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Een voorwoord...

Deze webversie van mijn dichtbundel-debuut zou niet bestaan 
hebben zonder het Gentse fenomeen dat Bobadas heet. Allereerst 
zou ik waarschijnlijk geen van de gedichten geschreven hebben. 
Bobadas is namelijk een van de hoofdverantwoordelijken die 
mij optredens bezorgden. En omdat ik bij die hakkelende en 
halfdronken voordrachten mijn onvermogen om goed voor te 
dragen graag verbloem, neem ik telkens nieuwe teksten mee. Die 
niet zelden de avond van tevoren pas geschreven zijn. En nog 
minder zelden in beschonken toestand.

En dan heb je na een tijdje nogal een arsenaal aan 
‘wegwerptekstjes’, zoals ik ze noem.

Bobadas, echter, geloofde tegen beter weten in niet alleen in mijn 
voordracht, maar ook in de tekstjes zelf. En zo benaderde hij 
me om een duobundel te publiceren: zijn zevende dichtbundel, 
“Jullie kennen niet (zo) veel”, met wat dus mijn dichtersdebuut zou 
worden.

Een speciale dank, verder, aan de redactie van Nurks en Oud 
Zeikwijf, die me aanmoedigden af en toe versjes op de site te 
plaatsen. het is daar dat de titel voor deze bundel geboren is.

Speciaal voor deze webversie heb ik Bobadas’ bundel losgekoppeld 
om te zien of mijn eigen bundel ook zonder zijn teksten overeind 
blijft staan. U mag zelf oordelen.

Of mij wegstemmen.
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P.S. Er is een niet onrealistische kans dat de gedrukte duobundel 
nog bij mij te verkrijgen is. Elke aangeschafte bundel draagt bij 
aan het verschijnen van verder werk van mijn hand. Dus als de 

bundel per ongeluk bevalt, vergeet de auteur niet....
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Life is an addiction

Life is an addiction 
It wrecks your body and it rots your soul

Life is an affliction 
You suddenly have it and there is no cure 
Every known remedy is fatal

Life is not open to debate 
You cannot argue with life, it simply is 
Or it is not, it will not listen 
To some sort of compromise situation

Life is contagious 
Once you have it, sooner or later, you will want 
To pass it on to a next generation 
That will hate you for it at least once in their lives

Life is a natural disaster 
It expands without mercy, enveloping the globe 
It bends all reality to its will 
If you try to limit it, it will always find a way 
One way or another or another or another

Life is a nightmare 
But it is a lucid dream 
As inevitable as things may seem 
There is often a way to control it 
Or at least deal with the consequences 
Of the everlasting and everending dream

That is life.
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Verstandskies

Youtube. Facebook. Twitter. 
Flickr. Google Plus. 

Retweet “I’m on the shitter” 
En like een clip met pus

Plaats uw Facebook foto en 
Herken u er daarna nog in 

Microblog uzelve zot 
Tik werkelijk álles maar in

De technologie heeft uw verleden, 
Uw heden, uw toekomst en uw brein 

Iedere privégedachte 
Durft u niet meer privé te laten zijn

Ze hebben uw vrienden en uw familie 
Ze lijven iedereen in, en

MEEDOEN ! MEEDOEN ! 
We moéten wel meedoen 

Want niet meedoen heeft geen enkele zin

Dan ben je niet sociaal bezig 
Dan doe je niet meer mee 

Maar laat de techniek 
Als een verstandskies uit uw leven trekken

En ga gewoon een keer met me mee

Naar zee.
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Chinese Box

Eindelijk wordt het grote klein 
Gretig hapt het diafragma toe en flitst 
Het lelijke mooi en het mooie lelijk 
Beeld na beeld voor de woordloze verteller 
Die een verstommende wereld 
Haar hapklare drama voorschotelt 
 
Alles is te koop en alleen een dromer 
blijft zoeken naar blijvende waardes in de 
massale maalstroom van ontvluchtingen 
En iedereen kent het lachen voor de lens 
Behalve zij 
 
In haar ogen vind je enkel spiegels 
Maar wat ziet een spiegel in de spiegel - 
Een Confusciaans raadsel wellicht 
 
Of dan toch de liefde ? 
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Alcohol

Alcohol, hol, hol

Leeg is mijn glas en 
Leeg is mijn kop ik 
Spoel mijn geest ik 

Was de kleinste hoeken proper

Weten, wéten 
Ik weet niet waarom 

Mensen willen weten 
Niet weten is zoveel rustiger 

Maar zo hol, hol, alcohol

Ik voel mijn hart. Hard. Keihard 
Het is van steen, het heeft geen ruimte 

meer voor sentimenten er woont nu 
enkel nog cynisme hij heeft de 

deurbel uitgeschakeld en leest in het duister 
het zwartste boek dat hij in zijn kast had.

Alles is hem te dol, dol, alcohol.

Het wasemt uit mijn muil en 
Het vertroebelt mijn bewustzijn het 

Wil uit al mijn poriën barsten in 
Zweterige paniek, het wil mijn bloedstroom 
Verdunnen tot geen passie meer resteert en

Ik laat het. Want de alcohol, hol, hol 
Weet beter wat het met mij doet 

Dan ik wat ik met alcohol aanmoet.
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The Cement Garden

Vader weet precies hoe hij het wil 
 Moeder in de keuken 
Vader’s wil is wet 
 Moeder ligt in bed

 
Wet when slippery 
 Barsten in het cement 

Het hormonale bloed kruipt 
 waar het niet gaan kan 

De dromen van de ouders verwelken 
 Terwijl de kinderen spelen in het puin 
En de vliegen smullen van de vaat 

       Mooi 
Is het natuurlijke Kwaad. 
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Het Dolen

Dolen dwalen zoeken dralen 
weet iemand de weg 

komt iemand ons halen

Dolen dwalen zoeken dralen 
Midden in de winternacht 

stond zij daar

het sneeuwstormmeisje

Dwalend aan mijn deur 
Zij schuilde, wij sliepen, liepen kort 

een eindje op 
tot de wegen ons scheidden

Dolen dwalen zoeken dralen 
Het verdwaalmeisje

Ze kon me weer niet vinden 
Zelfs haar GPS gaf het op

Dolen dwalen zoeken dralen
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Het grotestadmeisje

                                wist wel waar ze was 
Maar ik raakte in de stad verdwaald 

Dolen dwalen zoeken dralen 
Het kinderwensmeisje

                                    wil dat zaadjes hun weg vinden 
Het mitellameisje

                             wacht tot haar bot weer heelt 
Het glazen meisje

                             drinkt haar koffie en wacht tot de volgende klant 
haar vindt

 
Dolen dwalen zoeken dralen

Het water weet haar weg te vinden 
Het stroomt omlaag en dampt omhoog

 
Bij iedere cyclus verbaast het zich over die dwaze mensen 
Die heel hun leven maar lopen te 
Dolen dwalen zoeken en dralen.
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Al gezegd

Het is allemaal 
Al gezegd

Kut en dank 
Seks en drank 

Ik en de mijnen 
Hebben Baccus al eeuwen geprezen 

We zijn al achttien miljoen miljard maal 
In u gekomen

En voor u verandert er niets 
U doet morgen weer 

Hetzelfde als voorheen 
En voelt niets dat u niet 

Eerder gevoeld heeft

Waarom doen wij dit nog ? 
Zoeken wij de unieke woordensequentie 

die ontsluit wat gesloten blijft ? 
Zoeken we inzicht ? 

