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Betreft literair evenement ‘Steden in het hoofd’ op 7 december 2012 
 
Datum 31 oktober 2012 

 
Literair evenement ‘Steden in het hoofd’ 
Tijdens een uniek  evenement op vrijdag 7 december zullen vijf schrijvers en dichters hun persoonlij-
ke visies geven op de betekenis van de stad. Deelnemende auteurs zijn: 

• Ronny Someck (Israël): dichter en performer. 
• Abdelkader Benali: schrijver (romans, verhalen, toneel) en dichter. 
• Rebekka de Wit: schrijver en theatermaker. 
• Willem van Toorn: schrijver, dichter. 
• Ineke Holzhaus: schrijver, theatermaker, dichter. 

Het evenement vindt plaats in de Theaterzaal van het Centrum voor de Kunsten aan de Stratumsedijk 
22 te Eindhoven. De voorstelling begint om 20.00u (zaal open om 19.30u). Entree: € 5,00. Reserveren 
(via arnoud@doorzin.nl is gewenst in verband met het beperkte aantal plaatsen.  
 
Het thema 
Steden zijn meer dan stippen en vlekken op een kaart. Ze zijn het product van de geschiedenis, het 
landschap, de krachten van de natuur. Sommige plaatsen bevinden zich in het brandpunt van de 
geschiedenis, andere lijken in de luwte van de tijd te berusten.  
Steden zijn ook aanwezig in ons hoofd. Tel Aviv, Venetië, Skopje: bijna iedereen heeft daar beelden 
bij. Ze bevinden zich letterlijk of figuurlijk op breukvlakken. Ze maken ons onrustig, maken ons alert. 
Maar daar staan andere plaatsen tegenover die ons rust geven, een gevoel van vrede en optimisme. 
Een ogenschijnlijk onbeschadigd dorp, een rivierenlandschap. 
Wat doe je met de steden in je hoofd als je gevraagd wordt er een verhaal of gedicht over te schrij-
ven? Schrijvers beschrijven niet alleen wat zich aandient aan onze zintuigen, ze gaan op zoek naar de 
zin (de 'ziel'?) van een plaats. Ze duiken onder in de stad of ontvluchten haar. 

 
De dichters en schrijvers 
Ronny Someck werd geboren in Bagdad in 1951 en ging als een jong kind naar Israël. Hij studeerde 
Hebreeuwse literatuur en filosofie aan de Universiteit van Tel Aviv en tekenen aan de Avni Academie 
van Beeldende Kunsten. Hij heeft gewerkt met straatbendes, en op dit moment doceert hij literatuur 
en leidt workshops creatief schrijven. 
Hij publiceerde tien poëziebundels (meest recent: Algerije) en schreef samen met zijn dochter Shirly 
twee kinderboeken.  
Zijn poëzie is vertaald in 41 talen en is meerdere malen onderscheiden. Hij heeft onder andere ge-
kregen Prime Minister’s Award, Yehuda Amichai Award voor Hebreeuwse poëzie, Ramat Gan-prijs 
voor poëzie, Wine poem award van de Struga Poetry Evenings Macedonië 2005 en de Hans Berghuis 
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prijs voor poëzie 2006 van The Maastricht International Poetry Nights. In 2012 ontving hij de Poolse 
onderscheiding the Cross of The Order of The Knights for a Distinguished Service. 
Hij nam met de gitarist Elliott Sharp drie cd's op: Wraak van het stotterende kind, Armoede grens en 
Korte geschiedenis van Vodka. Zijn gedichten zijn door vele musici op muziek gezet en uitgevoerd. 
Ook exposeert hij regelmatig. In 1998 maakte hij de tentoonstelling Nature’s Factory, Winter 2046 
met Beny Efrat in het Israel museum te Jeruzalem. Andere exposities Hawadja Bialik (2004), Rehal 
Madrid (2007) en Napkin-drie tentoonstellingen (2010). Momenteel is in het Museum of Israeli Art te 
Ramat-Gan de expositie Swan Lake te zien. 
Hij is verbonden aan de Batsheva Dance Company en The Hebrew-Arabic Theatre. 

Abdelkader Benali (Marokko, 1975) kwam op vierjarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Hij 
debuteerde op eenentwintigjarige leeftijd met de roman Bruiloft aan zee (1996), waarvoor hem de 
Geertjan Lubberhuizenprijs werd toegekend. Dit eerste boek betekende ook meteen zijn doorbraak 
in de letteren. De roman werd vertaald in vele landen. In de jaren daarna liet Benali van zich horen 
als literatuurcriticus, verhalen- en toneelschrijver en dichter. In 2002 verscheen zijn tweede roman, 
De langverwachte, die lovend werd ontvangen en bovendien werd onderscheiden met de Libris Lite-
ratuurprijs 2003. In 2005 verscheen Laat het morgen mooi weer zijn. Binnen anderhalf jaar versche-
nen vervolgens het samen met Herman Obdeijn gepubliceerde boek Marokko door Nederlandse 
ogen 1605-2005, de dichtbundel Panacee, het toneelstuk Jasser en de reportage Berichten uit een 
belegerde stad, de oogst van een verblijf van enkele maanden in Beiroet. Bovendien verscheen met 
Wie kan het paradijs weerstaan in diezelfde periode bij de Bezige Bij een briefwisseling met Michaël 
Zeeman. Marathonloper (2007) is Benali's (literaire) verbeelding van zijn eigen ervaringen met en 
fascinatie voor het hardlopen. In januari 2010 ontving Benali de E. du Perronprijs 2009 voor De stem 
van mijn moeder (2009). In 2011 presenteerde hij de zesdelige tv-serie Benali Boekt waarin  Benali 
bekende Nederlandse schrijvers (Ramsey Nasr, Leon de Winter, Doeschka Meijsing, Tommy Wierin-
ga, Thomas Rosenboom, Connie Palmen) interviewde. Voor deBuren schreef hij twee citybooks, één 
over Sheffield en één over Skopje. 

