds 1991) 

St. Parmentier 

t.a.v. Leon Gommers, redactiesecretaris  

Postbus 1084 

6501 BB Nijmegen 

T 06-48956623  

redactie@literairtijdschriftparmentier.nl 

 

Passionate Bulkboek 

Dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren (sinds 2009) 

Postbus 25264 

3001 HG Rotterdam 

T 010-276 26 26 

F 010-276 26 07  

E info@passionatebulkboek.nl 

www.passionatebulkboek.nl 

 

Poëziekrant 

Onafhankelijk tijdschrift voor Nederlandstalige poëzie en buitenlandse poëzie in 

Nederlandse vertaling (sinds 1976) 

Uitgeverij PoëzieCentrum 

Vrijdagmarkt 36 

B-9000 Gent 

T 09 225 22 25 

F 09 225 90 54 

E sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be 

www.poeziecentrum.be 

 

Rottend Staal Online 

On line poëzietijdschrift 

 

 

mailto:redactie@literairtijdschriftparmentier.nl
mailto:info@passionatebulkboek.nl
mailto:sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be
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Tirade 

Laaglandse Letteren van de bovenste plank 

Herengracht 613 

1017 CE Amsterdam 

T 020-6231484 

F 020-6254083 

E tirade@vanoorschot.nl 

http://www.tirade.nu/ 

 

Tortuca 

Tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst 

Tsjaskerlaan 30 

NL – 3052 HP Rotterdam 

T 0031 10 418 03 58 

 

Tzum 

Hoge der A 22-11 

9712 AD Groningen 

E redactie.tzum@kleineuil.nl 

www.kleineuil.nl 

 

Vlaanderen (Uitgeverij Lannoo) 

Kunsttijdschrift 

Verantwoordelijke uitgever: 

Jean Luc Meulemeester 

Legeweg 155 

8200 Brugge (Sint-Andries) 

www.kunsttijdschrift.be 

 

Vooys 

Driemaandelijks tijdschrift van de vakgroep Nederlands van de universiteit van Utrecht 

Bezoekadres: 

Drift 21 

 3512 BR Utrecht 

www.tijdschriftvooys.nl 

 

Vuursteen 

Nederlands-Vlaams Kwartaaltijdschrift van de Haiku Kring Nederland 

http://haikukringnederland.web-log.nl/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:tirade@vanoorschot.nl
mailto:redactie.tzum@kleineuil.nl


131 

 

Weirdo’s 

Anti-postmodernistisch literair (k)wartaaltijdschrift 

Weertersteenweg 265 

3640 Kinrooi 

T 089/70.32.14  

http://hbrouns.cdenv.be/cultuur/weirdo/weirdo.htm 

 

Wel 

Universitaire werkgroep literatuur en media 

Kapucijnenvoer 67/15 

3000 Leuven 

T 016/22 93 24  

http://uwel.allegro.be/tijdschrift 

 

Writers Block 

Digitaal schrijversplatform 

http://www.writersblock.net/ 

 

Zacht Lawijd 

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift 

België 

Salm Salmstraat 13 

2320 Hoogstraten 

T +32(0)3 314 31 51  

E geertswaenepoel@hotmail.com 

Nederland 

Postbus 90515 

2509 LM Den Haag 

T +31(0)70 333 96 43  

E sjoerd.vanfaassen@letterkundigmuseum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geertswaenepoel@hotmail.com
mailto:sjoerd.vanfaassen@letterkundigmuseum.nl
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B. Opgeheven tijdschriften  

 

 
Deze tijdschriften stonden nog vermeld op de lijst in het bezit van het poëziecentrum in Gent, 

maar worden niet langer uitgegeven. 

 

1. Bunker Hill (1997-2008) 

 

2. Bzzlletin (1972-2004) 

 

3. Den Hopsack 

 

4. De Houten Gong (1999-2002) 

 

5. En er is (2002-2005) 

 

6. Freespace Nieuw Zuid + Yang  nY (sinds 2009) 

 

7. Kreatief (1966-2005?) 

 

8. Kruispunt 

 

9. Literatuur (1984-2006) 

 

10. Nymph (2000-2004) 

 

11. Raster (1967-1999) 

 

12. Revolver (1967-2009) 

 

13. Zanzibar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

BIJLAGE 2 

Onderzoekslijsten Gierik & NVT 

A. Onderzoekslijsten 

Lentenummer 86 – 2005 

1. Sekou Sundiata (1948-2007) (pseudoniem voor Robert Franklin Feaster), 1 gedicht, USA, nog 

geen debuutbundel. 

2. Eric Rosseel (1950), 2 gedichten, VL, Vlees dat spreekt – Ampersand & Tilde – 2006, 

nummer 89, nummer 94 

3. Bert Lema (1969), 4 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 97 

4. Karel Wasch (1951), 2 gedichten, NL,  Avondland – De Beuk – 1980, nummer 97 

5. Paul van Ostaijen (1896-1928), 1 gedicht, VL, Music Hall – ? – 1916, nummer 97 

 

Zomernummer 87 – 2005 

1. Lucas Laherto Hirsch (1975), 4 gedichten, NL, Familie gebiedt – De arbeiderspers – 2006, 

nummer 100 

2. Mark Meekers (1939) (pseudoniem voor Marcel Rademakers), 1 gedicht, VL, Grenslijn van 

verveling – eigen beheer – 1958, nummer 90, nummer 95 

3. Lief Vleugels (1953), 6 gedichten, VL, Getij – uitgeverij P – 2005, nummer 90, nummer 96 

4. Jean Loeckx (1974), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Kees Hermis (1941) (pseudoniem voor Cornelis Hendrik Herman Wisse), 6 gedichten, NL, 

Vrijgesproken – De Beuk – 1977, nummer 93, nummer 96, nummer 99, nummer 105 

6. Hendrik Carette (1946), 3 gedichten, VL, Winter te Damme & andere minder beroemde 

gedichten van de jonge meester – Sonneville – 1974 

 

Herfstnummer 88 – 2005 

1. Guy Commerman (1938), 7 gedichten, VL, Ik, jij, hij – eigen beheer – 1968, nummer 100, 

nummer 101, nummer 103 

2. Kees Engelhart (1957), 2 gedichten, NL, Wereldsuccessen – BnM – 2006 

3. Thierry Deleu (1940), 3 gedichten, VL, Met de teerling – eigen beheer – 1965, nummer 94 

4. Pieter Luyckx (1935), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 93 

Opmerking: 

5. Sven Peeters publiceert „Een ochtendgranaat als poëzie‟ 

6. Het laatste woord, geschreven door Eric Corman, wordt gewijd aan de voorstelling van de 

debuutbundel van Sven W. 

 

Winternummer 89 – 2005 

1. Michaël Ondaatje (1943), 4 gedichten, CAN, The Dainty Monsters – ? – 1967 

2. René Depestre (1926), 3 gedichten, HAITI, Etincelles – Port-au-Prince – 1945  

3. Kostas Mavroudis (1948), 8 gedichten, GR, Logoi Dio – ? – 1973 

4. Tess Callagher (1943), 3 gedichten, USA, Moon Crossing Bridge – Graywolf Press – 1984  
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5. Eric Rosseel (1950), 2 gedichten, VL, Vlees dat spreekt – Ampersand & Tilde – 2006, 

nummer 86, nummer 94 

6. Steven Graauwmans (1972), 3 gedichten, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 92, 

nummer 105 

 

Lentenummer 90 – 2006 

1. Lief Vleugels (1953), 4 gedichten, VL, Getij – Uitgeverij P – 2005, nummer 87, nummer 96 

2. Femke Ponsioen (1969), 5 gedichten,VL, nog geen debuutbundel? 

3. Lucienne Stassaert (1936), 5 gedichten, VL, Fossiel – De Brouwer -1969 

4. Sanne Crombecq (1990), 1 gedicht, ?, nog geen debuutbundel? 

5. Werner Lambersy (1941), 1 gedicht, BE, Carulea – VDH – 1967, nummer 96, nummer 103 

6. Werner Verrelst (?), 5 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

7. Eric Derluyn (1943), 1 gedicht, VL, De geliefden van Athena – Desclée de Brouwer – 1969 

8. Mark Meekers (1939) (pseudoniem voor Marcel Rademakers), 3 gedichten, VL, Grenslijn van 

Verveling – eigen beheer – 1958, nummer 87, nummer 95 

9. Julien Vangansbeke (1936), 3 gedichten, VL, In woorden ontwaken – Vita – 1966 

Opmerking: 

10. Guy Commerman publiceert „Werner Lambersy/Le poème est un déséquilibre nécessaire‟ 

11. In Het laatste woord schrijft Eric Corman over „Handtastelijke poëzie‟. 

 

Zomernummer 91 – 2006 

1. Ilse Arnouts (1964), 4 gedichten, ? , nog geen debuutbundel? 

2. Tris Gilis (1963), 1 gedicht,VL , nog geen debuutbundel? 

3. Jasmin Hasdo (1978), 1 gedicht, ? , nog geen debuutbundel? 

4. Marjolein Kats (1977), 1 gedicht, ?, nog geen debuutbundel? 

5. Greet Lostrie (1951), 2 gedichten, ?, nog geen debuutbundel? 

6. Vera Marynissen (1958), 2 gedichten, ?, nog geen debuutbundel? 

7. Kris Maldoy (1963), 2 gedichten, ? , nog geen debuutbundel? 

8. Agnes Van Look (1960), 2 gedichten, ? , nog geen debuutbundel? 

9. Christine Waerenburgh (?), 3 gedichten , nog geen debuutbundel? 

10. Veerle Verbruggen (1968), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

11. Wouter Steyaert (1982), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

12. Joris Iven (1954), 2 gedichten, VL, Galierie De Taxus – Manteau - 1987 

13. Jan De Bruyn (1959),5 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

 

Herfstnummer 92 – 2006 

1. Christophe  Vekeman (1972),2 gedichten, VL, Señoritas – De Arbeiderspers -2009 

2. Joanne Limburg (1970), 1 gedicht, ENG, Femenismo – ? – 2000 

3. Jan Lauwereyns (1969), 12 gedichten, VL, Nagelaten sonnetten – Manteau – 1999 

4. Bernadette Meulemans (?), 2 gedichten, FR, nog geen debuutbundel? 

5. Joanne Limburg (1970), 5 gedichten, ENG, Feminismo – ? – 2000 

6. Steven Graauwmans (1972), 5 gedichten, VL,  Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 89, 

nummer 105 

7. Gérard Leonard van den Eerenbeemt (1936),  2 gedichten, NL, Likhout/Zoethout –Het smalle 

wed x – 1977, nummer 104 

8. Frédéric Leroy (1974), 4 gedichten, VL, Gedichten – BnM – 2006, nummer 100 
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9. Peter W.J. Brouwer (1965), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 98 

 

Winternummer 93 – 2006 

1. Luk Depondt (1952), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

2. Els Wuyts (1971), 4 gedichten, ?, Maandag mag je met me mee – Querido – 2003 

3. Sven Cooremans (1970), 3 gedichten, VL, Myeline – Uitgeverij P – 2003, nummer 101 

4. Pieter Luyckx (1935), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 88 

5. Diederick Slijkerman (?), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 105 

6. Tymen Trolsky (1948) (pseudoniem voor Jasper Mikkers), 3 gedichten, NL,  Liederen van 

weemoed, wanhoop en waanzin – De Bezige Bij -1974 

7. Eric Vandenwijngaerden (1955), 3 gedichten, VL, Onder de roos – Eigen beheer – 2003, 

nummer 100 

8. Liliane Melis (1957),3 gedichten, VL, Zure regen - ? - ?, nummer 96 

9. Wouter Noorderwier (1935), 2 gedichten, NL, nog  geen debuutbundel? 

10. Alvert Kostverloren (1967) (pseudoniem voor Alwin Kostverloren), 3 gedichten, NL, nog 

geen debuutbundel?, nummer 95 

11. Johan Clymans (1979), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Opmerking: Barbara Van den Eynde publiceert het artikel „Triptiek als onderzoek‟ dat 

onder andere een interview en enkele gedichten bevat van Luk Dupondt en enkele 

gedichten van het publiek. 

 

Lentenummer 94 – 2007 

1. Thierry Deleu (1940),3 gedichten, VL, Met de teerling – Eigen Beheer – 1965, nummer 88 

2. Erik Rosseel (1950), 2 gedichten, VL, Vlees dat spreekt –Amersand & Tilde – 2006, nummer 

86, nummer 89 

3. Kees Hermis (1941) (pseudoniem voor Cornelis Hendrik Herman Wisse), 2 gedichten, NL, 

Vrijgesproken – De Beuk -1977, nummer 87,nummer 96, nummer 99, nummer 105 

 

Zomernummer 95 – 2007 

1. Luc Boudens (1960), 4 gedichten, VL, Op een kameel gezeten – De Carbolineum Pers – 1989 

2. Wim Hofman (1941), 3 gedichten, NL, Zoals wind om het huis –Bakermat – 1995 

3. Mark Meekers (1939), 2 gedichten, VL, Grenslijn van verveling – Eigen beheer – 1958, 

nummer 87, nummer 90 

4. Arnoud Rigter (1978), 2 gedichten, NL, Gruzelementen – Eigen beheer – 2005 

5. F. Starik (1958), 4 gedichten, NL, Nepvuur – In de Knipscheer – 1987 

6. Hans Wap (1943), 2 gedichten, NL, Schoten en filtersigaretten – De Arbeiderspers – 1967, 

nummer 98 

7. Emiel Willekens (1922-2009), 1 gedicht, VL, Fotogrammen – Ontwikkeling – 1963, nummer 

104 

8. Alvert Kostverloren (?) (pseudoniem voor Alwin Kostverloren), 2 gedichten, NL, nog geen 

debuutbundel?, nummer 93 

9. Estelle Boelsma (1971), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

10. Charles Simic (1938), 5 gedichten, JOEG, What the grass says – Kayak – 1967 

11. Ezra De Haan (1957), 2 gedichten, NL, Ik belde mijn muze –In de Knipscheer – 2003 

12. Jacoline De Heer (1982), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 102 

13. Alexandra Pareira (?), 1 gedicht, ?, nog geen debuutbundel? 

14. Inge Bak (1968), 1 gedicht, NL, Nachtbloem – Katervoorde – 1994 
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Herfstnummer 96 – 2007 

1. Alain Germoz (1920) (pseudonym voor Alain Avermaete), VL, Fragments d’une identité: 

poemès - Les Eperonniers  - 1989 

2. Werner Lambersy (1941), BE, Carulea – VDH – 1967, nummer 90, nummer 103 

3. Lief Vleugels (1953), 4 gedichten, VL, Getij – P – 2005, nummer 87, nummer 90 

4. Liliane Melis (1957), 2 gedichten, VL, Zure regen - ? - ?, nummer 93 

5. Bert Lema (1969),2 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 86 

6. Kees Hermis (1941) (pseudoniem voor Cornelis Hendrik Herman Wisse), 2 gedichten, NL, 

Vrijgesproken – De Beuk -1977, nummer 87,nummer 94, nummer 99, nummer 105 

7. Henk van Kerkwijk (1940), 4 gedichten, NL, De vriendschap van kauwen en kraaien – 

Meulenhoff – 1966 

Opmerking: Guy Commerman schrijft een artikel over Alain Germoz en Werner Lambersy, dat samen 

drie gedichten telt.  

