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Inleiding
In 2016 begon ik met de serie Eerste Indrukken op ooteoote.nl. We hadden het er als redactie al
eerder over gehad om ‘iets’ recensie-achtigs te doen, maar we hadden nog geen vorm gevonden.
Han van der Vegt was helaas gestopt met zijn geweldige column De Regels. We misten daardoor
op onze site zowel de heartbeat, de continuïteit van de stukjes van Han, als hun gedetailleerde
benadering van poëzie. Uit deze twee ideeën zijn de Eerste Indrukken geboren. Ze willen
interessante gedichten uit recente dichtbundels onder de aandacht brengen. Simpelweg door de
gedichten te tonen, maar ook door iets wezenlijks over vorm en inhoud ervan te zeggen.

Aanvankelijk schreef ik alle stukjes voor de serie zelf. Mijn ambitie was om alle bundels die in het
Nederlands verschenen in de serie te behandelen. Het werd me al snel duidelijk dat ik dit niet in
mijn eentje kon. Een stukje per week ging redelijk goed, maar lukte me steeds vaker een weekje
niet. De serie zou met één stukje per week maar een krappe helft van alle Nederlandstalige
bundels kunnen behandelen. Bovendien drong het tot me door dat het voor lezers interessanter
zou zijn om meerdere manier van gedichten benaderen voorgeschoteld te krijgen, en niet alleen
die van mij. Ik ging op zoek naar mensen die ook Eerste Indrukken wilden schrijven. Ik zocht
vooral binnen poëzie-recensenten. Tijdsinvestering van medewerkers is altijd een probleem voor
een literaire website zonder geld. De recensenten, zo redeneerde ik, lazen de bundels toch al. Dus
ze hoefden alleen maar een gedicht dat ze was opgevallen te kiezen en daar iets over schrijven. Zo
kwam Remco Ekkers erbij, iets later Eric van Loo, Laura Demelza Bosma, en Jane Leusink. Met
hun bijdragen verschenen er 52 stukjes dit jaar in de serie, gemiddeld eentje per week dus. Maar
het is een goede basis om het aantal behandelde bundels/gedichten te verhogen.

De belangrijkste doelgroep van de Eerste Indrukken zijn poëzie-liefhebbers. Dat is een relatief
kleine groep. Bovendien wil een deel ervan niets weten van ‘gezever’ over poëzie. Zij kunnen in dit
overzicht genieten van de prachtige gedichten. Zij die wel graag gedetailleerd in gedichten duiken,
lezen hopelijk met veel interesse de begeleidende besprekingen. Voor degenen die niet of
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nauwelijks bekend zijn met poëzie biedt dit jaaroverzicht de gelegenheid om kennis te maken met
de grote diversiteit aan hedendaagse dichters en gedichten in ons Nederlandse taalgebied.

Rest mij nog mijn onuitsprekelijke dank aan Remco, Eric, Laura en Jane op te schrijven aan het
einde van deze inleiding. Op naar een nieuw jaar vol verse indrukken!

Jeroen v.d. Heuvel
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EI20: Hester Knibbe – Ja
Liefde, ja er zit altijd een lichaam aan vast
en dat maakt het en maakt het, maakt het
soms lastig. Maar het geeft niet, we zijn
al zo lang samen dat we ons in elkaar hebben
opgeslagen, niet meer zoek niet weg kunnen raken.
Natuurlijk, voorbodes kruipen onder de huid, dansen
mee als je danst, rennen mee als je rent, hangen
ook op de bank, zitten daar en later gaat Haper
aan de haal met je dromen, teistert een winter
de oude rivier die wil stromen. Maar het
geeft niet en de sfinx die ons het raadsel
opgeeft wie van wie het meest is niks
om je druk om te maken, we houden elkaar gewoon
bij de hand en waar de weg ophoudt zullen we slapen.
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Gepubliceerd op: maandag 2 januari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

