Richard Foqué & Els Vos,
i.s.m. De Vrienden van Abdij Keizersberg,
& Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden graag uit
op zaterdag 18 december 2021 om 15u
in de Kapittelzaal van Keizersberg, Mechelsestraat 202 te Leuven
op de voorstelling van

Wat is er
van de nacht?
Richard Foqué • Els Vos

Inschrijven is verplicht.
De dan geldende Coronamaatregelen (zoals Covid-vaccinatiebewijs en mondkapje)
dienen strikt te worden nageleefd.

programma
• Dirk Hanssens, prior-administrator van Abdij Keizersberg, verwelkomt en leidt in.
• Johan van Cauwenberge geeft toelichting bij de etsen van Els Vos in relatie met de tekst.
• Piet Piryns gaat in gesprek met de dichter Richard Foqué.
• Richard Foqué leest voor uit Wat is er van de nacht? in combinatie met
het voor deze gelegenheid gecomponeerde muziekstuk Wat is er van de nacht? van
het avant-garde ensemble ‘SCHiM’ (Tom Bessemans, Lize Blauw en Timo Jacobs).
• Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
• Receptie.

Inschrijven verplicht!
Gelieve met bijgevoegd antwoordstrookje per post of e-mail voor donderdag 16 december
uw bestelling en uw aanwezigheid aan Uitgeverij P te melden.
De dan geldende coronarichtlijnen worden gerespecteerd.

Verloren nu de reiziger
in wrok en spijt
tussen avond en morgen
in een landschap
gebrandmerkt en geslagen.
Terwijl het licht vertraagt
aan de randen
waar de vuren branden
het leven uitgerookt,
het lam geslacht.
Alles ademt sterven.
Alles ademt kwaad.
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Wat is er van de nacht?
Wat is er van de nacht? is een versregel die dichter Richard Foqué ontleende
aan het oudtestamentische boek Jesaja, waarin het volk aan de profeet Jesaja vraagt
hoelang de wereld nog in duisternis gehuld zal blijven.
In wezen gaat het om de fundamenteel-existentiële vraag,
waarin – zoals in Shakespeare’s Hamlet – de opkomende wachter
die vraag stelt aan de dienstdoende en als antwoord krijgt: “Sta en zeg het zelf.”
Dit episch gelaagd en contrapuntisch gedicht dat het individu confronteert met zijn bestaansverantwoordelijkheid, werd in 21 unieke kleuretsen geïllumineerd door kunstenares Els Vos.
Tekst en beeld versterken elkaar zo in een sublieme multimediale ervaring
die de lezer zonder twijfel lang zal bijblijven.

Daarom drijf een wig
dwars door dit heelal
tot het splijt.
Het andere zichtbaar wordt.
Wegdrijft als een luchtbel,
virtueel schuim.
Als het barst, verdwijnt het.
Als het valt, valt er niets.
Alleen afwezigheid, het zwijgen
en de grenzen.
Vrees dan de condor
die boven de vlakte hangt,
het zonlicht kaapt,
nacht op de middag valt,
meedogenloos jaagt.
Leg dan de kaarten
op de marmeren tafel.
Lees het verdict.
Gooi de dobbelstenen
door het donkerste licht.
Steel het verleden,
verraad de toekomst,
het recht van de eerstgeborene.
Zo worden woorden wapens
tussen de lippen van de blinde.
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Els Vos & Richard Foqué

Els Vos

Richard Foqué

(Antwerpen, 1963)

(Willebroek, 1943)

Specialiseerde zich, na haar regentaat Plastische
Opvoeding, in de Vrije Grafiek aan het Provinciaal
Hoger Instituut voor Kunstonderwijs in Hasselt.
Els Vos behaalde meerdere prijzen en onderscheidingen. Haar werk was (en is) te bezichtigen in
solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en
buitenland.
In 2019 gaf Uitgeverij P een veelgeprezen kunstmonografie – met tekst van kunstcriticus Johan van
Cauwenberge – uit over haar artistiek oeuvre.

Is emeritus hoogleraar, architect, ingenieur en
dichter. Richard Foqué debuteerde in 1967 bij
De Bladen voor de Poëzie. Sindsdien verschenen nog
acht andere dichtbundels, de laatste, onder de
titel Alleen maar later, kreeg een plek in de bekende
Parnassusreeks van Uitgeverij P.
Gedichten werden gepubliceerd in diverse bloemlezingen en literaire tijdschriften. Ze werden
vertaald in het Engels, Frans, Duits, Pools en
Indonesisch.

2 bijzondere kleuretsen
Voor deze uitgave maakte Els Vos 2 speciaal genummerde kleuretsen Wat is er van de nacht? I & II
elk op 15 exemplaren – formaat 20 x 26,5cm.
Deze etsen werden door Els Vos laag per laag eigenhandig gedrukt op Zerkallpapier 340g

W

?

at is er van de nacht (hardcover, gebonden met ronde rug, 21x28cm)
Het boek
met gekleurde ets Wat is er van de nacht? I of II kost in voorintekening tot 18 december 2021: 175 euro
(excl. verzendkosten: 6,50 euro).
Verkoopprijs vanaf 19 december 2021: 225 euro (excl. verzendkosten: 6,50 euro).
Na 18 december is het boek ook te verkrijgen tijdens de tentoonstelling MOON in galerie Zeberg,
Vleminckstraat 3 te Antwerpen. Deze tentoonstelling loopt nog tot zondag 27 februari 2022 (januari gesloten).
Open: vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 uur en op afspraak: 03 345 40 37 - www.zeberg.com
of Els Vos: 016 48 96 84 - www.elsvos.be
Een uitgave van Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9, 3000 Leuven
Tel.: 0032 (0)16 23 12 45 • E-mail: contact@uitgeverijp.be

Wat is er van de nacht? I,
20 x 26,5cm

Wat is er van de nacht? II,
20 x 26,5cm

Antwoordstrookje
Naam: ...........................................................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................................................
................................................................................ Tel.: ................................ E-mail: ................................................................
 zal met … perso(o)n(en) aanwezig zijn op zaterdag 18 december 2021 om 15u in Abdij Keizersberg
 tekent in voor het boek Wat is er van de nacht? (72blz.) aan de voorintekenprijs van 27,50 euro (vanaf 19 december: 30 euro) via overschrijving op rekening BE08 4310 5290 8113 (Uitgeverij P) en vermeldt het aantal exemplaren.
 tekent in voor het boek Wat is er van de nacht? met genummerde kleurets Wat is er van de nacht? I aan de voorintekenprijs van 175 euro (vanaf
19 december: 225 euro) via overschrijving op rekening BE08 4310 5290 8113 (Uitgeverij P) en vermeldt het aantal exemplaren.
 tekent in voor het boek Wat is er van de nacht? met genummerde kleurets Wat is er van de nacht? II aan de voorintekenprijs van 175 euro (vanaf
19 december: 225 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 thuis te ontvangen (34 euro inclusief portkosten; vanaf 19 december: 36,50 euro).
Inschrijven is verplicht!
Graag uw antwoord voor donderdag 16 december 2021 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven.
T: 016 23 12 45 • E: contact@uitgeverijp.be

