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 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichte
en gedachten daarover. Vanaf januari 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaa

op aan drie boeken in voorbereiding. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;

met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2023, 2022-
(A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 (A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 2018, 2017

en 2016.

Week 1 - 2. Martin Michael Driessen: Aan het...
dinsdag 03 januari 2023

https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6517/inhoudsopgave-2023
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/5969/inhoudsopgave-2022
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6444/inhoudsopgave-2022-l-t-m-z
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/5497/inhoudsopgave-2021-a-t-m-k
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/5708/inhoudsopgave-2021-l-t-m-z
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/4975/inhoudsopgave-2020
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/5322/inhoudsopgave-2020-1-n-t-m-z
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/3788/inhoudsopgave-2019
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/2735/inhoudsopgave-2018
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/1938/inhoudsopgave-2017
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/1905/inhoudsopgave-2016
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6519/2-martin-michael-driessen-aan-het
https://www.frankverhallen.nl/
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Week 2

8. Ivo van Strijtem:

Griepvaccin

Week 2

7. Stijn De Paepe:

Gedichtendag

Week 1

6. Daatje: Mijn begrafenis

Week 1

5. Jan Baeke: Ik bel mijn

moeder

Week 1

4. Anne Vegter: Welkom

in Nederland

Week 1

3. Emma Crebolder: Ons

oumagrootjie...

Week 1

2. Martin Michael

Driessen: Aan het...

Week 1

1. Lieke Marsman:

Vergezichten en...

Week 1

INHOUDSOPGAVE 2023

   

Aan het strand in 1964

Eens zul je alle jongens vergeten die zijn als ik
En ook mij zul je dan vergeten.
Je zegt dat je me lief vindt, maar
Eens zul je alle jongens vergeten die zijn als ik.
Een godin heeft geen geheugen.
Jij wordt filmster en ik conducteur.
Eens zul je alle jongens vergeten die zijn als ik
En ook mij zul je dan vergeten. 

2022

In 2020 gaven de uitgeverijen Nieuw Amsterdam en Wereldbibliotheek een bundel uit met Rebelse
sonnetten. Rebellie was het thema van de Boekenweek. 
In 2021 was het Boekenweek-thema tweestrijd en dus vroegen beide uitgeverijen aan hun dichters
dat thema te vatten in een andere versvorm: het epigram. Titel: Tweepigrammen.
In 2022 verpakken de dichters het thema Eerste liefde in weer een andere specifieke vorm: het
rondeel. Oftewel: een rijmend gedicht van acht regels, waarvan de eerste, vierde en zevende
versregel hetzelfde zijn evenals de tweede en de achtste. Rijmschema (en ik zet de identieke regels in
kapitaal en in een andere kleur): ABaAabAB. 

De dichters: die van Nieuw Amsterdam, Wereldbibliotheek , een van Podium en Martin Michael
Driessen. Ik koos zijn rondeel. 

ARCHIEF 2023

https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6528/8-ivo-van-strijtem-griepvaccin
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6524/7-stijn-de-paepe-gedichtendag
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6523/6-daatje-mijn-begrafenis
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6522/5-jan-baeke-ik-bel-mijn-moeder
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6521/4-anne-vegter-welkom-in-nederland
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6520/3-emma-crebolder-ons-oumagrootjie
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6519/2-martin-michael-driessen-aan-het
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6526/1-lieke-marsman-vergezichten-en
https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/6517/inhoudsopgave-2023
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