 

Winternummer 97 – 2007 

1. Paul van Ostaijen (1896-1928), 1 gedicht, VL, Music Hall – ? – 1916, nummer 86 

2. René hooyberghs (?), 3 gedichten, VL, Rond zijn – Bladen voor Poëzie – 1964, nummer 104 

3. Sylvie Marie (1984), 4 gedichten, VL, Zonder – Vrijdag + Podium – 2009 

4. Willemien Mensinga (1955), 2 gedichten, NL, Vaste grond – Eigen beheer – 2006 

5. Peter Wullen (1964), NL, 2 gedichten, Kelp – Driewerf – 2006, nummer 92 

6. Karel Wasch (1951), NL, 2 gedichten, Avondland – De Beuk 1980, nummer 86 

Opmerking: Leo van der Sterren publiceert het artikel „Facture Baroque en het 

oerheimwee‟ dat een gedicht van Paul van Ostaijen bevat.  

 

Lentenummer 98 – 2008 

1. Ngo Kabuta (1942), 3 gedichten, Kongo, nog geen debuutbundel? 

2. Lupa Barca (1963), 2 gedichten, IT, nog geen debuutbundel? 

3. Arlette Codfried (?), 1 gedicht, Suriname, nog geen debuutbundel? 

4. Nezami (1141-1209), 1 gedicht, Perzië, gedichten pas na zijn dood uitgegeven. 

5. Matthew Sweeney (1952), 3 gedichten, IER, A Dream of Maps - ? - 1981 

6. Hans Wap (1943), 1 gedicht, NL, Schoten en filtersigaretten – De Arbeiderspers – 1967, 

nummer 95 

7. Peter W.J. Brouwer (1965), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Harry M.P. Van de Vijfeijke (1946),  1 gedicht, NL, Als rukwinden de waslijn beproeven – 

Eigen Beheer  - 1986 

 

Zomernummer 99 – 2008 

1. Sallah Hassan (1960), 4 gedichten, Irak, Kuku en Tutu – ? -  1987 

2. Kees Hermis (1941), 3 gedichten, NL, Vrijgesproken – De Beuk – 1977, nummer 87, nummer 

93, nummer 96, nummer 105 

3. Jos Brabants (1947), 7 gedichten, VL, Blauwergrijs – De Kleine Uitgeverij - 1983 

4. Katelijn Vijncke (1959), 1 gedicht, Ikjes – ? - 1979 

5. Gertjan Willems (1988), 2 gedichten, ? , debuteert hier 
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Herfstnummer 100 – 2008 

1. Eric Brogniet (1956), BEL, 4 gedichten, Femme obscure – Chambelland / Le Pont de l‟Epée – 

1982 

2. Erik Vlaminck (1954), 3 gedichten, VL, Kringlopen – Bij Walter Soethoudt – 1978 

3. Alain Delmotte (1957), 1 gedicht, VL, Sociaal Realisme – Yang – 1983 

4. Sacha Blé (1971) (pseudoniem voor Andy De Smul) ,  2 gedichten, VL, Afwezigheid – Lannoo 

– 2003 

5. Eric Vandenwijngaerden (1955), VL, 4 gedichten, Onder de roos – Eigen beheer – 2003, 

nummer 93 

6. Frédéric Leroy (1974), VL, 3 gedichten, Gedichten – BnM – 2006, nummer 92 

7. Lucas Hirsch (1975), NL, 4 gedichten, Familie gebiedt – Arbeiderspers  - 2006, nummer 87 

8. Fatima Zohra Ilaha (1972), 12 gedichten, Marocco/VL, nog geen debuutbundel? 

9. Reine de Pelseneer (1982), 2 gedichten, VL, Doorgrond – P – 2005 

10. Xtine Mässer (1953), 6 gedichten, VL, Efemeriden – Mässer – 2001 

11. Emily Berry (1982), 1 gedicht, BRIT, nog geen debuutbundel? 

12. Pat Lowther (1935-1975), 2 gedichten, Canada, A stone diary – Oxford University Press - 

1977 

13. Marc Van Tongele (1956), 4 gedichten, VL, Zijgedichten – Poëziecentrum – 1994 

14. Xavier Roelens (1976), 4 gedichten, VL, Er is een spookrijder gesignaleerd – Contact – 2007 

15. Wim Geysen (1970), 1 gedicht, VL, Alles kwijt en niks verloren – Epo – 1997 

16. Erik Van Malder (1944), 1 gedicht, VL, Bovenkamers – Eigen beheer – 1960, nummer 101 

17. Rose Vandewalle (1942), 1 gedicht, VL, In haar zak een doek van staal – Wolkenbreuk - 1986 

18. Annmarie Sauer (1947), 1 gedicht, USA/VL, Jardin Public – Point – 1990 

19. Guy Commerman (1938), 1 gedicht, VL, Ik, jij, hij – Eigen Beheer – 1968, nummer 89, 

nummer 101, nummer 103 

 

Opmerking: 

20. Johanna Spaey publiceert het artikel „De vermoorde schrijver: de onvoltooide boeken van 

Bruno Schuz en Pat Lowther‟, dat enkele gedichten bevat. 

 

Winternummer 101 – 2008 

1. Erik van Malder (1944), 2 gedichten,VL, Bovenkamers – eigen beheer – 1960, nummer 100 

2. David Troch (1977), 1 gedicht, VL, Liefde is een stinkdier maar de geur went wel – Zuid & 

Noord – 2003 

3. Sven Cooremans (1970), 1 gedicht, VL, Myeline – P – 2003, nummer 93 

4. Guy Commerman (1938), 1 gedicht, VL, Ik, jij, hij – Eigen Beheer – 1968, nummer 89, 

nummer 100, nummer 103 

5. Sven Peeters (1977), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

 

Lentenummer 102 – 2009 

1. Annie M.G. Schmidt (1911), 1 gedicht, NL, Het fluitketeltje en andere versjes – Arbeiderspers 

- 1950 

2. Griet Menschaert (1977), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Hans Claus (1962), 4 gedichten, VL, Blauw, blauw, blauw – P – 1999 

4. Hanna Deboes (?), 3 gedichten, ?, debuteert hier 

5. Jacoline de Heer (1982), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 95 
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Opmerking: Het artikel „Ik heb van Louis gehouden: een gesprek met Tine van Buul‟ bevat een 

gedicht van Annie M.G. Schmidt.  

 

Zomernummer 103 – 2009 

1. Werner Lambersy (1941), 1 gedicht, BE, Caerulea - VDH – 1967, nummer 92, nummer 96 

2. David Scheinert (1916-1996), 3 gedichten, BE, Bien que la terre soit ronde - ? - 1950 

3. Guy Commerman (1938), 13 gedichten, VL,  Ik, jij, hij – Eigen Beheer – 1968, nummer 89, 

nummer 100, nummer 101 

4. Luc C. Martens (1956), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Patricia Lasoen (1948), 6 gedichten, VL , Ontwerp voor een Japanse houtgravure – ? - 1968 

6. Paul M. Borggreve (1973), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

7. Delphine Lecompte (1978), 1 gedicht, VL, De dieren in mij – De Contrabas – 2009 

8. Gerhard B. Burgers (?), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

9. Chantal Sap (1951),  2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

 

Herfstnummer 104 – 2009 

1. Dimitri Verbelen (?), 2 gedichten, VL, debuteert hier 

2. Gérard Leonard van den Eerenbeemt (1936),  4 gedichten, NL, Likhout/Zoethout  - Het smalle 

wedx – 1977, nummer 92 

3. Herman Hesse (1877-1962), 1 gedicht, DUI, Romantische Lieder - ? – 1898 

4. Hans Carossa (1878-1956), 2 gedichten, DUI, Gedichte - ? – 1910 

5. Peter Huchel (1903-1981) (pseudoniem voor Helmul Huchel), 1 gedicht, DUI, Gedichte - ? – 

1948 

6. Johannes Bobrowski (1917-1965), 2 gedichten, DUI, Sarmatische Zeit - ? - 1961 

7. Wim Meewis (?), 7 gedichten, VL, Uitlevering – Paradox – 1995 

8. René Hooyberghs (?), 3 gedichten, VL, Rond zijn – Bladen voor de poëzie – 1964, nummer 97 

9. Katrijn Bussche (?), 2 gedichten, ?, debuteert hier 

10. Angela van Loenen (?), 2 gedichten, ?, debuteert hier  

11. Emiel Willekens (1922-2009), 1 gedicht, VL, Fotogrammen – Ontwikkeling -1963, nummer 

95 

 

Opmerking: 

12. De redactie heeft het in het Woord vooraf over “poëzie anders bekeken” 

13. Henri-Floris Jespers en Luc Fierens hebben het over poëzie in de inleiding 

14. Henri-Floris Jespers publiceert het artikel „Conreet, sonoor, visueel?‟ dat handelt over poëzie 

15. Luc Fierens publiceert het artikel „Naas poesia totale?‟ 

16. Dit nummer bevat het artikel „Anthologie in woord en beeld‟, dat handelt over poëzie 

 

Winternummer 105 – 2009 

1. Hans Magnus Enzensberger (1929), 31 gedicht, DUI, Verteidigung der Wölfe – 1957 

2. Leo van der Sterren (1959), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

3. Daniël Van Ryssel (1940),  2 gedichten, VL, God voor gevorderden – Yang – 1970 

4. Kees Hermis (1944), 4 gedichten, NL, Vrijgesproken – De Beuk – 1977, nummer 87, nummer 

93, nummer 96, nummer 105 

5. Steven Graauwmans (1972), 6 gedichten, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 89, 

nummer 92 

6. Diederik Slijkerman (?),2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 93 
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Opmerking: Hans Magnus Enzensberger wordt gepubliceerd in drie verschillende bijdragen. 
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B.  Lijst van dichters die meerdere malen publiceerden 
 

Deze lijst bevat de dichters die minstens twee keer met dichtwerk in Gierik & NVT verschenen van 

2005 tot en met 2009. Er wordt telkens gespecificeerd of de verschillende publicaties voor of na hun 

debuutbundel verschenen. Een derde optie is dat de dichter nog niet over een debuutbundel beschikt. 

 

Naam Voor debuut Na debuut (Nog) geen 

debuutbundel 

Eric Rosseel (VL) 2 1  

Paul van Ostaijen (VL)  2  

Bert Lema (VL) 1 1  

Karel Wasch (NL)  2  

Lucas Hirsch (NL) 1 1  

Mark Meekers (VL)  3  

Liliane Melis
255

 (VL)  2  

Alvert Kostverloren (NL)   2 

Kees Hermis (NL)  5  

Guy Commerman (VL)  4  

Lief Vleugels (VL)  3  

Thierry Deleu (VL)  2  

Pieter Luyckx  (VL)   2 

Steven Graauwmans (VL) 2 1  

Gérard Leonard van den 

Eerenbeemt (NL) 

 2  

Frédéric Leroy (VL)  2  

Sven Cooremans (VL)  2  

Diederick Slijkerman (NL)   2 

                                                 

 
255

 Liliane Melis publiceerde twee keer in de onderzochte nummers. Het publicatiejaar van haar debuutbundel  

    Zure Regen is mij echter onbekend. Wel vond ik de gegevens van een andere bundel Een schreeuw in het  

   duister uitgegeven bij ‟t Kofschip in 1991. Dit houdt in dat daar debuutbundel van voor 1991 moet dateren,  

   en ze bijgevolg na haar debuut in dit tijdschrift gepubliceerd werd. 
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Eric van de Wijngaerden (VL)  2  

Hans Wap (NL)  2  

Emiel Willekens (VL)  2  

Jacoline De Heer (VL)   2 

Werner Lambersy (BE)  3  

Eric Van Malder (VL)  2  

Peter W.J. Brouwer (NL)   2 

René Hooyberghs (VL)  2  

Joanne Limburg (ENG)  2  
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BIJLAGE 3 

Onderzoekslijsten De Brakke Hond 

A. Onderzoekslijsten 

Nummer 86 – maart 2005 

1. Steven Graauwmans (1972), 3 gedichten, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 97, 

nummer 101, nummer 102 

2. Marc Van Biezen (1968), 1 gedicht, NL, Afwezigheidsassistenten – Rotchild & Bach – 2007, 

nummer 97 

3. Stefaan van den Bremt (1941), 2 gedichten, VL, Sextant (debuut onder pseudoniem Stevi 

Braem) - ? – 1968, nummer 89, nummer 94, nummer 95, nummer 102 

4. W.B. Yeats (1865-1939), 1 gedicht, Iers, Mosada : a Dramatic Poem  –Sealy, Bryers & 

Walker – 1886  

Opmerking: Marnix Verplancke publiceerde het artikel „De wereld zou me dankbaar moeten zijn‟ 

dat handelt over W.B. Yeats vertrekkende van een gedicht. 

