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Met de hand geschreven 

Als je bestelt, krijg je er een grafietpotlood bij, omhuld in her
gebruikt krantenpapier. En verder een beukenhouten pun
tenslijper en een gummetje, want de hele dichtbundel van 
Alex Gentjens is met potlood geschreven, dus uitgombaar." 
Alex verdient niets met zijn actie. De opbrengst gaat naar 
groene doelen. 

DEVENTER - "Als je wilt, kun 
ie 1.e\fs a\\e gedichten uitgum
men en op de vrijgekomen 
bladzijden zelf iets schrijven", 
lacht de Deventenaar, die eer
der onder meer de bundel 
'Meer had hij niet nodig' uit
bracht. Alarmfase 1 is de titel 
van Gentjens' nieuwe poëzie
bundel. Hij spreekt zelf van een 
natuurgedichtenproject. Elke 
bundel is uniek omdat deze 

'IK WILDE GRAAG 

IETS MAKEN DAT 

ANDERS IS DAN· 

GEBRUi KELIJ K' 

door Alex met de hand wordt 
geschreven. Hij wil met zijn 
werk aandacht vragen voor 
de ecologische crisis waarin 
onze wereld verkeert en gaat 
de bundel presenteren tijdens 
gedichtendag, 27 januari 2022,

tijdens de poëzieweek. "Dat 
duurt dus nog meer dan een 
half jaar, maar die tijd heb ik 

ook nodig, omdat ik handma
tig schrijf. Ik ga niets op voor
raad maken, maar ga pas aan 
de slag als een bestelling is 
geplaatst. Het wordt al met al 
een hele klus. Ik moet er echt 
de tijd voor nemen om alle 
dertig gedichten duidelijk op 
het papier te krijgen. Het moet 
wel leesbaar zijn. Ik schrijf met 
potlood. Niet alleen de punt 
van het potlood zal scherp 
moeten blijven, ikzelf ook ... " 
Het idee voor een bundel over 
het klimaat ontstond na de 
poëzieweek van 2021. Alex: 
"Vlak daarna werd het thema 
voor 2022 bekendgemaakt: de 
natuur. Dat sprak me erg aan. 
Persoonlijk houd ik me erg met 
het klimaat bezig. Zo treed ik 
als klimaatdichter op tijdens 
manifestaties. Ik wilde graag 
iets maken dat anders is dan 
gebruikelijk " 
Via een tussenpersoon kwam 
Alex in contact met de Zwolse 
tekstschrijfster en kunstena
res Bauke Vermaas, die hem 
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Alex Gentjens in de natuur, onderwerp van zijn dichtbundel. Kijk op de website www.alexgentjes.nl om een 

exemplaar te bestellen. (Foto: Gert Perdon) 

het papier levert. "Het schrift 
wordt met de hand gemaakt 
van zogenaamd biotop papier 
en de kaft is samengesteld uit 
geschept papier, afkomstig van 
de Middelste Molen in Loe
nen. Het schrift wordt met de 

hand gebonden met gekleurd 
garen." Voor zijn project heeft 
Alex afspraken gemaakt met 
Dille & Kamille, dat de potlo
den, de gummetjes en de pun
tenslijpers levert. Tien euro per 
bundel gaat naar Trees for All, 

dat met het geld één boom 
in Nederland plant en één in 
Ghana. Wie 'Alarmfase 1' wil 
bestellen, kan dat het beste zo 
snel mogelijk doen omdat de 
bundel immers met de hand 
gemaakt moet worden. 
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