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In 2010 was er geen gebrek aan crisis, chaos, onmacht,
rampen en schokkende onthullingen.
De impact van een jaar in zak en as zal nog lang
nazinderen.
Maar ‘zolang er sneeuw is, is er hoop’ schreef Herman
de Coninck.
Als 2011 een wakker jaar wordt, een jaar waarin de
maskers vallen, is het herstel dichtbij. Mag ook ik dat
‘hoop’ noemen?
Gilberte Aerts
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WATERSNOOD

goesting - voor gevorderden-

zij zagen dat het huis was te water gegaan
en maakten een ketting voor een reddingsboei

als een dichter al GOESTING heeft
om een gedicht te schrijven

beroering en ontroering vloeide buiten haar oevers
grenzen tussen de hoven leken plots verschoven

dan moet je, da's waar hij naar streeft,
uit zijn geburen blijven

In hun onmacht ging elke man en vrouw aan de slag
een straatgevecht tegen een overgelopen gracht

mocht een dichter GOESTING krijgen
om nog eens iets te plegen

onmachtig keken we naar het stromende water
dat zuchtte en berustte in roosters en riolen

denk dan terwijl hij zit te hijgen
hier scheiden onze wegen
Nieuwe

iedereen was met dit noodlot begaan
zo is het in mijn straat en ook elders vergaan

buurtschap geheeld in een modder bad
op een rampzalige kletsnatte zaterdag

miekie 2010

zou een dichter overwegen

gedichten van
de Swa…

zonder GOESTNG iets te doen
maar dat kom je zelden tegen
geef hem dan wat lentegroen

swa pelemans
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Considerate Jesum
Hubert De Clercq
geen goesting

Mijn trappist is van zijn melk,
serp en zuur,
meer salie dan ‘t salie
van ‘n overjaarse Orval

om 's morgens op te staan
te kruipen uit mijn bedje

Zou ’t kunnen dat “hij” daar
met staf en mijter
te roeren zit in ’t heilige bier?

en dan de lakens toe te slaan
het leven is geen pretje
Gedichten van
de Swa…

swa pelemans

Ja maar als de
deadline komt, is de
goesting over

Hangt “hij” over de koperen kuip
te zoeken naar asiel,
te peilen naar de diepte van ’t geloof ?
Broeder geef hem een zetje
-Domine non sum dignuséén onverzettelijke aanstoot
zo helpe de Heilige Arnoldus.
De smaak van mijn Westvleteren
zal nooit meer dezelfde zijn
Met zo’n vlees aan de kuip.
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OPRECHTE WENSEN 2011
Oprechtheid en vrij denken,
‘k Ben vrij vroeg met mijn wensen
Maar ik had zowaar gedacht
’t zijn zulke fijne mensen

Geen achterdocht, geen pijn,
Alleen elkander schenken
Veel liefde als ’t kan zijn.

Dat ik beter niet meer wacht.
En vergeet ook niet te dromen
Vandaar oprecht genegen
Wens ik jullie veel geluk
Veel deugd en ook veel zegen

Wanneer het soms niet lukt
En laat je tranen stromen
Als iets moois je nog verrukt.

En soms ook eens “te druk”.
Bij alles wat ik wensen wil
Maar vooral wil ‘k jullie wensen
’t besef dat al wat leeft
Meer waard is dan de grenzen

Voeg ‘k mijn vriendschap en mijn trouw
En wordt het eindejaar te kil
Schud ik een vuurtje uit mijn mouw

Die de mens er soms aan geeft.
Kris Moeyersons
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Het collectief der eenzaamheid
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Cocon leeft naast cocon,
schelp naast schelp,

Elk mens is een leegstaand huis,
al beschiet hij je met duizend woorden,
breekt alle lansen voor gezelligheid,
bewoont de dalen van je oorschelp;
begraaft zich in de iris van je ogen

Een stem omarmt geen stem,
een dag wordt steeds gescheiden
van een andere door de
zwarte braakgrond van de nacht

tederheid is oppervlakkig zalven,
strelen wordt doelloos boetseren,
woorden noch gebaren
doorboren het harnas
van het wezenlijke

De sluiktaal der communicatie
vangt bot en weeft
zichzelf een troebel web,
sluiert de bronnen van het weten,
talloze ikken leven achter

