
 

Johan van Cauwenberge  

& 

Uitgeverij P, 

i.s.m. Davidsfonds Afdeling Leuven, 

nodigen u en uw vrienden uit 

op donderdag 12 februari 2020  

om 20 uur in Lokaal dienstencentrum Wijnveld (vlakbij wzc De Wingerd) 

Wingerdstraat 14 3000  te Leuven 

op de voorstelling van zijn nieuwste poeziebloemlezing  

n.a.v. het dertigjarig bestaan van Uitgeverij P 
 

 

 

 

Van Plato tot Panajo-
tova 

GEDICHTEN VOL PASSIE UIT HET FONDS VAN P GELICHT 

DOOR 

JOHAN VAN CAUWENBERGE 

 



 
PROGRAMMA 

  

o Bloemlezer Johan van Cauwenberge licht de totstandkoming van Van Plato tot Panajo-
tova toe. 

o Dichters Liesbeth Aerts, Jana Arns, Marleen de Cree, Gerda de Preter, Lieve Desmet, Joris 
Iven, Mark Meekers, Lucienne Stassaert & Bart Stouten lezen elk 3 gedichten. 

o Carl Deseyn verzorgt de muzikale omlijsting. 

o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar. 

o Voorzitter Davidsfonds Afdeling Leuven Janny Ekelson nodigt uit op de receptie. 
 

 
Gelieve bijgevoegd antwoordstrookje voor dinsdag 11 februari 2020 terug te bezorgen 

aan Uitgeverij P via contact@uitgeverijp.be of via Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9, 3000 Leuven 
Ochtend  - Karin Boye 
Wanneer de ochtendzon door de ruiten glipt 
blij en voorzichtig 
als een kind dat wil verrassen 
heel, heel vroeg op een feestelijke dag - 
dan rek ik me, vol van groeiende vreugde 
open mijn armen voor de ontluikende dag - 
want de dag, dat ben jij, 
en het licht, dat ben jij, 
de zon ben jij, 
en de lente ben jij, 
en heel het mooie, mooie 
wachtende leven ben jij! 

Ter gelegenheid van het zesde lustrum van Uitgeverij P selecteerde Johan van Cauwenberge 
een tweehonderdtal gedichten uit de honderden dichtbundels die de 3 voorbije decennia door 
de Leuvense uitgever werden gepubliceerd. ‘Wat Leo Peeraer uitstraalt en uitdraagt, is zijn 
liefde voor de poezie’, schrijft de samensteller in zijn voorwoord. ‘Daarom was het thema voor 
een bloemlezing uit de dichters die zijn fonds bevolken, dan ook snel gemaakt: liefdespoezie! 
(...) Dank zij hun talenten is deze bundel tot stand gekomen.’ En vervolgt Van Cauwenberge: 
‘Zo divers is ook het fonds van P, van de man uit de oudheid, de filosoof Plato, die niet van ge-
dich-ten hield, tot de dichteres van nu, Maja Panajotova, die een en al passie is in haar poezie.’ 

Kortom een prachtverzameling liefdesverzen, die in geen enkele bibliotheek mag ontbreken! 

JOHAN VAN CAUWENBERGE (1949) was van medesamensteller en presentator van tal van culturele 
programma’s op VRT Radio 3 en KLARA. Schreef voor kunsttijdschriften, publiceerde een twin-
tigtal dichtbundels – zoals Dantologie (1994), Vuurmond (1999) en Voor de zondvloed (2008) -  
en schreef monografieen over hedendaagse kunst o.a over Jef van Grieken, Luc Hoenraet, Wil-



ly Peeters en Els Vos. 

 

ANTWOORDSTROOKJE 
Naam: …………………………….……………………………………………………………......................................... 
Adres: …………………………….……………………………………………………………......................................... 
Telefoon: ………………………..………. E-mail: ………………………………………….................................... 

○ zal alleen/met … pers. aanwezig zijn op donderdag 13 februari 2020 om 20u in LOKAAL Dien-
sten  Centrum in Leuven. 

○ tekent in voor Van Plato tot Panajotova tegen de verkoopprijs van €19,95 (208 blz.) via over-
schrijving op rekening IBAN BE08 4310 5290 8113 BIC KREDBEBB (Uitgeverij P) en vermeldt het be-
stelde. 

○ haalt de bundel op bij de voorstelling. 
○ wenst de bundel thuis te ontvangen (verzendkosten €4,50/exemplaar). 

Gelieve dit strookje voor 11 februari 2020 te bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leu-
ven, of via contact@uitgeverijp.be  -  Tel: 016 – 23 12 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


