Hans Claus, Vormingplus
&
Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 7 november 2020 om 20.00u
in de Walburgakerk van Oudenaarde,
Sint-Walburgastraat, 9700 Oudenaarde
op de voorstelling van het boek
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programma
Inleiding door Bert Anciaux,
senator en oud minister van Cultuur.
Woordje van Joris Nachtergaele,
burgemeester van Maarkedal.

Bart Stouten

bespreekt de bundel.

Hans Claus

leest voor uit de bundel.
Muzikale omlijsting door Connecting Silence
(Johan Van den Abeele en Joost Carpentier).
Uitgever Leo Peeraer
overhandigt de eerste exemplaren.
Kleine receptie in het aangrenzend café ‘De Carillon’.


INSCHRIJVEN VERPLICHT!
Gelieve bovendien met bijgevoegd antwoordstrookje per post of e-mail voor vrijdag 6 november
uw bestelling en uw aanwezigheid met maximaal 4 personen aan Uitgeverij P te melden.
CORONARICHTLIJNEN:
• Handgel gebruiken bij binnenkomen van de kerk • Mondmasker aanhouden
• Tussen elke bubbel 2 stoelen tussen laten • Richtlijnen van de stewards volgen

Vluchteling

Gifaanval
Hij begon te ademen, alsof hij niet was verontreinigd.
Zij zuchtte en zei zonder meer ‘het doet me zeer’.
Zo zonder tijd en afscheid. Zo zonder tegenlicht of overwicht.
Het was als in een tekening: een verspilling van liefde.
Als wou hij onbestemd de dood vermoorden
– de grootste misdaad uit de Westerse geschiedenis.
Toen stond hij daar alleen, zonder papieren.
De achtergronden zwegen.
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Ik heb u lief tot in de dood
Zoals de titel al doet vermoeden, draait deze
bundel rond datgene wat er in het leven werkelijk
toe doet: de liefde, verbinding met anderen en de
eindeloze kansen van nieuw leven, maar ook onze
eigen sterfelijkheid.
Vergezeld van potloodschetsen van toevallige
voorbijgangers, treinreizigers, kortom, medemensen, onderzoekt Claus in deze bundel de
manier waarop de mens, niet onze doelen of wat
we elkaar voorhouden, maar wijzelf, het leven zin
kunnen geven.
Een treffende blik op wat ons verbindt, en hoe
fundamenteel die verbinding wel niet is.

Hans Claus (Kortrijk, 1962) werkt al dertig jaar in
het gevangeniswezen en is momenteel directeur
van de gevangenis van Oudenaarde.
Hij is een artistiek-creatieve duizendpoot: schilder,
beeldhouwer, fotograaf en schrijver-performer.
Ik heb u lief tot in de dood is zijn tiende poëziebundel.
Eerder verschenen van zijn hand bij Uitgeverij P
onder meer Oudenaardse verzen (2003), In een glooiing
van de tijd (2015) en Dit is mijn lichaam (2018).

Vaders
Alle vaders zijn aards.
Tegen de sterren op, verjaren zij.
Daar, in het huis van hun zonen
ontsterft hun geslacht.
Alsnog ontspint zich een drift,
een onwil, een sterrenkrijg
in de vorm van een donkerdiep,
ongefundeerd verlangen
langer te duren dan de tijd.
Vaders zijn wijd.
Ze verdwijnen in dikke gordijnen
in lakens van ontsmetting
en onderkoelde spijt.
Elke vader is aarts.
Geworpen in één of andere oertijd
berekent hij het firmament,
duidt hij de polen aan,
geeft hij een naam aan het kind,
een schicht uit de verte die dichter komt staan.
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sterven doet een mens alleen
zalig eenzaam in de zetel van de tijd
ideeën zijn palingen
die glippen door het slib –
rest het zicht op het licht
dat over de dingen glijdt
en als dat licht gedoofd is
een avondklok die luidt –
hoort de dichter – in zichzelf –
een eenzaam vers,
waarmee hij vriendschap sluit
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Alleen zijn verbindt

Antwoordstrookje
Naam: ...........................................................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................................................
................................................................................ Tel.: ................................ E-mail: ................................................................
 zal met … perso(o)n(en) aanwezig zijn op zaterdag 7 november 2020 om 20.00u in de Walburgakerk van Oudenaarde en reserveert zijn
zitplaats.
 tekent in voor Ik heb u lief tot in de dood aan de voorintekenprijs van 24,95 euro (vanaf 9 november 27,50 euro) via overschrijving op rekening
BE08 4310 5290 8113 (Uitgeverij P) en vermeldt het aantal exemplaren.
 haalt het bestelde op bij de voorstelling.
 wenst het bestelde boek thuis te ontvangen (30 euro inclusief portkosten).
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!
Graag uw antwoord voor 6 november 2020 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven.
T: 016 23 12 45 • E: contact@uitgeverijp.be