Nummer 87 – 2005 

1. Mischa Andriessen (1970), 3 gedichten, NL, Uitzien met D – De Bezige Bij – 2009, nummer 

94 

2. Harry van Bokhoven (1957), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Marc Dugardin (1946), 1 gedicht, B (Waals), Connivences - Vérités, - 1982 

4. Deen Engels (1926), 1 gedicht, NL, Afwachten in de koelkast – Kofschip-Kring – 1991, 

nummer 91, nummer 99, nummer 104 

5. Jan Loogman (1951), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

6. Wannes Daemen (1974), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 88 – 2005 

1. Bert Lema (1969), 5 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 91, nummer 93, nummer 94, nummer 97, nummer 98, nummer 99, nummer 104 

2. Margreet Schouwenaar (1955), 2 gedichten, NL, De drempel die vertrek is – Querido – 1992, 

nummer 99 

3. Peter Jansen (1939), 1 gedicht, NL, Wassen verleden – Kirjaboek – 2004  

4. Marc Van Caelenberg (1936), 1 gedicht, VL, geen debuutbundel. 

5. Philip Hoorne (1964), 1 gedicht, VL, Niets met jou –521 – 2002, nummer 95, nummer 101 

6. Rudi Hermans (1953), 1 gedicht, NL, Stuk gelijk – Manteau – 2005 

7. Bart Mariën (1980), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

8. John Wilmot (1647-1680), 1 gedicht, ENG, nog geen debuutbundel? 

Nummer 89 – 2005 

1. Frédéric Leroy (1974), 5 gedichten, VL, Gedichten – BnM – 2007, nummer 95, nummer 98 

2. Cor Gordijn (1969), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

3. Leo Hermens (1961), 1 gedicht, NL, Totzoverdetover – Atlas – 2005  

4. Vincent Leguerre (1973), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 94, nummer 98 

5. Sandra Burgers (1969), 2 gedichten, NL, ongewerveld – Holland – 2008, nummer 91, nummer 

102 

6. Stefaan van den Bremt, (1941) 1 gedicht, VL, Sextant - ? – 1968, nummer 86, nummer 94, 

nummer 95, nummer 102  
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7. Kallimachos, (3
e
 E vc) en Antipatros van Sidon (2

e
 E vc), 2 gedichten, vertaald door Patrick 

Lateur. 

 

Nummer 90 – maart 2006 

1. Oliver Friggieri (1947), 3 gedichten, MALTA, Mal-Fanal Hemm Harstek Tixghel  - 1988  

2. Jan De Bruyn (1959), 3 gedichten,VL, debuteert hier. 

3. Kees Engelhart (1957), 1 gedicht, NL, Wereldsuccessen - BnM – 2006, nummer 102 

4. David Troch (1977), 1 gedicht, VL, Liefde is een stinkdier maar de geur went wel – Zuid & 

Noord – 2003  

5. Jet H.H. Crielaard (1975), 1 gedicht, NL, Beeldtaal - ? - 2003 

6. Rommert Boonstra (1942), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 97 

7. Ad Poppelaars (?), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Peter Wullen (1964), 1 gedicht, VL, Kelp – Driewerf - 2006 

9. Hedwig Selles (1968), 3 gedichten, NL, Jaarringen – De Beuk – 2002 , nummer 97 

10. Femke Ponsioen (1969), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 91 – juni 2006 

1. Bert Lema (1969), 5 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 93, nummer 94, nummer 97, nummer 98, nummer 99, nummer 104 

2. Deen Engels (1926), 1 gedicht, NL, Afwachten in de koelkast – Kofschip-Kring – 1991, 

nummer 87, nummer 99, nummer 104 

3. G.M. Berelaf (1963) (pseudoniem voor Maurice Maes), 1 gedicht, NL, Het harnas – 

Opwenteling – 2004  

4. Anna Winter (1958), 1 gedicht, ?, Blindganger – P – 2003  

5. Miguel Declercq (1976), VL, Personages – De Arbeiderspers – 1997 en Reinout Verbeke 

(1981), VL, nog geen debuutbundel?; 1 gedicht 

6. Johan Hendrikx (1958), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

7. Sandra Burgers (1969), 2 gedichten, NL, ongewerveld – Holland – 2008, nummer 89, nummer 

102 

8. Bennie Mous (1982), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

9. Henk Van Kerkwijk (1940) (pseudoniem voor Hendrik Van Kerkwijk), 2 gedichten, NL, De 

vriendschap van kauwen en kraaien – Meulenhoff – 1966, nummer 96 

10. Henri de Tirlemont (pseudoniem voor Harry van Tienen) (1952), 1 gedicht, NL, nog geen 

debuutbundel? 

11. Estelle Boelsma (1971), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

12. Guy Dierckx (1958), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

13. Jeroen Boone (1978), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 93, nummer 102  

Nummer 92 – herfst 2006 

Geen poëtische bijdragen. 

Nummer 93 – winter 2006 

1. Xavier Roelens (1976), 6 gedichten,VL, Er is een spookrijder gesignaleerd – Contact – 2007, 

nummer 95 

2. Chris Honingh (1951) , 5 gedichten, NL, De uitvinder – Querido – 1991, nummer 95 

3. Anne Büdgen (1979), 1 gedicht, NL,  Ze hapte van een tomaat – De Arbeiderspers – 2007  

4. Frederik Lucien De Laere (1971), 1 gedicht, VL, Paniek in het circus – Poëziecentrum – 2003  

5. Koen Sneyers (1962), 1 gedicht, ?, nog geen debuutbundel? 

6. Tamara Binken (1992), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 99 

7. Sander De Vaan (1963), 2 gedichten, NL, Plunder de dag – De Witte Uitgeverij – 2010 

8. Bert Lema (1969), 3 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 94, nummer 97, nummer 98, nummer 99, nummer 104 

9. Marco Antonio Campos (1949), 6 gedichten, Mexico, Muertos y disfraces - ? – 1974  
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10. Jeroen Boone (1978), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 91, nummer 102 

 

Nummer 94 – 2007 

1. Guido De Bruyn (1955), 7 gedichten, VL, Het achterwerk van het geluk – P – 2004  

2. Onno Kosters (1962), 1 gedicht, NL, Callahan en andere gedaanten – Contact – 2004  

3. Edwin Fagel (1973), 1 gedicht, NL, Uw Afwezigheid – Nieuw Amsterdam – 2007  

4. Jan Doornbos (1957), 1 gedicht, NL, Vandaag is van glas – De Distel – 2004  

5. Ivo Allewaert (1980), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

6. Mischa Andriessen (1970), 2 gedichten, NL, Uitzien met D – De Bezige Bij – 2009, nummer 

87 

7. Charles Simic (1938), 5 gedichten, USA, What the Grass Says – 1967  

8. Wouter Ydema (1983), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

9. Marloes Hoeks (1977), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 99 

10. Vincent Leguerre (1973), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 89, nummer 98 

11. Bert Lema (1969), 6 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 93, nummer 97, nummer 98, nummer 99, nummer 104 

12. Stefaan van den Bremt (1941), 2 gedichten, VL, Sextant (debuut onder pseudoniem Stevi 

Braem) - ? – 1968, nummer 86, nummer 89, nummer 95, nummer 102  

 

Nummer 95 – zomer 2007 

1. Johan de Boose (1962), 2 gedichten, VL, Wegen naar Insomnia: elegieën voor Marina 

Tsvetajeva – Poëziecentrum – 1996  

2. Frank de Crits (1942), 4 gedichten, VL, Drieëndertig werkwoorden en andere miezerigheden, 

Soethoudt – 1976  

3. Jean-Marie de Smet (1944), 4 gedichten, VL, Vluchtig als de jaren – Colibrant – 1978  

4. Alain Delmotte (1957), 2 gedichten, VL, Sociaal realsime – Yang - 1983 

5. Hélène Gelèns (1967), 1 gedicht, NL, Niet beginnen bij het hoofd – 521 – 2006 

6. Peter Ghyssaert (1966), 1 gedicht, VL, Honingtuin – Bakker – 1991  

7. Koenraad Goudeseune (1965), 4 gedichten, VL, Dat ze mij leest – Atlas – 1998  

8. Hans Groenewegen (1956), 2 gedichten, NL, Grondzee - Slibreeks- 2000 

9. Lucas Hirsch (1975), 2 gedichten, NL, Familie gebiedt – De Arbeiderspers – 2006  

10. Chris Honingh (1951) , 8 gedichten, NL, De uitvinder – Querido – 1991, nummer 93 

11. Philip Hoorne (1964), 3 gedichten, VL, Niets met jou –521 – 2002, nummer 88, nummer 101 

12. Roland Jooris (1936), 1 gedicht, VL, Gitaar – eigen beheer – 1956  

13. Marc Kregting (1965), 1 gedicht, NL, De gezel – Perdu – 1994  

14. Ruth Lasters (1979), 1 gedicht, VL, Vouwplannen – Meulenhoff/Manteau - 2007 

15. Frédéric Leroy (1974), 1 gedicht, VL, Gedichten – BnM – 2007, nummer 89, nummer 98 

16. Thomas Möhlmann (1975), 1 gedicht, NL, De vloeibare liefde, Prometheus, 2005 

17. Xavier Roelens (1976), 2 gedichten,VL, Er is een spookrijder gesignaleerd – Contact – 2007, 

nummer 93 

18. Arne Schoenvuur (1981) (pseudoniem voor Hannes Couvreur), 3 gedichten, VL, nog geen 

debuutbundel?, nummer 101 

19. Stefaan van den Bremt (1941), 4 gedichten, VL, Sextant (debuut onder pseudoniem Stevi 

Braem) - ? – 1968, nummer 86, 89, nummer 94, nummer 102 

20. Han van der Vegt (1961), 1 gedicht, NL, Oker – Ijzer – 1993  

21. Elma van Haren (1954), 1 gedicht, NL, De reis naar het welkom – De harmonie – 1988  

22. Dirk Vekemans (1962), 4 gedichten, VL, Spelen dat het donker wordt – ? – 2007, nummer 

101 

23. Herlinde Vekemans (1961), 1 gedicht, VL, Versneden – Poëziecentrum - 2005 

24. Bouke Vlierhuis (1976), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

25. Bart Vonck (1957), 1 gedicht, VL, Tijdgenoot: wandelaar – Pablo Nerudafonds – 1986  

26. Samuel Vriezen (1973), 1 gedicht, NL, 4 zinnen – Wereldbibliotheek – 2008  

27. Enheduana (2285 – 2250 vc) , 1 gedicht, Akkadische, pas na haar dood werden haar 

gedichten gepubliceerd 
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28. Anne Carson (1950), 1 gedicht, CAN, nog geen debuutbundel? 

29. Max Jacob (1876 – 1944), 6 gedichten, FR, nog geen debuutbundel? 

30. Juan Manuel Roca (1946), 7 gedichten, Columbia, Memoria del agua – ? – 1973  

31. Gust Gils (1924 – 2002), 5 gedichten, VL, Partituur voor vlinderbloemigen – ? – 1953   

32. Angel Campos Pampano (1957), 3 gedichten, ESP, Materia del olvido – ? – 1986  

33. Augustin Fernandez Mallo (1967), 1 gedicht, ESP, Yo siempre regreso a los pezones y al 

punto 7 del Tractatus (I Always Return To Nipples And Point 7 of the Tractatus) - ?– 2001  

34. Juan Carlos Mestre (1957), 1 gedicht, ESP, Siete poemas escritos junto a la lluvia - 

Colección Amarilis - 1982 

35. Luuk Gruwez (1953), 3 gedichten, VL, Stofzuigergedichten – Noorderlicht – 1973 

 

Opmerking: 

1. Jan-Willem Van Der Weij heeft het in de proloog over „Vrije vorm of “subliem extract”? Over 

functies en contexten van prozagedichten‟ 

2.  Alain Delmotte publiceert het artikel „Alles wat proza is, is eveneens vers en wat verzen zijn, 

is ook proza‟ 

3.  Didi De Paris publiceert het artikel „Van prozagedicht naar hyper/con/text?‟ 

4.  Patrick Peeters publiceert het artikel „Pas gekend is het ongekende wanneer het als ongekend 

wordt: enkele kanttekeningen bij een prozagedicht van Dirk Van Bastelaere‟ 

5.  Xavier Roelens publiceert het artikel „Subject: Re: themanummer over het prozagedicht‟ 

Nummer 96 – herfst 2007 

1. Jess de Gruyter (1973), 1 gedicht, VL, I thought we just left that party – Poëziecentrum – 2005  

2. Jurgen Tas (1979), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Pieter Dobbelsteen (1973), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

4. Pim Te Bokkel (1983), 2 gedichten, NL, Wie trekt de regen aan – Nieuw Amsterdam – 2007  

5. Delphine Lecompte (1978), 2 gedichten, VL, De dieren in mij - De Contrabas – 2009, nummer 

99, nummer 101, nummer 104 

6. Jacoline de Heer (1982), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

7. Els de Leeuw (1979), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Henk van Kerkwijk (1940) (pseudoniem voor Hendrik van Kerkwijk), 3 gedichten, NL, De 

vriendschap van kauwen en kraaien – Meulenhoff – 1966, nummer 91  

Nummer 97 – winter 2007 

1. Bert Lema (1969), 8 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 93, nummer 94, , nummer 98, nummer 99, nummer 104 

2. Chrétien Breukers (1965), 1 gedicht, NL, De rand van het domein – Wel – 1989  

3. Hedwig Selles (1968), 1 gedicht, NL, Jaarringen – De Beuk – 2002 , nummer 90 

4. Michael Bijnens (1990) , 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Rommert Boonstra (1942), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 90 

6. Bjarne Donderdag (1953) (pseudoniem voor Joris Denoo), 1 gedicht, VL, Dagboek van de 

dichter – Ampersand & Tilde – 2005  

7. Geert Beullens (1970), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 99 

8. Steven Graauwmans (1972), 1 gedicht, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 86, 

nummer 101, nummer 102 

9. Marc Van Biezen (1968), 3 gedichten, NL, Afwezigheidsassistenten – Rotchild & Bach – 

2007, nummer 86 

Nummer 98 – lente 2008 

1. Jean Marie De Smet (1944), 2 gedichten, VL, Vluchtig als de jaren – Colibrant - 1978 

2. Marwin Vos (1962), 3 gedichten, NL, Zij is niet vast, zij is veranderbaar – BnM – 2006  

3. Vincent Leguerre (1973), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 89, nummer 94 

4. Frédéric Leroy (1974), 5 gedichten, VL, Gedichten – BnM – 2007, nummer 89, nummer 95,  

5. Bart De Block (1978), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 
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6. Rachel Meijer (1952) (pseudoniem voor Joke Hoenderdos), 3 gedichten, NL, Heilige 

schoenen – Writehi(s)tory – 2007  

7. Bert Lema (1969), 8 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 93, nummer 94, , nummer 97, nummer 99, nummer 104 

Nummer 99 – zomer 2008 

1. Margreet Schouwenaar (1955), 4 gedichten, NL, De drempel die vertrek is – Querido – 1992, 

nummer 88 

2. Dennis Gaens (1982), 1 gedicht, NL, debuut verwacht in het najaar van 2010 

3. Deen Engels (1926), 2 gedichten, NL, Afwachten in de koelkast – Kofschip-Kring – 1991, 

nummer 87, nummer 91, nummer 104 

4. Tamara Binken (1992), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 93 

5. Geert Beullens (1970), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 97 

6. Marloes Hoeks (1977), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?,  nummer 94 

7. Delphine Lecompte (1978), 2 gedichten, VL, De dieren in mij - De Contrabas – 2009, nummer 

96, nummer 101, nummer 104 

8. Kristiaan Geerts (1951), 1 gedicht, VL, Andante der wolken - ? – 1973  

9. Geert S. Simonis (1984), 1 gedicht, VL, Never mind the pistols: gedichten van een onderhond  

- Bakermat - 2005 

10. Jan Geerts (1972), 2 gedichten, VL, Tijdverdriet en andere seizoenen – P - 2004 

11. Bert Lema (1969), 4 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 93, nummer 94, nummer 97, nummer 98, nummer 104 

12. Lies Van Gasse (1983), 4 gedichten, VL, Hetzelfde gedicht steeds weer – Wereldbibliotheek – 

2008 

Nummer 100 – herfst 2008 

Geen poëtische bijdragen. 