De eerste versregel geeft aan dat het over liefde gaat, en zet meteen de tegenstelling platonische
liefde versus lichamelijke liefde. Het ‘ja’ van de titel wordt herhaald, maar hier is het eerder een
meewarig “tja” dan een volmondige Bejahung.
We zouden vraagtekens kunnen stellen bij de bewering die hier gedaan wordt: ‘liefde’ is een
abstract begrip, hoezo zit er ‘altijd een lichaam aan vast’? Toch is dat een overtuiging die het
gedicht stellig hanteert, want de tweede versregel stelt ‘en dat maakt het’, waarmee gesuggereerd
wordt dat ofwel het ‘lichaam’ de ‘liefde’ maakt, ofwel het feit dat ‘er altijd een lichaam aan vast’ zit
de ‘liefde’ maakt. En toch is dat niet wat er staat. Het woord ‘liefde’ is niet onzijdig en dus kan
zowel ‘dat’ als ‘het’ daar niet op terugslaan.
De kracht van de tweede versregel zit in de herhaling. Drie keer ‘maakt het’ in een steeds kortere
zinsnede. Eerst een zinsnede van vier woorden (‘en dat maakt het’), dan van drie (‘en maakt het’),
en dankzij de constructie met een komma tenslotte van twee (‘, maakt het’). Het is een opbouw tot
een climax. Maar door het enjambement wordt het resultaat (‘soms lastig’) een anticlimax. Zeker
gezien de rest van het gedicht mogen we dit best seksueel opvatten.
Tegelijk doet die tweede versregel nog meer. Door die herhaling wekt het ook de indruk iets te
willen zeggen, maar niet goed te weten welke woorden te kiezen. Misschien hebben we hier te
maken met een verward of afgeleid persoon. In het verlengde hiervan wekt de herhaling de indruk
te blijven hangen in deze woorden, er niet aan te kunnen ontsnappen. En zo geeft de versregel aan
dat het ‘lichaam’ van het gedicht de taal is. Ook aan een abstract begrip als ‘liefde’ zit zo inderdaad
‘altijd’ een talig lichaam vast.
De structuur van het gedicht is eenvoudig. Het bestaat uit vier zinnen. De eerste zin begint met
één woord (‘liefde’) en dan een komma. De tweede zin begint met ‘maar het geeft niet’, en dan een
komma. De derde zin begint weer met één woord (‘natuurlijk’) en dan een komma. De vierde zin
begint weer met ‘maar het geeft niet’, maar nu volgt er geen komma, maar de verbinding ‘en’. Het
geheel maakt zowel de indruk van een opsomming als van een tegenstelling. De opsomming
bestaat uit opeenvolging die op een tedere manier liefde in tijd van ouder worden beschrijft. Het
gaat vooral over lichamelijke activiteiten als ‘dansen’ en ‘rennen’. De tegenstelling bestaat in de
mening over die opeenvolgende activiteiten. De tegenstelling accentueert daarmee de
tegenstelling lichaam-geest.
En zo kunnen we het gedicht ook lezen als het verbond tussen lichaam en geest, die ‘al zo lang
samen’ zijn, dat ze zich ‘in elkaar hebben opgeslagen’. Eerder een harmonie, een liefde, dan een
tegenstelling dus. En de ‘sfinx’ die de twee probeert te scheiden door naar verschil te vragen (‘wie
van wie het meest’), die is ‘niks’. Het effect van deze bewering wordt bewerkstelligd door twee
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poëtische effecten. Ten eerste natuurlijk het enjambement, want de grammaticale zin eindigt niet
bij deze bewering, maar voegt eraan toe ‘om je druk om te maken’, waardoor ‘niks’ ook een andere
betekenis krijgt. Maar door het woord aan het einde van de versregel te laten schitteren, krijgt het
een eigen status. Ten tweede door het rijm ‘sfinx’/’niks’, waardoor de twee extra sterk met elkaar
geassocieerd worden.
Zo staat een sterke verbondenheid centraal in het gedicht. Verbondenheid van twee (ouder
wordende) geliefden, verbondenheid van inhoud en taal, verbondenheid van lichaam en geest.
Desondanks maakt het gedicht onderscheid tussen de verteller en een ‘je’ met wie de verteller
samen een ‘we’ vormt. Het spel met tegenstelling en verbondenheid speelt zo ook in de
vertelinstantie. Het is opvallend dat de verteller nooit naar zichzelf refereert met “ik” of “mij”. Het
is altijd ‘we’ of ‘ons’. Alleen de ander van het verbond is ‘je’. De verteller lijkt zichzelf daarmee niet
los te kunnen zien van het verbond, er buiten niet te bestaan. We kunnen dit opvatten als relatie
tussen schrijver-in-de-tekst en lezer. Maar dat ‘we’ kan in zijn meervoud ook slaan op de woorden
van het gedicht, de ‘je’ is in dat geval geen onderdeel van het verbond. Het gebruik van ‘je’ in dit
gedicht is trouwens algemeen. Het duidt niet per se op een specifieke persoon of entiteit.
Tot slot nog over de titel. ‘Ja’ is een bevestiging. In die zin kunnen we dit gedicht lezen als
antwoord op Campert’s “Poëzie is een daad…”. Maar bevestiging is ook een verbinding maken
tussen twee afzonderlijke elementen. Daarnaast herbergt het woord ‘ja’ ook een twijfel in zich: “ja,
hoe moet ik dat nou zeggen”. En zo is het de perfecte titel voor dit gedicht. Als acceptatie van
ouder worden, als een verbinding tussen geliefden, lichaam en geest, en letter en geest, en als
meta-poëzie.
___