Zoeken we gevoelens 
Die anderen de miljoenen jaren verleden 

Nooit gevoeld hebben ?

Het is allemaal 
Al gezegd

Ook als ik u aankijk 
Heb ik niets meer 
Te vertellen dat ik 

Nog niet uitgesproken heb.

Elk woord heeft alles al beschreven.

Ik kijk u dus maar in de ogen 
En hoop dat een andere schrijver 

De rest van dit gedicht 
Nog op de plank heeft liggen.
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Pi

Altijd jagen machten 
Groter dan wij 
Naar de wortel

Ja

Ze zoeken en wroeten 
Maaien hakken betasten belasten 
In heilige overtuiging dat 
zij de uitkomst biedt

Nee

Laat de worm toch graven 
Zijn onbenullig gangenstelsel daar beneden 
In zijn onnavolgbare eigen richtinkjes 
Zonder dat vogel en visser 
Op zijn vege lijf jagen

Want ongeacht of zij nu ooit een uitkomst vinden, 
Jachtig en onverstoorbaar ongenadig ploegend door materie en  
 organisme, 
In het oneindig aanzien van het onweerstaanbaar uitgestrekte 
 universum, 
Waardoor het universele van het belang begint te wankelen. 
Het allesverstorende relativisme steekt, gretig ontwaakt, de kop op. 
En werpt in één flukse, rigoreuze beweging alles ondersteboven 
Waardoor ideologieën ineenstorten, dromen verpulveren en zelfs 
 een individu 
Verwonderd de ogen wrijft, maar al snel de verandering 
Hoe drastisch ook, accepteert als de nieuwe feitelijke werkelijkheid.

En zo gaat 
telkens de cirkel 
rond en rond.
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Ode aan het alurinium

 Verdwijnen doen ze    
De pisgoten van weleer

 Het putje van de verdronken vergetelheid in 
En ze keren nooit weer

 Individualisme heerst nu 
Iedereen zijn eigen gezeik

 Even, 
          heel even

Voel je je met herinneringen 
 Aan tijden van je naam 

Schrijven op de maat van 
 De muziek

De watermanagende koning te rijk.
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Eraserhead

Baren moeten ze en baren zullen ze 
                                       Die wijven 
Om jou te plezieren maken ze je zaad kapot 
                                              In hunne lijven

Die venten, het zijn net grote kinderen 
                     Onverzorgd en ontheemd 
                 Nooit kunnen ze alles delen 
En voor je ‘t weet gaan ze vreemd

Uit deze ongerijmdheid komt dan zo’n monster voort 
                                               Janken, schijten, beven 
En in plaats van dat de schrik de waanzin stopt 
                                      Noemen we dat ‘nieuw leven’.
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Vroeger

Vroeger, 
Denk ik.

Hier was vroeger 
Een heel andere bushalte

Hier was vroeger 
Een trio telefooncellen 

Enkele sloopbeurten later 
Waren er twee 

Toen was er geen 
Nu is er een

Hier was vroeger 
een bowling

Hier was vroeger

Een vurig hart 
Vervuld van zichzelf en een vaag verlangen 

Naar iets anders

Het boek vertelt me over een land van consensus 
En een land van compromis

Nu is er iets 
 

Maar ik heb geen idee wat het is. 
Wat het geworden is. 

Een consensisnietmeer. Een comprowas. 
Ik. Heb. Geen Idee.
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A Zed And Two Naughts

A is voor Adam, B is voor Bëelzebub, 
R is voor Romeo en J voor Julia, 
Y is voor Yin en Y is voor Yang, 
En Z is voor de tweestrijdig gestreepte Zebra.

Pathetisch.

Twee van elk, net Noah’s ark, 
onlosmakelijk verbonden, 
Losgesneden door het nodig lot, 
en allerminst ongeschonden.

Chirurgisch.

Zo gaat het altijd, steeds weer twee zielen, 
als DNA pirouettend rond elkaar, 
Ze vormen de nucleus van menig verhaal, 
nooit is men met dit thema klaar.

Symmetrisch.

Ook in Gent waren er twee, 
in chronologie aaneengeschakeld, 
Twee tegengestelden, gezien als één 
hun verhaal eindeloos opgerakeld.

Indisch.
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Ze waren grijs en zwaar op de hand, 
in onderhoud stervens duur, 

Weinigen kennen uiteindelijk hun echte verhaal, 
en toch klinkt het elk uur.

Dramatisch.

Betsy werd Jack, en Jack was Betsy, 
maar toen kwam de lange snuit, 

Want de Gentse Zoo was maar zo-zo, 
en de slager maakte kilo’s vlees buit.

Cyclisch.

Die verdeelde oneenheid, ze bindt alle tijden, 
de grote maar ook de kleine, 

En zo komt de cirkel altijd terug rond, 
met immer het tragische einde.
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Knippen

Knip knip knip knip knip knip 
Een snippertje daar eraf 
Een lokje hier 
Een scherfje springt door de lucht 
Knip knip knip knip knip knip

Schrap schrap schrap schrap schrap schrap 
Dit hier is niet nodig. 
Dat daar overbodig. 
Weg ermee dus. 
Schrap schrap schrap schrap schrap schrap

Knip, snoei, hak, schrap, zaag, schaaf 
Wis de imperfectie, 
Chop chop, krak, ruk, 
Tot enkel het ideaal overblijft.

Stel je niet aan. Je bent toch verdomme

Geen bonsaiboom ?
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Hombres Complicados

Samen in een huisje 
Op het pittoresk platteland

Rijden door de heuvels 
En kaarten in de regen 

Het kind is ziek en moeder is dood

De nachtelijke schreeuwconcerten 
Galmen over de duistere heide uit 

Slaande deuren, brekend glas

Juist ver weg van alles 
Tussen toiletrol en chemisch toilet 

Vind je jezelf er altijd middenin

Die is een nietsnut 
En die kabbelt lafjes door het leven 

En we zijn zeker geen vrienden want

Het gras lijkt altijd groener 
Dan de eigen bruine prut

Het leek zo’n goed idee 
Samen op vakantie

In elke beerput 
Valt een familie te vinden.
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U Mag Mij Wegstemmen

My time here is up 
I’ve outstayed my stay 
No longer of tomorrow 
Even hardly of today
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Das Leben Der Anderen

Werkeloos zitten ze met 
de handen in het weinige haar dat 
ze nog hebben na decennia in de 

smiezen houden wat u doet 
 

Intelligentie was altijd al ver te zoeken bij 
de grijze geesten die met feitjes en cijfertjes over 

uw beweegredenen en motieven voor nog te 
plegen daden zaten te calculeren 

 
Waar ze eerst nog noest konden zwoegen voor 

regeringen die de beheersing van hun staat voor 
ogen hadden en het volk in toom wilden houden door 

hun levens minutieus te bestuderen 
 

Kunnen ze er nu niet bij dat u alles vrijwillig met 
de hele wereld deelt terwijl het kapitalistisme zich 
lachend naar de bank rijk rekent op uw informatie 

en staren melancholiek naar uw facebook snoet. 
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Lief Dagboek

Vandaag ben ik niet dronken geweest

Ik heb niet op straat staan kotsen

Ik heb geen idiote berichtjes verstuurd

Met mijn grote lompe poten heb ik geen dansvloer geterroriseerd

Ik heb geen urenlange tirades met volstrekte nonsens lopen 
uitkramen

Ik heb niet in een steeg gepist

Al mijn eigendommen zijn nog intact

En ik ben heelhuids thuisgeraakt

Maar voor morgen hoop ik beterschap
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Plus Een

Sommige mensen zijn zo sommig, 
Waar sommige sommigen minder sommig zijn. 

