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Leo Vroman

Duitsachtigewoordenaaneenplakwerking
In de warewoordlijmsport
vind ik “marktwerking” nog veel te kort.
Beter zijn bloemenmarktwerkingsbeleven
en veemarktwerkingsluchtweggeven.
Wie over marktwerking praat
bedoelt geloof ik oplichterijresultaat.
Daar hoort deze flauwekulversjeschrijverij
misschienookwelbij.

Leo Vroman (1915) is schrijver en fysioloog. Hij publiceerde meer dan veertig dichtbundels, waarvan Tweede verschiet (2003) de meest recente is. In 1964 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor zijn poëtische oeuvre uitgereikt, in 1996 ontving hij de VSB Poëzieprijs voor de
bundel Psalmen en andere gedichten. In het vakgebied van de hematologie is zijn naam
vereeuwigd in het Vroman-effect (over het gedrag van eiwitten aan oppervlakten).
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