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Bestaat er zoiets als
‘Belgische poëzie’?
Alleen al omwille van de
taalverschillen in dit land
ben je geneigd te denken
van niet. Het Felix Poetry
Festival in Antwerpenwil
morgen het tegendeel
bewijzen. JanPollet

Poëzie als
eenvloek
indekerk

e tijd dat Belgische
literatuur nog een
echtbegripwas,da-
teert van het begin
van de 20ste eeuw,
toen Vlamingen als
Maeterlinck en
Verhaerenmet hun
Franse verzen tot

ver buiten Europa aanzien en bekendheid
genoten. Vandaag zijn de grote cultuurge-
meenschappen in dit land vreemden voor
elkaar. Vraag aan een Vlaming om vijf
hedendaagseWaalseauteurstenoemenen
verder dan Amélie Nothomb zal hij niet
komen.Hetzelfdegeldt voorWallonië.
DathetFelixPoetry festival tochopzoek

gaatnaar‘Belgische’poëzieisindiepolitieke
context bijna godslastering. “Wanneer je,
zoals ik, gelooft dat er veel meer België
bestaat dan de huidige politieke toestand
suggereert, dan tref je dat Belgische karak-
ter overal aan. Ook in de poëzie”, zegt de
NederlandsedichterBennoBarnard, die al
tientallen jaren in België woont, tegen-
woordig zelfs boven op de taalgrens, nabij
Waver.AanBarnardwerdgevraagdomhet
aanstaandeFelix Poetry Festival te openen
meteen‘stateoftheunion’vandeBelgische
poëzie.Deeersteavondvanhetpoëziefesti-
valinhetAntwerpseFelixpakhuisstaathele-
maal in het teken van de Belgische poëzie,
met optredens van Waalse, Brusselse en
Vlaamsedichters.”
Toch is de Belgische avond niet bedoeld

alspolitiekstatement”,zegtdichterenorga-
nisator van het festival Michaël Vandebril.
“Het isweleenonderzoeknaarhetbestaan
vaneenBelgische literaireerfenis.”

‘Ik ben van Gent’
Dit jaardebuteerdeMichaëlVandebrilmet
een tweetalige dichtbundelHet vertrek van
Maeterlinck/L'exildeMaeterlinck.Hoekrijgt
eenAntwerpenaarhetFransevirus tepak-
ken? “Mijnouders stuurdenmeelk jaar op
vakantie naar Virton. Daar verbleef ook de
nicht van de familie waar ik inwoonde...
(grinnikt)Mijn liefde voor de Franse taal is
vooreendeelverbondenaandatverlangen
omjeuittedrukkeninhetFrans.DieFranse
culturele wereld is via die uitwisseling bij
mij naar binnen gekomen. Brel, Jean-
Jacques Goldman, Rimbaud... Dat is toen
begonnen en heeft zich gaandeweg ver-
diept.”
Vandebrils fascinatie voorMaeterlinck

heeft deels te maken met het feit dat de
Gentse symbolist als Vlaming in het Frans
schreef.“MaeterlinckwasinFrankrijkmet-
een een grote naam. Toch is hij altijd een
Vlaming gebleven. Hij gaf dat ook zelf toe.
Het feit dat hij in het Frans schreef, was
bevorderlijkvoordereceptievanzijnlitera-
tuur,maarwatvondiedereenzointeressant

aanMaeterlinck?Datwashetexotische,het
Germaanse,hetBelgische,hetVlaamse.Die
mystieke, af en toe absurde ziel vond de
Fransewereldinteressant.Constantverwijst
hijnaarzijnVlaamseroots. ‘IkbenvanGent’
was zijn handelsmerk, hoewel zijn relatie
metGentheel slechtwas.Voormij is hij de
vertegenwoordigervandeBelgischeziel:het
samenkomen van het Germaanse en het
Latijnse, dat is België. Dat geldt voor beide
landsdelen.Wij Vlamingen zijnnoordelin-
genmeteenFranseslag.DeWalenzijndan
weer Latijnse zielen met een Germaanse
slag.”
VoelenWaalse schrijvers, die in hoofd-