Sommige sommigheden maken nogal het verschil. 
Al zijn sommige andere sommigheden uiterst klein.

Sommige sommigen zijn soms veel sommiger, 
Dan sommige andere sommigen soms zijn. 
Soms als de sommigheid vermenigvuldigt, 

Zijn sommige delen van het verschil wel fijn.

Verschillende sommigen zijn een plus, 
Maar plusminus sommige sommigen willen soms een keer, 
Plusminus soms de som van sommige dommigheden delen, 

Dan blijken sommige dommigheden soms veel meer.

Waren soms sommige sommigen maar wat sommiger, 
dan somden sommige sommigheden zich minder op. 
Ik kom soms niet meer uit de sommigste sommigen, 

Dus houdt dit gedicht nu hier maar.



René van Densen 2727

La Guerre Du Feu

Ons dichters, wij spreken van 
Tedere emoties en 
Harde woorden maar 
Ontneem ons het vuur 
En ook wij gaan eraan

Wijsheid zonder woorden 
Kan clans in woede splijten 
Maar met de wolven op je hielen 
Ligt ook misverstand op de loer 
En kan een Woord een Volk verscheuren

Dienen woorden, zoals ik ze hier gebruik 
Om de potentie der dingen uit te drukken 
Of voor vlammend licht in duisternis ? 
Weapons of Massa Distraction 
Weten we zelf nog wat we bedoelen ?

Bedoelen, met een doel, met een koers en een richting 
Met een drijfveer en reden, met een horizonpunt 
Met een plan van de aanpak, met een duidelijk streven 
Wie maken we het hardst wijs dat we weten wat we doen ?
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De Middelmaat

De middelmaat, hij is mijn maat 
Mijn vriend, mijn bud, mijn kameraad 

We plegen samen kattekwaad 
We zijn tezaam van vroeg tot laat

Hij laat mij in sinterklaasrijm praten 
Hij staat uitblinken ergens in niet toe 

Als er eens fors gepresteerd moet worden 
Maakt hij me liever lui dan moe.

De middelmaat, hij is mijn vriend, 
We lachten samen, we hebben gegriend 

Getwee hebben we ieder loonstrookje verdiend 
En weer een fantasieloos maal opgediend

Hij fluistert me in dat goed niet goed is 
En niet goed is juist het ideaal 

Dat er schoonheid schuilt in grauw en grijs 
Dat niemand iets opschiet met pracht en praal

De middelmaat, hij is mijn lief 
Mijn onverlaatbare hartedief 

Hij nestelt zich in mijn gerief 
En voelt zichzelf een hoge pief

Hij heeft u ook te pakken 
En u en u, maak mij niets wijs 

Maar geen jaloezie, hij zal mij nooit verlaten

De middelmaat vergezelt me mijn hele reis.
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Ballade Van De Flyer

Neem me mee 
Verstop me in je portemonnee 
En vergeet me daar een tijdje 
Zodat je me kunt herontdekken  
Wanneer ik ver in je vergetelheid verschwunden ben

Verkreukel mij en 
Vouw mij een vliegtuig of een zwaan 
Schrijf op mij dat ene 
nummer van dat ene 
meisje dat je morgen vergeten bent

Laat mij de ideeën baren die 
In de weeshuizen van uw aandacht belanden 
Die vuil besmeurd over de straten zwerven 
Als peletons reclamesoldaten waarvan er wellicht 
Enkelen hun doel behalen en de rest vergeten wordt

En laat ons vergetenen weggesmeten worden 
Opgehaald en vermalen en herverwerkt 
Tot een nieuwe boodschap behoefte heeft aan 
een massa-offensief in de hoop dat die boodschap 
Niet zoals zo velen van ons 
Vergeten wordt.
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Bonobocliché

Nooit ruziën we.

We leggen doorlopend alles 
preventief bij en excuseren ons 

voor fouten die nog niet gemaakt zijn

Nooit vechten we.

We stellen de voeten niet op spannen 
op onze kasten ligt enkel stof 

en we bewaken onze spreekwoordelijke BMI.

Nooit dromen we. 
Bang om het heden te bagatelliseren 

houden we bij hoog en laag tij vol dat

we nooit gelukkiger zullen zijn dan nu. 
En nu. 
En nu. 
En nu.

We zijn een vierbenig tweekoppig bonobocliché. 
En stiekem dromen we allebei van vluchten.
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Peace.

I want to make peace 
With my former town

So I sit and I drink and I watch 
All I see is tits and kids 
 I’m in the mood for neither

After a while I pay and leave 
And enjoy my quiet home.
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Can’t.

Sometimes I wonder 
Why I can’t want what 

 others do

The thought never lingers 
Because I always find 

I’m unapologetic about it

And people tell me 
 that’s inexcusable.
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Get.

The price is too high. 
They want me to stop being me 
Just for access to their premises 
And to what my body craves

Just once 
I’d like someone 
Who doesn’t give a flying fuck 
To teach me

How.
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Me.

I’m writing in English 
 usually a bad sign

Means I don’t want to think 
 just flow

Disappear down some drain 
 and resurface

Cleansed.



René van Densen 3535

There.

A man 
 well-equipped 
With an own 
 robust 
Style and rhythm 
 crosses 
The road

And looks both ways 
 fifteen times 
For all the crazies
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Nachtvissers

De avond uit 
 wemelt van de sportvissers.

Met gepaste camouflage 
 kleuren wachten ze 

  kijken ze 
   drinken ze

Ze zetten hun lijnen uit

Maar meestal 
 eindigt de avond 

  toch met een 
   dobber.
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Dead Poet’s Society

Ziedaar, het product van één generatie 
Een afwijking van eeuwenlange zielfrustratie 
En generatielange breinmasturbatie 
Die keer op keer een genie voortbracht 
 
Tevreden zucht onze Rousseau 
Want New Kids en O O Cherso 
Marginaal en ecopositivo 
Ze vormen zijn intellectueel nageslacht 
 
De Titaantjes schallen samen in de gratie 
Van langvervlogen romantische sensatie 
Een rock ‘n roll decorumcrematie 
Lallend door een vuvuzela 
 
Want ook het indidu loopt zó 
In lemmingformatie en per saldo 
In veiligheid samen, dus niet solo 
van je ho ho ho ho en je tralalala. 



3838 U mag mij wegstemmen

Snaar

De vingers 
beroeren 

de snaren 
en met 

een intense blik 
kijkt hij rechtstreeks 

de ziel van zijn publiek in.

Met alle noten 
op zijn zang 

beroert hij 
zijn luistervee.

De klankkast 
ronkt 

in zijn armen 
Zijn aderen 

gieren

en al zingend
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borrelt zijn 
laatste pintje 
terug omhoog 
in zijn keel.

