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Heerlijk, toch?

Jij hebt net de eerste editie van de gedichtenbundel van Route 42

opengeslagen. Deze gedichtenbundel is een selectie geworden uit

meer dan 30 ingezonden gedichten. Wanneer Route 42 haar

oproep lanceerde in november, hadden we nooit gedacht zoveel

respons te krijgen … maar er schuilt veel talent in Geraardsbergen,

Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.

Een welgemeende dankjewel aan eenieder die achter zijn of haar

pen kroop en Route 42 poëtische hersenspinsels bezorgde! Alle

inzendingen werden nagelezen en gejureerd door de professionele

dichters Delphine Lecompte en Peter Holvoet-Hanssen. Zij stelden

uit alle inzendingen hun shortlist op. En deze shortlist heb jij nu in

handen.
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 V o o r w o o r d
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Je kan stemmen op jouw favoriete gedicht via www.route42.be, en

zo mee bepalen wie de Route 42-dichter wordt in de categorie

‘kinderen en jongeren tot 18 jaar’ en in de categorie ‘plus 18-

jarigen’. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het slotfeest

in de Wattenfabriek in Herzele op 2 februari.

Maar blijf gerust langer in de ban van poëzie, en neem deel aan

één (of meerdere) activiteiten tijdens Poëzieweek 2022. De aftrap

is op 23 januari in Bib Oosterzele met Alicja Gescinska, en op 27

januari vervoegen Delphine Lecompte en Mauro Pawlowski het

programma in CC Zoetegem.

Volg al het nieuws op route42.be of via de Facebookpagina!

Veel leesplezier!

http://www.route42.be/
https://route42.be/
https://www.facebook.com/CultuurregioRoute42
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Pluk en keuvel

unaniem

influence het bos

spandoek er op los.

 

Boleet, bovist

profeet, andersglobalist

Verlies je sporen, kwist je gif.

Bak het bruin

slik het niet

vervlok geel met groen

knolamaniet.

het nieuwe fashion

samen clashen

a brave new nature

botsende elementen

die eindelijk versmelten.
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Bram Antheunis

 S p l i j t z w a m





Wat de molen sloeg en slaat 

is bloem voor warmvers gebakken brood

met zemelen of met rozijnen

uit de zalvende waaiwind gevlegeld

tot balsem voor nieuw.

Als de herfst de wieken slaat

zal de mosterd groeien op het veld.

Het geel zal bloeien op het palet

van rijk gekleurde aarde.

En met brede zeisslag zullen

ook dan de jongste dagen weerom

gepikt en geschoofd worden

Gedorst zullen ze

bij de kering van het licht.

Het ademt verse rijm.

Daarna sneeuwt het winter.
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Gabr ië l  Desmyter

 D e  L i e r d e k o u t e r m o l e n





Bij wijlen haal ik een stuk natuur binnen

nooit dieren, die horen niet in een huis

anders waren ze daar zelf wel op gekomen

en hadden ze ons in huis genomen.

Soit, geen dieren dus, wel wat groen

een appel, een krop sla, een kerstboom,

pogingen om onder een omgekeerd glas

iets uit zaad te laten kiemen. 

Maar het best gedijen mijn liefdevol

verwaarloosde kamerplanten,

zonnige veranda,

een klets koud geworden koffie,

wanneer ik het niet meer kan opbrengen 

tot aan de gootsteen te gaan.

Mijn natuur is gemakkelijk

grenzend aan negligeren. 
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Jenn i fer  Vr ie l inck

G o d c o m p l e x





we volgen het spoor van de zon

met een duister blikkerhart 

voorbij de open plek

schieten doornen uit de grond

we zijn blind voor de                         

WAARSCHUWING

Op die plek die open 

blijven moet, groeit 

wat er echt toe doet.