Oogsteen
Een keuze uit de gedichten 1982-2016
Hester Knibbe
Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN 9789029511315
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EI21: Jacques Hamelink – Uit de vallende
kikvorsstilte

Uit de vallende kikvorsstilte klinkklonk
in gestage te slome draf het zwaarkontige
geknotstaarte werkpaard de steenweg langs,
op zijn écrasante rug zijn obscure onthande
zitter, een schouder op het gareel geleund,
de beslijkte beenkappen naast elkaar, hij
het hoofd haaks op de wegrichting. Klinker de
klonk onder geen grauw van ‘èrom’ of ‘útouw’
het buikig werkpaard naar zijn hofstee terug.
Waar je zijn krachtdadige, zijn lammenadige
brute zatte hoefijzerslag niet meer hoorde
begon dacht je de dreef, in vallend donker
nu je tonggeklak incarnerend de klinkklank.
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Gepubliceerd op: maandag 9 januari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Wat is een ‘kikvorsstilte’? Is dat een stilte waarin alleen nog een kikker te horen is? Of juist een
stilte die ontstaat als een kikker niet kwaakt? En wat valt er eigenlijk, een stilte of een kikker?
Laten we even aannemen dat het een stilte betreft, want stiltes vallen vaker dan kikkers. De ‘stilte’
was ‘vallende’. Het vallen van de stilte was dus nog bezig. Het was blijkbaar nog niet volledig stil.
En toen ‘klinkklonk’ er iets. Dat is een raar woord, of beter een woordklont. Het gaat dan ook om
een raar moment. Toch hoeven we niet ver te kijken om te ervaren wat er gebeurt: de eerste
versregel maakt een afwisseling van korte i- en o-klanken. Maar er mist een o-klank en in plaats
daarvan staat er een e-klank aan het einde van ‘-stilte’. Het is niet volledig stil, want er is een
klank, maar toch is het een stilte die aan het vallen is binnen het ritme van afwisselende i- en oklanken.
Een stilte is afwezigheid van geluid. Afwezigheid is prominent in dit gedicht. Het ‘werkpaard’ is
‘geknotstaart’ en heeft dus het grootste deel van zijn staart niet meer. De ‘zitter’ is ‘onthand’. De
derde strofe noemt bevelen aan het paard die juist niet gebruikt worden. Het gedicht eindigt met
het niet meer horen van de ‘hoefijzerslag’. Het paard keert bovendien ‘naar zijn hofstee terug’. Het
gaat samen met zijn ‘onthande zitter’ weg van waar het geweest is. Ook is daar het ‘donker’, dus
afwezigheid van licht.
Er is iets vreemds aan de hand met de tijd. Het gedicht bestaat uit drie zinnen. Het werkwoord in
de eerste zin is de woordklont ‘klinkklonk’. Dat neigt naar verleden tijd, maar heeft de
tegenwoordige tijd door dat ‘klink’ ook in zich. Bovendien lijkt het hier om een onomatopee te
gaan. Het roept het geluid van de paardenhoeven op de ‘steenweg’ op door net zo te klinken. En
daardoor “gebeurt” het ook terwijl de lezer leest. Niks geen verleden tijd. Dit effect wordt
versterkt door het gebruik van het tegenwoordig deelwoord ‘vallende’ als bijvoeglijk naamwoord.
Daar staat tegenover dat de eerste zin ook veel voltooid deelwoorden (ook vaak als bijvoeglijk
naamwoord) gebruikt (‘geknotstaart’, ‘onthand’, ‘geleund’, ‘beslijkt’), waardoor juist wel een
