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Voorwoord

Inhoud

Voelt u het? Die zin in de zomer? De lokroep van terrasjes en de nakende start van de 
feesteditie van Theater aan zee, het festival dat dit jaar 20 kaarsjes mag uitblazen? Heel wat 
te vieren, heel wat te beleven en opnieuw heel wat te delen met onze lezers.

Dit jaar staken we ons iTems-zomernummer in een gloednieuw jasje. We behielden onze 
vertrouwde theater-insteek, maar doken daarnaast de sector van de illustratie in. De 
deAuteursprijs gaat dit jaar immers naar een illustrator, meer bepaald naar striptekenaar en 
graficus Serge Baeken. Wij zochten hem op in zijn Antwerpse atelier om te weten te komen 
wat hem als ‘illustrator XL’ drijft. 
Wide Vercnocke en Shamisa Debroey, twee talentvolle illustratoren, wisten dan weer de 
nieuwe ‘jonge aanstormende talentenprijs’ in de wacht te slepen. Tijdens een dubbelinterview 
gaven zij ons een inkijk in hun werk en leven. 

Een illustratrice die al wat langer in het vak staat en er haar sporen - ook in het buitenland - 
meer dan verdiend heeft, is ons bestuurslid Gerda Dendooven. We gingen bij haar langs op 
de campus van Sint-Lukas in Gent waar ze lesgeeft. 
Een andere landgenote die het in het buitenland gemaakt heeft, is Mieke Renders. Zij keerde 
in september terug uit New York om aan de slag te gaan als directeur van het Vlaamse 
cultuurhuis De Brakke Grond. We blikten samen met haar terug op de voorbije maanden. 

Ook het goedgevulde literaire TAZ-programma mag niet ontbreken, met dit jaar enkele 
nieuwe formats, zoals APÉRO POËZIE en DE DEBUTANTEN. Ontdek het volledige overzicht 
van p.10 tot p.14. 
Nog zo’n straffe debutante is de jonge en ambitieuze poetry slammer Carmien Michels. Wij 
waren benieuwd naar dit voor ons minder gekende literaire genre en zochten haar op voor 
een babbel.

Het is feest en dat danken we aan onze talrijke talentvolle auteurs. Maar gaan deze auteurs in 
staat zijn om te blijven creëren? Als we de voorbije maanden naar de wetgevende initiatieven 
kijken is daar weinig reden toe. Voor de reprografie - de kopierechten - zijn de berichten meer 
dan onheilspellend: een drastische vermindering van de vergoeding en onduidelijkheid 
over de rol van de uitgevers. Op Europees vlak heeft de Commissie op 25 mei een aantal 
voorstellen geformuleerd waarin op het eerste zicht onvoldoende garanties voor auteurs 
werden opgenomen. Verdere analyses zijn nodig. In dit verband kan ook verwezen worden 
naar de economische studie over de grensoverschrijdende toegang tot online content waarin 
bewezen wordt dat de culturele diversiteit zwaar onder druk staat. Wij blijven dit uiteraard 
mee opvolgen en wensen u in de tussentijd een fijne zomer!

Veel leesplezier! 

 3 Serge Baeken: stripauteur & illustrator, winnaar deAuteursprijs 2016
 6 Gerda Dendooven: illustratrice & auteur kinderverhalen
 8 Carmien Michels: woordkunstenares 
 10 deAuteurs op TAZ: programma DE DEBUTANTEN en APÉRO POËZIE
 14 Kinderboekenduo Kim Crabeels en Sebastiaan Van Doninck blikken terug 
  op hun verblijf in het Zweedse Björköby
 15 Mieke Renders: directeur van De Brakke Grond in Amsterdam 
 17 Shamisa Debroey en Wide Vercnocke: illustratoren, winnaars van de 
  jonge aanstormende talentenprijs 2016 van deAuteurs
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Vandaag mag hij zijn lijst aanvullen met 
onze deAuteursprijs 2016. Proficiat!
Dankjewel! Ik ben heel erg verrast, ik 
zou mezelf niet hebben gekozen (lacht). 
Een fijne verrassing, zeker omdat ik niet 
wist dat deAuteursprijs dit jaar naar 
een grafisch kunstenaar ging. Het is 
bovendien een échte prijs. Er bestaan 
vrij veel stripprijzen, maar vaak zijn dat 
plexi plakkaatjes, beeldjes of medailles. 
Je komt er wel mee in de pers, maar ik 
heb er nog maar zelden een opdracht 
aan overgehouden.

In België wordt minder aan talent 
scouting gedaan dan bijvoorbeeld in 

Nederland. De Belgische manier van 
werken is iets meer nepotistisch. Ik zeg 
ja op alle opdrachten die in mijn richting 
komen, maar ga zelf zelden op zoek 
naar werk. Ook wel omdat ik, wanneer 
ik niet móet illustreren, lekker aan mijn 
eigen projecten kan werken. Er moet 
natuurlijk wel brood op de plank, maar 
ik leef zuinig en geef weinig uit zodat 
ik meer tijd over heb voor mijn eigen 
stripverhalen.

Dus dat doe je nog steeds het liefst, je 
eigen stripalbums creëren. Nochtans is 
je carrière zo niet begonnen?
Dat klopt, ik was lang actief als vrije 

kunstenaar en niet als illustrator, wat 
ik ook nooit plande te worden. Mijn 
opleiding, vrije grafiek, is een erg artistiek 
georiënteerde richting. Ik debuteerde 
laat als striptekenaar, vijfendertig was ik 
denk ik toen ik mijn eerste echte album 
‘The No Stories’ (2005) maakte. Ik zocht 
wel altijd al naar een raakvlak tussen 
kunst en strips, wat vaak uitmondde in 
reeksen werken die samen één verhaal 
vertelden. Maar met dat vrij tekenwerk 
viel geen droog brood te verdienen.

Nadien heb ik veel stomme jobkes gedaan 
als interimmer en heb ik enkele jaren bij 
PRINTSHOP in Antwerpen gewerkt. Daar 

Het is maandagnamiddag 15u wanneer Serge Baeken me met kleine oogjes in zijn Borgerhoutse atelier 
verwelkomt. Hij werkt ’s nachts kom ik later te weten, dat heeft hij altijd gedaan. Dat hij een van onze groten 
is, dat weten we. Zijn bescheidenheid dreigt ons dit wel eens te doen vergeten. Een man van weinig woorden, 
maar met een pen die veel vertelt. Baeken heeft talloze prijzen op zijn palmares staan: o.a. drie European 
Newspaper Awards of Excellence, de Blikken Biebel voor zijn debuut ‘The No Stories’ en de Sint-Michielsprijs 
2014 voor ‘SUGAR, leven als kat’.

Serge Baeken   
Stripauteur & illustrator 
Winnaar deAuteursprijs 2016
Dorien De Loore

© Wim Carens
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bediende ik de kopieerapparaten, maar 
omdat ik handig was met computers 
deed ik er al snel de Desktop Publishing 
bij. Mijn computeropleiding heb ik daar 
gekregen, in de praktijk.

Een vriendin van me spoorde me aan om 
te beginnen als zelfstandig tekenaar. Ik 
had dat eerder al geprobeerd met mijn 
bedrijfje ‘Kunst- & Vliegwerk’, waarmee 
we grafiek produceerden voor culturele 
centra. De meeste gezelschappen 
bleken echter hun vaste tekenaars te 
hebben. We kregen er geen voet aan de 
grond. Wel heb ik toen een tijd gewerkt 
voor de Bond Beter Leefmilieu. Ik ben 

altijd overdreven geëngageerd, dus ik 
stopte er meer werk in dan wat werd 
gevraagd. Na drie jaar als zelfstandige 
werden mijn sociale bijdrages plots 
herzien en toen ben ik failliet gegaan. 
Eerlijk gezegd was dat ook wel een 
opluchting, het was een groot gewicht 
dat van mijn schouders viel.

Geen evident parcours. En dan word je 
plots opgepikt door zowat alle kranten 
en tijdschriften in Vlaanderen?
Na vijf jaar overdag werken en ‘s nachts 
tekenen, was ik totaal uitgeput. Ik 
moest kiezen, stoppen met tekenen of 
stoppen met werken. Die keuze was 
snel gemaakt. Mijn eerste stripverhaal 

heb ik in de etalage van Mekanik Strip 
(Antwerpen) getekend, vooral om 

kenbaar te maken dat ik voortaan 
beschikbaar was als ‘grafisch 

huurling’. Iedereen die iets grafisch 
wil, niet enkel illustraties maar ook 
muurschilderingen, soft tattoos, t-shirt 
ontwerpen, kleine animatietjes, … kan 
daarvoor bij mij terecht. Eigenlijk ben ik 
meer een ‘illustrator XL’.