Nummer 101 – winter 2008 

1. André van der Veeke (1947), 1 gedicht, NL, Het sacrament van de sneeuw - ? – 1992  

2. Juliën Holtrigter (1946) (pseudoniem voor Henk Loenen), 1 gedicht, NL, Omwegen – 

Mozaïek – 2001  

3. Delphine Lecompte (1978), 3 gedichten, VL, De dieren in mij - De Contrabas – 2009, nummer 

96, nummer 99, nummer 104 

4. Adriaan Krabbendam (1955), 1 gedicht, NL, nog geen debuut. 

5. Arne Schoenvuur (1981) (pseudoniem voor Hannes Couvreur), 1 gedicht, VL, nog geen 

debuutbundel?, nummer 95 

6. Philip Hoorne (1964), 1 gedicht, VL, Niets met jou –521 – 2002, nummer 88, nummer 95 

7. John Schoorl (1961), 1 gedicht, NL, A Capella – Van Gennep – 2007  

8. Dirk Vekemans (1962), 1 gedicht, VL, Spelen dat het donker wordt – ? – 2007, nummer 95 

9. Kees Klok (1951), 1 gedicht, NL, Kruispunt internationaal – Kruispunt – 2001  

10. Steven Graauwmans (1972), 1 gedicht, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 86, 

nummer 97,  nummer 102 

11. Hans Van Willigenburg (1963), 1 gedicht, NL, Objectief verzuipen – De Contrabas – 2008  

12. Sylvie Marie (1984) (pseudoniem voor Sylvie De Coninck), 2 gedichten, VL, Zonder –

Vrijdag/Podium – 2009 

13. Jabik Veenbaas (1959), 2 gedichten, NL, Metropolis – Bornmeer – 2001  

14. Fred Papenhove (1956), 1 gedicht, NL, De rode soldatenvis (Poisson – Soldat Rouge) – 

Holland – 2005  

15. Wim Brands (1959), 1 gedicht, NL, Zwemmen in de nacht – Veen - 1995 

16. Maarten Inghels (1988), 1 gedicht, VL, Tumult – Van Gennep – 2008, nummer 102 

17. Menno van der Beek (1967), 1 gedicht, NL, Waterdicht - ? – 2002  

18. Charles Ducal (1952) (pseudoniem voor Frans Dumortier), 6 gedichten, VL, Het huwelijk - ? – 

1987  
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Nummer 102 – maart 2009 

1. Jeroen Boone (1978), 1 gedicht, nog geen debuutbundel?, nummer 91, nummer 93 

2. Homeros (ca. 800 vc – ca. 750 vc), 1 gedicht, GR, zijn gedichten werden pas na zijn dood 

gepubliceerd 

3. Johan Wambacq (1950), 6 gedichten, VL, geen debuut 

4. Christophe M. Declercq (?) , 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Maarten Inghels (1988), 1 gedicht, VL, Tumult – Van Gennep – 2008, nummer 101 

6. Sandra Burgers (1969), 1 gedicht, NL, ongewerveld – Holland – 2008, nummer 89, nummer 

91 

7. Steven Graauwmans (1972), 3 gedichten, VL, Uitzicht Lotto – Holland – 2006, nummer 86, 

nummer 97, nummer 101 

8. Jan Paul Westgeest (1972), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

9. Kees Engelhart (1957), 1 gedicht, NL, Wereldsuccessen – BnM – 2006, nummer 90 

10. Harry M.P. van de Vijfeijke (1946), 2 gedichten, NL, Als rukwinden de waslijn beproeven – 

eigen beheer - 1986 

11. Francesca G. Luca (1987), 1 gedicht, Kazachstan, nog geen debuutbundel? 

12. Amarantha Groen (1989), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel. 

13. Maarten Embrechts (1964), 3 gedichten, ?, debuteert hier. 

14. Jan Aelberts (1985), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

15. Stefaan van den Bremt (1941), 2 gedichten, VL, Sextant (debuut onder pseudoniem Stevi 

Braem) - ? – 1968, nummer 86, nummer 89, nummer 94, nummer 95 

16. Alejandro Aura (1944), 2 gedichten, Mexico, Cinco veces le flor, in Poesía Joven de México - 

? - 1967  

Nummer 103 – juni 2009 

1. Chika Unigwe (1974), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

2. Elvis Peeters (pseudoniem voor Jos Verlooy) (1955), 1 gedicht, VL, Dichter – Podium – 2008  

3. Karel Sergen (1954) (pseudoniem voor Karel Segers), 1 gedicht, VL, Zonder verhaal – 

Leuvense Schrijversaktie - 1984 

4. Peter Holvoet-Hanssen (1960), 1 gedicht, VL, Dwangbuis van Houdini – Prometheus – 2008  

5. Kamiel Vanhole (1954 – 2008), 10 gedichten, VL, Landschap van Laura – Dedalus – 1992 

 

Nummer 104 – september 2009 

1. Freek De Smedt (1982), 1 gedicht, VL, nog geen debuut. 

2. Joris Iven (1954), 5 gedichten, VL, Galerie de Taxus – Manteau – 1987  

3. Bert Lema (1969), 4 gedichten, VL, Traag is uw verbazing – Ampersand & Tilde – 2007, 

nummer 88, nummer 91, nummer 93, nummer 94, nummer 97, nummer 98, nummer 99 

4. Deen Engels (1926), 4 gedichten, NL, Afwachten in de koelkast – Kofschip-Kring – 1991, 

nummer 87, nummer 91, nummer 99 

5. Delphine Lecompte (1978), 6 gedichten, VL, De dieren in mij - De Contrabas – 2009, nummer 

96, nummer 99, nummer 101 

6. Luis Miguel Aguilar (1956), 3 gedichten, Mexico, nog geen debuutbundel? 

Nummer 105 – december 2009 

1. Erwin Steyaert (1959), 8 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

2. Sharon Olds (1942), 4 gedichten, USA, The wellspring - ? - 1996 

3. Jan H. Mysjkin (1955), 15 gedichten, VL, Vormbeeldige gedichten – Grijm - 1985 

4. Antonio Deltoro (1947), 5 gedichten, Mexico, nog geen debuutbundel? 
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B. Lijst van dichters die meerdere malen publiceerden 

 
Naam Voor 

debuut 

Na debuut Onbekend Nog geen 

debuutbundel 

Debuteert 

hier 

Steven Graauwmans 

(VL) 

1 3    

Marc van Biezen (NL) 2     

Stefaan van den Bremt 

(VL) 

 5    

Mischa Andriessen (NL) 2     

Deen Engels (NL)  4    

Bert Lema (VL) 3 3 1   

Philip Hoorne (VL)  3    

Margreet Schouwenaar 

(NL) 

 2    

Sandra Burgers (NL) 1    1 

Vincent Leguerre (NL)    3  

Frédéric Leroy (VL)  2 1   

Kees Engelhart (NL) 1 1    

Rommert Boonstra (NL)    2  

Hedwig Selles (NL)  2    

Henk Van Kerkwijk 

(NL) 

 2    

Xavier Roelens (VL)  1 1   

Chris Honingh (NL)  2    

Tamara Binken (NL)    2  

Marloes Hoeks (NL)    2  
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Jean Marie De Smet 

(VL) 

 2    

Arne Schoenvuur (VL)    2  

Dirk Vekemans (VL)  1 1   

Delphine Lecompte (VL) 4     

Jeroen Boone (VL)    3  

Geert Beullens (VL)    2  

Maarten Inghels (VL)  1 1   
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BIJLAGE 4 

Onderzoekslijsten Met Andere Zinnen 

A. Onderzoekslijsten 

Nummer 1 – februari 2005 

1. Leo Hugo Kranenburg (1983), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

2. Frederic Evrard (1982), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Tim Everaerts (1987), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

4. Wouter Dewit (1981), 2 gedichten, NL, Bundel! - ? - ?, nummer 3 

5. Willem Maes (1987), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

6. Anna De Bruyckere (1987), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 3, nummer 7 

7. Derk Walters (1980), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 2 

8. Kris Lauwereys (1979), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

9. Quintin Wierenga (1985), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

10. Maarten Derre (1983), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

11. Kelly Verbruggen (1984), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

12. Philip Vermeire (1982), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

13. Nina Luyben (1986), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 3 

14. Lizzy Bleumers (1981), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

15. Roos Laurens (1985), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

16. Sofie Verdoodt (1983), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 2 

17. Joosje Peters (1987), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 2 – zomer 2005 

1. Wouter Claeys (1981), 3 gedichten, VL, Donker is licht uitgedrukt – Uitgeverij Zuid & Noord  

- 2005, nummer 6, nummer 7 

2. Sofie Verdoodt (1983), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 1 

3. Derk Walters (1980), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 1 

4. Lies Van Gasse (1983), 2 gedichten, VL, Hetzelfde gedicht steeds weer – Wereldbibliotheek – 

2008, nummer 4/5 

5. Carl De Strycker (1981), 3 gedichten, AU, VL, Bladstad – DiVers – 2003, nummer 8 

6. Joke Prinsen (1982), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

7. .hans (1981), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Maarten Crappé (1983), 2 gedichten, VL, Binnen deze muren – Bakermat – 2001 

9. Pieter Vermeulen (1983), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

 

Nummer 3 – oktober 2005 

1. Maaike Neuville (1983), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 4/5, nummer 6 

(x2) 

2. Mark Lotterman (1984), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

3. Wouter Dewit (1981), 1 gedicht, NL, Bundel! – ? – ?, nummer 1 

4. Ann Verbeke (1984), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Frédéric Leroy (1943), 3 gedichten, VL, Gedichten - BnM – 2006 

6. David Troch (1977), 2 gedichten, VL, Liefde is een stinkdier maar de geur went wel – Zuid & 

Noord – 2003 

7. Nina Luyben (1986), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 1 

8. Jim Bruckers (1981), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

9. Michel Dijkstra (1982), 2 gedichten, NL, debuteert hier. 

10. Leonie Eijsdens (1985), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 
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11. Evelien Vantomme (1982), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

12. Anna de Bruyckere (1987), 1 gedicht, US, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 1, nummer 7 

13. Jordy Keupink (1986), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 4/5 – voorjaar 2006 

1. Vicky Francken (1989), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel, nummer 6 (x2) 

2. Lies Van Gasse (1983), 3 gedichten, VL, Hetzelfde gedicht steeds weer – Wereldbibliotheek – 

2008, nummer 2 

3. Bo Vanluchene (1988), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel, nummer 9 (2x) 

4. Ineke Riem (1980), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

5. Verdano (pseudoniem voor Cyriel Pirard/ Victor Van der Daelen) (1950-2006), 1 gedicht, ?, 

nog geen debuutbundel. 

6. Maaike Neuville (1983), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 3, nummer 6 (x2) 

7. Nienke van Turnhout (1987), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Sanne Swinkels (1988), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

9. Willem Paul Boon (1983), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

10. Freek Vielen (1985), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

11. Marijke Verstraeten (1981), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

12. Michel Krott (1973), 2 gedichten, NL, Herbestemming – Eigen beheer – 2003 

Nummer 6 – januari 2007 

1. Ingrid Kielen (1988), 1 gedicht (voorpagina), NL, nog geen debuutbundel? 

2. Maaike Neuville (1983), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 3, nummer 4/5 

3. Stijn van der Stockt (1983), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

4. Yannick Dangre (1987), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Jeroen Dera (1986), 2 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 12 

6. Maaike Neuville (1983), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel?, nummer 3, nummer 4/5 

Vicky Francken (1989), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel, nummer 4/5 

Wouter Claeys ( 1981), 1 gedicht, Donker is licht uitgedrukt – Uitgeverij Zuid & Noord  - 

2005, nummer 2, nummer 7 

7. Sylvie Marie (1984), 1 gedicht, VL, Zonder – Vrijdag + Podium – 2009, nummer 12, nummer 

13 

8. Vicky Francken (1989), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel, nummer 4/5 

9. Ellen Deckwitz (1982), 1 gedicht, NL, nog geen debuutbundel. 

10. Floor Deroo (1986), 2 gedichten, VL, Stille plek – Bakermat - 2006 

11. Johan Clymans (1979), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Opmerking: de zesde bijdrage gaat om een artikel geschreven door Derk Walters waarin poëzie 

van de drie genoemde dichters aan bod komt. Het artikel kreeg de titel „Een goed gedicht is 

krachtiger dan een schilderij: ontmoeting met Maaike Neuville, Vicky Francken en Wouter 

Claeys‟. 

Nummer 7 – zomer 2007 

1. Lieke Marsman (1990), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

2. Arne Pauwels (1982), 5 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Wouter Claeys (1981), 2 gedichten, VL, Donker is licht uitgedrukt – Uitgeverij Zuid & Noord  

- 2005, nummer 2, nummer 6 

4. Christoffel Hendrickx (1983), 2 gedichten, VL, Altijd hetzelfde anders (onder pseudoniem 

Eisenik) – Writehi(s)tory - ? 

5. Anna De Bruyckere (1987), 5 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 1, nummer 3 

6. Wouter Steyaert (pseudoniem van Tim Wouters) (1982), 2 gedichten, VL, nog geen 

debuutbundel? 
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Omerking: dit nummer bevat ook het artikel „Tot het succes naar het hoofd stijgt‟: over 

publiceren en debuteren in het Nederlandse taalgebied, door Xavier Roelens. 

