
Christine Hemmerechts: ‘Taal zonder mij.’ Uitgeverij Atlas 
Amsterdam/Antwerpen 1998. ISBN: 9045001330 
 
Soort boek/ziekte: Autobiografisch essay. Verhaal over rouw /ode aan Belgische 
dichter Herman de Koninck, partner van Christine Hemmerechts, mbv zijn, corres-
pondentie en herinneringen. werk, dat Christine Hemmerechts na zijn plotselinge 
dood herlas. Over hem en hen samen gaat haar boek Taal zonder mij (1998) . 
 
Over de schrijfster: Christine Hemmerechts (1955) is romanschrijfster en 
weduwe van dichter Herman de Coninck, die overleed aan een hartaanval in 1997. 
 
Stijl: In ‘Taal zonder mij’ gaat het in belangrijke mate over de gedichten van De 
Coninck. Ze laat de gedichten spreken en vult aan met herinneringen aan hun leven 
en hoe ze na zijn dood door leefde, meest met korte zinnen om zich in het laatste 
gedeelte (coda)persoonlijk tot hem te richten. 
 
Korte samenvatting: Het boek geeft door gebruik van de gedichten van De 
Coninck, die vaak een autobiografisch karakter hadden, over de dood gingen en 
vormen, samen met de aanvullingen van Hemmerechts een goed beeld van zijn 
persoonlijkheid. Diverse belangrijke personen in zijn leven ( moeder en eerste vrouw, 
komen aan bod. Ook lezen we zijn humorvolle correspondentie met inzenders van 
gedichten voor het Nieuw Wereld Tijdschrift. Met veel liefde beschrijft Hemmerechts 
haar leven met De Coninck. Het is een heel intiem boek, waarin de dode wordt 
geëerd. Niet Christine staat centraal, maar de Coninck. En toch voel je het verlies van 
de schrijfster. 
 
Wat viel op: De gedichten van de Coninck werden haast nog mooier door de 
manier waarop Christine Hemmerechts ze laat leven. 
 
Citaten: pg 25:  
‘Ik zie je nog altijd liggen, je vingers, 
Smal en paars als asperges, 
deze hele bleke stille vorm van jezelf- zijn, 
die je altijd al wel had, 
een streepje gestold bloed uit je mond: 
niks-zeggen was ook vroeger jouw manier 
van gekwetst-zijn, ik denk: sluit nu maar 
je ogen,kom,ik zal je helpen dit 
is al wat ik nog kan doen: 
dit niet-meer-weten-wat- zeggen 
en het zeggen. 
‘Zolang er sneeuw ligt’, Herman de Conink pag. 27 
‘Op mijn identiteitskaart staat nu ‘weduwe’, en aan de achterkant jouw naam. Die 
hoefde er niet op, maar ik wilde hem erbij. ‘ pag. 125 
 
Recensie: …Het is de volstrekt integere, gevoelige – maar nooit sentimentele – 
en liefdevolle manier waarop Hemmerechts over haar man schrijft die het boek zijn 
grote kracht geeft en voorkomt dat het een vervelende bijsmaak achterlaat. 
Bovendien maken de heldere en directe dichtregels van De Coninck het lezen van 
Taal zonder mij meer dan de moeite waard.’ (Anna Kroon) 
http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=72&b_mode=res&id=58 