Sindsdien word ik vaak gevraagd door 
De Tijd, heb ik intensief voor De Morgen 
gewerkt en tegenwoordig zit ook Knack 
er weer bij. Vorig jaar heb ik het decor 
gedaan voor ‘Frauenfeld’, een hiphop 
festival in Zwitserland. Dat bedrijf vroeg 
me nu om het decor van de Lokerse 
Feesten uit te werken. Ik mag nog niet 

verklappen wat het gaat worden, maar 
het wordt wel spectaculair.

Je trok als grafisch reporter ook naar 
het buitenland?
Voor opdrachten in het buitenland 
mogen ze me altijd vragen. Voor NRC 
Handelsblad reisde ik naar China, mijn 
leukste opdracht tot nu toe. Het was 
het jaar van de Olympische Spelen en 
NRC wilde dat ik een beeld tekende 
van China, vlak voor het land begon 
te boomen en een hot item werd. NRC 
had een parcours uitgestippeld, met 
de taxi van Peking naar Shanghai. Eerst 
tekende ik alles live, maar er gebeurde 
zo veel dat het niet bij te houden was. 
We hebben dus vooral veel gewandeld 
en gefotografeerd. Het tekenen deed ik 
nadat ik terug was, op basis van wat ik me 
herinnerde. Aan Knack en aan Stripgids 
heb ik toen ook een reportage verkocht. 
Uit alle tekeningen die ik had gemaakt, 
kon iedere opdrachtgever kiezen wat ze 
wilden publiceren.

In het jaar 2009 was je stadstekenaar 
voor de stad Turnhout. Een bijzondere 
ervaring lijkt me?
Zeker en vast. Als stadstekenaar mag je 
die functie zelf wat invullen, in overleg 
met de organisatie Strip Turnhout, 
maar ze gaven me echt carte blanche. 
Andere tekenaars maakten affiches 
voor Turnhoutse verenigingen, maar ik 
wilde als striptekenaar wel degelijk een 
strip maken. Ik begon toen wel net veel 
opdrachten te krijgen en vreesde dat ik 
die strip niet helemaal alleen zou kunnen 
bolwerken. Daarom heb ik mijn vader 
(Robert Baeken, red.), die al veel boeken 
op zijn naam heeft staan, ingeschakeld. 
Omdat hij geboren is in Turnhout en 
veel van de stadsgeschiedenis kent, 
had ik hem gevraagd om een Turnhouts 

‘Ik zocht wel altijd al 
naar een raakvlak tussen
kunst en strips.’
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verhaal te schrijven. ‘Een storyboard 
voor een panoramische strip’, om 
precies te zijn, maar hij begreep niet 
goed wat ik daarmee bedoelde. Een 
paar maanden later bezorgde hij me 
een integrale roman en zei, ‘Hiervan 
kan je je stripverhaal maken’ (lacht). De 
strip, een historische wandeling door 
Turnhout, verscheen in vijf afleveringen 
in Stripgids. Eigenlijk had ik, toen mijn 
Stripstadstekenaarschap was afgelopen, 
nog twee hoofdstukken te gaan, maar 
ik vond er niet meteen de tijd meer 
voor. Omdat één van mijn uitgeverijen, 

Uitgeverij Xtra Amsterdam, bleef 
aandringen, heb ik begin 2015 toch nog 
die laatste twee hoofdstukken getekend. 
Daarvan hebben ze een mooi boek 
uitgegeven, waarin de oorspronkelijke 
tekst van mijn vader en de strip zijn 
gebundeld.

Hoe is het gesteld met het jong 
tekentalent in Vlaanderen?
België is een heel grafisch land, er 
zijn echt veel goede tekenaars hier. 
Ik heb veel workshops gegeven aan 
jongeren, o.a. bij Mekanik Strip, maar 
heb dat nu wat afgebouwd omdat het 
te veel ten koste van mijn eigen werk 
ging. Onlangs was ik te gast in de klas 
van Kim Duchateau, en ook in het Sint-
Lukas in Brussel en in Antwerpen geef 
ik nog wel eens een miniworkshop 
striptekenen.
Tijdschriften gebruiken nu veel meer 
foto’s dan in de jaren ‘50 toen er nog 
veel getekend werd. Er blijven natuurlijk 
altijd nieuwe mogelijkheden ontstaan. 
Ik merk dat jongere generaties vaker 
richting videogames worden gedreven, 
wat erg grafisch is, maar ook een 
specifieke stijl vereist. Je kan daar niet 
zomaar in terecht.

Ben je zelf ook bezig met die 
digitalisering in de grafische sector?
Nee, helemaal niet. Ik heb even geëxpe-
rimenteerd met een motion graphic novel. 
Ik leerde ervoor programmeren, maar 
toen werd die taal plots vervangen door 
een nieuwe versie die ik terug van nul 

moest leren. Daar had ik geen zin in. Het 
is een heel andere manier van denken en 
omgaan met je beelden. Programmeren 
vraagt een intellectuele benadering 
terwijl een goede tekening maken meer 
iets emotioneels en intuïtiefs is, dus dat 
vloekt wel een beetje. Ik ben nu meer 
geneigd om, als iets moet bewegen, het 
uit te besteden aan iemand die daar meer 
kaas van gegeten heeft.

Illustratoren worden wel eens in één 
adem genoemd met cartoonisten. 
Gebruik jij humor of spot in je 
tekeningen?
Cartoons maken doe ik niet vaak. 
Mijn illustraties hebben vaak een 
humoristische ondertoon, maar ik mik 
nooit voluit op de lach. Daarvoor heb 
je een speciaal talent nodig. Mijn broer 
Vitalski (red. Vital Baeken) die heeft dat.

Ik ben ook helemaal geen politieke 
tekenaar. Bij de aanslagen op Charlie 
Hebdo heb ik wel meegedaan met 
een wake ter ere van de vermoorde 
tekenaars. Vrijheid van meningsuiting 
vind ik essentieel, en dat die geheel 
onbeperkt is ook. Een kunstenaar moet 
kunnen maken en zeggen wat hij in 
zich heeft, zolang er niets onwettigs 
gebeurt en het niemand fysieke schade 
toebrengt. De verantwoordelijkheid 
voor wat er in de media verschijnt, ligt 
overigens grotendeels bij de redacties. 
Over het algemeen teken ik wat men 
mij vraagt en dan is het aan hen om 
het beeld te publiceren of niet. Ik post 
mijn tekeningen ook geregeld vooraf bij 
“Stripmakers”, een besloten forum van 
Hollandse en Vlaamse striptekenaars, 
voor reacties. Meestal gaat dat om 
iets grafisch en technisch, een vlakje 
dat je vergeten bent in te kleuren of 
een manneke met een vinger tekort 
(lacht), maar soms gaat dat ook over 
inhoudelijke dingen.

Waar ben je nu mee bezig? Zijn er 
nieuwe projecten op til?
Ik ben net begonnen aan het eerste deel 
van een reeks die ‘Circus Bulderdrang’ 
moet gaan heten. Mijn broer Vitalski 
schrijft dat verhaal mee, omdat hij de 
oprichter was van een anarchistisch, 
cabaret-achtig theatergezelschap met 
dezelfde naam. Tussen 1990 en 1995 
speelden ze in verschillende jeugdhuizen 
en culturele centra. Toen had ik al 
geprobeerd om er een stripverhaal van 
te maken, maar ging me dat nog niet zo 
goed af. Ik was nog niet stijlvast genoeg. 
Nu, bijna twintig jaar later, blijkt dat 
gemakkelijker te gaan.

Serge Baeken illustreert live op TAZ,
vrijdag 29/7 om 11u00 in Vrijstaat O.
Zeedijk 10 tijdens ‘Apéro Poëzie’ 
met Daniël Termont en dichteressen 
Hagar Peeters en Ineke Riem.

De uitreiking van de deAuteursprijs 2016 
vindt plaats tijdens het 
grafische kunstenfestival
Grafixx in Antwerpen.
Meer informatie op www.grafixx.be

‘Ik moest kiezen, 
stoppen met tekenen 
of stoppen met werken. 
Die keuze was snel
gemaakt.’
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Ze won - meer dan terecht - zowat alle prijzen die er binnen de illustratiewereld en jeugdliteratuur te 
winnen vallen en slaat ook graag de brug naar het theater. Ik tref haar in het atelier van de afdeling illustratie 
van Sint-Lukas Gent, waar ze ook nog eens lesgeeft. ‘Ik vind het fijn om mijn ervaring door te geven’.  
Een gesprek met Gerda Dendooven, een gedreven vrouw bij wie diepgang en humor hand in hand gaan.

