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Zijn eerste dode slaapt, de grijns 
van Brueghel op de lippen. Slijk 
en slijm van bloed gekleurd. Hij kijkt

niet. Schaamteloos en eerlijk ligt 
hij daar de gave van het spreken 
is hij kwijt. Sacrale achting

krijgt hij niet. Reeds blaast de wind 
zijn haren weg. In niemandsland 
de tijd bevroren dagen eender 
 
ligt hij moederziel alleen.



WELKOMSTWOORD 
Freddy Huylenbroeck, coördinator ID+Art

VOORSTELLING VAN DE BUNDEL 
Freek Neirynck, auteur, recensent

MUZIKALE INTERMEZZI 
Stijn Vande Voorde, violist

OVERHANDIGING EERSTE EXEMPLAAR 
Isi de Vries, uitgever

DANKWOORD & LEZING VAN GEDICHTEN 
Etienne Colman, auteur

SLOTWOORD 
Herman Vijt, burgemeerster

RECEPTIE

AFHALING BOEKEN DOOR INTEKENAARS &  
SIGNEERSESSIE

LOOPGRAFRANTSOEN 
Facultatief (€ 15 incl. drank) | Vooraf inschrijven | 13u

Het four-beat ritme klinkt als marsmuziek en het veelvoudige gebruik van 
éénlettergrepige woorden jaagt dit ritme doorheen het vers. Ze worden 
als fonemen gebruikt die klank en kleur als shellshock over de lezer 
legt. De verzen wikkelen zich als vast klikkend staaldraad om hem heen, 
ze snoeren hem vast aan de waanzin van een niet te stoppen oorlog. 

– Jos Daelman, auteur, recensent
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Bevestiging aanweZigHeid | inteKenen BUndel: 
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loopgraf | isBn 978 90 5927 671 0 | € 16.90 
verKrijgBaar in de Betere BoeKHandel

de BUndel tHUis ontvangen Kan door oversCHrijving van € 19.90 (inCl. port): 
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