afgeronde situatie wordt opgeroepen.
Het paard gaat getuige de tweede versregel ‘in gestage te slome draf’. Het lijkt hier om een slow
motion te gaan. De tijd is vertraagd, staat misschien bijna stil.
Het paard is ‘zwaarkontig’ en ‘geknotstaart’. Blijkbaar ziet de verteller het ‘werkpaard’ dus van
achteren. Is het al gepasseerd? Was er een oorverdovende herrie waardoor de paardenhoeven niet
te horen waren, de verteller het paard en berijder wel zag, maar pas in de vallende stilte ook
hoorde? Of was het er helemaal niet, en is het ‘uit de vallende kikvorsstilte’ ontstaan?
Het werkwoord in de tweede zin van het gedicht is een vergelijkbaar ‘klinker de klonk’. Pas de
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derde zin geeft duidelijkheid met maar liefst drie werkwoorden in de verleden tijd achter elkaar:
‘hoorde begon dacht’. Toch lijkt de laatste versregel te ontsnappen aan deze verleden tijd. Net
voor die versregel komt het tegenwoordig deelwoord ‘vallend’ terug, dit maal als attribuut bij
‘donker’. De laatste versregel begint met de tijdsbepaling ‘nu’ en bevat het tegenwoordig
deelwoord ‘incarnerend’ en de woordklont ‘klinkklank’ als onomatopee voor ‘tongeklak’. We lijken
hier helemaal in de tegenwoordige tijd te zijn.
Onder de oppervlakte van het gedicht lees ik verwijzingen naar film. Het slow-motion effect, de
scene die uit een western gekomen lijkt. Zou de ‘vallende kikvorsstilte’ slaan op het stil worden
van de bezoekers in de bioscoop als de film begint? En het ‘vallend donker’ het zwart worden van
het scherm aan het einde?
Het verhaal van dit gedicht is heel simpel: iemand ziet een ‘obscure’ ruiter voorbijkomen. De
manier waarop het verteld wordt, laat zien dat deze eenvoudige scene diepe indruk maakt of
gemaakt heeft. Misschien gaat het om een kind die nog nooit zoiets meegemaakt heeft. De
eenvoudige gebeurtenis krijgt mythologische proporties. De uitgebreide beschrijvingen van het
paard en de ruiter laten zien dat die ongewoon zijn voor degene die de scene gadeslaat. Die
verwacht blijkbaar ook dat een ruiter bevelen geeft aan het paard, maar dat gebeurt niet.
Is het inderdaad een kind dat in de laatste versregel de scene naspeelt en het hoefgeluid probeert
na te doen met zijn tong?
Uiteindelijk is het geluid van de ‘hoefijzerslag’ in de eerst versregel (‘klinkklonk’) veranderd in het
geluid van ‘je tonggeklak’ in de laatste versregel (‘klinkklank’). En misschien is dat wel waar de
‘kikvorsstilte’ op slaat. De kikker is in sprookjes het symbool van de verandering en transformatie.
En deze stilte, die aan het vallen is maar nog niet gevallen, zorgt voor een verandering van
klanken in dit gedicht, een transformatie van wat geweest is naar het nu, een verandering van
naamloze verteller/observator in de eerste drie strofes naar ‘je’ aan het slot van het gedicht, een
transformatie van werkelijkheid naar fantasie en mythologie, en andersom.
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___

Oden voor komende nacht
Jacques Hamelink
Em. Querido’s Uitgeverij
ISBN 9789021403540
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EI22: Mieke van Zonneveld – Concaaf
dobberend

