
Toespraak, uitgesproken bij de presentatie van de gedichtenbundel van 

Margreet Schouwenaar, in de Prinsenzaal van het stadhuis van Alkmaar  

op vrijdag 21 november 2014 

 

“Waaraan het vlees ontsnapt” 

 

Margreet Schouwenaar; dichteres, schrijfster van kinderboeken en stadsdichter 

van Alkmaar. Zij is stadsdichter sinds het voorjaar van 2009 en bezig aan haar 

tweede termijn van drie jaar. Volgend jaar volgt mogelijk een herbenoeming 

voor weer drie jaren. En misschien daarna nog een vierde termijn? 

 

Is dit bijzonder? Ja en nee. 

Nee, want veel steden hebben stadsdichters. In Nederland, maar ook in ons 

omringende landen. Hier hebben ook dorpen dorpsdichters, eilanden 

eilanddichters en zelfs polders hebben polderdichters. 

Toch is het bijzonder. Alkmaar heeft met Margreet een stadsdichter waarnaar 

het niet alleen aangenaam luisteren is! En een stadsdichter die meer wil dan 

alleen drie of vier keer per jaar bij een speciale gelegenheid een vers 

afscheiden. Zij wil meer doen voor en in de stad, poëzie een plaats geven. Zij 

geeft haar verzen aan de stad, en haalt haar verzen daar soms ook uit. 

Een voorbeeld uit de bundel die nu voor ons ligt. 

 

Houten hart 

 

Kijk naar de overkant, zie 

de stenen hand van de stad 

waarin de huizen van weleer. 

Oude verhalen klinken door 

de straten, liggen bewaard 

in het bezig water. 

 

Hoor als je gaat, voet na voet, 

de omloop van de stad 

in het houten hart van de brug. 

Luister naar de groeiende 



waarde die ring na ring won 

van het gewapend beton. 

 

Alles wordt tot brug, gaat 

van verhaal naar verhaal; 

barstend van levenslust, vindt 

balans waar vertrouwen op 

staanders rust. Dit is de weg 

die vooruitsnelt, heen en terug; 

 

dit is de weg die je ophaalt. 

 

Al direct bij het begin van haar stadsdichterschap heeft Margreet haar plannen 

gepresenteerd. En die waren ambitieus. Een niet complete opsomming: 

- Oprichting van het Alkmaars Dichtersgilde, 

- Het gedicht van de maand dat nu al jaren op meerdere plaatsen in 

Alkmaar te lezen is, 

- De ‘eenzame uitvaart’, 

- De Kinderpoëzieroute en de stadsdichter in opleiding 

(kinderstadsdichter), 

- Jaarlijks produceren, samen met de gildedichters, van gedichtenkaarten 

met Nationale Gedichtendag, Open Monumentendag en de 8 oktober-

viering, 

- Het voorlezen van gedichten in de bibliotheek, Provadja en in tehuizen, 

- Een gedichtenroute door de stad. Ik wijs u op de heropening van het 

‘gedichtenstraatje’ volgende week donderdag 27 november om 16.00 

uur. Hiervoor heeft Margreet zes nieuwe gedichten geschreven; ik kan u 

dit van harte aanbevelen, 

- Er wordt gewerkt aan een bundel waarin gedichten van Margreet en de 

gildedichters. Warm aanbevolen! 

 

Er is veel van haar plannen gerealiseerd of al in gang gezet. Bij een aantal 

projecten werkt zij daarbij nauw samen met de dichters van het gilde. Niet alles 

bleek mogelijk. Menskracht en geld, of het ontbreken daarvan, stellen hun 

grenzen. 



Jules Deelder schreef ooit: 

“Lang leve de dichter! 

Waarvan?” 

 

Om het in mijn eigen woorden te zeggen: 

“Een dichter staat hoog in aanzien 

Haal hem niet neer met geld 

Een dichter is rijk aan beelden 

Dat is hem genoeg.” 

 

Het eerste versje is serieus. Het tweede is cynisch bedoeld. Denkt u daar 

alstublieft aan wanneer u straks langs die tafel loopt waar de bundels van 

Margreet te koop zijn. 

 

Ik weet zeker dat, ondanks de beperkingen, Margreet ook de komende jaren 

als stadsdichter weer veel zal willen. Een bekende uitspraak van Margreet: 

Schrijven is willen. En zij wil wel. 

 

Van de psycholoog Marc Schabracq las ik in zijn boek Het verbeelde leed een 

mooie omschrijving van wat willen is: 

“Willen is zichzelf met graagte opdrachten geven, om zichzelf 

vervolgens met tegenzin te gehoorzamen….(,woorden van een 

overleden leraar oude talen) 

 

Voor ons ligt de nieuwe bundel van Margreet: Waaraan het vlees ontsnapt. Vol 

met poëzie. Maar wat is dat eigenlijk: poëzie? 

 

Zinnen die ik niet in één keer vatten kan, 

die om mij blijven hangen 

als de lucht van scheten, 

Ongrijpbaar, toch onmiskenbaar daar, 

Waarvan ik niet weet 

waar het vandaan komt: 

is het van mij of 

heeft een ander mij dit toegeblazen. 



 

Voor wie haar oeuvre kennen, zal het duidelijk zijn. Ik heb ter voorbereiding op 

vanmiddag ook de kinderboeken van Margreet doorgesnuffeld (Gas geven 

Gijs)! 

 

Margreet zelf verwoordt in deze bundel met andere woorden wat poëzie is. 

 

Woorden zijn huizen 

 

Woorden op zinnen gezet, zucht 

naar een ander ik, vinden aarde; 

vallen buiten zicht, in droogte of 

gretige grond. In hun regels lig ik. 

Ik keer mij om en om, wil verhaal, 

zoek stem. Mijn adem maakt daken. 

 

Er wordt gewoond in taal. Jij en ik 

praten ramen, hangen vragen, slaan 

vloeren om te staan, klinkers om te 

sluiten, deuren om door te gaan, Jij en ik 

weten hoe ruim een mond moet zijn, 

hoe licht van draad, hoe volmaakt 

 

van vergeten. Zo leggen wij frases 

in bed, dekken opzet toe, praten 

met onszelf in eigen naam tot een 

ogenblik, een verstaan. Een evenbeeld, 

een nieuwer ik, tot een deur open 

kan gaan. We komen eruit of niet 

 

De twee verzen uit de nieuwe bundel die ik heb voorgelezen, zeggen genoeg 

over dit boek. Het staat vol met prachtige verzen. 

 

Ik wil besluiten met een citaat van Louis Paul Boon  (uit: De 17 kaarten van het 

verleden). Een tekstregel die zeer goed op deze bundel zou kunnen slaan. 



“O laat ik u dadelijk geruststellen, …. 

het is een zeer mooi boek geworden waarop ge fier moogt gaan.” 

 

Margreet, ik wens je alle succes toe met deze fraaie bundel. 

 

Dank u wel. 

 

 

Adriaan van IJperen 

Lid van het Alkmaars Dichtersgilde 

www.adriaanvanijperen.nl 

www.stadsdichteralkmaar.nl 

 

http://www.adriaanvanijperen.nl/
http://www.stadsdichteralkmaar.nl/