Nummer 8 – winter 2008 

1. Ingeborg Klarenberg (1988), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

2. Jurre van den Berg (1986), 3 gedichten,  NL, Avondkikkers – Stichting Universiteitsblad 

Groningen – 2006, nummer 14 

3. Nadia Van Pelt (1987), 1 gedicht, NL,  debuteert hier. 

4. Edward Hoornaert (1981), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

5. Carl De Strycker (1981), 2 gedichten, VL, Bladstad – DiVers – 2003, nummer 2 

6. Ijssel de Kwartelaere (1982), 3 gedichten, NL, debuteert hier. 

7. Yannick Dangre (1987), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

8. Wouter Rogiest (1980), 2 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 9 – juni 2008 

1. Bo Vanluchene (1988), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel, nummer 4/5 

2. Simon Horsten (1986), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

3. Maarten Das (1980), 3 gedichten, NL, De voddenman zingt – Holland – 2005 

4. Ben Huizinga (1987), 6 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

5. Helene Cosyn (1988), 3 gedichten, VL, debuteert hier. 

6. Bo Vanluchene (1988), 13 gedichten, VL, nog geen debuutbundel, nummer 4/5 

7. Elke Desanghere (1987), 3 gedichten, VL, debuteert hier. 

Nummer 10 – oktober 2008 

1. Jan Aelberts (1985), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel. 

2. Nelleke Honcoop (1989), 5 gedichten, NL, Werelds Waan Zin – eigen beheer - 2007 

3. Y.M. Dangre (1987), 4 gedichten, VL, debuut verwacht in 2011. 

4. Alexis R. Jaupart (1983), 4 gedichten, VL, Capri - ? - ? 

5. Saskia van Kampen (1989), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 11 – januari 2009 

1. Dennis Gaens (1982), 3 gedichten, NL, verwacht in najaar 2010 

2. Maarten Inghels (1988), 5 gedichten, VL, Tumult – Van Gennep – 2008 

3. Tsead Bruinja (1974), 3 gedichten, NL, De izers yn it read/De wijzers in het rood – Bornmeer 

– 2000 

4. Jona Soete (1986), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 12 – april 2009 

1. Sylvie Marie (1984), 3 gedichten, VL, Zonder – Vrijdag + Podium – 2009, nummer 6, 

nummer 13 

2. Amarantha Groen (1989), 5 gedichten, NL, nog geen debuutbundel. 

3. Maud Vanhauwaert (1984), 5 gedichten, VL, Verenigde Straten – De Tijd - ? 

(heruitgave: bij Querido – 2010) 

4. Jeroen Dera (1986), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel?, nummer 6 

5. Frank Keizer (1987), 8 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

6. Alexander Baneman (1986), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

7. Marie Meeusen (1981), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 13 – juli 2009 

1. Nikki Dekker (1989), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 
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2. Nic Castle (1991), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

3. Peter Hoffmann (1982), 4 gedichten, VL, debuteert hier. 

4. Sylvie Marie (1984), 4 gedichten, VL, Zonder – Vrijdag + Podium – 2009, nummer 6, 

nummer 12 

5. Laura Tack (1988), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

6. Reinier Radote (1985), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

Opmerking: dit nummer bevat het artikel „Een methode om de werkelijkheid te vatten: Gesprek 

met Sylvie Marie‟. 

Nummer 14 – november 2009 

1. Maarten Goethals (1985), 5 gedichten, VL, debuteert hier. 

2. Ellen van de Corput (1988), 5 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

3. Jurre van den Berg (1986), 3 gedichten,  NL, Avondkikkers – Stichting Universiteitsblad 

Groningen – 2006, nummer 8 

4. Harm Hendrik ten Napel (1991), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

5. Martijn Teerlinck (1987), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel. 

Opmerking: dit nummer bevat het artikel „Een poging de werkelijkheid te bestrijden door deze in 

kaart te brengen: Gesprek met Jurre van den Berg‟ 
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B. Lijst van dichters die meerdere malen publiceerden 
 

Deze lijst bevat de dichters die minstens twee keer met dichtwerk in Met Andere Zinnen verschenen 

van 2005 tot en met 2009. Er wordt telkens gespecificeerd of de verschillende publicaties voor of na 

hun debuutbundel verschenen. Een derde optie is dat de dichter nog niet over een debuutbundel 

beschikt. 

Naam Voor debuut Na debuut Nog geen 

debuutbundel 

Wouter Dewit
256

 (1981)    

Anna De Bruyckere (1987)   3 

Derk Walters (1980)   2 

Nina Luyben (1986)   2 

Sofie Verdoodt (1983)   2 

Lies Van Gasse (1983) 2   

Carl De Strycker (1981)  2  

Maaike Neuville (1983)   4 

Vicky Francken (1989)   3 

Bo Vanluchene (1988)   3 

Jeroen Dera (1986)   2 

Wouter Claeys
257

 (1981)  2  

Jurre van den Berg (1986)  2  

Sylvie Marie(1984) 3   

 

 

                                                 

 
256

 Het publicatiejaar van zijn debuutbundel Bundel ! is mij onbekend. Hij publiceerde tweemaal in dit tijdschrift. 
257

 Wouter Claeys debuteerde met de bundel Donker is licht uitgedrukt in 2005. Het is mij onbekend of dit al dan  

   niet voor of na de uitgave van het tweede nummer van Met Andere Zinnen gebeurde. 
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BIJLAGE 5 

Onderzoekslijsten Het Liegend Konijn  

 
Het Liegend Konijn zag het levenslicht in april 2003. Omdat dit tijdschrift slechts twee 

jaargangen vroeger uit de startblokken ging dan mijn onderzoeksdomein (2005 – 2009), heb 

ik er toch voor gekozen ook de lijsten van de eerste vier nummers op te nemen. Dit enkel ter 

volledigheid. Wat betreft het onderzoek en dus ook de cijfergegevens, vallen deze eerste twee 

jaargangen buiten beschouwing.  

 

A.  Lijsten buiten onderzoeksdomein 

 

Hieronder de lijsten van de eerste vier nummers (de nummers 1 en 2 van de jaargangen 2003 

en 2004) van Het Liegend Konijn. Opmerkelijk is dat alle dichters, uitgenomen van Shinvasi, 

ook in andere nummers van het tijdschrift gepubliceerd hebben.  

Nummer 1 - jaargang 1: april 2003 

1. Anna Enquist (1945) (pseudoniem voor Christa Widlund-Broer), 10 gedichten,  NL, 

Soldatenliederen – De Arbeiderspers – 1992 

2. Luuk Gruwez (1953),  7 gedichten, VL, Stofzuigergedichten – Noorderlicht – 1973 

3. Stefan Hertmans (1951), 6 gedichten, VL, Ademzuil, Grijm, 1984 

4. Rutger Kopland (1934) (pseudoniem voor Rutger (Rudi) P. Hendrik van den Hoofdakker), 10 

gedichten, NL, Onder het vee – Van Oorschot – 1979 

5. Anton Korteweg (1944),  6 gedichten, NL, Niks geen romantic agony – Meulenhoff – 1971 

6. K. Michel (1958) (pseudoniem voor Michael Maria Kuijpers),  1 gedicht, NL, Ja! Naakt als de 

stenen – Meulenhoff – 1989 

7. Leonard Nolens (1947),  10 gedichten, NL, Orpheushanden – Kunsten & Letteren – 1969 

8. David van Reybrouck (1971), 5 gedichten, VL, De plaag. Het stille knagen van schrijvers, 

termieten en Zuid-Afrika – Meulenhoff – 2001 

9. Marjoleine De Vos (1957), 5 gedichten, NL, Zeehond graag – Van Oorschot – 2000 

10. Menno Wigman (1966), 5 gedichten, NL, ’s Zomers stinken alle steden – Bert Bakker – 1997 

Nummer 2 - jaargang 1: oktober 2003 

1. H.H. Ter Balkt (1938), 7 gedichten, NL, Boerengedichten – De Bezige Bij - 1969 (onder het 

pseudoniem Habakuk II de Balker) 

2. Anneke Brassinga (1948), 4 gedichten, NL, Aurora – De Bezige Bij – 1987 

3. Geert Beulens (1971), 9 gedichten, VL, Het is – Meulenhoff – 2002 

4. Eva Gerlach (1948) (pseudoniem voor Margaret Dijkstra), 7 gedichten, NL, verder geen leed 

– De Arbeiderspers – 1979 

5. Piet Gerbrandy (1958), 10 gedichten, NL, Weloverwogen en onopgemerkt – Meulenhoff – 

1996 

6. Gerrit Komrij (1944), 10 gedichten, NL, Maagenburgse halve bollen en andere gedichten, De 

Arbeiderspers, 1968 

7. Erwin Mortier (1965), 8 gedichten, VL, Vergeten licht – Meulenhoff – 2000 

8. Filip Rogiers (1966), 7 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

9. Miriam Van hee (1952), 5 gedichten, VL, Het karige maal – Masereelfonds – 1978 

10. Leo Vroman (1915), 8 gedichten, NL, Gedichten – ? – 1946 
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Nummer 1 - jaargang 2: oktober 2004  

1. Benno Barnard (1954), 8 gedichten, NL, Een engel van Rossetti – De Arbeiderspers – 1981 

2. Esther Jansma (1958), 10 gedichten, NL, Stem onder mijn bed – De Arbeiderspers - 1988 

3. Roland Jooris (1936), 8 gedichten, VL, Gitaar – eigen beheer – 1956 

1. Gerrit Kouwenaar (1923), 2 gedichten, NL, Achter een woord – UM Holland – 1953 

4. Gwij Mandelinck (1937) (pseudoniem voor Guido Haerynck), 10 gedichten, VL, De wijzers 

bij elkaar – Gottmer – 1974 

5. Erik Menkveld (1959), 6  gedichten, NL, De karpersimulator – De Bezige Bij – 1997 

6. Hagar Peeters (1972), 10 gedichten, NL, Genoeg gedicht over de liefde vandaag – Podium – 

1999 

7. Martin Reints (1950), 1 gedicht, NL, Waar ze komt daar is ze – De Bezige Bij – 1981 

8. Erik Spinoy (1960),  10 gedichten, VL, De jagers in de sneeuw – Manteau – 1986 

9. Peter Vermeersch (1972), 6 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

Nummer 2 - jaargang 2: oktober 2004  

1. Lut De Block (1952), 7 gedichten, VL, Entre deux mers – De Arbeiderspers – 1997 

2. Mark Boog (1970), 10 gedichten, NL, Alsof er iets gebeurt – Meulenhoff – 2000 

3. T[om] van Deel (1945), 5 gedichten, NL, Strafwerk – Querido – 1980 

4. Bernard Dewulf (1960), 7 gedichten, VL, Waar de egel gaat – Atlas – 1995 

5. Peter Holvoet-Hanssen (1960), 6 gedichten, VL, Dwangbuis van Houdini, Prometheus, 2008 

6. Judith Herzberg (1934), 6 gedichten, NL, Zeepost – Van Oorschot – 1963 

7. Ingmar Heytze (1970), 10 gedichten, NL, Alleen mijn kat applaudisseert, Stichting Lift, 1989 

8. Shrinvasi (1926) (Pseudoniem voor Martinus Haridad Lutchman), 10 gedichten, SUR,? – ? – 

? 

9. Henk van der Waal (1960), 6 gedichten, NL, De windsels van de sfinx – Querido – 1995 

10. Johan Wambacq (1950), 1 gedicht, VL, nog geen debuutbundel? 

 

B. Lijsten binnen het onderzoeksdomein 
 

Hieronder volgen de lijsten die binnen de vooropgestelde onderzoekstermijn van 2005 tot en met 2009 

vallen. Het zijn bijgevolg deze lijsten die het materiaal vormden voor dit onderzoek. 

De eventueel bijkomende informatie die wordt gegeven na het jaartal van de debuutbundel, is in welke 

andere nummers van Het Liegend Konijn de desbetreffende dichters werk gepubliceerd heeft. 

Nummer 1 - jaargang 3: april 2005 

1. Pieter Boskma (1956), 10 gedichten, NL, Quest – In de Knipscheer – 1987 (in 1984 heeft hij 

wel samen met Paul van der Steen een poëziebundel uitgebracht: “virus virus: poëzie” – s.n. – 

1984), oktober 2005, januari 2007 

2. Paul Demets (1966), 7 gedichten, VL, De papegaaienziekte – Meulenhoff – 1999, oktober 

2005, januari 2007, oktober 2008 

3. Christine D‟haen (1923), 5 gedichten, VL, Gedichten 1946-1958 – Meulenhoff – 1958, 

oktober 2005 

4. Hubert van Herreweghen (1920), 10 gedichten, VL, Het jaar der gedachtenis – Bladen voor 

de poëzie – 1943, oktober 2005, april 2009 

5. Hester Knibbe (1946), 10 gedichten, NL, Tussen gebaren en woorden – Sondereeks van de 

Rotterdamse Kunststichting – 1982, oktober 2005, januari 2007, april 2009 

6. Frans Kuipers (1942), 4 gedichten, NL, Zoals wij – Opwenteling – 1965, oktober 2005, 

januari 2007, oktober 2008 

7. Willem Jan Otten (1951), 9 gedichten, NL, Een zwaluw vol zaagsel – Querido - 1973 
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8. Maja Panajotova (1951), 5 gedichten, Bulgarije – woont in VL, Verzwegen alibi – Manteau – 

1984, oktober 2005, januari 2007 

9. Alfred Schaffer (1973), 6 gedichten, NL, Zijn opkomst in de voorstad – Rap – 2000, oktober 

2005, januari 2007 

10. Toon Tellegen (1941), 11 gedichten, NL, De zin van een liguster – Querido – 1980, oktober 

2005, januari 2007 

Nummer 2 - jaargang 3: oktober 2005  

1. Jan Baeke (1956), 4 gedichten, NL, Nooit zonder de paarden – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2006, januari 2007, oktober 2009 