Rasp ik de kaas met jouw rasp dan omsingelen
hallucinaties mijn pastagerecht. Achter mij murmelt
een stem geruststellend een oudtestamentische tekst.
Tijdens de vloed brengt een duif met een twijg
troost aan een dobberend mens. Want zonder teken
geloven we niet in grond onder zeeën van regen.
Ik hallucineer je verregende haren die werkelijk druppeltjes
achterlaten, de pesto smaakt werkelijk beter nu jij
de basilicum plukt. Ik knipper en knipper van sceptisch geluk.
Het zijn kleine bewijzen waarmee ik moet roeien.
De Ararat komt in zicht. Bij wijze van spreken.
Ik zie nu eenmaal geen steek in dit knipperend licht.
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Gepubliceerd op: maandag 16 januari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

‘Concaaf’ refereert naar een holle kromming. Het wordt vaak gebruikt in als het gaat over spiegels
en lenzen. Het gaat dan over zien en waarnemen, soms onderzoeken. In de titel komt het woord
voor in combinatie met ‘dobberend’. Dobberen doen dingen op het water. Ze deinen dan mee met
de oppervlaktebeweging van het water. Er is geen eigen snelheid of richting. De combinatie
‘Concaaf dobberend’ lijkt te duiden op een boot, die qua vorm in essentie concaaf is. Het woord
‘dobberend’ komt buiten de titel nog eenmaal voor in het gedicht: ongeveer midden in de tweede
strofe. Deze strofe refereert naar het bijbelse verhaal van Noach, de zondvloed, de ark, en de duif
die Noach uitzond toen het water begon te zakken. Die duif bracht een twijg mee terug waardoor
Noach wist dat het mogelijk moest zijn ergens aan land te gaan. De duif met twijg is dus een
symbool voor hoop, een kans op een nieuw begin. Het ‘dobberend mens’ geeft een staat van
stuurloosheid en uitzichtloosheid aan. Dat kunnen we opvatten als geldend voor de mensheid
algemeen, maar ook voor de ‘ik’ van het gedicht persoonlijk.
Het woord ‘concaaf’ komt buiten de titel niet voor in het gedicht. Het zit impliciet in de vorm van
de ark (die evenmin expliciet genoemd wordt) en de laatste twee strofen zijn qua vorm aan de
rechterkant concaaf. De eerste twee strofen zijn juist convex.
Wat opvalt in dit gedicht is de vervlechting van terugkerende elementen. De pasta van de eerste
strofe komt terug in de derde strofe. De oudtestamentische tekst wordt in de tweede strofe het
verhaal van Noach, dat in de vierde strofe weer terugkomt in de berg Ararat en de metafoor van
het roeien. Het teken van hoop lijkt te maken dat de ‘ik’ de tekst als ‘geruststellend’ ervaart. De
‘hallucinaties’ en de ‘jij’ van de eerste strofe komen ook terug in de derde strofe, evenals de ‘regen’
van de tweede strofe. Het ‘knipperen’ van de derde strofe komt terug in de vierde strofe. Zo kent
het gedicht een grote coherentie.
Dit lijkt te maken te hebben met het idee van gelijktijdigheid. In de eerste strofe gebeurt het
raspen van kaas, het omsingelen door hallucinaties en het murmelen van een stem gelijktijdig.
Maar er is iets raars aan de hand. De formulering suggereert een causaal verband tussen het
raspen van de kaas ‘met jouw rasp’ en de ‘hallucinaties’. Dit betekent dat het raspen begon, en
daarna de hallucinaties kwamen. Iets omgekeerds lijkt aan de hand te zijn met de ‘stem’ die
‘murmelt’, die is ‘achter mij’. Het kan zijn dat het om een radio of televisie uitzending of een
geluidsopname gaat waarvan de geluidsbron ‘achter’ de ‘ik’ is gepositioneerd. Het kan ook zijn dat
er iemand achter de ‘ik’ zit die de ‘oudtestamentische tekst’ ‘murmert’, maar dat is niet
waarschijnlijk aangezien de ‘ik’ het waarneemt als enkel een ‘stem’. Het is ook mogelijk dat
‘achter’ verwijst naar de verleden tijd, dat het om een herinnering gaat.