zaak uitgegevenworden in Frankrijk, zich
niet meer verwantmet Frankrijk danmet
hun vaderland België?Michaël Vandebril:
“Volgensmij niet. Onlangs was ik in Parijs
op de voorstelling van een nieuwnummer
vanGierikNVT.DatVlaamseliteratuurtijd-
schrift hadWerner Lambersy aangespro-
ken om een nummer te maken rond
Belgische schrijvers die in Parijs wonen,
leven,schrijvenenpubliceren.Lambersy is
een Franstalige dichter die geboren is in
Antwerpen en uiteindelijk in Parijs
belandde, waar hij voor de Communauté
françaiseheeftgewerktalspromotorvande
Franstaligeletteren.(Lambersyleestookvoor
ophetFelixPoetryFestival, JP)Opvraagvan
Gierik heeft hij een lijst gemaakt van
FranstaligeBelgischeschrijversinParijs.Hij
kwam aan dertig namen! Gierik heeft die

allemaal uitgenodigd voor een avond in
Parijs. Bijna al die schrijvers zijn daar op
ingegaan.Alsjewattijdmethendoorbrengt,
bekruipt je het gevoel dat het eigenlijk bal-
lingenzijn.Ballingendiewillenschrijvenin
huntaal en inBelgiëhunplekniet vinden.
“Omeenpubliekenerkenningtekrijgen,

moetenzezichopFrankrijkrichten.Maarze
blijven Belgen. Enwat ze schrijven is geen
‘Franse literatuur’. Ze zitten eigenlijk in
dezelfde situatie als wij Vlamingen tegen-
overNederlanders.”
Die permanente vergelijking met de

poëzie van een groter buurland is volgens
Barnard net een onderdeel van wat
Belgische poëzie onderscheidt. Sprekend
voorbeeldisdein2009verschenenVlaamse
bloemlezingHotelNewFlanders, die zowel
Vlaanderen als Nederland in rep en roer
zette met de bewering dat de Vlaamse
naoorlogse poëzie zich autonoomontwik-
keld heeft, los van deNederlandse poëtica.
VoorBarnardheeftHotelNewFlandersalles
wegvaneenVlaams-nationalistischebloem-

lezingdiedeseparatistischeagendadient.
Al vind BarnardHotel New Flanders in

veel opzichten erg interessant, tochgetuigt
het“vaneenakeligtribalismeeneenonvol-
wassen relatie met Nederland om de
Vlaamsepoëzievoortestellenalseenauto-
noom iets, dat niets met de poëzie der
Batavieren enKaninefaten temakenheeft.
EerstdeFranstaligennegerenenvervolgens
zestienmiljoentaalgenoten?Dat isvaneen
plat,vulgairnationalisme,nee,regionalisme.
Ongetwijfeld leesteen jongeVlaamsedich-
terineersteinstantieHermandeConinck,en
een jonge Nederlandse allereerst Kopland.
Maaralshijnooit verder raaktmetzijn lec-
tuurzalhijalsdichterooknergensgeraken.
Hij zal alsVlamingNijhoff gelezenmoeten
hebben, en als Hollander Van Ostaijen.
Overigens doet datHotel New Flandersmij
aan Uplace denken. Het nodeloos gebruik
van Engels is een onwankelbaar teken van
provincialisme.”

