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« Het brood van de dichters » - Bijlage 

Evenement ter bevordering van de dialoog tussen gemeenschappen 
door een combinatie van poëzielezingen en broodbakken  

     

Meer informatie over de dichters 

 

Ronny Someck werd geboren in Bagdad, in 1951. Zijn familie emigreerde naar Israël toen hij 

anderhalf jaar oud was. Hij studeerde Hebreeuwse literatuur en filosofie aan de universiteit van Tel 

Aviv. Hij schreef meer dan 11 dichtbundels. In 2013 ontving hij het ereteken van ridder van de Franse 

Orde van Kunst en Letteren.  

Salah Al Hamdani werd ook geboren in Bagdad, in 1951. Als tegenstander van de dictatuur van 

Saddam Hussein, maakte hij gevangenschap en foltering mee in Irak en leeft hij in ballingschap in 

Frankrijk sinds 1975. Hij is auteur van meer dan 40 werken: poëzie, romans, novelles, verhalen. Hij is 

ook acteur, regisseur en dialoogschrijver in het Frans en het Arabisch. 

In 2010 ontmoeten de twee mannen elkaar op het poëziefestival van Sète. In 2012 schrijven ze 

“Bagdad Jérusalem à la lisière de l’incendie”, een tweestemmige dichtbundel gepubliceerd in drie 

talen (Arabisch, Hebreeuws en Frans). In 2015 publiceren ze “Deux enfants de Bagdad” bij uitgeverij 

Les Arènes. 

Laurence Vielle werd geboren in Brussel in 1968, is een Belgische Franstalige dichteres en actrice. Ze 

is de auteur van talrijke werken, waarvan verscheidene bekroond werden. Laurence Vielle kreeg in 

januari 2016 de eretitel van Dichter des Vaderlands toegekend. Deze titel slaat als literair 

uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen in ons land. 

Els Moors, zal deelnemen als vertaalster van de teksten van Laurence Vielle en zal aanwezig zijn op 

de openingsavond. In januari 2018 zal ze Laurence Vielle opvolgen als Dichter des Vaderlands. 

Geert Van Istendael werd geboren in Ukkel, in 1947. Hij is een Nederlandstalige Belgische schrijver, 

dichter, essayist en vertaler, oud-student sociologie en filosofie aan de KU-Leuven. Hij wordt geboeid 

door het Belgisch politiek systeem en ook door Brussel, zijn geboortestad. Zijn poëzie is toegankelijk 

en wordt gekenmerkt door het thema van het hedendaags dagelijks leven en door humanitair 

engagement. In 1995 ontving hij de Geuzenprijs. Zijn laatste poëziebundel, die dateert van 2015, 

heeft als titel: “Het was”. 
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De dichters 
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Meer informatie over onze partner het collectief  “D’accord de ne pas être d’accord” 

  

Het collectief werd opgericht in 2014 naar aanleiding van de uitbreiding van het conflict in het 

Midden-Oosten. Het verenigt personen van het maatschappelijk middenveld, die niet altijd 

eensgezind zijn in hun politieke analyse, maar allemaal vastberaden zijn om te reageren tegen 

haatdragende daden, door het bevorderen van woord, uitwisseling en dialoog. Door “onze 

meningsverschillen te aanvaarden en ons te verenigen rond wat ons dichter bij elkaar brengt”, stelt 

het collectief voor om, in tegenstelling tot de fundamentalistische stromingen die teren op uniforme 

denkwijzen en diversiteit verwerpen, meer oog te hebben voor onze tegenstellingen en het anders-

zijn te verkennen in plaats van het gelijk-zijn. 

Het collectief tracht bruggen te bouwen tussen mensen, zonder daarbij datgene te vergeten wat 
verschil en onderscheid maakt. Het heeft al verschillende activiteiten op zijn naam staan, waaronder 
meer bepaald: 

- “Het brood van de dichters” in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek in 
maart 2017: een honderdtal personen ontmoeten elkaar, bakken brood uit verschillende 
tradities, terwijl ze luisteren naar persoonlijke en poëtische verhalen van Ronny Someck en 
Salah Al Hamdani. 

- “Deux enfants de Bagdad”, voorstelling in Kasteel Karreveld in maart 2017, met Ronny Someck 
en Salah Al Hamdani. 

 

Tot de leden van het collectief behoren: Rachid Barghouti (voorzitter van de vzw), Agnès Bensimon 
(auteur en ondervoorzitster van de vzw IMAJ), Michel Gheude (essayist, schrijver), Serge Noël 
(schrijver en dichter), Danielle Perez (psychologe) en Sam Touzani (artiest, acteur). 

 

 

 