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

14

De gelijktijdigheid speelt in de tweede strofe expliciet door het woord ‘tijdens’.
In de derde strofe contarsteert ‘hallucineer’ met het tweemaal herhaalde ‘werkelijk’. Er is een
gelijktijdigheid van werkelijkheid en hallucinatie, die bovendien naadloos op elkaar aansluiten.
De ‘ik’ hallucineert ‘je verregende haren die werkelijk druppeltjes achterlaten’. De ‘druppeltjes’ die
er ‘werkelijk’ zijn, zijn waarschijnlijker de tranen van de ‘ik’. Die ‘ik’ raspt in de eerste strofe de
kaas en maakt zich dus klaar om een ‘pastagerecht’ te gaan eten. Hier in de derde strofe is er
sprake van ‘pesto’ en ‘basilicum’. De ‘ik’ gebruikt die bij het eten van de pasta. Maar de ‘pesto
smaakt werkelijk beter nu jij de basilicum plukt’. Buiten dat dit hoogst subjectief is, is het
onwaarschijnlijk dat de ‘jij’ nu de pasta op tafel staat, of misschien geserveerd wordt, de
‘basilicum plukt’. Dat zou de ‘jij’ al eerder gedaan moeten hebben. Ook hier wordt een verleden
tijd dus voorgesteld als gelijktijdig gebeurend.
De hoofdlijn van het gedicht lijkt dit te zijn: de ‘ik’ treurt om een ‘jij’. Waarom weten we niet,
maar het gaat om erg heftige emoties. Zo heftig dat het gebruik van de ‘rasp’ van de ‘jij’
hallucinaties oproept, die de afwezige ‘jij’ weer dichtbij brengen. Tegelijk voelt de ‘ik’ zich een
‘dobberend mens’ maar verwacht een ‘teken’ van hoop. Het samenvallen van de ‘hallucinaties’
met de werkelijkheid in de derde strofe lijkt voor de ‘ik’ zo’n teken te zijn. Misschien slaan zelfs de
‘kleine bewijzen’ hierop. In ieder geval is de ‘ik’ van een ‘dobberend mens’ in de laatste strofe
iemand geworden die ‘moet roeien’. Er is een richting, er is een doel dat -het verhaal van Noach
indachtig- wordt aangeduid als ‘Ararat’.
De laatste versregel zet alles op losse schroeven. Het ‘knipperen’ van de ‘ik’ in de derde strofe was
misschien niet van de tranen of verwondering, maar tegen het ‘knipperende licht’. Dit zijn rare
belichtingcondities. Zo’n stroboscopisch licht vinden we in discotheken en bij sommige
wetenschappelijke experimenten. Geen gelegenheden waar een ‘pastagerecht’ bereid of genuttigd
wordt. In huis-tuin-en-keuken situaties komt ‘knipperend licht’ alleen voor langere tijd voor als er
iets mis is met de belichting. Maar eigenlijk weten we niet hoe lang deze situatie duurt. Misschien
maar enkele seconden. En dan kan het ‘knipperend licht’ slaan op het aangaan van TL-licht.
Zien en waarneming is zo een belangrijk thema in dit gedicht, net als -iets meer op de
achtergrond- taal (‘tekst’, ‘teken’, ‘Bij wijze van spreken’). Maar ook de tegenstelling fragmentatie
en verbondenheid speelt een belangrijke rol. De ‘kaas’ wordt geraspt, dus gefragmenteerd, maar
gaat op het ‘pastagerecht’ dat waarschijnlijk warm is en dus gaan de kaassnippers smelten en een
nieuwe verbinding vormen. De vorm van het gedicht laat dit ook zien. Hoewel veel
enjambementen voorkomen, zijn elk van de strofen afgeronde gehelen. De eerste twee strofen
bevatten twee zinnen. De derde ook, maar dat komt omdat de dichter vals speelt en een komma
gebruikt in plaats van een nieuwe zin te beginnen. De derde strofe begint derhalve al minder
regelmatig en gefragmenteerder te worden. De vierde strofe bestaat uit vier zinnen. Hier zijn geen
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enjambementen meer. De fragmentatie neemt zo toe, maar door de grote coherentie in woorden
en beelden worden de zeer diverse elementen van het gedicht weer kundig samengesmolten.
Een nieuw begin voor oude fragmenten.
___

