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De dichtkunst in de Nederlandse taal kende van in den beginne het eindrijm. Jacob Van
Maerlant, de eerste bij naam bekende auteur, schreef in de 13e eeuw een bijbel, een
wereldgeschiedenis en een natuurencyclopedie op rijm. De poëzie - aanvankelijk in
liedvorm - zou voor eeuwen in een keurslijf van rijm en versmaat zitten. In de 20e eeuw
echter namen de dichters massaal afscheid van wat zij ‘rijmdwang’ noemden en ook het
metrum moest het ontgelden.
Dat opende perspectieven voor wie het rijm wel degelijk nog als bron van inspiratie,
originaliteit en taalspel ziet: gelegenheidsdichters, plezierdichters en auteurs van ‘light
verse’, een genre dat samen met de naam uit de Angelsaksische landen komt.
Ons medelid Hugo Brouckaert beoefende het genre al in zijn studententijd en kwam
zodoende voor een tijdje bij de radio (toen BRT) terecht als tekstschrijver voor
kleinkunstprogramma’s. Nadat hij vervolgens 40 jaar besteed had aan het uitoefenen van
een ernstig beroep, haalde hij zijn archief van onder het stof: grappige gedichten en
vluchtige versjes, bijeengesprokkeld op straat, in de bruine kroeg en uit allerhande
publikaties, dat alles aangevuld met actuele pareltjes. Onder de auteurs zijn ook bekende
Vlamingen en Nederlanders.
Vergeet voor even de internationale spanningen, de migratie, de mobiliteit, het coronavirus,
het klimaatprobleem en uw belastingaangifte, om voor een avondje ontspanning binnen te
treden in de wondere wereld van onder meer het oogrijm, de limerick en het puntdicht.
Belangrijk:

Het Covid Safe Ticket is verplicht. Zonder CST of met een ongeldig CST kan u niet
toegelaten worden tot de zaal. Er geldt eveneens een mondmaskerplicht.
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