
1. Poëzie-avond Een stille schreeuw (Kamal Akawi) 

De Syrische huisarts Kamal Akawi vluchtte 
ruim 5 jaar geleden uit Syrië en kwam 
terecht in Nederland, waar hij nu woont in 
Waddinxveen.  
Hij gaat her en der vrijwilligerswerk doen 
en zo snel mogelijk de taal leren, want dat 
is de sleutel naar de toekomst! Naast 
huisarts is hij ook poëet en tijdens zijn 

taallessen kwam hij in contact met Piet Hardendood, ook een gepassioneerde 
amateurdichter. Door hun gedeelde passie ontstond een vriendschappelijke 
band en voerden ze vele gesprekken. De inhoud van deze gesprekken worden 
weer gereflecteerd in de gedichten van Piet en zo ontstond een mooie 
wisselwerking.  
In het  debuut van Kamal, de gedichtenbundel Een stille schreeuw, vertelt hij zijn 
(vlucht)verhaal en geeft hij uiting aan zijn gevoelens. Dit doet hij in het 
Nederlands, ook al is hij deze taal nog niet voldoende machtig. Met het uitgeven 
van deze dichtbundel wil Kamal bewijzen dat er vreemdelingen zijn, die alle 
moeite willen doen om te integreren. In deze  bundel zijn  ook een aantal 
gedichten van Piet opgenomen.  
Tijdens deze avond zal Kamal  vertellen over het waarom en hoe van zijn  vlucht. 
Uiteraard zal hij gedichten voordragen uit zijn bundel en ook de 
reflectiegedichten van Piet zullen aan bod komen.  
Piet: ‘Als u als lezer bereid bent Kamals poëzie, ondanks taalkundige imperfectie, 
aandachtig te lezen, proeft u niet alleen zijn liefde voor de poëzie, die andere 
taal dan onze gewone spreektaal, maar ook de moeite die het kost los te laten. 
De strijd om werkelijk vrij te zijn in een vrij land.’ 
 
Recencies: 
 
‘Ik vind dat elk mens een verhaal is’ schrijft hij in het gedicht Taalschatten. Ieder 
mens heeft een verhaal dat gehoord mag worden. Kamal vertelt zíjn verhaal. Hij 
heeft mij ermee geraakt. Ik hoop dat hij ook u weet te raken.’  
(Brigitte Leferink, wethouder Kunst en Cultuur Waddinxveen) 
 
‘Door zijn gedichten word je meegenomen in de emoties die Kamal beleeft tijdens 
het vluchten. Hij deelt daarin zijn hoop voor een nieuwe toekomst. De basis is zijn 
geloof in de liefde. Zijn gedichten raken je hart. Wat een prachtig debuut!’ 
(Dr. J. Maaijen, huisarts Waddinxveen) 
 



Piets poëtische passie is ontstaan toen hij tegen de zestig liep, 
inmiddels ruim 10 jaar geleden. Door het vrijwel dagelijks 
schrijven en het lezen van poëzie van anderen heeft hij zijn 
eigen schrijfstijl ontwikkeld.  
 
Een collega schrijver/dichter beschrijft zijn werk als volgt: 
‘Dichten is voor Piet een soort ademen. In zijn verzen word ik 
als lezer geraakt door de gecomprimeerde bondigheid ervan, 

waarin zijn sociale bewogenheid een stem krijgt. Zijn verzen hebben precies dat 
heldere en tegelijk onvatbare waaruit alle goede poëzie bestaat.’ 
 
Er zal deze avond ook een muzikale omlijsting zijn … 
 
Dit onderwerp is tot stand gekomen na een suggestie van ons gemeentelid Jan 
Noorlander uit de wijkgemeente Heemse, die een zwager is van Piet 
Hardendood. Waarvoor dank! 
 
(Di) 12 oktober; 20.00 uur; Kamal Akawi/Piet hardendood; De Esch; vrije gift. 