Och, 
denkt hij 
mismoedig

terwijl het allemaal 
oncontroleerbaar 
uit de hand loopt.

Ik wou toch 
altijd al 
een artiest zijn 
met de moed

op op zijn publiek 
te kotsen.

Er klinkt geen applaus.
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Sssst

In het bos loeit bronstig een eenzame dierenambulance 
je kijkt me slaperig aan en vraagt of het al tijd is

Ik kus je oogleden en zeg nee 
het is pas vijf voor twaalf

slaap nog zachtjes verder
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Cyclus

Voorgoed zwijgend 
Drijft de rat in 
Het water.

De buik omhoog 
Een nieuwsgierige vlieg 
Landt op hem 
Kruipt wat rond 
En begint zijn 
Eitjes te leggen.

Zo valt er van alles 
Wel iets te maken 
De cyclus vind je overal.

Maar mijn hoofd staat 
Niet naar zweverige zinnen 
Over het wonder dat 
Leven heet.

Ik denk enkel 
Getver.
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Zum Kotsen, Zum Smullen

Soms verwonderen woorden mij wonderveel. 
Het zijn eigenlijk maar rare dingen. 

Een zooi takjes en streepjes en bochtjes en zo. 
En een paar verdwaalde ronde ringen.

Iedereen kan een woord hanteren, 
Ieder mag formuleren wat hij wil. 

Door te luisteren naar iemands woorden, 
Zien we eens door een andere bril.?

Mensen kunnen woorden hebben, 
Dat is geen bezit maar een verlies. 
Woorden raken, schaven, schuren, 
Woorden smaken soms zelfs vies.

Ja, woorden zijn voor de een zum kotsen, 
Het zelfde woord oogt een ander zum smullen zo fijn. 

In volledige stilstand kunnen woorden botsen. 
Een woord zién bezorgt soms hele scheuten van pijn.

Een woord pal voor uw neus kan veel te ver gaan. 
Een half woord is sommige verstaanders al te veel. 

Zo machtig als het woord zijn, ga er maar aan staan. 
Zo’n macht viel nog nooit één sterveling ten deel.

Woorden ogen soms ritmisch stil, 
EN DAN WEER OGEN ZE KNETTERLUID. 

Het is zo raar, want het zijn maar letters. 
Wat maken die nu helemaal uit ?

Woorden zijn wonderbaar, 
Woorden hebben zoveel ziel. 
Van woorden kun je houden, 

Net zo makkelijk maken ze ons allen debiel.
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Woorden wissel je zonder wisselgeld. 
Woorden neem je soms terug. 
Als je woorden in de weegschaal stelt, 
Breken woorden zomaar iemands rug.

Waarom spreken wij toch niet zonder woorden ? 
Waarom zeggen we het niet zonder vocabulaire ? 
Woorden lijken soms erger dan moorden, 
En toch is een ongelijke woordenschat niet unfair.

Woorden kunnen we háten, willen we niet horen, 
Soms hebben we het liefst hun spreker stil. 
Sommigen menen dat zelfs, en leidt zo’n simpel woord, 
Tot een laatste snerpende gil.

Ik denk dat wij gek zijn, ik kan er niet bij. 
Waarom maken we ons om onbenullige woordjes gek ? 
Om een abstracte stapel letterbrij, 
Slaan we soms iemand zo op hun bek.

Worden kogels geschoten, staan de mensen op straat, 
Stromen soms hele straten rood van het bloed. 
Worden botten gebroken, worden massa’s kwaad. 
Doen woorden onze samenleving eigenlijk wel goed ?

Woorden moet je misschien maar niet willen leren, 
Woorden zijn van nul betekenis. 
Wie denkt dat woorden ons helpen communiceren, 
Is nog gekker dan de schrijver dezes is.
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 WHAT DO YOU WANT ?

What do you want from me ? 
What DO you want from me ? 

Do you want me to shout ?

Do you want me to whisper ? 
Do you want me to dance around the fire ? 

Do you want me to stand here and look intelligent, and say 
intellectual things ? With a pipe ?

Do you want me to be outrageous ? 
Do you want me to be sweet ? 

Do you want some Sex, Drugs and Rock ‘n Roll ?

What do you want ? 
What do you want from me ? 

What DO you want from me ?

Do you want me to give you a look inside my heart ? 
Do you want me to tell you about the universe ? 

Do you want me to rhyme and rhyme and rhyme ? 
Do you want me to break all the rules ? 

Do you want me naked ? 
Do you want me to hold you ? 

Do you want a kiss ?

What do you want ? 
What do you want from me ? 

What DO you want from me ?

Do you want me to bellow and rumble the earth ? 
Do you want me to break out into song ? 

Do you want to chat the night away ? 
Do you want to hear the latest news ? 

Do you want to dream ? 
Do you want me to shut the hell up ? 

Do you want another poem ?

And why should I care ?
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Compromis Versus Consensus

Ik lees ergens

Dat Nederland en België verschillen 
In dat België wellicht een compromissenland is

De kracht van een compromis 
Is dat iedereen ontevreden is 
Dus is België 
Tien miljoen ontevreden individuen

Maar dan Nederland 
Consensusland 
Zeventien miljoen eendjes 
Kwak kwak kwak

Alles op 1 
Alles op ja 
Dat heet dan

Zero Tolerance.
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 Arm Moe

Armoe maakt mensen wild 
Dreiging van armoe maakt mensen braaf 

Beschaving bestaat bij gratie van wanhoop

Maar wat is armoe ?

Armoe is dat uw arm moe is 
Van heel uw leven in de reet van machthebbers te zitten

Armoe is dat uw arm moe is 
Van voor alles wat u wilt vragen 

Braaf uw vinger op te steken en op uw beurt te wachten

Armoe is dat uw arm moe is 
Van het klakkeloos klappen 

Om wat u voorgekauwd en voorgeschreven is

Armoe is dat uw arm moe is 
Van schrijven in uw dagboek 

Wat u niet hardop durft te zeggen

Armoe is dat uw arm moe is 
Van al dat masturberen 

Omdat u niet voor echte liefde durft te gaan

Armoe is dat uw arm moe is 
Van het ontvangen en uitgeven van betekenisloze briefjes en 

muntjes 
Die in wereldwijde monetaire computersystemem 

Tot abstracte cijfers gereduceerd zijn

Is dat waarde ?