Pot belge
Hoekijkenonzezuiderburenaantegeneen
Belgische poëzie/literatuur? Het bestaan
wordtnietontkend,alstaatdegedachteaan
een nationale thematiek sommige
Franstaligentegen.DeBrusselsehoogleraar
Paul Aron verklaarde vorig jaar nog in Le
Soir: “Ikgeloofniet ineentypischBelgische
thematiek. De gedachte te behoren tot een
natiemetidentificeerbarevoorkeurenstuit
metegendeborst.AlsofeenItaliaandiegeen
pasta lust, geen Italiaan zou zijn. De echte
literatuur probeert te ontsnappen aan de
gemeenplaatsen, voorgekauwde ideeën en
welk cultureel keurslijf danook. In boeken
van Belgische schrijvers wordt niet méér
friet gegetenenbiergedronkendan inboe-
kenvanschrijversmeteenanderenationa-
liteit.“
DeinhetFransschrijvendeBrusselsefilo-

soof en schrijver Antoine Boute raakte in
Vlaamse poëziekringen bekend met zijn
Nederlandstalige performances, live van

soundscapes voorzien door Mauro
Pawlowski.BouteleestookvoorophetFelix
Poetry Festival. Behalve hij en deWaalse
dichteres Gwennaëlle Stubbe zijn er geen
Franstaligen die in het Nederlands voor-
dragen. Boute vindt het Nederlands inte-
ressantvanwegedeklank:“HetNederlands
is beter geschikt voor klankpoëzie dan het
Frans, vind ik.” Daarnaast vindt hij het
belangrijk om in Vlaanderen actief te zijn.
Hijmerkteengrotere interessevoorpoëzie
in Vlaanderen dan in Franstalig België.
“Poëzie inVlaanderenlijktmeeenserieuze
zaak:demediasprekenerover,erkomtveel
volkopdeevenementen,erwordenallerlei
initiatievengenomenenzovoort. InBrussel
enWalloniëishetmeerbescheidenhebikde
indruk,watnietwegneemtdatersomsook
grootschalige initiatieven genomen wor-
den.”
VolgensBoutebestaaterweldegelijkiets

als ‘Belgischepoëzie’. InFrankrijk,waarhij
veel optreedt, is de ‘Belgische humor’ in de
poëzie alombekend. Schaamteloosheid en
despontaneneigingombuitendekaderste
treden, typeren de Belgische poëzie in de
ogen van de Fransen. Zelf organiseerde hij
vorigjaareentweetaligepoëzieavondinhet
Brusselse literatuurhuis PassaPorta onder
de schalkse naam ‘Pot belge’ (een scherts-
naam voor de illegale dopingcocktail van
wielrenners). “De pot belge heeft de
Belgische wielrennerij minder saai
gemaakt...Ikwouhetzelfdedoenindepoëzie
doordichters temengen”, zegtBoute.
Een tijd geleden opperde Vandebril in

dezekrantdeideevaneenBelgischeDichter
desVaderlandsnaarNederlands enEngels
voorbeeld,metafwisselendeenFranstalige
en een Nederlandstalige dichter. Barnard
vindt het “een fonkelend idee.Waarbij die
dichter zijn verzen natuurlijk ook in de
andere landstaalmoet publiceren en voor-
lezen.Op zijnVandebrils dus.” Boute daar-
entegen veert nietmeteen enthousiast op:
“Voormij is poëzie per definitie grensover-
schrijdend.Identiteitisgeeninteressantpoë-
tischbegrip.”

Felix Poetry Festival, 14 en 15 juni
(met o.a. Benno Barnard, Werner
Lambersy, Antoine Boute, Bernard
Dewulf, Leonard Nolens en
Y.M. Dangre) in het Felixpakhuis
in Antwerpen.
www.antwerpenboekenstad.be
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‘VoordeFransenwasdeBelg
Maeterlinckexotisch,Germaans,

mystieken lichtabsurd’
MICHAËL VANDEBRIL
ORGANISATOR FELIX POETRY FESTIVAL

Literatuur

● Links: een collage rond schrijver Emile Verhaeren, eenGentenaar die in het
Frans schreef. ‘Je meurs, ma femme, ma patrie’, waren zijn laatstewoorden.
© LUC FIERENS

Dederdevrouw
RachidaLamrabet
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