Gerda  
Dendooven

Illustratrice & auteur kinderverhalen
Nathalie Van der Perre

Je hebt al bijzonder veel boeken 
geïllustreerd. Wat zijn voor jou de 
hoogtepunten? 
‘Takkenkind’ is voor mij zowel vormelijk 
als inhoudelijk een belangrijk boek 
geweest. Het is een verhaal dat mij 
inspireert en veel lagen bevat: het gaat 
over wat te doen met een kinderwens, en 
hoe te reageren als blijkt dat het kind niet 
perfect is. Ik werk graag rond wezenlijke, 
bijna filosofische thema’s, maar heb ook 
een sprookjesverbeelding waarin het 
kind eerst een boomstronkje is. Ik hou 
ontzettend van de combinatie van ernst 
en absurdisme, tristesse en humor. En 
ik trek dat ook door in de overdrijving 
van de beelden. ‘Takkenkind’ is ook 
een fantastische theatervoorstelling 
geworden, geregisseerd door Jo Roets 
bij Laika, en intussen wordt het ook in 
Duitsland gespeeld. Een ander boek 

dat een groter leven gaan leiden is, is 
‘Soepkinders’, waarin het omgekeerde 
gebeurt: twee weeskinderen gaan op 
zoek naar een nieuwe moeder. Maar wat 
is dat, een goede moeder? De kandidates 

hebben allemaal hun eigen agenda en 
vaak opportunistische redenen om de 
nieuwe moeder te willen zijn. ‘De gans en 

zijn broer’ is ook één van mijn favorieten. 
Het is altijd een cadeau om met de 
geweldige teksten van Bart Moeyaert 
te mogen werken en de vorm was ook 
uniek omdat ik maar twee kleuren mocht 
gebruiken. 

Waar ben je nu mee bezig? 
‘Stella’ komt in het najaar uit, en is 
opnieuw een verhaal dat er voor mij heel 
erg toe doet. De aanleiding is een foto 
van een vluchtelingskindje dat in zee 
drijft. Ik zag dat meisje en dacht: ‘Wat 
zou er gebeuren als iemand haar opvist 
en ze nog blijkt te leven?’ Maar ik denk 
dus altijd in een sprookjesidioom: in mijn 
verhaal vissen een man en een vrouw het 
meisje op en ze beslissen het te houden, 
maar daarmee is de kous niet af. Hoewel 
het kind eruit ziet als een perfect blank 
kind, is er één raar ding: ze groeit heel 

‘Het verhaal gaat over  
het andere en op zoek 
gaan naar je roots, maar 
ik wil het niet over kleur 
hebben omdat ik dat
te evident vind.’

© Evelien Deraedt
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snel, zo snel dat het op een bepaald 
moment gevaarlijk wordt: ze loopt op 
school kinderen omver en maakt ze 
bang. Als ze echt een reuzin geworden is, 
moet ze weg. Het verhaal gaat over het 
andere en op zoek gaan naar je roots, 
maar ik wil het niet over kleur hebben 
omdat ik dat te evident vind. Ik maak er 
een groot wezen van dat terechtkomt in 
een wereld waar het letterlijk niet past: 
het bed is te klein, de stoelen gaan stuk. 
Op het einde gaat Stella weg en zegt ze: 
‘Ik ga zoeken naar waar ik wel pas.’ Ik heb 
die woorden goed gewikt en gewogen. 
Ik wou haar niet laten zeggen dat ze 
terugging naar waar ze vandaan kwam, 
omdat het dan lijkt of iedereen die hier 
zijn draai niet kan vinden, maar terug 
moet. Uiteindelijk vindt Stella een land 
met hoge bergen en diepe zeeën waar ze 
gelukkig is, en schrijft ze een kaartje om 
haar ouders uit te nodigen om op bezoek 
te komen. Op het einde van het verhaal 
maken de ouders hun bootje klaar. Er kan 
dus nog een vervolg komen, en ik zou er 
ook graag een kinderopera van maken, 
dat lijkt me fantastisch! 

Hoe komt een verhaal tot stand? Zie jij 
beelden of net woorden? 
In het begin zie ik beelden, maar heel snel 
ga ik over naar dialogen. Het benieuwt mij 
wat mensen tegen elkaar zeggen en daar 
zit ook een groot stuk van de humor. In 
‘Takkenkind’ zegt de vrouw bijvoorbeeld: 
‘ik wil nu een kind, nu direct!’ waarop de 
man zich aankleedt en vertrekt. Wanneer 
de vrouw niet-begrijpend vraagt waar 
hij heen gaat, is zijn antwoord: ‘Lieve 

schat, als je vanavond een kind wil, dan 
moet ik er buiten één zoeken want in 
huis gaan we het niet vinden.’ Die wissel 
in redenering vind ik tof, ik hou van het 
vreemde in het evidente. Als ik voorlees 
in scholen, merk ik overigens vaak dat 
kinderen die absurditeit snel oppikken, 
terwijl volwassenen het ‘raar’ vinden.

Je maakt ook vaak de brug naar theater 
door onder andere live te tekenen. Heb 
je een voorkeur voor de scène of je 
bureau? 
Aan een boek werk ik thuis alleen. 
Het is fijn om me daar de hele dag in 
te wentelen, maar ik word er ook een 
beetje zot van. Bij een voorstelling werk 
je samen met mensen en is er een ander 
soort energie. Het is vermoeiend maar 
tegelijkertijd ben ik ‘s avonds vrolijker 

dan na een dagje alleen tekenen. Ik 
doe het allebei graag, maar wat ik tof 
vind aan tekenen op een voorstelling 
is de adrenaline van het moment: je 
bent zo gefocust, je hebt maar een 
uur en daarin moet het gebeuren. Zo 
herinner ik me een samenwerking met 
Brussels Philharmonic; we konden 
nauwelijks repeteren en toch viel het 
einde van het stuk precies samen met 
mijn afgewerkte tekening. Heerlijk! Maar 
wat ik misschien het ‘allermaxst’ vond, 
was een jammsessie met Mauro. We 
oefenden niet, ik had alleen gevraagd dat 
hij klassieke muziek zou spelen op een 
elektrische gitaar. Het was fantastisch: 
we keken en luisterden naar elkaar zoals 
jazzmusici doen, maar werkten met klank 
en beeld. Dat zou ik ooit nog wel eens 
graag in een voorstelling willen gieten. 

In de voorstelling ‘Er staat een vrouw 
in de kou’ doe je nog veel meer dan 
illustreren. Hoe is die productie tot 
stand gekomen? 
Het was eigenlijk de bedoeling om 
een voorstelling te maken met z’n 
drieën: Simone Milsdochter als actrice, 
Lynn Cassiers als muzikante en ik als 
illustratrice. Maar omdat het project werd 
uitgesteld, kon Simone zich niet meer 
vrijmaken en bleven enkel Lynn en ikzelf 
over, beiden geen actrices. We maakten 

dus iets heel muzikaals en visueels maar 
creëerden toch ook een overkoepelend 
verhaal waarin we een beetje spreken 
met het thema kou en winter als rode 
draad. Het was tof omdat het ook zot 
mocht zijn: het was geen volledig 
tekstueel opgebouwde voorstelling met 
dramatische omwentelingen wat maakte 
dat we ons veel konden permitteren, 
zoals ik het graag heb. 

‘Wat ik tof vind aan 
tekenen op een voor-
stelling is de adrenaline 
van het moment:
je bent zo gefocust.’

S T E R  V A N  D E  Z E E

Q U E R I D O

G E R D A  D E N D O O V E N

wondeR
tuiN

De
Gerda 

Dendooven
queRido

Een koning heeft twaalf dochters.
Twaalf parels, twaalf bloemen  
die hij goed in de gaten houdt.
De meisjes mogen wel dansen,  
maar niet met een jongen.  
Ze mogen wandelen,  
maar niet buiten de kasteeltuin.  
En als ze trouwen, zal hun vader  
wel beslissen met wie.
De prinsessen voelen zich  
vogeltjes in een gouden kooi.
Ze willen naar buiten, de wereld zien!wondeR

tuiN
De

queRido
Gerda Dendooven  
ontving voor haar werk onder  
andere drie Boekenpauwen, een 
Zilveren Griffel, een Zilveren  
Palet, een Gouden Uil en  
de Vlaamse Cultuurprijs.

Q

G
erda D

en
dooven

   D
e w

on
dertuin

Gerda Dendooven illustreert live op TAZ,
vrijdag 5/8 om 11u00 in Vrijstaat O.
Zeedijk 10 tijdens ‘Apéro Poëzie’ 
met Tom Lanoye en Yannick Dangre.
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Carmien  
Michels   

Woordkunstenares 
Dorien De Loore

Schrijven, slammen, dichten, 
performen, hosten, doceren en 
onderzoeken. Een hele boterham 
voor iemand die niet zo lang 
geleden nog op de schoolbanken 
zat. Voor woordkunstenares 
Carmien Michels voelt het 
natuurlijk aan. De rode draad 
doorheen haar werk? Die is ze 
zelf nog op het spoor. Met open 
blik en borst vooruit ontdekt ze 
wat het is dat haar drijft: verhalen 
vertellen, observeren en vragen 
stellen. Tijd om de rollen om 
te draaien en deze ambitieuze 
vraagstaart ons haar verhaal te 
laten vertellen.

