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Mijnheer, mevrouw, 
 
Als Roemenië-adept pur sang weet elke publicatie over dat land u vast en zeker te boeien. Maar niets weet 
de Roemeense samenleving zo te vatten als een bundel vol Roemeense gedichten. Poëzie houdt de 
samenleving immers vaak een spiegel voor. Niet alleen op cultureel vlak, maar ook op sociaal gebied.  
 
U kunt Roemenië nu (her)ontdekken aan de hand van twee bloemlezingen hertaald naar het Nederlands. 
Voor de prijs van mijn mond omvat gedichten van onder andere Nina Cassian, Ofelia Prodan, Nichita 
Stănescu, Ana Blandinana, Ion Mureşan en Doina Ioanid. Hun teksten bewijzen dat de Roemeense poëzie 
nooit een vrijblijvende oefening is geweest. Niet voor en niet na het verdwijnen van het Oostblok. 
Daarnaast bevat het boek talrijke, niet eerder gepubliceerde foto’s en een aantal autografen in het 
Roemeens. 
 
Ook in Engel in het raam op het oosten is het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, creativiteit en 
censuur duidelijk voelbaar. Dichters als Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Nchita Danilov, Constantin 
Abăluţă bespelen heel gewiekst dat grensgebied. Hun poëzie roept een beeldenwereld op die vaak aan een 
bij ons verdwenen agrarisch tijdperk is ontleend en een zegging die zijdelings, maar daarom niet minder 
treffend, op het doel afgaat. Wie tussen de regels doorleest ontdekt dan ook heel wat verborgen 
boodschappen in de teksten. 
 
Jan H. Mysjkin stond bij beide bundels in voor de samenstelling, de inleiding en de vertaling. Hij publiceerde 
in het verleden niet alleen eigen dichtwerk, maar ook talloze vertalingen. In 2012 mocht hij de Vertaalprijs 
van het festival Poesis International te  Satu Mare in ontvangst nemen voor zijn vertalingen in het 
Roemeens. Het jaar nadien volgde de prestigieuze Elly Jaffré Prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs. 
 
Poëziecentrum biedt u nu beide werken van deze vertaalvirtuoos aan voor de prijs van één. Voor € 22,50 
krijgt u dus zowel Voor de prijs van mijn mond als Engel in het raam op het oosten. Het pakket vormt een 
goede introductie voor wie zich in de Roemeense samenleving wil verdiepen en is een ideale aanvulling op 
de collectie van de Roemenië-kenner. Ook als relatiegeschenk zal zo’n pakket niet misstaan. Bestellen kan 
in de Poëzieshop in Poëziecentrum of via shop@poeziecentrum.be. Wilt u de pakketten graag per post 
ontvangen? Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat de verzendingskosten bij de totaalprijs geteld 
worden. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Carl De Strycker 
Directeur Poëziecentrum 
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