2. H.H. ter Balkt (1938), 2 gedichten, NL, Boerengedichten – De Bezige Bij - 1969 (onder het 

pseudoniem Habakuk II de Balker), januari 2007 

3. Benno Barnard (1954), 1 gedicht, NL, Een engel van Rossetti – De Arbeiderspers – 1981, 

oktober 2009 

4. Lut de Block (1952), 1 gedicht, VL, Entre deux mers – De Arbeiderspers – 1997, januari 2007 

5. Mark Boog (1970), 5 gedichten, NL, Alsof er iets gebeurt – Meulenhoff – 2000, januari 2007 

6. Pieter Boskma (1956), 1 gedicht, NL, Quest –In de Knipscheer – 1987 (in 1984 heeft hij wel 

samen met Paul van der Steen een poëziebundel uitgebracht: “virus virus: poëzie” – s.n. – 

1984), april 2005, januari 2007 

7. Anneke Brassinga (1948), 1 gedicht, NL, Aurora – De Bezige Bij – 1987, oktober 2007 

8. Geert Buelens (1971), 2 gedichten, VL, Het is – Meulenhoff - 2002 

9. Paul Claes (1943), 1 gedicht, VL, De zonen van de zon – De Bezige Bij (?) – 1983, oktober 

2006 

10. T[om] van Deel (1945), 3 gedichten, NL, Strafwerk – Querido – 1980, januari 2007 

11. Jozef Deleu (1937), 5 gedichten, VL, Schaduwlopen – De Doorn - 1963 

12. Paul Demets (1937), 2 gedichten, VL, De papegaaienziekte – Meulenhoff – 1999, april 2005, 

januari 2007, oktober 2008 

13. Bernard Dewulf (1960), 3 gedichten, VL, Waar de egel gaat – Atlas – 1995, januari 2007, 

oktober 2008 

14. Christine D‟Haen (1923), 2 gedichten, VL, Gedichten 1946-1958 – Meulenhoff – 1958, april 

2005 

15. Serge van Duijnhoven (1970), 6 gedichten, VL, Het paleis van de slaap – Prometheus – 1993, 

januari 2007, oktober 2009 

16. Anna Enquist (1945) (pseudoniem voor Christa Widlund-Broer), 2 gedichten, NL, 

Soldatenliederen – De Arbeiderspers – 1992, januari 2007 

17. Piet Gerbrandy (1958), 5 gedichten, NL, Weloverwogen en onopgemerkt – Meulenhoff – 

1996, januari 2007 

18. Eva Gerlach (1948) (pseudoniem voor Margaret Dijkstra), 5 gedichten, NL, verder geen leed 

– De Arbeiderspers – 1979, januari 2007, april 2008 

19. Ruben van Gogh (1967), 1 gedicht, NL, De man van taal – Prometheus – 1996, oktober 2006, 

januari 2007 

20. Luuk Gruwez (1953), 3 gedichten, VL, Stofzuigergedichten – Noorderlicht – 1973, januari 

2007, oktober 2008 

21. Hubert van Herreweghen (1920), 1 gedicht, VL, Het jaar der gedachtenis – Bladen voor de 

poëzie – 1943, april 2005, april 2009 

22. Stefan Hertmans (1951), 1 gedicht, VL, Ademzuil, Grijm, 1984, januari 2007 

23. Ingmar Heytze (1970), 5 gedichten, NL, Alleen mijn kat applaudisseert, Stichting Lift, 1989, 

januari 2007 

24. Peter Holvoet-Hansen (1960), 1 gedicht, VL, Dwangbuis van Houdini – Prometheus – 2008  

25. Roland Jooris (1936), 2 gedichten, VL, Gitaar – eigen beheer – 1956, januari 2007, april 

2009   

26. Hester Knibbe (1946), 2 gedichten, NL, Tussen gebaren en woorden – Sondereeks van de 

Rotterdamse Kunststichting – 1982, april 2005, januari 2007, april 2009 

27. Gerrit Komrij (1944), 1 gedicht, NL, Maagenburgse halve bollen en andere gedichten, De 

Arbeiderspers, 1968, januari 2007, oktober 2008 



158 

 

28. Rutger Kopland (1934) (pseudoniem voor Rutger (Rudi) P. Hendrik van den Hoofdakker), 3 

gedichten, NL, Onder het vee – Van Oorschot – 1979, januari 2007 

29. Anton Korteweg (1944), 3 gedichten, NL, Niks geen romantic agony – Meulenhoff – 1971, 

januari 2007, april 2009 

30. Gerrit Kouwenaar (1923), 1 gedicht, NL, Achter een woord – UM Holland - 1953 

31. Frans Kuipers (1942), 7 gedichten, NL, Zoals wij – Opwenteling – 1965, april 2005, januari 

2007, oktober 2008 

32. Ed Leeflang (1929), 6 gedichten, NL, De hazen en andere gedichten – De Arbeiderspers – 

1980, oktober 2006 

33. Joke van Leeuwen (1952), 3 gedichten, NL, Laatste lezers – Querido – 1994, januari 2007, 

april 2009 

34. Peter van Lier (1960), 5 gedichten, NL , Miniem gebaar – Meulenhoff – 1995, april 2006, 

januari 2007 

35. Gwij Mandelinck (1937) (pseudoniem voor Guido Haerynck), 2 gedichten, VL, De wijzers bij 

elkaar – Gottmer – 1974, januari 2007 

36. Erik Menkveld (1959), 1 gedicht, NL, De karpersimulator – De Bezige Bij – 1997, januari 

2007, oktober 2009 

37. Bart Meuleman (1965), 1 gedicht, VL, Kleine criminaliteit – Amerika – 1997, april 2006, 

oktober 2009 

38. K. Michel (1958) (pseudoniem voor Michael Maria Kuijpers), 1 gedicht, NL, Ja! Naakt als de 

stenen – Meulenhoff – 1989, januari 2007, oktober 2008 

39. Erwin Mortier (1965), 2 gedichten, VL, Vergeten licht – Meulenhoff – 2000, januari 2007, 

april 2009 

40. Maja Panajotova (1951), 2 gedichten, Bulgarije – woont in VL, Verzwegen alibi – Manteau – 

1984, april 2005, januari 2007 

41. Hagar Peeters (1972), 4 gedichten, NL, Genoeg gedicht over de liefde vandaag – Podium – 

1999, januari 2007, oktober 2008 

42. Koen Peeters (1959), 2 gedichten, VL, Fijne motoriek – Meulenhoff/Manteau - 2006 

43. Martin Reints (1950), 1 gedicht, NL, Waar ze komt daar is ze - De Bezige Bij -  1981, januari 

2007, april 2009 

44. David Van Reybrouck (1971), 2 gedichten, VL, De plaag. Het stille knagen van schrijvers, 

termieten en Zuid-Afrika – Meulenhoff – 2001, januari 2007, april 2009 

45. Filip Rogiers (1966), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, januari 2007, oktober 2008 

46. Alfred Schaffer (1973), 1 gedicht, NL, Zijn opkomst in de voorstad – Rap – 2000, april 2005, 

januari 2007 

47. Victor Schiferli (1967), 1 gedicht, NL, Aan een open raam – De Arbeiderspers – 2000, 

oktober 2006, oktober 2009 

48. Erik Spinoy (1960), 1 gedicht, VL, De jagers in de sneeuw – Manteau – 1986, januari 2007 

49. Toon Tellegen (1941), 1 gedicht, NL, De zin van een liguster – Querido – 1980, april 2005, 

januari 2007 

50. Miriam Van hee (1952), 6 gedichten, VL, Het karige maal – Masereelfonds – 1978, januari 

2007, oktober 2008 

51. Peter Vermeersch (1972), 3 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, januari 2007 

52. Marjoleine de Vos (1957), 1 gedicht, NL, Zeehond graag – Van Oorschot – 2000, januari 

2007, oktober 2008 

53. Leo Vroman (1915), 1 gedicht, NL, Gedichten - ? – 1946, januari 2007, april 2008 

54. Henk van der Waal (1960), 2 gedichten, NL, De windsels van de sfinx – Querido – 1995, 

januari 2007 

55. Johan Wambacq (1950), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel. 

56. Nachoem M. Wijnberg (1961), 2 gedichten, NL, De simulatie van de schepping – Holland – 

1989, oktober 2006 

57. Ad Zuiderent (1944) (pseudoniem voor Adriaan Teunis), 5 gedichten, NL, Met de 

apocalyptische mocassin – ? – 1968, oktober 2005 



159 

 

Opmerking: Alle dichters – op uitzondering van Willem Jan Otten – die publiceerde in het 

eerste nummer van 2005 (april), publiceerden ook gedichten in het tweede nummer van 

2005 (oktober). 

Nummer 1 - jaargang 4: april 2006 

1. Maria Barnas (1973), 5 gedichten, NL, Twee zonnen – De Arbeiderspers – 2004, januari 2007 

2. H.C. Ten Berge (1938), 10 gedichten, NL, Poolsneeuw – Ellerman Harms – 1964, april 2008 

3. Charles Ducal (1952) (pseudoniem voor Frans Dumortier), 7 gedichten, VL, Het huwelijk –  ? 

– 1987, januari 2007 

4. Jo Govaerts (1972), 7 gedichten, VL, Hanne Ton – Kritak – 1987, januari 2007 

5. Frank Koenegracht (1945), 8 gedichten, NL, Een gekke tweepersoonswesp – De Bezige Bij – 

1971, april 2009 

6. Marije Langelaar (1978), 8 gedichten, NL, De rivier als vlakte – Roma Publications – De 

Arbeiderspers – 2003, januari 2007 

7. Ruth Lasters (1979), 6 gedichten, VL, Vouwplannen – Meulenhoff/Manteau - 2007 

8. Peter Van Lier (1960), 6 gedichten, NL , Miniem gebaar – Meulenhoff – 1995, oktober 2005, 

januari 2007 

9. Bart Meuleman (1965), 5 gedichten, VL, Kleine criminaliteit – Amerika – 1997, oktober 

2005, oktober 2009 

10. Bart Moeyaert (1964), 4 gedichten, VL, Verzamel de liefde – Querido - 2003 

11. Thomas Möhlmann (1975), 8 gedichten, NL, De vloeibare liefde, Prometheus, 2005, januari 

2007, oktober 2008 

12. Peter Theunynck (1960), 5 gedichten, VL, Berichten van de Pan American Airlines en co – 

Manteau – 1997, oktober 2009 

Nummer 2 - jaargang 4: oktober 2006 

1. Jan Baeke (1956), 8 gedichten, NL, Nooit zonder de paarden – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2005, januari 2007, oktober 2009 

2. Paul Claes (1943), 20 gedichten, VL, De zonen van de zon – De Bezige Bij (?) – 1983, 

oktoberr 2005 

3. Arjen Duinker (1956), 4 gedichten, NL, Rode oever – Meulenhoff - 1988 

4. Jan Geerts (1972), 1 gedicht, VL, Tijdverdriet en andere seizoenen – P - 2004 

5. Ruben Van Gogh (1967), 6 gedichten, NL, De man van taal – Prometheus – 1996, oktober 

2005, januari 2007 

6. Hella S. Haasse (1918) , 8 gedichten, Indonesië, NL, Stroomversnelling – Querido - 1945 

7. Geert van Istendael (1947), 8 gedichten, VL, De iguanodons van Bernisart – De 

Arbeiderspers – 1983, oktober 2009 

8. Ed Leeflang (1929), 10 gedichten, NL, De hazen en andere gedichten – De Arbeiderspers – 

1980, oktober 2005 

9. René Puthaar (1964), 1 gedicht, NL, Dansmuziek – Meulenhoff – 2000, januari 2007 

10. Xavier Roelens (1976), 6 gedichten,VL, Er is een spookrijder gesignaleerd – Contact - 2007 

11. Victor Schiferli (1967), 8 gedichten, NL, Aan een open raam – De Arbeiderspers – 2000, 

oktober 2005 

12. Mustafa Stitou (1974), 1 gedicht, Marokko,NL,  Mijn vormen – Arena – 1994, oktober 2009 

13. Mark Van Tongele (1956), 7 gedichten, VL, Zij gedichten – Poëziecentrum - 1994 

14. Anne Vegter (1960), 5 gedichten, NL, Het veerde – Querido – 1990, oktober 2009 

15. Nachoem M. Wijnberg (1961), 10 gedichten, NL, De simulatie van de schepping – Holland – 

1989, oktober 2005 
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Nummer 1 - jaargang 5: januari 2007 

1. Jan-Willem Anker (1978), 3 gedichten, NL, Inzinkingen – De Bezige Bij - 2005 

2. Robert Anker (1946), 4 gedichten, NL, Waar ik nog ben – Querido - 1979 

3. Jan Baeke (1946), 4 gedichten, NL, Nooit zonder de paarden – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2005, oktober 2006, oktober 2009 

4. H.H. ter Balkt (1938), 8 gedichten, NL, Boerengedichten – De Bezige Bij - 1969 (onder het 

pseudoniem Habakuk II de Balker), oktober 2005 

5. Maria Barnas (1973), 3 gedichten, NL, Twee zonnen – De Arbeiderspers – 2004, april 2006 

6. Bas Belleman (1978), 3 gedichten, NL, Nu nog volop ventilatoren – Uitgeverij 521 - 2003 

7. Abdelkader Benali (1975), 1 gedicht, Marokko, NL, Bruiloft aan zee - Vassallucci – 1996, 

april 2008 

8. Arie van den Berg (1948), 3 gedichten, NL, Mijn broertje kende nog geen kroos – De Bezige 

Bij - 1970 

9. Huub Beurskens (1950), 9 gedichten, NL, Blindkap – Meulenhoff ? - 1975 

10. Lut de Block (1952), 3 gedichten, VL, Entre deux mers – De Arbeiderspers – 1997, oktober 

2005 

11. Paul Bogaert (1968), 3 gedichten, VL, Welcome hygiene – Manteau - 1996 

12. Mark Boog (1970), 7 gedichten, NL, Alsof er iets gebeurt – Meulenhoff – 2000, oktober 2005 

13. Pieter Boskma (1956), 10 gedichten, NL, Quest –In de Knipscheer – 1987 (in 1984 heeft hij 

wel samen met Paul van der Steen een poëziebundel uitgebracht: virus virus: poëzie – s.n. – 