Hoe bouw je als vijfentwintigjarige 
debutante zo’n gevarieerd portfolio op?
Als kind wilde ik nooit een 9-to-5-job. 
Bovendien vind ik opstaan echt 
verschrikkelijk (lacht). Dus ik had al snel 
besloten dat ik mijn eigen baas zou 
worden. Pas toen ik ingangsexamen voor 
de opleiding Woordkunst in Antwerpen 
deed, besefte ik dat dit echt iets voor 
mij was. Indringende vragen stellen aan 
mensen en het onderste uit de kan halen, 
daar houd ik van. Lange tijd dacht ik in de 
media te gaan en interviewer te worden. 
Tot ik in de lessen van Bart Moeyaert 
merkte dat ik erg worstelde met schrijven. 
Ik wilde dat echt goed kunnen en juist 
omdat het zo’n worsteling was, ben ik er 
echt in gegroeid. Ik heb nog altijd een haat-
liefderelatie met schrijven. Ideeën heb ik 
genoeg, maar er moet een druk aanwezig 
zijn. Meestal ben ik nipt op tijd, of eigenlijk 
te laat, voor deadlines. En toch, schrijven 
zit me gewoon in het bloed.

Optreden doe ik ook enorm graag, ik 
denk dat ik goed mensen kan raken, maar 
ik voel me geen acteur. In BARTóK, de 
muziektheatervoorstelling die we aan het 
spelen zijn, ben ik echt een personage en 
dat is toch anders dan als performer van 
je eigen tekst op het podium staan.

De ideale combinatie van tekst en 
performance vond je terug in slam 
poetry, een genre waarmee nog maar 
weinigen zijn vertrouwd. Hoe zou je het 
zelf omschrijven en hoe ‘nieuw’ is het?
Een poetry slam is een wedstrijd voor dich-
ters, en dat concept is eigenlijk al vrij oud. 
Het is in de jaren ’80 ontstaan in Amerika 
en is dan overgewaaid naar Duitsland, 
Frankrijk enz.

Zowel het poëtisch verhaal als de 
performance zijn belangrijk. Het moet in 
ieder geval toegankelijk en herkenbaar zijn, 
zodat het publiek het meteen kan opnemen. 
Daarnaast moet het ook gedreven zijn. Je 
moet schrijven vanuit een noodzaak, iets 
wat je ‘moet’ vertellen, dat is het begin van 
een goede tekst. Ten slotte is het belangrijk 
dat de tekst ook vernuftig is qua taal, dat er 
naast de performance ook een schoonheid 
en een taalgevoeligheid in zit.

Veel mensen, zeker in Nederland, bezien 
het vooral als een wedstrijdvorm voor 
dichters en daar blijft het bij. Op andere 
plekken, ook hier in Antwerpen, is er een 
hele ’movement’ ontstaan, een ‘slam 
poetry’ scene. Daarmee is veel engagement 
verbonden.

Hoe ben je zelf in die slam poetry scene 
terechtgekomen?
Ik had er in mijn studententijd eigenlijk 
nog nooit van gehoord. Tijdens een 
workshop voor de wedstrijd Frappant TXT 

© Koen Broos

‘Het gekke is dat ik eigen-
lijk lang wilde wegblijven 
van de poëzie.’



deAuteurs • iTems•9•

waren er mensen die slam brachten en 
die me al snel meetrokken naar open mic 
avonden en wedstrijden. 

Het gekke is dat ik eigenlijk lang wilde 
wegblijven van de poëzie. Omdat ik heel 
verhalend denk en vooral graag boeken 
lees. Door die slam poetry scene maakte ik 
kennis met toegankelijke dichters en wilde 
ik het zelf ook eens proberen. Toen ik in 
2012 meedeed aan een voorronde van 
het Belgisch Kampioenschap, ging ik direct 
naar de finale en werd ik nipt tweede. Ik 
was wel blij dat ik niet won want ik had 
nog maar drie à vier teksten klaar.

Toen is het snel gegaan, want begin 
dit jaar won je het Nederlands 
Kampioenschap Poetry Slam en eind 
mei veroverde je de gedeelde derde 
plaats op het Wereldkampioenschap 
Poetry Slam in Parijs.
Het was een bijzondere ervaring in 
Parijs, met intrigerende slammers uit alle 
hoeken van de wereld. In Frankrijk zelf is 
er een eerder masculiene vorm van slam 
aanwezig, maar op het WK waren er vele 
stijlen te zien. De Spaanse kandidaat 
danste bijvoorbeeld bijna op het podium 
terwijl hij aan het declameren was.  De 
Scandinavische kampioenen leunden 
dan weer meer aan bij het Nederlandse 
‘poëzie op het podium brengen’. Ik zit 
daar wat tussenin. Ik had nooit verwacht 
dat ik zo ver zou komen, maar ben enorm 
trots natuurlijk.

In 2014 richtte je het gezelschap ARType 
vzw op, waarin je de kruisbestuiving 
tussen poetry slam en verschillende 
andere disciplines wil stimuleren. 
Welke projecten zijn daaruit al 
ontstaan?
Naast de voorstelling BARTóK die we 
vanuit die vzw hebben geproduceerd, 
is het vooral de bedoeling om veel 
samen te werken en andere genres 
te integreren in grotere projecten. 
Organisaties vragen ons regelmatig om 
te cureren, en dan brengen we zowel 
anciens aan als jonge artiesten die 
het tof vinden om een podiumkans te 
krijgen. Samen met het VFL hebben we 
ook het project ‘slamlezingen’ opgestart, 
om professionele slamdichters te 
ondersteunen.

Er is ook steeds meer aandacht voor 
het genre vanuit het onderwijs. Ik geef 
af en toe workshops of cursussen in 
middelbare scholen en dat werkt wel. Er 
zijn veel jongeren die iets naar buiten 
willen brengen. Wanneer ik cursussen 
geef aan volwassenen, merk ik vaak 

een soort van vastheid, waardoor velen 
niet meer vrij kunnen schrijven. Daar 
wil ik in de eerste plaats aan werken. 
Ik voer momenteel een onderzoek met 
kinderverzorgers die veelal niet bekend 

zijn met drama en expressie. Als ik dan 
na mijn workshops vraag welke naam 
ze zouden geven aan mijn lessen, dan 
zeggen sommigen: ‘leren denken’.

Een mooi compliment! Ook met je ro-
mans, het debuut ‘We zijn water’ (2013) 
en ‘Vraag het aan de bliksem’ (2015), 
heb je mensen weten te raken. Hoe doe 
je dat?
Ik krijg regelmatig mailtjes van lezers 
en dat is een vorm van erkenning 
die mij stimuleert. Ik denk wel dat ik 
vrij toegankelijk schrijf en dat mijn 
schrijven door de invloed van slam 
poetry misschien wat meer ‘stroomt’. 
Mijn thema’s zijn ook wel herkenbaar, 
in mijn eerste boek schreef ik vanuit 
verschillende personages en ieders 
perceptie op de wereld: de ander versus 
ik. Dat keert ook terug in het volgende 
boek, waar mijn hoofdpersonage Danny 
zich ergens tussen schuldbewustzijn en 
het manipuleren van anderen bevindt.

Heb je tot slot nog nieuwe plannen in 
het vooruitzicht?
Nu schrijf ik aan mijn poëziedebuut. Ik 
ben er al lang mee bezig in mijn hoofd 
en binnenkort mag ik op residentie naar 
Münster in Duitsland, om in het project 
Citybooks van deBuren gedichten te 
schrijven. We zijn ook aan het nadenken 
over een volgende voorstelling met onze 
BARTóK-crew. Als experiment zijn we een 
soort kettingmail gestart (lacht) dus ik 
ben wel benieuwd.

Wij ook!

Poetry slam: dichters, kortweg ‘slammers’, 
gaan op een podium een wedstrijd met 
elkaar aan. Tijdens rondes van meestal  
3 minuten dragen ze hun gedichten voor. 
Het publiek en/of de jury bepaalt wie er 
wint. Doorgaans mag iedereen zijn kans 
wagen.  (www.poetryslam.nl)

‘Je moet schrijven 
vanuit een noodzaak, 
iets wat je ‘moet’ ver-
tellen, dat is het begin
van een goede tekst.’

© Melanie Mrakovcic
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DE DEBUTANTEN

Acht auteurs stellen tijdens vier middagen hun 
debuut voor in Vrijstaat O., met zicht op zee. Ze 
lezen fragmenten voor uit hun boek en gaan 
in gesprek met FRIEDL’ LESAGE. Oostendenaar 
JOHANNES VERSCHAEVE, frontman van The 
Van Jets, zorgt voor de muzikale intermezzo’s. 

I.s.m. deAuteurs en Vrijstaat O. is er dit jaar 
de TAZ-deAuteurs Debutantenprijs voor de 
meest beloftevolle debutant. Hij/zij maakt 
kans op een prijs van 1500 euro, geschonken 
door deAuteurs, en een schrijversresidentie 
van drie weken in Oostende, aangeboden 
door TAZ en Vrijstaat O.

