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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

In de maat van de zee / Lieve Desmet. - Leuven : P, 2019. - 53 pagina's ; 20 cm.
'In de maat van de zee': 42 gedichten van Lieve Desmet. Hoewel de titel doet vermoeden dat de gedichten
over de zee gaan, werpt de dichter vele onderwerpen op: buffet, zoon, veertien, dans en tegendraads zijn
enkele titels. De woorden zijn aaneengesmeed op een originele, maar niet eenvoudige manier. Elk gedicht
vormt een ingenieuze constructie. Het gaat om doordachte woorden, elk woord dient een zin en opent
deuren naar nieuwe vondsten en conclusies, bijvoorbeeld: 'dagblind leefden ze de tijd voorop / achter
coulissen katten / aan het venster van de nacht'. Gedichten van Desmet kun je niet slechts één keer lezen;
je moet de woorden doorslikken, vervolgens laten doordringen en er lang over nadenken. Ondanks de
gecompliceerde zinnen leidt het lezen tot een zekere, positieve verslaving. De poëzieliefhebber wil de
bedoeling weten en daarop een eigen gedachte bouwen. 'In de maat van de zee' is dus geen avondvullende
bundel; elk gedicht moet gedoseerd worden. Eén gedicht per dag zal juist voor de 'geoefende poëzielezer'
voldoende zijn. Voor de poëzieliefhebber een verrassend originele bundel. 
Recensent: R.J. Blom
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