1984), oktober 2005, oktober 2005 

14. Stefaan van den Bremt (1941), 9 gedichten, VL, Sextant – ? – 1968 

15. Tsead Bruinja (1974), 4 gedichten, NL, De wizers yn it read/ De wijzers in het rood  – 

Bornmeer – 2000, oktober 2007 

16. Frans Budé (1945), 1 gedicht, NL, Vlammend marmer – Meulenhoff – 1984 

17. Geert Beulens (1971), 2 gedichten, VL, Het is – Meulenhoff – 2002 

18. Hendrik Carette (1946), 3 gedichten, VL, Winter te Damme & andere minder beroemde 

gedichten van de jonge meester – Sonneville – 1974 

19. Miguel Declercq (1976), 3 gedichten, VL, Person@ges – De Arbeiderspers – 1997 

20. T. [om] van Deel (1945), 3 gedichten, NL, Strafwerk – Querido – 1980, oktober 2005 

21. Paul Demets (1966), 3 gedichten, VL, De papegaaienziekte – Meulenhoff – 1999, april 2005, 

oktober 2005, oktober 2008 

22. Bernard Dewulf (1960), 3 gedichten, VL, Waar de egel gaat – Atlas – 1995, oktober 2005, 

oktober 2008 

23. Charles Ducal (1952) (pseudoniem voor Frans Dumortier), 7 gedichten, VL, Het huwelijk - ? – 

1987, april 2006 

24. Serge van Duijnhoven (1970), 8 gedichten, VL, Het paleis van de slaap – Prometheus – 1993, 

oktober 2005, oktober 2009 

25. Anna Enquist (1945)(pseudoniem voor Christa Widlund-Broer), 3 gedichten, NL, 

Soldatenliederen – De Arbeiderspers – 1992, oktober 2005 

26. Piet Gerbrandy (1958), 7 gedichten, NL, Weloverwogen en onopgemerkt – Meulenhoff – 

1996, oktober 2005 

27. Eva Gerlach (1948) (pseudoniem voor Margaret Dijkstra), 3 gedichten, NL, verder geen leed 

– De Arbeiderspers – 1979, oktober 2005, april 2008 

28. Ruben van Gogh (1967), 4 gedichten, NL, De man van taal – Prometheus – 1996, oktober 

2005, oktober 2006 

29. Koenraad Goudeseune (1965), 3 gedichten, VL, Dat ze mij leest – Atlas - 1998 

30. Jo Govaerts (1972), 5 gedichten, VL, Hanne Ton – Kritak – 1987, april 2006 

31. Hans Groenewegen (1956), 4 gedichten, NL, Grondzee – Slibreeks – 2000, oktober 2008 

32. Luuk Gruwez (1953), 6 gedichten, VL, Stofzuigergedichten – Noorderlicht – 1973, oktober 

2005, oktober 2008 

33. Lloyd Haft (1946), 3 gedichten, USA, NL, Brandende lisdodden? – Querido - 1984 

34. Micha Hamel (1970), 2 gedichten, NL, Alle enen opgeteld – Augustus - 2004 

35. Elma van Haren (1954), 2 gedichten, NL, De reis naar het welkom – De Harmonie – 1988 

36. Stefan Hertmans (1951), 4 gedichten, VL, Ademzuil – Grijm – 1984 – oktober 2005 
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37. Ingmar Heytze (1970), 10 gedichten, NL, Alleen mijn kat applaudiseert – Stichting Lift – 

1989 – oktober 2005 

38. Rozalie Hirs (1965), 3 gedichten, NL, Locus – Querido – 1998, oktober 2009 

39. Peter Holvoet-Hanssen (1960), 6 gedichten, VL, Dwangbuis van Houdini –  Prometheus – 

2008 

40. Philip Hoorne (1964), 6 gedichten, VL, Niets met jou – Uitgeverij 521 – 2002, oktober 2008 

41. Sylvia Hubers (1965), 7 gedichten, NL, Men zegt liefde – Fagel – 2003, oktober 2007 

42. René Huigen (1962), 3 gedichten, NL, Paleis der ingewanden – In de Knipscheer – 1989 

43.  Mark Insingel (1965) (pseudoniem voor Marcus Donckers), 7 gedichten, VL, Drijfhout – 

Meulenhoff – 1963 

44.  Saskia de Jong (1973), 3 gedichten, NL, zoekt vaas – Prometheus – 2004 

45.  Roland Jooris (1936), 1 gedicht, VL, Gitaar – ? – 1956 – oktober 2005, april 2009 

46.  Hester Knibbe (1946), 7 gedichten, NL, Tussen gebaren en woorden – Sondereeks van de 

Rotterdamse Kunststichting – 1982, april 2005, oktober 2005, april 2009 

47.  Gerrit Komrij (1944), 1 gedicht, NL, Maagenburgse halve bollen en andere gedichten – De 

Arbeiderspers – 1968, oktober 2005, oktober 2008 

48.  Rutger Kopland (1934) (pseudoniem voor Rutger (Rudi) P. Hendrik van den Hoofdakker), 3 

gedichten, NL, Onder het vee – Van Oorschot – 1979, oktober 2005  

49.  Anton Korteweg (1944), 5 gedichten, NL, Niks geen romantic agony – Meulenhoff – 1971, 

oktober 2005, april 2009 

50.  Frans Kuipers (1942), 6 gedichten, NL, Zoals wij – Opwenteling – 1965, april 2005, oktober 

2005, oktober 2008 

51.  Wiel Kusters (1947) (debuteerde onder pseudoniem K.W. Tuisler), 5 gedichten, NL, 

Almachtige huur – ? – 1974 

52.  Astrid Lampe (1955), 3 gedichten, NL, Rib – Querido – 1997 

53.  Marije Langelaar  (1978), 3 gedichten, NL, De rivier als vlakte – Roma Publications – De 

Arbeiderspers – 2003, april 2006 

54.  Joke van Leeuwen (1952), 4 gedichten, NL, Laatste lezers – Querido – 1994, oktober 2005, 

april 2009 

55.  Peter van Lier (1960), 5 gedichten, NL , Miniem gebaar – Meulenhoff – 1995, oktober 2005, 

april 2006 

56.  Erik Lindner (1968), 6 gedichten, NL, Tramontane – Perdu – 1996 

57.  Jannah Loontjens (1974), 3 gedichten, Zweden, NL, Varianten van nu – Bert Bakker – 2002 

58.  Gwij Mandelinck (1937) (pseudoniem voor Guido Haerynck), 3 gedichten, VL, De wijzers bij 

elkaar – Gottmer – 1974, oktober 2005 

59.  Erik Menkveld (1959), 1 gedicht, NL, De karpersimulator – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2005, oktober 2009 

60.  K. Michel (1959) (pseudoniem voor Michael Maria Kuijpers), 8 gedichten, NL, Ja! Naakt als 

de stenen – Meulenhoff – 1989, oktober 2005, oktober 2008 

61.  Thomas Möhlmann (1975), 3 gedichten, NL, De vloeibare liefde – Prometheus – 2005, april 

2006 

62.  Els Moors (1976), 1 gedicht, VL, Er hangt een hoge lucht boven ons, Nieuw Amsterdam – 

2006, oktober 2007, april 2009 

63.  Erwin Mortier (1965), 2 gedichten, VL, Vergeten licht – Meulenhoff – 2000, oktober 2005, 

april 2009 

64.  Maja Panajotova (1951), 3 gedichten, Bulgarije – woont in VL, Verzwegen alibi – Manteau – 

1984, april 2005, oktober 2005 

65.  Hagar Peeters (1972), 6 gedichten, NL, Genoeg gedicht over de liefde vandaag – Podium – 

1999, oktober 2005, oktober 2008 

66.  René Puthaar (1964), 1 gedicht, NL, Dansmuziek – Meulenhoff – 2000, oktober 2006 

67.  Martin Reints (1950), 3 gedichten, NL, Waar ze komt daar is ze - De Bezige Bij -  1981, 

oktober 2005, april 2009 

68.  David Van Reybrouck (1971), 5 gedichten, VL, De plaag. Het stille knagen van schrijvers, 

termieten en Zuid-Afrika – Meulenhoff – 2001, oktober 2005, april 2009 

69.  Filip Rogiers (1966), 3 gedichten, nog geen debuutbundel?, oktober 2005, oktober 2008 

70.  Alfred Schaffer (1973), 4 gedichten, NL, Zijn opkomst in de voorstad – Rap – 2000, april 

2005, oktober 2005 
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71.  Patty Scholten (1946), 6 gedichten, NL, Het dagjesdier – Atlas - 1995 

72.  Rob Schouten (1954), 5 gedichten, NL, Gedichten 1 – De Arbeiderspers - 1978 

73.  Shrinivasi (1926), 4 gedichten, Suriname, Anjali - ? - 1963 

74.  Albertina Soepboer (1969), 7 gedichten, NL, Gearslach – Frysk & Frij - 1995 

75.  Erik Spinoy (1960), 6 gedichten, VL, De jagers in de sneeuw – Manteau – 1986, oktober 2005 

76.  Lucienne Stassaert (1936), 4 gedichten, VL, Fossiel – De Brouwer – 1969, april 2008 

77.  Toon Tellegen (1941), 4 gedichten, NL, De zin van een liguster – Querido – 1980, april 2005, 

oktober 2005 

78.  Hans Tentije (pseudoniem voor Johann Krämer ) (1944), 7 gedichten, NL, Alles is er – De 

Harmonie - 1975 

79.  Miriam Van hee (1952), 3 gedichten, VL, Het karige maal – Masereelfonds – 1978, oktober 

2005, oktober 2008 

80.  Willem van Toorn (1935), 3 gedichten, NL, Herhaalde wandeling: gedichten 1960 - 1975 – 

Querido – 1977 

81.  Peter Vermeersch (1972), 5 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, oktober 2005 

82.  Marjoleine de Vos (1957), 1 gedicht, NL, Zeehond graag – Van Oorschot – 2000, oktober 

2005, oktober 2008 

83.  Leo Vroman (1915), 3 gedichten, NL, Gedichten – ? – 1946, oktober 2005, april 2008 

84.  Henk van der Waal (1960), 4 gedichten, NL, De windsels van de sfinx – Querido – 1995, 

oktober 2005 

85.  Ad Zuiderent (1944) (pseudoniem voor Adriaan Teunis), 4 gedichten, NL, Met de 

apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland –? – 1968, 

oktober 2005  

Nummer 2 - jaargang 5: oktober 2007  

1. Arnoud van Adrichem (1978), 9 gedichten, NL, Vis – Contact - 2008 

2. Bernlef (1937) (pseudoniem voor Hendrik Jan Marsman), 10 gedichten, NL, Ben even weg – 

Querido - 1965 

3. Kurt De Boodt (1969), 4 gedichten, VL, En alles staat stil, Uitgeverij P, 2000 

4. Anneke Brassinga (1948), 5 gedichten, NL, Aurora – De Bezige Bij – 1987, oktober 2005 

5. Tsead Bruinja (1974), 7 gedichten, NL, De wizers yn it read/ De wijzers in het rood  – 

Bornmeer – 2000, januari 2007 

6. Remco Campert (1929), 9 gedichten, NL, Vogels vliegen toch – De Bezige Bij - 1951 

7. Emma Crebolder (1942), 9 gedichten, NL, Een hol in de zon – ? – 1979 

8. Eric Derluyn (1943), 4 gedichten, VL, De geliefden van Altena? – Desclée de Brouwer, 1969 

9. Lies Van Gasse (1983), 4 gedichten, VL, Hetzelfde gedicht steeds weer – Wereldbibliotheek – 

2008 

10. Peter Ghyssaert (1966), 19 gedichten, VL, Honingtuin – Bakker – 1991 

11. Chris Honingh, (1951), 1 gedicht, NL, De uitvinder – Querido – 1991 

12. Sylvia Hubers (1965), 10 gedichten, NL, Men zegt liefde – Fagel – 2003, januari 2007 

13. Tjitske Jansen (1971), 5 gedichten, NL, Het moest maar eens gaan sneeuwen – Podium - 2003 

14. Antoine de kom (1956), 6 gedichten, Suriname, NL, Tropen – Querido – 1991 

15. Herman Leenders (1960), 6 gedichten, VL, Mijn landschap, een beeldinventaris – ? – 1982 

16. Els Moors (1976), 6 gedichten, VL, Er hangt een hoge lucht boven ons – Nieuw Amsterdam – 

2006, januari 2007, april 2009 

17. David Nolens (1973), 5 gedichten, VL, debuteert hier. 

18. Tonnus Oosterhoff (1953), 6 gedichten, NL, Boerentijger – De Bezige Bij – 1990 

19. Reine De Pelseneer (1982), 5 gedichten, VL, Doorgrond – Uitgeverij P - 2005 

20. Erwin Steyaert (1959), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

21. Peter Verhelst (1962), 10 gedichten, VL, Obsidiaan – Manteau – 1987, oktober 2009 

Nummer 1 - jaargang 6: april 2008 

1. Rodaan Al Galidi (onbekend), 2 gedichten, Irak, NL,Voor de nachtegaal in het ei – Bornmeer 

- 2000 

2. Yi Fong Au (1989), 5 gedichten, NL, nog geen debuutbundel. 
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3. Abdelkader Benali (1975), 16 gedichten, Marokko, NL, Bruiloft aan zee – Vassallucci – 1996, 