De jury bestaat uit: Gert Brouns (boekhandel 
Limerick), Dorian van der Brempt (voormalig 
directeur van Vlaams-Nederlands huis deBuren), 
Katrien Van der Perre (directeur deAuteurs), Luc 
Denorme en Erika Wybouw (leesclub Oostende) 
en Martine Vandermaes (bibliothecaris bib Kris 
Lambert Oostende).

Literatuur met zicht op zee, een perfect begin 
van een boeiende TAZ-dag!

DO 28/7 | Vrijstaat O. - Zeedijk 10 | 11u | 60’ | € 9 | add € 10

Lize Spit (Viersel, °1988) behaalde een Master Scenario aan het 
RITCS en schrijft daarnaast ook proza en poëzie. Ze publiceerde 
o.a. in Het Liegend Konijn, De Gids en Das Magazin. Begin 
2016 verscheen haar eerste roman Het Smelt. Dit debuut werd 
onthaald met lovende recensies en reacties. De filmrechten 
zijn verkocht, een Engelse vertaling zit in de pijplijn. Een 
droomdebuut voor Lize Spit.

Kris Van Steenberge  (Lier, °1963) is schrijver, regisseur en 
docent. In 2013 verscheen zijn eerste roman Woesten, waarmee 
hij zowel de Bronzen Uil, de Publieksprijs als de Debuutprijs 
2014 in de wacht sleepte. Inmiddels is Woesten aan zijn 
dertiende druk toe. Een Duitse, Spaanse en Zuid-Afrikaanse 
vertaling zijn op komst en de filmrechten werden verkocht. In 
september 2016 verschijnt zijn volgende roman Blindelings.

© Keke Keukelaar © Johan Jacobs

voor auteurs, door auteurs

deAuteurs aan zee ...
Uiteraard mag deAuteurs niet
ontbreken op de feesteditie 
van TAZ. 

Je vindt ons elke dag om 11u in 
Vrijstaat O. voor APERO PÖEZIE 
en DE DEBUTANTEN.
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Regisseur en auteur Lara Taveirne (Brugge, °1983) laat in haar 
werk alle mogelijke gevolgen van de liefde zien. Haar debuut 
De kinderen van Calais verscheen in 2014, werd genomineerd 
voor de Bronzen Boekenuil 2014 en won de Debuutprijs 2015. 
Met haar tweede roman Hotel zonder sterren bewijst Taveirne 
dat ze geen eendagsvlieg is. 

Mustafa Kör  (Turkije/Limburg, °1976) debuteerde in 2007 met 
De Lammeren dat bekroond werd met de Publieksprijs van 
boekhandel De Groene Waterman. In deze roman schrijft hij 
over Umut die een tocht naar zijn thuisland Turkije aanvangt, 
net zoals zijn vader ooit naar het Maasland trok. In 2008 werd 
Kör benoemd tot stadsdichter van de stad Genk. Onlangs 
verscheen zijn langverwachte poëziedebuut Ben jij liefde.

Isabelle Rossaert (Genk, °1966) is schrijfster en journaliste. Als 
freelancejournalist schreef ze onder andere voor De Standaard, 
Onze Tijd en Knack Weekend. Daarnaast geeft ze workshops 
zakelijk en creatief schrijven. In 2015 verscheen haar debuut-
roman Dat is wat ik bemin, over liefde, wandtapijten en de 
everzwijnenjacht. Eerder publiceerde ze het non-fictieboek 
De verdwaalde ooievaar en de brieven- en verhalenbundel De 
Venusbergvariaties, in samenwerking met Paul Verhaeghe.  

Na twee non-fictieboeken debuteert Alicja Gescinska 
(Warschau, °1981) met de roman Een soort van liefde. In deze 
roman staat hoofdpersonage Elisabeth voor de taak het huis van 
haar net overleden vader leeg te maken. Niet erg zwaar, omdat 
ze nooit goed met hem kon opschieten dacht ze aanvankelijk. 
Maar toch openen zich kamers van het verleden waarvan ze 
niets wist. Gescinska is ook te gast in Uitgelezen.

In 2012 werd Rebekka de Wit (°1985) bekroond met de TAZ-
KBC Jongtheaterprijs voor haar afstudeerproject Hoe dit het 
verhaal werd. Datzelfde jaar won ze ook, samen met Maarten 
Ketels en Freek Vielen, de SABAM Jongtheaterschrijfprijs voor 
Stel je voor, ik zoek een staat. Nu is ze één van de drie jonge 
theatermakers die de artistieke leiding van theatergezelschap 
deTijd overgenomen heeft van Lucas Vandervorst. In 2015 
verscheen haar debuutroman We komen nog één wonder tekort. 
Over een familie die verscheurd achterblijft na het verlies van 
twee dierbaren.  

Sven Vitse  (Oostende, °1981) is criticus, essayist en docent 
aan de Universiteit Utrecht. Hij is redactielid van het literaire 
tijdschrift DW B en in 2010 publiceerde hij de essaybundel 
Tekstbestanden. Dit jaar debuteert hij met de verhalenbundel 
Ondier, een drieluik over verbeelding en verlangen en zijn 
overleden vader, Frank Vitse. Frank zette zich jarenlang in voor 
TAZ als vrijwillige medewerker.

© Sasha De Boer

© Filip Claus

© Tom Callemin

© Eric Sefton

© Koen Broos

© Stefanie Beyens
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APÉRO POËZIE

DIKKE FREDDY

Een programma van Theater aan Zee en Poëziecentrum met dank 
aan deAuteurs. De illustratoren die de deAuteursprijs en de jonge 
aanstormende talentenprijs 2016 wonnen, zorgen voor tekenwerk. 

Tijdens een aperitiefinterview halen bekende lezers hun 
lievelingsgedichten en favoriete dichters uit de boekenkast en 
outen ze zich als echte poëzieliefhebbers. Bovendien brengen ze 
een dichter mee die ze bewonderen. CARL DE STRYCKER, directeur 
van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant, gaat met hen 
in gesprek, over de verzen die hun leven veranderd hebben en wat 
poëzie voor hen betekent. 

In Apéro Poëzie wordt niet enkel gepraat over poëzie, maar worden 
gedichten ook gelezen, getoond, live getekend en gezongen! Elke 
middag is er ook plaats voor een groot talent dat exclusief nieuw werk 
brengt. 

JOHANNES VERSCHAEVE zorgt voor de muzikale intermezzo’s. Hij 
is bekend als de prettig gestoorde frontman van The Van Jets. Af 
en toe verlaat Johannes zijn luide bende voor naakte akoestische 
performances, zoals ditmaal op TAZ#2016.

Een boeiende babbel over poëzie met muzikale en grafische 
ondertoon, gecombineerd met zicht op zee. 
Perfect om uw dag poëtisch aan te vangen!

VR 29/7 | Vrijstaat O. - Zeedijk 10 | 11u | 60’ | € 12 | add € 13

Daniël Termont, burgemeester van Gent is een groot 
Neruda-liefhebber. Hij vertelt waarom hij deze dichter 
zo bewondert en brengt zijn lievelingsgedichten mee. 
Hij nodigt Hagar Peeters uit, de dichteres die vorig 
jaar debuteerde als romancière met het indringende 
Malva (over Pablo Neruda en diens dochter) en er 
prompt de Fintro Literatuurprijs 2016 mee won. 
Het belooft een gesprek te worden over poëzie en 
engagement. 

Ineke Riem, die in 2015 opgemerkt debuteerde 
met de bundel Alle zeeën zijn geduldig, zorgt voor 
poëzie over de zee. Serge Baeken, winnaar van 
de deAuteursprijs 2016, maakt live-illustraties. 
Baeken verzorgt illustraties voor de belangrijkste 
Nederlandse en Vlaamse bladen.

© Koos Breukel © Koos Breukel

voor auteurs, door auteurs

deAuteurs aan zee ...

Elke dag om 16u in de Panoramazaal (DGP), 
Uitgelezen met als vaste columnist 

Dikke Freddy, aka Erik Vlaminck, 
medeoprichter van deAuteurs.
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Taalgevoeligheid is een van de opvallende kenmerken 
van acteur en poëzielezer Josse De Pauw. Hij presen-
teert de veel gelauwerde Nederlandse dichter Tonnus 
Oosterhoff en vertelt wat hij zo fascinerend vindt 
aan diens gedichten. Oosterhoff publiceert poëzie, 
romans, essays en hoorspelen. In 2012 werd zijn 
volledige poëtische oeuvre bekroond met de P.C. 
Hooft-prijs. Beide heren leggen ook uit wat voor hen 
het schone geheim van de poëzie is.  

Eva Cox, bekend van dichtbundels Pritt.stift.lippe 
en Een twee drie ten dans, leest gloednieuwe 
gedichten voor terwijl Wide Vercnocke, laureaat 
van de jonge aanstormende talentenprijs 2016, 
tekent. Vercnocke werkt als freelance illustrator 
voor onder meer Knack Focus en Agenda. In 
september verschijnt zijn derde stripalbum.  