Al bezat je haar bezeten,
nooit zal je haar bezitten,
leeggeroofd van lijf en ziel

stalen muren
onbereikbaar
onvergankelijk eenzaam

wordt elke rode minnaar
een nukkig eiland
Pierre Schaerlaeken
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Verschijning
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Wim Huys

Verschijning achter de Toog
Zij lachte en loog,
Incasseerde en boog
Nooit zat
Nooit nat.
Droog, achter de toog.
Verschijning voor de Toog
De deur van ’t café… gaat open
De deur van ’t café gaat weer toe
Zij staart pinten lang door de ruiten
Gaat zwijgend daarna weer naar buiten
En niemand, ook zij niet, die weet waar naar toe.
Hoofd op de Toog
Hout is van jou
Hout is van mij
Ik Hout van jou!
Hout jij ook van mij?

Morgen
Ik heb ‘De Morgen’ van gisteren, vandaag nog gelezen
en daarmee, voor mezelf bewezen,
dat 'de Morgen' van morgen, gewoon niet bestaat.
En verplicht mezelf, bij deze,
Alleen nog te leven, vandaag en als 't gaat.
Zonderdag
Tot de man zei ik, ’t is zonderdag.
Hij vraagt me, “Meneer is soms dichter?”
En ik dacht, ‘Iedereen zal dat wel zijn’,
in de kroeg, en al wat lichter.
Vriend van Klokke Twaalf
Vriend van twaalf stielen
Vriend van dertien ongelukken
Je hoeft niet te knielen
Je hoeft niet te bukken
of likken aan hielen
van gouden parachutisten op vergulde krukken.
Louis Neefs in 't Kort Herzien
Als ik nooit eens vijf minuten tijd heb.
Dan begin ik er ook nooit meer aan.
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ze neemt me bij de hand en
brengt me voor het raam

het liefst wil hij graven het liefst

zegt vandaag voor de
duizendste maal

kijk papa

zonder spade met ontembare kranen
die zonder genade het liefst O & K

ze voelt me aan de tand
legt knopen in mijn gedachten
als ze druppelwijs vraagt

als trofeeën wil hij bewaren in een

of opa nu weent

kast liefst van glas mooi in ’t gelid
kan hij bedaren bij nauwgezet licht

ik hou het op een Indische
hoofdknik, het midden
tussen knikken en schudden

voor Tom

zo makkelijk kom ik er niet mee weg

Chris Sonck

als ze mijn twijfel ruikt
met korte knijpjes weeft ze een draad
tijdens een veelzeggend zwijgen
Chris Sonck
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Overal witte kerst

miekie dec 2010

Het hele land ligt op zijn gat, is uitgegleden op een breed tapijt
dat als een vastgevroren mat over de dorpen ligt verspreid
gegijzeld door een dikke vacht van broos bevroren sneeuw
is weer de voetweg naar de kerk en langs het kerkhof in gebruik

Stationstraat 87
1840 Londerzeel

er speelt zich daar een schouwspel af in enge doodse stilte
in een decor voor het hiernamaals in een bange wijdse kilte
geen spoor van argeloze mensen achter de baksteenmuren

Londerzeel Sint-Jozef

in vrede rusten kan hier ongestoord een eeuwigheid lang duren
in droom gevangen gaan verdoken spoken tussen lijken lopen
ongestoord van plan het leven van vergeten doden wat te storen
ik zie hun grote mantels gedrapeerd over de droeve grijze zerken
en ogen die verwonderd loeren tussen de volgestouwde kerkers
ik hoor alleen de spreeuwen die van dorst en honger schreeuwen
vijf meeuwen die verschrikt over het land de lucht in vluchten
het zuchten van de wind die moeiteloos zijn weg vindt langs de velden

Sint-Jozefstraat 11
Londerzeel-Sint Jozef

Mechelsestraat 189
1840 Londerzeel

een kudde arme schapen die met een dwaze blik op voeder wachten
maar in de buurt is er weer leven omdat de oprit moet geveegd

ZAKENKANTOOR

de kachel wordt gestookt, er wordt eenvoudig thuis geleefd
het ruimen is een leuke klus, er komt geen postkaart en geen brief
tijd zat voor niets doen en vervelen, zo word je eindelijk creatief
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