Leger
Mieke van Zonneveld
Uitgeverij De Bezige Bij
€ 16,99
ISBN 9789023442790
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EI23: Tijl Nuyts – KANNELLA

na de gebeurtenis vraag ik de omstanders
of ze de merel gezien hebben
ze kunnen me alleen vertellen dat ik geboren ben
de poel waar we zwommen toen we nog oud
en naakt waren is leeg maar ooit
was het een plek om lui in het zand te liggen
om oudgrieks of iers te spreken met de vrekken
mijn meisje sprak niet maar zwom
blowde met de zeemeerminnen op de rotsen
en dronk de troost van zwarte sprookjes met een rietje
wanneer ze ziek werd van verliefdheid
kwam ze uit het water, sloeg een handdoek
om haar schouders en at veen
met haar mond vol zwarte aarde
vergat ze mijn gebrandmerkte
adem: gewoon een dolk in een kribbe
een gluiperd die zich spiegelt in een meisjesgezicht
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Gepubliceerd op: maandag 23 januari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het metrum is opvallend in dit gedicht. Dat is meteen al in het begin zo. We zouden een klemtoon
op ‘na’ willen leggen, maar dat komt metrisch niet uit. De nadruk komt op ‘de’ te liggen. We
hebben hier aan het begin nog geen idee wat ‘de gebeurtenis’ is, maar metrisch wordt het ‘dé
gebeurtenis’ en blijkbaar is het dus een belangrijke gebeurtenis. Aan het einde van de eerste
versregel komt ook een antimetrie voor, waardoor het staan van de ‘omstanders’ benadrukt
wordt.
In de tweede versregel komt dankzij een dubbele antimetrie de nadruk op ‘-zien’ te liggen. De ‘ik’
vraagt ‘of ze de merel geZIEN hebben’. Er bestaat geen twijfel over of er een merel was. De vraag
is ‘of ze de merel gezien hebben’. Met andere woorden: hebben de ‘omstanders’ de merel ook
gezien, of alleen maar gehoord? Of hebben ‘ze’ überhaupt wel iets waargenomen? Ze zijn
‘omstanders’, maar of ze ook ‘toeschouwers’ of ‘getuigen’ zijn, dat is hier maar de vraag.
In de derde versregel iets soortgelijks: een antimetrie bij ‘dat ik’ legt de nadruk op ‘dat’: ‘ze
kunnen me alleen vertellen DAT ik geboren ben’. Enkel het blote feit. De omstandigheden, het
hoe van de geboorte, daar kunnen ‘ze’ niets over ‘vertellen’. Tegelijk ook de nadruk op ‘ik’: ‘dat IK
geboren ben’. Is de geboorte van de ‘ik’ ‘de gebeurtenis’? Het is niet gebruikelijk dat een
pasgeboren baby meteen vragen gaat stellen, maar in een gedicht kan het. Bovendien staat er ‘na
de gebeurtenis’: dus alleen dat het vragen stellen na de gebeurtenis kwam, maar niet hoeveel
daarna. Het kan dus jaren later zijn. Tevens kunnen we de geboorte van de ‘ik’ ook opvatten als de
geboorte van de vertelinstantie in de tekst. Het is logisch dat dat aan het begin van het gedicht
gebeurt, precies als de lezer begint met lezen. Zijn wij als lezers de ‘omstanders’? Of is de lezer de
‘ik’, die direct op zoek gaat naar de ‘merel’, de zangvogel, de dichter? En zijn de ‘omstanders’ de
woorden die er omheen staan?
Na de geboorte in de eerste strofe gaan we een heel eind terug. Er is in de tweede strofe sprake
van een ‘we’, maar het is niet waarschijnlijk dat dit duidt op de ‘ik’ en de ‘omstanders’ samen. Het
lijkt een algemeen ‘we’ te zijn, als in “wij, mensen”. Er is sprake van ‘de poel waar we zwommen
toen we nog oud en naakt waren’. Nu worden alle mensen naakt geboren, maar een herinnering
vertellen we met “toen we nog jong waren” en niet ‘oud’. Maar als het hier om de mensheid in het
algemeen gaat, betreft het hier de “oude” tijd. De ‘poel waarin we zwommen’, dat is een heel eind
terug, voordat er leven vanuit het water aan land kroop. Toen ‘we nog oud en naakt waren’:
zonder kleding in de oudheid met tijd genoeg om ‘lui in het zand te liggen’: als tegenstelling tot