Voormalig voorzitter van de Europese Raad 
Herman van Rompuy schrijft niet alleen zelf haiku, 
hij leest ook graag en veel poëzie. Hij deelt het 
podium met Gwij Mandelinck, dichter en oprichter 
van de Poëziezomers van Watou. Een gesprek over 
belangrijke dichters en hun effect op het dagelijkse 
bestaan. 

Winnares van de Herman de Coninck Debuutprijs 
Charlotte Van Den Broeck brengt gedichten uit 
haar bekroonde bundel Kameleon en presenteert 
nieuw werk. Shamisa Debroey, laureaat van de 
jonge aanstormende talentenprijs 2016, zorgt voor 
illustraties. Haar eerste graphic novel Verdwaald 
werd lovend ontvangen. Ze werd laureaat van de 
NRC Beeldverhalenprijs, Focus Knack Strip Awards 
en De Literaire Stripschapprijs.

Wat weinig mensen weten is dat Tom Lanoye, 
romancier, toneelauteur en polemist, ook een 
aantal prachtige poëziebundels schreef. Op 
Theater aan Zee komt de dichter opnieuw in hem 
naar boven: hij houdt een warm pleidooi voor de 
poëzie van Paul Snoek en hij vertelt wie zijn andere 
dichterhelden zijn. 

De mooie jonge god van de Vlaamse poëzie 
Yannick Dangre won met zijn poëziedebuut Meisje 
dat ik nog moet in 2012 de Herman de Coninck 
Debuutprijs. Op TAZ leest hij voor uit de nieuwe 
dichtbundel waaraan hij werkt. Onze bestuurder, 
Gerda Dendooven, maakt poëtisch beeldend werk. 
Ze schrijft en illustreert verhalen en doceert aan het 
LUCA School of Arts in Gent. Gerda werd in 2007 de 
eerste en enige kinderconsul.

© Ellen Karelse© Stephan Vanfleteren © Kristof Ghyselinck

© Koen Broos

© Letterenhuis Antwerpen © Keke Keukelaar
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Björköby. Alleen de naam al heeft iets sprookjesachtigs. Het Smålandse dorpje is enkele houten huisjes 
groot en lijkt wel de filmset van ‘Madieken van het rode huis - The movie’. Links en rechts een Villa 
Kakelbont en onder de berken Källäng: ‘óns huisje’. Sebastiaan Van Doninck en ik mogen er met steun 
van deAuteurs en Joke Guns een week lang schrijven en schetsen. ‘We richten de wereld in, wiede-wiede 
naar onze eigen zin’ en laten de Pippi Langkous in ons los.

Met deAuteurs naar Björköby, Zweden. 
Een verslag
Kim Crabreels

In het spoor van Astrid Lindgren
Astrid Lindgren is alomtegenwoordig. 
Gastvrouw Joke is op zijn zachtst gezegd 
Grote Fan. Ze trok met man en kinderen 
naar Astrids geboortestreek en bouwde 
een schrijfverblijf waar schrijvers en il-
lustratoren in het spoor van haar idool 
kunnen treden. 

Sebastiaan en ik herlezen ‘Mio, mijn mio’ 
en ‘Wij op het eiland Zeekraai’ met zicht 
op de plaatselijke Badplats. Die lijkt zo uit 
Astrid Lindgrens verhalen te zijn wegge-
vloeid. We gaan op de fika in Astrid Lind-
grens Näs. We schommelen in haar tuin, 
beklimmen de echte limonadeboom en 
krijgen van directeur Nils Magnus (Ha!) 
de sleutel tot haar geboortehuis. In ruil 
krijgt Herr Magnus een Magnusboek ca-
deau. Het huis ademt Astrid Lindgrens 
geest. Die fluistert ons toe dat wij geluks-
vogels zijn. We werken voor het leukste 
publiek ter wereld. ‘Verwen hen, verras 
hen, daag hen uit!’ 
 
In de ban van de grimmige natuur
We schrijven en schetsen zonder aflei-
ding. Eerst moeten we ontwennen: geen 
tv, beperkt internet, geen winkel, niet 
één café. ‘Toch,’ zegt kokkin Hanna, die 

ons elke avond heerlijke husmanskost 
aan huis brengt. De bar van Björköby is 
maar liefst één keer per maand open. 
Maar nee, deze week dus niet. We wer-
ken ’s avonds lekker door.

Elke ochtend joggen we. Elke vooravond 
wandelen we door de berkenbossen. 
Een goed verhaal heeft zuurstof nodig. 
Aan gezonde lucht geen gebrek hier in 
Björköby. Sebastiaan ontdekt nieuwe 
tinten grijs en groen. We spotten herten, 
kraanvogels en dassen, soms een eland 
van heel ver. De natuur is prachtig, do-
minant, maar ook grimmig. In de sche-
mering spoken Zweedse krimi-scenario’s 
door onze hoofden. En wanneer een ban-
ge kudde herten onverwacht het bospad 
overschiet, slaat ook onze fantasie op 
hol. We rennen. Verderop klimmen we 
hoog en veilig in een jachthut. Wel een 
uur blijven we zitten. Ons verhaal krijgt 
vorm. ‘Freyr van de blauwe rots’ krijgt 
een duister randje.

Besök från Belgien
In de Björkö skola ronden we af. De klas 
verzint een Magnusboek op zijn Zweeds. 
Er moet een Fladdermus in. Zelfs een 
vleermuis klinkt hier leuker. Juf Āsa geeft 

Sebastiaan precieze aanwijzingen bij het 
tekenen van een eland. Ze heeft er pas 
nog een geschoten. Er ontbreekt nog een 
lodjur - een lynx - zegt Gustav. En een 
‘grävling’ - een das - vindt Moseo. ‘Schat-
tig’, zeg ik, want ik weet nog niet dat de 
les ‘Wat te doen bij een dassenaanval?’ 
vast deel uitmaakt van het lessenpakket. 
Pak een tak en breek die op je knie. Een 
das laat pas los als hij bot hoort kraken. 
Het is eens wat anders dan -dt.  Ook die 
avond wandelen we, maar we blijven wij-
selijk op het pad.  

Zweeds dankwoordje
Na een week reikt mijn kennis van het 
Zweeds nog niet veel verder dan enkele 
vrolijke namen uit de Ikea catalogus. We 
onthouden ‘kladdkaka’ voor chocoladecake, 
maar toch vooral ‘Välkommen!’. Want zo 
voelden we ons in Björköby. Tack, Joke en 
familie, tack så mycket, deAuteurs, omdat 
jullie een beginnend schrijver als ik zo’n 
prachtkans gaven. En driedubbel tack in 
naam van ons beiden voor alle inspira-
tie. Die krijgt zeker een vervolg in enkele 
Zweeds getinte kinderboeken.

Het volledige verslag vind je op
www.deauteurs.be
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Wat doet de Brakke Grond precies? 
De Brakke Grond werd opgericht in 
1981 en is een Vlaams cultuurhuis, een 
cultureel diplomatiek instrument van de 
Vlaamse overheid om de internationale 
cultuurspreiding van Vlaamse kunst 
en cultuur te bevorderen. De Brakke 
Grond is één van de weinige multi- en 
crossculturele podia in Amsterdam en 
dat maakt ons uniek. Wij zetten in op alle 
disciplines: tentoonstellingen, nieuwe 
media, theater, allerhande performances, 
noem maar op. 

Hoe kijk je terug op je bijna-jaar als 
directeur en wat zijn je doelstellingen? 
Ik ben me nog aan het inwerken. Ik 
heb voornamelijk uitgevoerd wat er al 
lag en we zijn nu volop bezig met het 
beleidsplan vanaf 2017. Ik wil graag nog 
meer verbindingen en bruggen slaan. 
Ik geloof dat in onze samenleving alle 

schotten aan het wegvallen zijn. Er komt 
een groeiend besef dat het delen van 
dingen en samenwerken interessanter, 
kostenbesparender en inspirerender is 
dan alles zelf uit te vinden. Ik wil graag 
nog meer impact creëren en vanuit 

maatschappelijke thema’s werken. Het 
thema van dit jaar luidt bijvoorbeeld ‘all 
future memories’ over de toekomst van 
het geheugen in al zijn aspecten. We 
zijn begonnen met een tentoonstelling 

van Jasper Rigole i.s.m. Z33, we zullen 
afsluiten met een expositie van Jan 
Roseel i.s.m. Museum Dr. Guislain en 
Stroom (Den Haag) en we organiseren  
lunches met wetenschappers en 
kunstenaars . Tussendoor sluiten er heel 
wat andere events op aan: in juni hebben 
we een zwarte markt voor kennis. Naast 
thematisch en in context programmeren 
willen we in het nieuwe beleidsplan ook 
bijzondere en antidisciplinaire formats 
een kans geven, bepaalde artistieke 
vormen uitpuren en het cultureel 
grensverkeer verder aanwakkeren
 
Wat bedoel je precies met grens-
verkeer? 
Ik bedoel het symbolisch: een 
Nederlander die in Vlaanderen heeft 
gestudeerd of gewerkt, of vice versa, een 
gemixt gezelschap enzovoort. Het zijn 
mensen die de context van beide regio’s 

Ze wordt omschreven als een 
uitstekende netwerker, cultureel 
ondernemer en promotor van de 
Vlaamse cultuur. Een paar jaar 
geleden stak Mieke Renders dan ook 
de plas over om aan de slag te gaan 
als directeur kunst en cultuur bij het 
Flanders House in New York. Maar 
in september 2016 ruilde ze de Big 
Apple voor een parel dichterbij huis 
en werd ze de nieuwe directeur van 
De Brakke Grond in Amsterdam. Net 
geen jaar later leek ons een geschikt 
moment om de spots even op haar en 
de Brakke Grond te richten. 