we volgen het spoor van de zon

trekken trage cirkels 

door een verzonnen landschap 

wentelen op en neer en op

stuivend in het spoor van de zon
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L iesbeth  D 'Hoker



we hurken wijdbeens boven bosgrond

aarzelen, rijzen 

opwaarts en inwaarts

speuren naar het altijd wijkende vuur

slechts vluchtig drukken we

indrukken in rul zand

een korte opleving, 

stof voor het landt, 

thuiskomst op het middaguur.
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De dag strekt zijn lakens

Hij maakt het bed op voor de duisternis

Een koppel kraaien poot zich neer op een stuk brood

Dit wordt hun avondmaal voor de rustplek wenkt

De wind gaat liggen

Het gras tooit zich met bladgoud in het late licht

De bomen zwijgen

De donkerte nestelt reeds in de kale takken

Een eerste nachtgast bezoekt de kruin

Een uil-kreet richt zich tot dé ruimte -

Wie niet weg is, is gezien -

De sterren tekenen lichtfiguren in het zwarte vlak

De maan wordt een koningin

Het rijk van de slaap is aan zet

Ik sluit mijn ogen als metgezellen.
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Patr ic ia  De  Corte





ik graaf me in met doorweekte voeten

in de groeven van mijn huid bewaar ik

de aanrakingen van kleinkinderen en grootouders

soms breek ik uit mezelf, stroomt mijn sap te snel

verzwijgen mijn holtes de vogels

die mij uitverkoren hebben

geknot toon ik schaamteloos mijn wonden,

wordt mijn loop vertraagd

ik moet weer ontkiemen

het licht vangen met mijn takken

mijn stem terugvinden als de wind me tegenspreekt
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Steven  Van  Der  Heyden

K n o t w i l g
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De vlucht in de lucht

Onderweg naar het zuiden

Miljoenen vlinders
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L ien  Verscheure

M o n a r c h v l i n d e r





Een paar gele bloemen daar

Een paar blauwe bloemen hier

Ik zie ook witte zachte katten

Ik hoor het gehuil van mijn wieken

Van mijn molen in de wind

Ik zie gelukkige families

Ik zie vele kleuren

Ik ruik lekkere geuren

Maar ik

Ik sluit mij af

In een donkere lege grijze kamer

Ik

Ik ben een oude vogel

Ik ben op zoek naar meer vrijheid

Ik vind het niet

Het lukt niet

Ik zie altijd vogels in een vrije vlucht

Ik ben

Ik weet het niet
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Nele  V i sser

E e n  o u d e  v o g e l





Op een desolaat wegeltje

denkt een dichter

aan het volgend regeltje

zoekend naar inspratie

omhuld door rijtjes sierkers 

klaar voor een confrontatie 

in een gesprek met de boom

denkt die terug

aan een mijmerige dagdroom

lange tijd gezocht door premiejagers 

sluit hij zijn ogen

en geeft het woord aan de bloesemsdragers

jaarlijks bezocht door vele mensenkoppen

mag zich niet laten foppen

overdag zonning en zacht

’s nachts vorst verwacht

hopelijk niet naar de knoppen

een briesje waait zachtjes

strooit die lentepracht 

recht in de grachtjes
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S imon D 'Herde

E e n  d w a r r e l e n d e  s e i z o e n s d r o o m  



als confetti in het rond

terwijl het geleidelijk

contact maakt met de grond

duizenden ogen en bolvormige lenzen

turend op het landgoed van de boerderij

zonder maatschappelijke grenzen

naar de wonderlijke sneeuw in mei

overvloed van het wit-roze gefonkel

was het einde van de afgelegen hersenkronkel

de beroemde dichter 

was de eerste toezichter

trotseerde lente en zomer

als verbeeldende dagdromer

zag hoe het witte gedwarrel verdween

plaatsmaakt voor het volgende natuurfenomeen

ronde vruchten hebben de plaats ingenomen

worden meteen afgenomen

kon het maar altijd voorjaar zijn

zou hem beter passen

weg met die dikke winterjassen
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https://www.vlaanderen.be/
https://route42.be/
http://zoeken.bibliotheek.be/
https://www.poezieweek.com/