Luister naar uw armen. Zij weten het het beste.
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Achterhuis

In mijn achterhuis 
Verstopt zich een komkommer 
Opgejaagd en uitgespuugd 
Kon hij nergens anders heen

Hij belde aan ik zei kom binnen 
Voor ik het wist zat ik ermee 
Ik loop zelf nu ook het risico 
Geboycot te worden om EHEC

Het bleef niet slechts bij mijn ene komkommer 
Al snel kwam zijn familie erbij 
En toen een sla, een tomaat, paprika 
Broccoli, venkel, selderij

Appels peren druiven pruimen 
Aardbei patat en sperzieboon 
Ik krijg hoe langer hoe meer het idee 
dat ik in een moestuin woon

Op een dag kregen ze een brief 
Waar ze erg blij mee waren 
Bedankt voor alles, zei de komkommer, 
Maar we kunnen nu weer weg

Wisten zij veel, arme zielen 
Dat de brief hen niet verloste, 
Nu liggen ze allemaal tezamen

Ecologisch te komkomposten.
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 De Cipier Van Het Leven

De cipier van het leven 
Die houdt ons allen hier

De cipier van het leven 
Die brengt ons aan de zwier

Aan de zwaai en aan de sleur, 
Zo vult hij onze dagen, 

Met pure willekeur, 
En wit schuimende kragen

Wee wie eruit wil stappen, 
Dan slaat hij weldra toe, 

Wie aan het leven wil ontsnappen, 
Slaat hij neer met het taboe

“Hoe durft u een geschenk, 
Dat u zomaar is gegeven, 

Zomaar ondankbaar weg te smijten, 
Want dat doet u met uw leven”
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“Anderen hebben het zoveel zwaarder, 
Kindjes in Afrika, bla bla bla, 
We zijn hier wel met z’n allen, 
Denk toch over uw geliefden na.”

“Zeg toch neen tegen doodsverlangens, 
Maak de levenslust uw bruid,” 
Sluw fluistert hij, “want geloof me, 
Uw pijp is nog lang niet uit.”

“Trek dus stevig aan die beeldspraak, 
Adem in en blaas weer uit, 
Vanzelf komt uw tijd wel, 
Laat nu de zon maar op uw huid.”

Zo gaan wij allen door, 
Steeds maar verder, nooit vooruit. 
Want wie begint met leven, 
Komt daar eigenlijk nooit meer uit.
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 Onderweg

Ik weet niks meer te schrijven. 
We praten zoveel de laatste tijd, 

                    en zo goed 
zo vertrouwd en open

dat ik niks hier te melden heb 
                    wat niet al gezegd is 

Ja, ik zou je kunnen vertellen

                    hoe de reis gaat 
maar ik schrijf je liever iets 

                    dat je wél vrolijk maakt

De reis gaat niet leuk. 
En dat is niet erg. 

Mag ook een keer.

Vooral na zo’n weekend.
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Brol

De dichter gaat zitten in het spotlicht 
En ziet de ironie daarvan niet in 
Met een serieus gezicht staart hij de zaal in 
Met een grimmige dronkenlap-kop kijk ik terug 
Ik weet wat hij me gaat geven: 
Hoofdpijn. 
Maar gelukkig. 
Het is van het tijdelijke soort.

Hij slaat de bundel die hij reeds de hele avond met zich meedroeg 
Met een kaft, ontsierd door zijn naam 
uitgegeven door een uitgever die enkel smaak heeft in subsidies 
Open op vooraf, in een illusie van diepzinnigheid gekozen pagina 
En gemarkeerd met een post-it 
Één van vele, zie ik reeds, terwijl ik een vieze smaak krijg in mijn 
 mond.

Hij haalt adem. In mijn hoofd duurt het een eeuwigheid. 
Ik wou dat hij lucht tot zich zou nemen tot hij als een niet langer 
Elastische ballon uit elkaar zou knappen. Maar helaas.

Brol. Brol rolt van zijn lippen. Willekeurig gekozen 
 taalverkrachtingen 
Van het soort dat domme meisjes doet duizelen. 
Met een stalen gezicht en zonder zelfs interne humor 
Kraamt hij klinkklare onzin uit. En denkt hij dat hij zijn publiek 
roert.
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Ik wil een dartpijl naar hem smijten. 
Geen zwaar, scherp wapen. Dat is hij niet waard. 

Spoedig is dit weer over en kan ik ongestoord door drinken. 
Een zwaar wapen moet je werpen naar dodelijke vijanden 

Of mooie vrouwen in de zomer. 
Een dartpijl is het enige dat een dichter verdient. 

Prikkend, dwars door de bubbel van prententieuziteit die hun 
voordrachten omringt.

Ik heb geen dartpijl om te werpen. Enkel het woord brol. 
Ik roep het, luidkeels. Het publiek kijkt eerst verbaasd geschrokken. 

Maar dan begint het te lachen. Blij dat iemand het zegt. 
Beseffend dat zij dit niet als enige dachten. Brol.

Brol is textuurloos, geurloos, reukloos. Het heeft de durf niet om 
Te stinken zoals stront. Kleverig en vies sijpelt het tussen je vingers 

Door. De tiende cirkel van de hel bestaat uit pure brol maar de 
duivel 

Zelf weet dat niet eens, want hij kan het niet zien. 
Daar gaan alle dichters heen na hun dood. 

Verzuipend in kleurloze vergetelheid.

God, wij spreken elkaar niet vaak, ik weet het. 
Enkel wanneer ik het met uw werk oneens ben. 

Maar alsjeblieft - maak alle dichters blind 
Zodat zij de meisjes niet meer zien. 

Hiermee verlost u hen, de meisjes en de hele mensheid 

uit hun lijden.
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Wachten

Een billboard 
vroeg me

         Waarom wachten 
   op de BMW van morgen ?

Ik had er geen antwoord op paraat.

In de bar 
beveelt een okergeel 
kartonnen Ricard glas:

         Feel Sunny.

Tussen al dit reclamegeweld 
ben ik slechts een barzitten cliché: 
Alle mensen zijn vervelend en ik zit SMSjes te deleten.
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 Bolster

Mijn bolster verruwt en 
Mijn pit wordt steeds blanker 

Ik wil wel schuren 
Maar vind het zo zonde 

Van de glaskorrels op ‘t papier...

Glas is voor bier.
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Daar lig je dan 
In het gras in de zon 
Je kattebak vol verse korrels 
Fris water en heerlijk voer staan voor je klaar 
Ja, het leven is mooi !

Titel: Overreden kat
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 Het doen van het laten

Het doen van het laten 
het gedoe van laat maar gaan 

laat maar los, laat maar waaien 
ergens waait het wel weer aan

Laat de kuilen toch de kuilen 
en de boel is boel genoeg 

anders leidt het maar tot huilen 
kom dan gaan we naar de kroeg

Het laten van het doen 
doet zo’n deugd, laissez-faire 

er wordt al zoveel gedaan 
overal, everywhere

Plak daar nog maar een pleister 
onder die riem kan nog wat moed 

alle hoop mag op een hoopje 
het komt allemaal weer goed.
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Kalverlust

Ze was de parel van de muurbloempjes. 
Het was kalverlust op het eerste koeienoog. 
Ik volgde haar spataderige enkels gedwee naar het toilet 
Het sanitair had een onbestemde campinggeur 
En ik dacht, beter wordt het waarschijnlijk toch nooit meer.
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 Voor mijn collega

Collega, je bent geweldig 
Er zouden meer mensen als jij moeten zijn. 

Liefst allemaal bij elkaar en in een diepe put.

Collega, je bent super. 
Je superkracht is dat je iedereen 

Een hekel kunt doen krijgen 
Aan de klank van hun eigen naam.

Collega, je bent te goed voor deze wereld. 
Probeer het eens op een andere, het mag van mij.

Collega, je bent nummer één ! 
Geweest in de rij toen ze de rotkarakters uitdeelden.

Collega, wat moesten we toch zonder jou ? 
Stel je voor, hier werken zou nog leuk gaan worden 

En wat is daar voor lol aan.

Collega, woorden schieten te kort 
Dus pis ik later maar zwijgend op je graf.