Mieke Renders
Directeur van 
De Brakke Grond
in Amsterdam
Nathalie Van der Perre

© Bart Grietens

‘De Brakke Grond is één 
van de weinige multi- en 
crossculturele podia in 
Amsterdam en dat
maakt ons uniek.’
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kennen, interessante dingen maken en 
dikwijls ook een achterban in Amsterdam 
hebben. We werken ook samen met 
deBuren en diverse andere Vlaams-
Nederlandse partners. Wat we meer 
en meer aanmoedigen is het in contact 
brengen van Vlaamse kunstenaars met 
de actualiteit of urgentie van Nederland. 
Het is interessanter om vraaggestuurd 
te werken dan top-down. Zo merkten we 
recent op dat de modekortfilm steeds 
populairder werd. Vlaanderen is goed in 
mode en heeft goede choreografen en 
Nederland heeft heel goede regisseurs. 
Dus hebben we teams samengesteld van 
telkens een regisseur, een choreograaf 
en een modemaker, en 3 modekortfilms 
gemaakt. Het is een samenwerking 
geworden tussen het Modemuseum in 
Antwerpen, Fashionclash in Maastricht 
en de Brakke Grond die het initiatief 
aanzwengelde. 

Wat zijn de uitdagingen of moei-
lijkheden voor de Brakke Grond? 
We kunnen nog werken aan onze 
naamsbekendheid  en aan de zichtbaarheid 
van onze activiteiten en doelstellingen in 
Nederland en Vlaanderen en we blijven 
zoekend naar programma’s met aansluiting 
op de samenleving en doelgroepen. Een 
andere uitdaging is dat er in Amsterdam 
ontzettend veel concurrentie is, je kan elke 
avond tientallen dingen doen. Het lukt ons 
vrij aardig om publiek aan te trekken, maar 
in een grootstad blijft dat een gevecht. 

Is het culturele veld in Vlaanderen en 
Nederland te vergelijken? 
Er bestaat een ander subsidie- en 
onderhoudssysteem voor bijvoorbeeld 
theatergezelschappen. Kort door de 
bocht geformuleerd gaat het geld in 
Vlaanderen vooral naar de productie en 
de voorbereiding en eens de productie er 
staat, zijn de gezelschappen afhankelijk 
van uitkoopsommen. In Nederland is het 
omgekeerd: er gaat minder geld naar 
de productietijd, maar meer naar de 
huizen en tournees. Dat zorgt voor een 

spanning omdat de Vlaamse producties 
die naar Nederland komen, geen grote 
uitkoopsommen krijgen. Daar zit dus nog 
een leercurve voor de beleidsmakers als 
die elkaar meer willen ondersteunen. 

Zie je de toekomst positief tegemoet? 
Zeker, cultuur leeft, er zijn heel veel 
en ontzettend boeiende dingen. Voor 
mij blijft Vlaanderen ook één van de 
creatiefste regio’s op aarde op het vlak 
van artistieke expressie. Volgens mij 
komt dat omdat we een scharnierland 
in Europa zijn dat eeuwenlang onder de 
voet gelopen is door diverse partijen, 
maar dus ook voortdurend in contact 

kwam met invloeden van buitenaf. 
Misschien is een Belg daardoor zo 
creatief in het vinden van oplossingen en 
uitwegen uit impasses. Onze mentaliteit 
is dikwijls die van de underdog maar 
daardoor luisteren we ook wel naar 
andere partijen, vooraleer er het onze 
van te denken. 

Zijn we soms niet te bescheiden? 
Dat wel. Na New York en Nederland 
valt het mij toch op dat we onszelf zeer 
moeilijk kunnen verkopen, wat charmant 
kan zijn maar soms op het randje van het 
pijnlijke is. Daarom willen we ook helpen. 
We suggeren actief hoe Vlaamse makers 
dingen kunnen aanpakken, geven aan 
welke mogelijke Nederlandse partners er 
zijn en zijn altijd bereid om artiesten of 
organisaties te helpen zich hier meer te 
profileren.

Heb je een tip voor Vlaamse makers die 
Nederland willen veroveren? 
Veel Vlaamse makers vergeten dat ze 
ook een communicatieplatform moeten 
hebben. Nederlandse makers hechten 
daar veel meer belang aan. Een huis 
verkoopt een aantal zitjes, maar als je zelf 
heel goed communiceert, kun je er nog 
een aantal aan toevoegen. Toch merken 
we dat communicatietools nog niet bij 
alle Vlaamse makers doorontwikkeld 
zijn zoals bij Nederlanders die hun eigen 
ding moeten verkopen. Een goede mix 
van een degelijke website, aanwezigheid 
op sociale media, nieuwsbrieven en 
persberichten is veel waard en kan echt 
helpen om ver te geraken. 

Lunchforthougt © Ruben Lambrecht

‘Voor mij blijft Vlaanderen 
ook één van de creatiefste 
regio’s op aarde op het 
vlak van  artistieke
expressie.’

Brakke Grond - NT Gent © Ruben Lambrecht
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Striptekenaars/illustratoren

 Winnaars van de jonge aanstormende talentenprijs 2016

Nathalie Van der Perre
 
Shamisa Debroey en Wide Vercnocke, respectievelijk 26 en 30 jaar oud, studeerden allebei illustatie en 
beeldverhaal aan Sint-Lukas Brussel, zijn goed bevriend en grote fan van elkaars werk. Er zijn behoorlijk wat 
raakvlakken tussen hun manier van werken maar wat ze vooral gemeen hebben, is dat ze barsten van talent. 
En net daarom riep deAuteurs hen alletwee uit tot winnaars van de jonge aanstormende talentenprijs 2016. 
Driewerf hoera! 

Proficiat met de jonge aanstormende 
talentenprijs van deAuteurs!  
Shamisa: Dankje, ik ben er echt blij mee! Er 
zijn maar weinig illustratie- of stripprijzen; 
ze worden maar om de 2 jaar uitgereikt 
en je moet er een boek voor indienen. 
Daarom is het verrassend en fijn om een 
aanmoedigingsprijs te kijgen. Zo’n prijs 
geeft je toch meer krediet en moed, en zo’n 
egostreling doet altijd goed. 

Wide: Ja, het is een mooi tegengewicht 
tegen de onzekerheid die af en toe de 
kop opsteekt. Ik had het ook totaal niet 
verwacht. Ik ben al 5 jaar afgestudeerd, 
dus ik dacht niet dat ik er nog voor in 
aanmerking kwam. De prijs komt uit de 
lucht gevallen, wat het extra leuk maakt.

Toch worden jullie niet alleen door 
deAuteurs geprezen. De kritieken op 
jullie werk zijn vaak lovend.
Wide: Ja, en ik vind dat fijn én raar. Ik 
voel me soms een beetje een fraudeur 
die zomaar wat doet: ik schrijf mijn 

gedachten omsamenhangend in boekjes, 
en gooi die dan samen in wat een verhaal 
zou kunnen zijn.

Shamisa: Ik blijf ook wel realistisch, echte 
stripkenners vinden ons werk meestal 
niet zo goed. Op stripbeurzen signeren 
wij maar drie strips of zo, we staan er wat 
aan de zijkant.

Wide: We gebruiken wel de vormtaal 
van strips, maar ons werk is toch eerder 
‘strip infusion’. Als je ons zou vergelijken 
met de filmwereld en al zijn subgenres, 
zouden wij in de superniche van de 
arthousefilms vallen. Wij maken graphic 
novels die ook nog eens geïnfuseerd zijn 
door poëzie. 

Shamisa: En zelfs het woord graphic 
novel betekent in verschillende talen 
iets anders. Hier is het een soort 

‘Beeld en tekst: ik denk 
dat de sterkte van ons 
werk net schuilt in de
combinatie van beide.’

© Jeroen Vanneste © Athos Burez

     Shamisa Debroey

        &  Wide Vercnocke 
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kwaliteitslabel, maar in het Engels is het 
gewoon een beeldverhaal. Meestal noem 
ik mijn boeken dan ook beeldverhalen. 
Sommigen zien het gebruik van de term 

graphic novel overigens enkel als een 
verkoopstechniek. 

