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blijken veel menselijker en tragischer dan we
Bas Belleman (1978) publiceerde twee
ons herinneren. Een eerbetoon aan de grote
dichtbundels: Nu nog volop ventilatoren en
vertellers uit voorbije eeuwen wier namen
Hout. Zijn debuut verscheen in de
verloren zijn gegaan.
Sandwich-reeks van Gerrit Komrij en werd
genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. In
Bas Belleman (1978) publiceerde twee
2012 verscheen zijn veelgeprezen vertaling
dichtbundels: Nu nog volop ventilatoren en
Sonnetten voor de Donkere Dame van William Shakespeare.
Hout. Zijn debuut verscheen in de
Sandwich-reeks van Gerrit Komrij en werd
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genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. In
2012 verscheen zijn veelgeprezen vertaling
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