januari 2007 

4. H.C. ten Berge (1938), 1 gedicht, NL, Poolsneeuw – Ellerman Harms – 1964, april 2006 

5. Anne Büdgen (1979), 8 gedichten, NL, Ze hapte van een tomaat – De Arbeiderspers - 2007 

6. Marleen de Crée (1941), 5 gedichten, NL, Ofelia speelt met de maan – Colibrant - 1969 

7. F. van Dixhoorn (1948), 1 gedicht, NL, Jaagpad/Rust in de tent/Zwaluwen vooruit – De 

Bezige Bij – 1994 

8. Hélène Gelèns (1967), 1 gedicht, NL, Niet beginnen bij het hoofd – Uitgeverij 521 – 2006 

9. Eva Gerlach (1948) (pseudoniem voor Margaret Dijkstra), 3 gedichten, NL, verder geen leed 

– De Arbeiderspers – 1979, oktober 2005, januari 2007 

10. Piet-Hein Houben (1931), 3 gedichten, NL, Sirene – ? – 1982, oktober 2009 

11. Hilde Keteleer (1955), 2 gedichten, VL, Al wat winter is en waar – De Wereldbibliotheek - 

2001 

12. Jan Lauwereyns (1969), 8 gedichten, VL, Nagelaten sonnetten – Manteau – 1999 

13. Myrte Leffring (1973), 6 gedichten, NL, debuteert hier. 

14. Tomas Lieske (1943) (pseudoniem voor Antonius Theodorus (Ton) van Drunen), 7 gedichten, 

NL, De ijsgeneraals – Querido – 1987 

15. Sylvie Marie (1984), 10 gedichten, VL, Zonder – Vrijdag + Podium - 2009 

16. Leonard Nolens (1947), 7 gedichten, NL, Orpheushanden – Querido ? - 1969 

17. Ester Naomi Perquin (1980), 10 gedichten, NL, Servetten halfstok – Van Oorschot - 2007 

18. Lucienne Stassaert (1936), 8 gedichten, VL, Fossiel – De Brouwer – 1969, januari 2007 

19. Ivo van Strijtem (1953) (pseudoniem voor Ivo Evenepoel), 8 gedichten, VL, Hoeveel is zo 

weinig – Facet – 1978 

20. Jabik Veenbaas (1959), 5 gedichten, NL, Metropolis – Bornmeer – 2001 

21. Leo Vroman (1915), 2 gedichten, NL, Gedichten – ? – 1946, oktober 2005, januari 2007 

22. Bernard Wesseling (1978), 1 gedicht, NL, focus – Nieuw Amsterdam – 2006 

Nummer 2 - jaargang 6: oktober 2008  

1. Wesley Albstmeyer (1979), 8 gedichten, Zuid-Afrika, nog geen debuutbundel. 

2. Jan de Bas (1964), 4 gedichten, NL, Hard wegwandelen – Merweboek - 1990 

3. Anna de Bruyckere (1987), 6 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

4. Job Degenaar (1952), 5 gedichten, NL, Bericht voor gelovigen – De Beuk – 1976  

5. Paul Demets (1966), 5 gedichten, VL, De papegaaienziekte – Meulenhoff – 1999, april 2005, 

oktober 2005, januari 2007 

6. Frans Deschoenmaker (1954), 7 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

7. Bernard Dewulf (1960), 5 gedichten, VL, Waar de egel gaat – Atlas – 1995, oktober 2005, 

januari 2007 

8. Hans Groenewegen (1956), 9 gedichten, NL, Grondzee – Slibreeks – 2000, januari 2007 

9. Jacob Groot (1947), 10 gedichten, NL, Net als vroeger – Thomas Rap – 1970 

10. Luuk Gruwez (1953), 6 gedichten, VL, Stofzuigergedichten – Noorderlicht – 1973, oktober 

2005, januari 2007 

11. Philip Hoorne (1964), 7 gedichten, VL, Niets met jou, Uitgeverij 521, 2002, januari 2007 

12. Esther Jansma (1958), 12 gedichten, NL, Stem onder mijn bed – De Arbeiderspers - 1988 

13. Gerrit Komrij (1944), 4 gedichten, NL, Maagenburgse halve bollen en andere gedichten – De 

Arbeiderspers – 1968, oktober 2005, januari 2007 

14. Frans Kuipers (1942), 3 gedichten, NL, Zoals wij – Opwenteling – 1965, april 2005, oktober 

2005, januari 2007 

15. Liesbeth Lagemaat (1962), 9 gedichten, NL, Een grimwoud in mijn keel – Wereldbibliotheek - 

2005 

16. K. Michel (1958) (pseudoniem voor Michael Maria Kuijpers), 2 gedichten, NL, Ja! Naakt als 

de stenen – Meulenhoff – 1989, oktober 2005, januari 2007 

17. Thomas Möhlmann (1975), 6 gedichten, NL, De vloeibare liefde – Prometheus – 2005, april 

2006, januari 2007 

18. Elvis Peeters (1957), 10 gedichten, VL, Dichter – Podium – 2009 

19. Hagar Peeters (1972), 9 gedichten, NL, Genoeg gedicht over de liefde vandaag – Podium – 

1999, oktober 2005, januari 2007 
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20. Froukje van der Ploeg (1974), 7 gedichten, NL, Kater – Nieuw Amsterdam - 2006 

21. Filip Rogiers (1966), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel?, oktober 2005, januari 2007 

22. Margreet Schouwenaar (1955), 4 gedichten, NL, De Drempel die vertrek is – Querido – 1992 

23. Bart Stouten (1956), 8 gedichten, VL, Sapporo blues : kimi ga hoshii, Uitgeverij P, 2002 

24. Bart Van der Straeten (1979), 10 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

25. Miriam Van hee (1952), 3 gedichten, VL, Het karige maal – Masereelfonds – 1978, oktober 

2005, januari 2007 

26. Marjoleine de Vos (1957), 3 gedichten, NL, Zeehond graag – Van Oorschot – 2000, oktober 

2005, januari 2007 

Nummer 1 - jaargang 7: april 2009   

1. Wiljan van den Akker (1936), 10 gedichten, VL, De afstand – De Arbeiderspers – 2008 

2. Johan de Boose (1962), 8 gedichten, VL, Wegen naar Insomnia: elegieën voor Marina 

Tsvetajeva – Poëziecentrum - 1996 

3. Daniël Dee (1975), 9 gedichten, NL, 3D – Passage - 1975 

4. Hans Dekkers (1954), 6 gedichten, NL, Banjoman – Contact - 2006 

5. Yerna Van Den Driessche (1949), 6 gedichten, VL, Reconstructie – Uitgeverij P - 2009 

6. Anton Ent (1939) (pseudoniem voor Henk van der Ent), 10 gedichten, NL, Hagel en sneeuw – 

J.H. Kok - 1969 

7. Milla van der Have (1975), 3 gedichten, NL, De leegte, mijn liefste – De Distel – 2002  

8. Hubert van Herreweghen (1920), 10 gedichten, VL, Het jaar der gedachtenis – Bladen voor 

de poëzie – 1943, april 2005, oktober 2005 

9. Sasja Janssen (1968), 8 gedichten, NL, Papaver – Querido – 2007 

10. Roland Jooris (1936), 3 gedichten, VL, Gitaar – eigen beheer – 1956, oktober 2005, januari 

2007 

11. Hester Knibbe (1946), 5 gedichten, NL, Tussen gebaren en woorden – Sondereeks van de 

Rotterdamse Kunststichting – 1982, april 2005, oktober 2005, januari 2007 

12. Frank Koenegracht (1945), 9 gedichten, NL, Een gekke tweepersoonswesp – De Bezige Bij – 

1971, april 2006 

13. Anton Korteweg (1944), 5 gedichten, NL, Niks geen romantic agony – Meulenhoff – 1971, 

oktober 2005, januari 2007 

14. Delphine Lecompte (1978), 8 gedichten, VL, De dieren in mij – De Contrabas – 2009 

15. Joke van Leeuwen (1952), 6 gedichten, NL, Laatste lezers – Querido – 1994, oktober 2005, 

januari 2007 

16. Els Moors (1976), 2 gedichten, VL, Er hangt een hoge lucht boven ons – Nieuw Amsterdam – 

2006, januari 2007, oktober 2007 

17. Erwin Mortier (1965), 10 gedichten, VL, Vergeten licht – Meulenhoff – 2000, oktober 2005, 

januari 2007 

18. Fabiènne Rachmadiëv (1985), 9 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

19. Martin Reints (1950), 4 gedichten, NL, Waar ze komt daar is ze – De Bezige Bij – 1981, 

oktober 2005, januari 2007 

20. David Van Reybrouck (1971), 8 gedichten, VL, De plaag. Het stille knagen van schrijvers, 

termieten en Zuid-Afrika – Meulenhoff – 2001, oktober 2005, januari 2007 

21. Willem Thies (1973), 9 gedichten, NL, Toendra – Podium – 2008 

22. Mark van Tongele (1956), 10 gedichten, VL, Zij gedichten – Poëziecentrum – 1994 

23. Marc Tritsmans (1959), 4 gedichten, VL, De wetten van de zwaartekracht – Lannoo – 1992 

24. David Troch (1977), 10 gedichten, VL, Liefde is een stinkdier maar de geur went wel – Zuid 

& Noord – 2003 

25. Herlinda Vekemans (1961), 7 gedichten, VL, Versneden – Poëziecentrum - 2005 

26. Menno Wigman (1966), 4 gedichten, NL, ’s Zomers stinken alle steden – Bert Bakker – 1997 

Nummer 2 - jaargang 7: oktober 2009  

1. Marijke Arriëtta (1962), 5 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

2. Jan Baeke (1946), 6 gedichten, NL, Nooit zonder de paarden – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2005, oktober 2006, januari 2007 
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3. Benno Barnard (1954), 10 gedichten, NL, Een engel van Rossetti – De Arbeiderspers – 1981, 

oktober 2005 

4. Jurre van den Berg (1986), 5 gedichten,  NL, Avondkikkers – Stichting Universiteitsblad 

Groningen – 2006 

5. Hendrik Carette (1946), 4 gedichten, VL, Winter te Damme & andere minder beroemde 

gedichten van de jonge meester – Sonneville/Nijgh & Van Ditmar – 1974 

6. Joost Decorte (1971), 4 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

7. Peter Drehmanns (1960), 4 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

8. Serge van Duijnhoven (1970), 8 gedichten, VL, Het paleis van de slaap – Prometheus – 1993, 

oktober 2005, januari 2007 

9. Edwin Fagel (1973), 6 gedichten, NL, Uw afwezigheid – Nieuw Amsterdam – 2007 

10. Judith Herzberg (1934), 3 gedichten, NL, Zeepost – Van Oorschot – 1963 

11. Rozalie Hirs (1965), 3 gedichten, NL , Locus – Querido – 1998, januari 2007 

12. Piet-Hein Houben (1931), 5 gedichten, NL, Sirene – ? – 1982, april 2008 

13. Maarten Inghels (1988), 10 gedichten, VL, Tumult – Van Gennep - 2008 

14. Geert van Istendael (1974), 5 gedichten, VL, De iguanodons van Bernisart – De 

Arbeiderspers – 1983, oktober 2006 

15. Frederik Lucien De Laere (1971), 5 gedichten, VL, Paniek in het circus – Poëziecentrum – 

2003 

16. Erik Menkveld (1959), 6 gedichten, NL, De karpersimulator – De Bezige Bij – 1997, oktober 

2005, januari 2007 

17. Bart Meuleman (1965), 3 gedichten, VL, Kleine criminaliteit – Amerika – 1997, oktober 

2005, april 2006 

18. Henk Pröpper (1958), 3 gedichten, NL, nog geen debuutbundel? 

19. Alexis de Roode (1970), 10 gedichten, NL, Geef mij een wonder – Podium – 2005 

20. Victor Schiferli (1967), 8 gedichten, NL, Aan een open raam – De Arbeiderspers – 2000, 

oktober 2005, oktober 2006 

21. F. Starik (1958), 5 gedichten, NL, Nepvuur – In de Knipscheer – 1987 

22. Mustafa Stitou (1974), 5 gedichten, Marokko, NL, Mijn vormen – Arena  – 1994, oktober 

2006 

23. Peter Theunynck (1960), 10 gedichten, VL, Berichten van de Panamerican Airlines & Co. – 

Manteau – 1997, april 2006 

24. Anne Vegter (1960), 1 gedicht, NL, Het veerde – Querido – 1990, oktober 2006 

25. Reinout Verbeke (1981), 9 gedichten, VL, nog geen debuutbundel? 

26. Peter Verhelst (1962), 6 gedichten, VL, Obsidiaan – Manteau – 1987, oktober 2007 
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C.  Lijst van dichters die meerdere malen publiceerden 
 

Deze lijst bevat de dichters die minstens twee keer met dichtwerk in Het Liegend Konijn verschenen 

van 2005 tot en met 2009. Er wordt telkens gespecificeerd of de verschillende publicaties voor of na 

hun debuutbundel verschenen. Een derde optie is dat de dichter nog niet over een debuutbundel 

beschikt. 

 Na debuut Nog geen debuutbundel 

Joke van Leeuwen (NL) 3  

Peter van Lier (NL) 3  

Gwij Mandelinck (VL) 2  

Erik Menkveld (NL) 3  

Bart Meuleman (VL) 3  

K. Michel (NL) 3  

Erwin Mortier (VL) 3  

Hagar Peeters (NL) 3  

Martin Reints (NL) 3  

David van Reybrouck (VL) 3  

Filip Rogiers (VL)  3 

Victor Schiferli (NL) 3  

Erik Spinoy (VL) 2  

Miriam Van Hee (VL) 3  

Peter Vermeersch (VL)  2 

Marjoleine de Vos (NL) 3  

Leo Vroman (NL) 3  

Henk van der Waal (NL) 2  

Nachoem M. Wijnberg (NL) 2  

Ad Zuiderent (NL) 2  

Maria Barnas (NL) 2  

H.C. Ten Berge (NL) 2  

Charles Ducal (VL) 2  

Jo Govaerts (VL) 2  

Frank Koenegracht (NL) 2  

Marije Langelaar (NL) 2  
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Thomas Möhlmann (VL) 3  

Peter Theunynck (VL) 2  

Pieter Boksma (NL) 3  

Paul Demets (VL) 4  

Christine D‟haen (VL) 2  

Hubert van Herreweghen (VL) 3  

Hester Knibbe (NL) 4  

Frans Kuipers (NL) 4  

Maja Panajotova (VL) 3  

Alfred Schaffer (NL) 3  

Toon Tellegen (NL) 3  

Jan Baeke (NL) 4  

H.H. Ter Balkt (NL) 2  

Benno Barnard (NL) 2  

Lut de Block (VL) 2  

Mark Boog (NL) 2  

Anneke Brassinga (NL) 2  

Paul Claes (VL) 2  

Tom van Deel (NL) 2  

Bernard Dewulf (VL) 3  

Serge van Duijnhoven (VL) 3  

Anna Enquist (NL) 2  

Piet Gerbrandy (NL) 2  

Eva Gerlach (NL) 3  

Ruben van Gogh (NL) 3  

Luuk Gruwez (VL) 3  

Stefan Hertmans (VL) 2  

Ingmar Heytze (NL) 2  

Roland Jooris (VL) 3  

Gerrit Komrij (NL) 3  

Rutger Kopland (NL) 2  

Anton Korteweg (NL) 3  

Ed Leeflang (NL) 2  

Geert van Istendael (VL) 2  
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René Puthaar (NL) 2  

Mustafa Stitou (NL) 2  

Anne Vegter (NL) 2  

Abdelkader Benali (NL) 2  

Tsead Bruinja (NL) 2  

Hans Groenewegen (NL) 2  

Rozalie Hirs (NL) 2  

Philip Hoorne (VL) 2  

Sylvia Hubers (NL) 2  

Els Moors (VL) 3  

Lucienne Stassaert (VL) 2  

Peter Verhelst (VL) 2  

Piet-Hein Houben (NL) 2  

 

 