Kunnen jullie kiezen tussen beeld en 
tekst?
Shamisa: Nee, ik denk dat de sterkte van 
ons werk net schuilt in de combinatie 
van beide. Ik voelde me vaak gefrusteerd 
als tekenaar, ik was nooit de beste van 
de klas, en ik vond het ook moeilijk om 
dubbelzinnigheid te halen uit woorden 
alleen, zoals het in een literair boek 
gaat. Maar tekenen in combinatie met 
schrijven, lukte wel.

Wide: Voor mij is het net zo. Ik was vaak 
jaloers op de schetsboekjes vol prachtige 
tekeningen van andere studenten terwijl 

die van mij vol losse woorden en matige 
tekeningen stonden. Het was een echte 
openbaring dat die combinatie op zich 
kon staan, dat beeld en woord elkaar 
mochten verheffen. Ik vind het heerlijk 
om een beeld te maken en er dan iets 
totaal anders tegenover te stellen in een 
woord. Vroeger voelde ik me er ook slecht 
over dat ik geen verhaal bracht. Zeker mijn 
eerste album ‘Mijn muze ligt in de zetel’ 
was eerder een verzameling van korte 
verhaaltjes. Voor mijn tweede album 
‘Wildvlees’ ging ik echt op zoek naar een 
verhaal, maar dat werkte niet. Ik denk dat 
je moet geloven in wat je te bieden hebt, 
en het allemaal niet te cerebraal mag 
aanpakken. Als je er te hard over nadenkt, 
kan het soms te stroef worden. 

Shamisa: Dat geldt ook voor mij. Andere 
auteurs pakken het heel anders aan maar 
wij zijn toevallig twee heel emotionele 
schrijvers. Ik denk ook dat mensen die 
ons werk leuk vinden de imperfectie 
appreciëren. Je vindt bij ons geen afgelikte 
dingen, de magie zit in de kribbel en 
krabbel en in de combinatie met poëzie. 

Jullie kennen elkaar echt goed. Wat 
appreciëren jullie in elkaars werk?
Shamisa: Ik vind de brute mannelijkheid 
in zijn werk zalig. Dat is een focus, een 
obsessie die zich in verschillende vormen 
vertaalt. Maar uit zijn boeken spreekt ook 
een enorme liefde en een groot respect 
voor vrouwen. En hij kiest zijn woorden 
zo goed, en zijn stem: van chocolade! 

Wide: Wow, geef mij nu maar wat tijd 
om in chocolade te verwoorden wat ik 
van Shamisa denk. Nee, ik merkte snel 
een verwantschap in thematiek. Ook zij 
schuwt seksualiteit niet, maar kiest voor 
de subtiele onbewuste kant ervan. En als 
ik echt één ding moet benoemen dat haar 
typeert, is het haar kriegelig lijntje, dat is 
zo mooi, zo herkenbaar, zo Shamisa! 

Shamisa, na jouw semi-autobiografische 
boek ‘Verdwaald’, word je vaak ge-
vraagd voor opdrachten met een multi-
culturele insteek. Vind je dat ok? 
Shamisa: Zeker, hoe ouder ik word, hoe 
tevredener ik ben met mezelf en mijn 
afkomst, en ik vind het multiculturele 
ook alleen maar relevanter worden. Ik 
hou van een insteek zonder clichés, ik wil 
een waarheidsgetrouw beeld schetsen 
van onze maatschappij. Ik let er echt op 
om in illustraties allochtone karakters te 
integreren en mensen in alle formaten te 
tekenen. Zo moeten niet alle vrouwelijke 
karakters sexy en mooi zijn, de meeste 

‘Haar kriegelig lijntje, 
dat is zo mooi, zo her- 
kenbaar, zo Shamisa!’



deAuteurs • iTems•19•

vrouwen zien er immers helemaal zo niet 
uit. En ook alle huidskleuren komen aan 
bod. In ‘Verdwaald’ heb ik de personages 
nu wel bewust geen huidskleur gegeven 
omdat ik het open en herkenbaar wou 
houden voor iedereen. 

Wide: Onze maatschappij is gewoon niet 
meer zo vanzelfsprekend monocultureel 
als bij ‘Suske en Wiske’. Sinds ik in 
Brussel woon, sijpelt het multiculturele 
vanzelf in mijn werk, ik ga er niet bewust 
mee aan de slag. 

Zijn er andere dingen die jullie per se 
willen vertellen in jullie werk? Een 
soort rode draad? 
Wide: Als er bij mij iets is, is het de gefaalde 
mannelijkheid, ik vind machismo zeer in-
spirerend. Die behoefte om je als ‘man’ te 
uiten: de ene heeft het en de andere niet. Er 
spreekt vaak zo veel onzekerheid uit man-
nen die dagelijks naar de fitness gaan bij-
voorbeeld. Let op, ik vind de esthetiek van 
spieren wel mooi maar het is ook een grap-
pig thema waar veel tragedie uit spreekt. 
Iets anders wat me fascineert en vaak te-
rugkomt is huiselijkheid en banaliteit.

Shamisa: Ik ben momenteel geobsedeerd 
door het woord ‘belonging’, de psycho-
logische term die ‘thuishoren’ betekent, 
op welke manier dan ook: tussen vrienden, 
op vakantie in een ander land. Het 
niet snappen waar je bijhoort, vind ik 
intrigerend, ook wat leeftijd betreft. We 
zijn niet meer echt jong, maar ook nog 
niet oud, we zitten gesandwicht tussen 
de twee en daar gaan heel wat gevoelens 
van stress mee gepaard. Veel vrienden van 
mij zijn semi-depressief omdat ze moeten 
kiezen tussen trouwen en kinderen krijgen 
of gewoon blijven uitgaan op vrijdag. Dat 
creëert een gevoel van misplaatsheid.

Wide: Ja, je wil YOLO doen maar ook 
verantwoordelijkheid opnemen.

Waar zijn jullie nu mee bezig? 
Shamisa: Bij mij gaat het heel traag, 
maar ik ben bezig aan een boek met als 
werktitel ‘Meisjes’. 

Wide: Mijn boek ‘Narwal’ komt in het 
najaar uit en gaat over een speerwerper 
die niet meer kan speerwerpen. Onder 
invloed van een sjamaan gaat hij op 
zoek naar een tand van een narwal - een 
soort eenhoorn van de zee - om terug te 
kunnen speerwerpen. Het gaat alweer 
over gefaalde mannelijkheid, maar het 
ligt er niet te dik op. Het personage van 
de sjamaan staat voor het meegezogen 

worden in het verhaal van iemand anders 
en naïviteit. 

Kunnen jullie leven van jullie boeken? 
Wide: Het is niet zo dat wij als 
striptekenaar ons geld verdienen, 
het gaat om een amalgaam van een 
aantal dingen: live tekenen, illustraties, 
cartoons. Dat leidt soms ook af van de 
boeken, wat uiteindelijk blijft waar ik het 
hardst van wakker lig.

Shamisa: Mijn boeken pijnigen mij ook 
het meest en zo weet ik dat ik dat het 
leukste vind. Maar  ook ik sprokkel wat 
dingen bij elkaar. Ik werk vooral als 
illustrator, wat ik heel graag doe. Mijn 
filosofie bij het illustreren heb ik van 

Randall Casaer, één van mijn mentors: 
ik probeer altijd iets toe te voegen aan 
de tekst. Mensen willen niet dat je de 
tekst uittekent, maar dat je er een idee 
over vormt en iets extra’s doet. Naast 
illustraties doe ik net zoals Wide live 
performances. 

Hoe zijn jullie bij de live performances 
terechtgekomen?
Wide: Dat is heel spontaan gekomen. Toen 
ik niet veel werk had, ben ik mezelf gaan 
aanbieden bij poëziegezelschappen. 
Het is low key begonnen met een blad 
papier tijdens een voorstelling en is 
geëvolueerd tot live projecteren van 
wat ik teken. Later heb ik Shamisa in 
die wereld geïntroduceerd omdat ik 
wist dat zij het ook zou kunnen. Je moet 
de semantiek van wat op het podium 
gebeurt, kunnen plukken. Zeker bij 
poëzie is het belangrijk om niet één op 
één te tekenen wat er gezegd wordt: je 
moet begrijpen wat er tussen de regels 
staat en wat er tussen de performer en 
het publiek gebeurt en jezelf erin leggen. 
Tot eind 2016 ben ik nog te zien in de 
theatertournee ‘BARTóK’, waar ik in zand 
teken. En Shamisa en ik zijn natuurlijk 
ook heel blij dat we door deAuteurs 
uitgenodigd zijn op het poëzieluik van 
TAZ! 

Shamisa: Zo is dat! 

‘Ik vind de brute 
mannelijkheid in zijn
werk zalig.’

Wide Vercnocke illustreert live op TAZ,
zondag 31/7 om 11u00 in Vrijstaat O.
Zeedijk 10, tijdens ‘Apéro Poëzie’.

Woensdag 3/8 om 11u00 is het de 
beurt aan Shamisa Debroey, eveneens  
tijdens ‘Apéro Poëzie’ in Vrijstaat O.
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