Ineke Holzhaus is schrijver en theatermaker; acteerde, schreef en regisseerde bij diverse theaterge-
zelschappen, maakte hoorspel voor radio en de HoorSpelFabriek en publiceert sinds 2006 gedichten. 
De meest recente bundel ‘Waar je was,’ verscheen in 2011 bij uitgeverij Azul Press. Dit voorjaar ge-
volgd door de verhalenbundel ‘Meisje in het blauw,’ ook bij Azul Press. De bundel ‘Groeisels,’ voor 
lezers vanaf elf jaar verschijnt in het voorjaar van 2013. In de OBA in Amsterdam presenteert Ineke 
Holzhaus het poëzieprogramma Poëzie op zondag. Ze is docent creatief schrijven o.a. voor School der 
Poëzie in Amsterdam en speelt het programma ‘Elektra, mijn opa en ik,’ een familievertelling met 
eigen poëzie en proza. 
 
Willem van Toorn (1935, Amsterdam) debuteerde in 1959 met de novelle De explosie en publiceerde 
daarna een groot aantal (jeugd)romans en bundels gedichten, verhalen en essays, waarvan de meest 
recente zijn De geur van gedroogde appels (verhalen, 2010), De hofreis (gedichten, 2009), Stoom 
(roman, 2005) en Het stuwmeer (gedichten, 2004). In 1998 publiceerde hij de essaybundel Leesbaar 
landschap en hij schrijft regelmatig over onze omgang met het landschap in o.a. NRC Handelsblad, en 
het vakblad voor landschapsarchitecten, Blauwe kamer. Zijn romans Een leeg landschap en Het ver-
haal van een middag werden genomineerd voor de AKO- en Libris-literatuurprijs; voor zijn poëzie 
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ontving hij de Jan Campertprijs, de Herman Gorterprijs en de A. Roland Holstpenning. Van zijn werk 
verschenen vertalingen in het Duits en Italiaans. Van Toorn is ook werkzaam als vertaler, o.a. van 
werk van Huxley, Updike en Doctorow uit het Engels, van Klaus Mann, Stefan Zweig en Franz Kafka 
uit het Duits en van Cesare Pavese uit het Italiaans.  
 
Rebekka de Wit (1985) studeerde in 2011 af aan de opleiding Woordkunst aan het Koninklijk Conser-
vatorium Antwerpen en studeert momenteel geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast 
werkt ze als theatermaker. Haar afstudeervoorstelling Hoe dit het verhaal werd, over de mediatise-
ring van de wereld, speelde in 2011 in Nederland en in de zomer van 2012 op het Theater Aan Zee in 
Oostende. In mei 2011 ging ze tijdelijk samen met Freek Vielen en Maarten Ketels in het Centraal 
Station van Amsterdam wonen om daar met zoveel mogelijk mensen te spreken over de stand van 
het land. Haar naar eigen zeggen ‘onhebbelijke neiging zich constant met de wereld te bemoeien’ 
brengt haar voor citybooks naar Venetië. Momenteel werkt ze aan haar debuutroman. 
 
Het evenement 
Steden in het hoofd  wordt georganiseerd door 040schrijvers, in samenwerking met het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren en uitgeverij Azul Press.  
DeBuren biedt een platform voor debat over cultuur, wetenschap, politiek en samenleving in Vlaan-
deren, Nederland en Europa. Kunstenaars, journalisten, wetenschappers en politici krijgen er het 
woord. Via deBuren komen de auteurs Abdelkader Benali en Rebekka de Wit. Zij nemen deel aan het 
project citybooks, waarbij Europese kunstenaars in tekst en beeld unieke portretten maken van ste-
den. 
Azul press (Maastricht/Amsterdam) is een uitgeverij van poëzie en literatuur in uiteenlopende vor-
men: boeken  en bundels, magazines, audio en video. Dankzij uitgeverij Azul Press nemen deel: Ron-
ny Someck, Willem van Toorn en Ineke Holzhaus.  
Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door deBuren, Azul Press en het Centrum voor de 
Kunsten Eindhoven, dat de theaterruimte beschikbaar stelt.  
 
Einde persbericht 
 

 
Voor meer informatie: 
Arnoud Rigter: arnoud@doorzin.nl; tel. 040 2367604 
deBuren: http://deburen.eu/nl 
Project citybooks: http://www.citybooks.eu 
Project City One Minutes: http://www.cityoneminutes.org  
Azul Press: www.azulpress.com 
040schrijvers: www.040schrijvers.nl 
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