Collega, je bent helemaal het einde ! 
Van mijn loopbaan hier.

I QUIT.
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Tweet

Dit gedicht is een tweet

En daarom niet zo lang

Want in 140 tekens kun je

Niet veel kwijt ben ik b
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 Ode aan mijn borsthaar

Bezie nu toch die fiere krullen, 
Kijk nu naar die lijn omlaag, 

Dat frêle bos met kriebelhaartjes, 
Zie nu toch die liefdeshaag.

Streel het gerust met je vingers, 
woel de vingertoppen er doorheen, 

Ruik die musky mannenluchten, 
Door die haren daar bijeen.

Van de tedere timide tepelkrullen, 
Tot de warme chaos van het bos, 

Is dat borsthaar volledig uniek, 
Bij iedere man weer andere mannenmos.

De een heeft tropische regenwouden, 
De ander bescheiden gemeentelijk groen, 

Maar altijd is het puur van hem, 
En kan en wil hij daar niets aan doen.

Dus neen lieve schat, ik scheer het niet. 
Het scheermes laat mijn borst met rust. 

Je kunt dat best heel prachtig vinden, 
En op blote borsthuid zijn belust.
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Kom niet aan met puppy oogjes, 
Getuitte lipjes of ander vuil spel, 
Ik ben een mán, met voet bij stuk, 
Ik speel niet mee met heel dat spel.

Mijn balhaar heb ik al eens gesnoeid, 
Ook mijn manen zagen menige schaar, 
Maar aan mijn borsthaar kom je niet, 
Dat is van MIJ en daarmee KLAAR.

Wat zeg je ?

Ah ? Dan zijn jouw borsten ook van jou ?

Ah. Tsja.

Dillemma.



6262 U mag mij wegstemmen

 De mensen

Ik heb een kutdag. 
Ik ben ongelukkig. 

Het mag niet van de mensen.

Mijn ongeluk moet 
met hand en tand 

bestreden worden.

Ik moet lachen en 
fluiten en 

 werken en 
 eten en 

 slapen en

ik moet neuken, neuken, 
maar dan het liefst 

op de dagen en plaatsen en tijdstippen 
die men als beschaafd beschouwt

en ik moet leven baren 
leven dat moet lachen en 

fluiten en 
 werken en 

eten en 
slapen en 

neuken en

Het mag niet ongelukkig zijn 
van de mensen

want dan ben ik schuldig.
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 Leve de Ijdele Hoop

De Ijdele Hoop 
Geeft een ochtend haar gloren, 
Het kaf haar koren, 
De maan haar schijn, 
De zinne haar pijn.

De Ijdele hoop 
Geeft wee haar moed, 
De linnen haar goed, 
De mouw zijn stroop,

Leve 
de Ijdele Hoop !
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vindt en laissez-faire tot een kunstvorm verheft. Opdat we Hem niet 
over het hoofd gaan zien in de wirwar van bestaande religies zijn de 
beste psalmen die zijn grootsheid bezingen gebundeld in dit boekje.

De Kalebas heeft gesproken.
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“Tranen van 
ontroering” 

- Mata Hari

“Ik had het 
zelf niet be

ter kunnen v
ertellen” - 

Casanova

“Vijftig eur
o” - Keetje 

Tippel

“Ik ken alle
 auteurs per

soonlijk” - 
Jeroen Krabb

é

“Geile shit 
ouwe” - De K

alebas

SPECIALE UITGAVE KUTBINNENLANDERS.NL
In het jaar dat KutBinnenlanders.nl offi cieel vijf jaar op inter-net actief is, verschijnt ook onze vijfde bundel. Het is ook met-een een heel speciale - excuse the pun - bloemlezing geworden. Geen onderwerp wordt geschuwd, van opblaaspop tot webcamshow, van meno-pauze tot masturbatie. Het is genieten geblazen... maar ook voelen!Rode oortjes gegarandeerd!

H O I   M A M  - erotisch
e verpozingenH O I   M A M  - erotisch
e verpozingen

Seks! Jazeker! We daagden
 een stel dichters, proza

ïsten, columnisten 

en één striptekenaar van 
de website KutBinnenlande

rs.nl uit, om zich 

helemaal uit te leven op 
het onderwerp erotiek. Om

 zó ver te gaan dat 

de gedachte zich zou opdr
ingen: “Ik hoop maar dat 

mijn moeder dit niet 

leest”. Dat leverde verra
ssende bijdragen op, die 

we gebundeld hebben 

in dit boekje. Nou hopen 
dat “Sex sells” ook blijk

t te kloppen, want 

we zijn allemaal arme slo
ebers.
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Hoi Mam - Erotische verpozingen
Diverse auteurs (lustrumuitgave)

oktober 2013

 René van Densen  

 J e   b e n t   e r 
 PROZACSTAD

 “Maar godverdomme, ik heb al die shit allang op Facebook gelezen” – Barack Obama 

VOORKANT

  Hier beginnen met

    le
zen

Goedgekeurd door

        De Opperpater

Een uitgave van

WWW.KUTBINNENLANDERS.NL

“De dag is niet compleet zonder ‘n van Densje” – Runa Svetlikova

“Je bent de mooiste gast die ik ooit op zijn bek heb geslagen” - Giovanni Jeurissen

“Ontmoette de jongen op de Gentse feesten. Hij mag dan wel in Tilburg wonen, hij 
heeft iets Belgisch over zich dat hem tot surrealist maakt” – Marc Tiefental

“Wordt een lekker oeuvre zo. Denk je ook wel aan de portemonnee van je fans?” – 
Joubert Pignon

”Ja” - Bibi Saelens

Over de auteur
René van Densen (1978) maakt fl uks gebruik van een 
ziektewet-uitkering, door dagelijks mensen op
Facebook lastig te vallen met allerlei idiote 
teksten.
Omdat hij ze graag aan iedereen opdringt en 
niet iedereen op Facebook zit, heeft hij er nu 
ook al een aantal in een boekje bij elkaar ge-
stoken. Nu mét gratis complete set WK trauma’s. 

Iedereen hoopt dat hij snel uit zijn burnout 
komt en weer gewoon een baan zoekt.

P R O Z A C S T A D   J E   B E N T   E R
Hoog toekijkend vanaf een lantaarnpaal ziet de meeuw uit over Prozacstad. 
De natgeregende, semioostblokkerige betonnen troosteloosheid staart hol 
terug. Dezelfde grijsgroene eindeloosheid die hij ziet als hij over zee 
zweeft. Maar met minder plastic afval. Het is een bedrijvigheid van je-
welste beneden, toch beweegt alles traag genoeg om ontspannen te volgen. 
Met scherpe ogen houdt de meeuw alles in de gaten.

Een vrouw baant zich een weg door de stad, met een mysterieuze envelop 
in haar handen geklemd. Intussen trekt Prozacstad zich daar geen klap 
van aan en manifesteert zich in al zijn absurditeit.

P
R

O
Z

A
C

S
T

A
D

René van D
ensen 

Prozacstad - René van Densen
februari 2014

René op Facebook

www.facebook.com/fanpagina.rene.van.densen

Foto © Pieter Jooss, 2013  



Onze eerder verschenen boeken:

 René van Densen  
 een thriller 

 CULTUURKILLER 

 “Vergeet straks het vuilnis niet buiten te zetten.” – Huisgenoot van René  

OERVERSIE  

beperkte oplage

inclusief bonusmateriaal

Goedgekeurd door
De Opperpater

Een uitgave van
WWW.KUTBINNENLANDERS.NL

“Doodzonde dat er kennelijk geen goede eindredacteur beschikbaar was, want dat 
verdiende dit boek wel.” - Aldert van der Burg, Tilburgsche Koerier

”CULTUURKILLER MOET TRENDING WORDEN! #CULTUURKILLER” - @iElena, Twitter

“Een gozer waarvoor het woord ‘mafkees’ uitgevonden leek te zijn.” – Soul Food, 
KutBinnenlanders.nl

“Ik heb zin in pap. En daar mag je me op quoten.” – Erik Hannema, Dautzenberg & 
Hannema

“Bier, knikker?” – De Opperpater, Club Peeters

Over de auteur
Na zijn avonturen als striptekenaar,
organisator en Nachtburgemeestert van Til-
burg, startte treuzelkunstenaar René van Den-
sen (1978) het kansloze weblog KutBinnen-
landers.nl. Hij publiceerde in Digther, Top 
Of The Blogs, Brabant Literair en MYX Maga-
zine. Le Figaro interviewde hem als de jong-
ste mens met levercirrose ooit. Het artikel 
prijkt trots aan de muur bij zijn moeder, die 
geen woord Frans kan lezen. Ze houdt veel van 
haar lieve zoon en hoopt dat het goed komt.

C U L T U U R K I L L E R

In het culturele wereldje van de stad zwerft een geheimzinnige man rond.
Niemand kent hem echt, niemand krijgt hoogte van hem. Maar hij
sleept culturele titel na culturele titel binnen. En helpt deze
vakkundig om zeep. Want dat is zijn vak... Hij is de Cultuurkiller.

Plotseling wordt er een bizarre moord gepleegd in zijn directe
netwerk. De Cultuuurkiller voelt de hete adem in zijn nek. Terwijl de
politie en een vastberaden onderzoeksjournalist zich in de zaak
vastbijten, moet hij vechten. Voor behoud van zijn opdracht, zijn
geheimen... Voor zijn leven!
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 “Opperpater. Onthoud die naam.” - Mies Bouwman 
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ROOD OVAAL
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“ik ben nu al niet enthousiast.....” – Guillermo Martinus, facebook legende

“Godverdommese hoerebef, wat een geil boekje. Nazislet!” - Tygo Gernandt

“Als Van Duin mij aan de kant zet, weet ik waar ik me moet melden!”
– Ron Brandsteder

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zoveel voorvocht produceert.”
- Philomena

“And no, we don’t know where it will lead. We just know there’s something much 
bigger than any of us here.” – Steve Jobs, coltruidrager

“Uit betrouwbaar onderzoek blijkt dat de Opperpater depressies voorkomt.”
- Diederik Stapel

“Ik meld u, Opperpater, dat ik u +10 geef. Zelden zo gelachen!”
– Andrei Vreeling, Roemeen

“Bij dezen nodig ik je uit voor mijn show.” - Matthijs van Nieuwkerk

“Frikadel.” - Ome Rob

“Ik denk dat er geen markt voor is, eerlijk gezegd.” – De Opperpater

d e   9 3   b e s t e   m o p p e n
v a n   d e   O p p e r p a t e r

De Opperpater. Tot op heden een zorgvuldig bewaard publiek geheim
binnen Tilburg. Een moppenverteller. Maar niet zomaar een. Een vakman! 
Zo’n fenomeen kun je niet eeuwig voor jezelf houden.
Dus gebeurt nu het onvermijdelijke: we hebben de beste moppen van de 
Opperpater voor je verzameld in deze bundel. Geen enkele geschreven
moppenbundel zou eer aandoen aan deze orale grootkunstenaar. Daarom 
krijgt de Opperpater nu een boek vol QR-codes, die met behulp van een 
smartphone rechtstreeks naar exclusieve beeldopnamen leiden.

Het ideale cadeau voor iemand die alles al heeft, maar dit boekje nog niet.

  

 een thriller  
  

Afgekeurd door

De Opperpater

Een uitgave van

WWW.KUTBINNENLANDERS.NL

“Ik vind er geen zak aan, knikker.” – De Opperpater

“Het aardige lijkt me dat fundamentalisme enigszins onmogelijk is. Het beginsel 
dat de Goddelijke Kalebas niks met monotheïsme heeft, vind ik bijvoorbeeld zeer 
sterk. Eat that, JHWH en Allah!” – Max J. Molovich, Nurks Magazine

“HET BOEK MOET ZICH IN JOUW HOOFD AFSPELEN!!!!1111!!” – Luuk Koelman, publicist 
voor Planet Internet

“O, de wereld vergaat weer. Nou ja, just as well.” – Peter Breedveld, strip-
journalist

“Everybody remember where we parked.” – James T. Kirk

Over de spookschrijver
Toen De Kalebas zich aan René van Densen (1978) 
openbaarde, genoot die net van een fi jn avondje 
uit. Het spreekt voor zich dat hij helemaal 
geen zin had om psalmen te gaan noteren. Drie 
getrakteerde biertjes later maakte belofte dan 
toch schuld. Als offi ciële spookschrijver pende 
hij trouw neer wat De Kalebas hem voorschreef 
en sliep daarna zijn roes uit. Eerdere teksten 
van zijn hand zijn geweigerd door sommige van 
de grootste uitgeverijen en literaire bladen 
in de wereld, sommige teksten zelfs door zijn 
oudste vrienden. Wel scheidt hij trouw zijn 
rest- en GFT-afval.

K E R K  v a n  d e  K a l e b a s
Terwijl fundamentalistische geloofsgekkies van de wereld in rap tempo 
een enge plek maken, zouden we haast vergeten dat De Kalebas er nog is. 

Met stip de meest relaxte godheid, die het eigenlijk allemaal wel best 
vindt en laissez-faire tot een postmoderne kunstvorm verheft. Opdat we 
Hem niet over het hoofd zien in het oerwoud van bestaande religies,  
bundelen we de beste psalmen die zijn grootsheid bezingen in dit boekje.

De Kalebas heeft gesproken.

K
erk van de K

alebas 
R

e
n
é
 v

a
n
 D

e
n
s
e
n
 

 René van Densen  
 een thriller 

 KERK van de

KALEBAS 
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Terwijl fundamentalistische geloofsgekkies de wereld in rap tempo een 
enge plek maken, zouden we haast vergeten dat De Kalebas er nog is. 

Met stip de meest relaxte godheid, die het eigenlijk allemaal wel best 
vindt en laissez-faire tot een kunstvorm verheft. Opdat we Hem niet 
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De Kalebas heeft gesproken.

Bobadas

 gedichten 

Jullie kennen niet (zo) veel

“It’s very much better than his other bundels“ -  William Shakespeare

VERBODEN IN 

BELGIË

 René van Densen  

 gedichten U mag mij wegstemmen

“Dit voorspelt niet veel goeds“ -  Nostradamus  

DIT IS EIGEN-

LIJK GROEN

    nee echt

JULLIE KENNEN NIET (ZO) VEEL / U MAG MIJ WEGSTEMMEN
Bobadas / René van D

ensen 

Bobadas

 gedichten Jullie kennen niet (zo) veel

“It’s very much better than his other bundels“ -  William Shakespeare

VERBODEN IN 

BELGIË

 René van Densen  

 gedichten 

U mag mij wegstemmen

“Dit voorspelt niet veel goeds“ -  Nostradamus  

DIT IS EIGEN-

LIJK GROEN

    n
ee echt

JU
LL

IE 
KE

NN
EN

 NI
ET

 (Z
O)

 VE
EL

 / U
 M

AG
 M

IJ W
EG

ST
EM

ME
N

Bo
ba

da
s 

/ 
Re

né
 v

an
 D

en
se

n 

Cultuurkiller - René van Densen
oktober 2011 - UITVERKOCHT

de 93 beste moppen van de Opperpater
november 2011

Kerk van de Kalebas - René van Densen
februari 2012 - UITVERKOCHT

Jullie kennen niet (zo) veel - Bobadas
U mag mij wegstemmen  - René  van 

Densen (duo dichtbundel)
april 2013

HOI
MAM

 “Hotter than viagra vindaloo” - Prince Charles 

XXX
Eindelijk eens een

lékker boek!

EROTISCHE VERPOZINGEN
Andrei Vreeling

Arjan O.
Frank Tilemans

GAPscene
Gerrie S. Veters

J. HoneybeeSugarlove
Mathieu Stevens

Miriam
Moordkuil

Oud Zeikwijf
Soul Food

Thomas van der Zwan
Tjerun

Met voor- en naspel door     Let’s Talk About Sex

en illustraties van
W E R N E R   M O O N E N

en illustraties van
W E R N E R   M O O N E N

Andrei Vreeling
Arjan O.

Frank Tilemans
GAPscene

Gerrie S. Veters
J. HoneybeeSugarlove

Mathieu Stevens
Miriam

Moordkuil
Oud Zeikwijf

Soul Food
Thomas van der Zwan

Tjerun
Met voor- en naspel door     Let’s Talk About Sex

Heel erg goedgekeurd door

De Opperpater

Een uitgave vanEen uitgave van

WWW.KUTBINNENLANDERS.NL

“Tranen van 
ontroering” 

- Mata Hari

“Ik had het 
zelf niet be

ter kunnen v
ertellen” - 

Casanova

“Vijftig eur
o” - Keetje 

Tippel

“Ik ken alle
 auteurs per

soonlijk” - 
Jeroen Krabb

é

“Geile shit 
ouwe” - De K

alebas

SPECIALE UITGAVE KUTBINNENLANDERS.NL
In het jaar dat KutBinnenlanders.nl offi cieel vijf jaar op inter-net actief is, verschijnt ook onze vijfde bundel. Het is ook met-een een heel speciale - excuse the pun - bloemlezing geworden. Geen onderwerp wordt geschuwd, van opblaaspop tot webcamshow, van meno-pauze tot masturbatie. Het is genieten geblazen... maar ook voelen!Rode oortjes gegarandeerd!
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het onderwerp erotiek. Om

 zó ver te gaan dat 

de gedachte zich zou opdr
ingen: “Ik hoop maar dat 

mijn moeder dit niet 
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 René van Densen  

 J e   b e n t   e r 
 PROZACSTAD

 “Maar godverdomme, ik heb al die shit allang op Facebook gelezen” – Barack Obama 

VOORKANT
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“De dag is niet compleet zonder ‘n van Densje” – Runa Svetlikova

“Je bent de mooiste gast die ik ooit op zijn bek heb geslagen” - Giovanni Jeurissen

“Ontmoette de jongen op de Gentse feesten. Hij mag dan wel in Tilburg wonen, hij 
heeft iets Belgisch over zich dat hem tot surrealist maakt” – Marc Tiefental

“Wordt een lekker oeuvre zo. Denk je ook wel aan de portemonnee van je fans?” – 
Joubert Pignon

”Ja” - Bibi Saelens

Over de auteur
René van Densen (1978) maakt fl uks gebruik van een 
ziektewet-uitkering, door dagelijks mensen op
Facebook lastig te vallen met allerlei idiote 
teksten.
Omdat hij ze graag aan iedereen opdringt en 
niet iedereen op Facebook zit, heeft hij er nu 
ook al een aantal in een boekje bij elkaar ge-
stoken. Nu mét gratis complete set WK trauma’s. 

Iedereen hoopt dat hij snel uit zijn burnout 
komt en weer gewoon een baan zoekt.

P R O Z A C S T A D   J E   B E N T   E R
Hoog toekijkend vanaf een lantaarnpaal ziet de meeuw uit over Prozacstad. 
De natgeregende, semioostblokkerige betonnen troosteloosheid staart hol 
terug. Dezelfde grijsgroene eindeloosheid die hij ziet als hij over zee 
zweeft. Maar met minder plastic afval. Het is een bedrijvigheid van je-
welste beneden, toch beweegt alles traag genoeg om ontspannen te volgen. 
Met scherpe ogen houdt de meeuw alles in de gaten.

Een vrouw baant zich een weg door de stad, met een mysterieuze envelop 
in haar handen geklemd. Intussen trekt Prozacstad zich daar geen klap 
van aan en manifesteert zich in al zijn absurditeit.
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februari 2014
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“Nam et mauris sapien, eu ornare eros.” – Hennie Huisman

“In sit amet rhoncus nunc. Nullam lacus sem, euismod vitae ornare non, congue et 
felis.” – Godfried Bomans

“Maecenas in dolor odio, id porttitor velit. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.” – Charles Bukowski

“In massa lectus, dignissim varius mattis at, mollis eu metus.” – Louise Post

“Mauris eu mauris quis justo egestas laoreet id eget odio. Mauris velit arcu, 
consectetur commodo accumsan non, tristique ut orci.” – Suske en Wiske

Over René van Densen
Hoewel hij zichzelf eerder als een prozaschrij-
ver en blogger, dan als dichter ziet, heeft 
René van Densen verschillende dichtoptredens 
verzorgd, vooral in Gent. Met wisselend succes, 
dat wil zeggen: voor een heel hard krimpend 
publiek. De mensen die bij de eerste optre-
dens nog enthousiast klapten, komen inmiddels 
al niet meer opdagen. Tegen beter weten in 
blijft Bobadas hem toch bij poëzie-initiatieven 
programmeren. Deze debuutbundel bevat een bijna 
complete bloemlezing van Van Densen’s podium-

materiaal.

René van Densen - U mag mij wegstemmen
Lorem ipsum dolor sit amet, debuutbundel adipiscing elit. Cras pretium 
erat quis erat tristique auctor poëzie nibh vehicula. Donec pretium con-
sequat nisl Tilburg tristique. Ut volutpat laoreet Kruikenzeikers. Ali-
quam egestas cursus Nederlands. Praesent pulvinar condimentum tellus, id 
lobortis risus vehicula KutBinnenlanders. Integer elit metus, suscipit 
id auctor ut, paracetamol vel nulla. Donec sagittis ullamcorper katten-
bak. Suspendisse potenti. Morbi mauris sapien, facilisis sit amet rutrum 
vel, zonde van het papier. Nam molestie scelerisque nunc id semper. In 
hac kredietcrisis platea dictumst.