het staan uit de eerste strofe. En later, maar toch nog steeds lang geleden, begonnen we
‘oudgrieks of iers te spreken’.
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In de derde strofe vinden we een ‘meisje’ dat niet spreekt, ‘zeemeerminnen’, en ‘sprookjes’. Dit
roept het sprookje De kleine zeemeermin van Andersen op. Maar hier is ‘mijn meisje’ een stuk
minder onschuldig dan in het sprookje. Ze ‘blowde’. Wat betekent dit Engelse werkwoord hier?
Rookte ze marihuana? Bedreef ze fellatio? Of blies ze als de wind, als ze één is geworden met de
lucht, helemaal aan het einde van het sprookje van de kleine zeemeermin? Het lijkt allemaal te
kunnen. Ze deed het ‘met de zeemeerminnen op de rotsen’. Omdat zeemeerminnen vrouwelijk
zijn, lijkt de fellatio niet voor de hand te liggen. Maar het beeld van de laatste versregel in deze
strofe ‘dronk de troost van zwarte sprookjes met een rietje’ geeft wel weer aanleiding om in die
richting te denken.
De vierde strofe begint met een versregel vol klankcoherentie. De w-klank van ‘wanneer’ komt
terug in ‘werd’, de z-klank van ‘ze’ in ‘ziek’, de ie-klank van ‘ziek’ in ‘-liefd-‘, de korte e-klank van
‘werd’ en de v-klank van ‘van’ beide in ‘ver-‘. In het midden van de versregel staat ‘werd’, die met
zijn w-klank terugwijst naar het eerste woord van de regel en met zijn korte e-klank vooruit naar
het laatste woord. Het worden, een transformatie, dat is wat er in deze strofe gebeurt. Het meisje
van het water transformeert in een meisje van de aarde. Ze ‘kwam uit het water’ en ‘sloeg een
handdoek om haar schouders’. Na het zwemmen gebruiken we een handdoek meestal om ons af
te drogen. Ze probeert hier dus de resten van het water van zich af te halen, om helemaal tot de
aarde te gaan behoren. Of slaat ze de ‘handdoek om haar schouders’ om die te beschermen tegen
verbranding van de zon? Maar waarom was dat dan niet nodig ‘met de zeemeerminnen op de
rotsen’? Of is dit het moment dat ze zich gaat schamen voor haar naaktheid, zoals Adam en Eva
na hun val uit het paradijs? Maar dan zijn de schouders toch niet het eerste wat bedekt moet
worden. En misschien is dat ook niet zo en zijn de ‘schouders’ hier metonymisch voor haar hele
lichaam.
En tenslotte eet ze ‘veen’. Hoe kun je beter één worden met de aarde dan door het te eten? Het
eten van aarde is een vorm van pica, een medische term om het eten van niet-eetbare dingen aan
te duiden. Zwangere vrouwen vormen een groep die extra gevoelig hiervoor is. Is dat wat hier aan
de hand is?
De vijfde strofe lijkt een absurdistische horror scene. Het ‘meisje’ ziet er ‘met haar mond vol
zwarte aarde’ ongetwijfeld angstaanjagend uit. Tegelijk zorgt de aarde ervoor dat zij aan land niet
kan praten of zingen, zoals in het sprookje. Van de andere kant: hebben we het hier wel over een
mens? Is ‘ze’ niet de ‘merel’ uit het begin die in de aarde heeft zitten wroeten op zoek naar een
worm? Waarschijnlijk niet: ze heeft een ‘mond’, geen snavel. Maar de volgende versregel vermeldt
‘gebrandmerkte’ en brandmerken is iets wat we bij vee doen. De regel daarop heeft het weer over
een ‘kribbe’ en dat is een voederbak voor vee. We lijken hier dus in de sfeer van de dieren te
komen. De ‘adem’ van de ‘ik’ is ‘gebrandmerkt’. Is de ‘ik’ juist een dier? Of slaat dit op roken, waar
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we in de derde strofe ook al aanwijzingen voor zagen? De ‘brand’ van de sigaret of sigaar van een
‘merk’ die in de ‘adem’ aanwezig blijft?
En ‘kribbe’ gebruiken we tegenwoordig eigenlijk alleen nog bij het kerstverhaal. En zo komen we
toch bij een geboorte.
Maar wat hier gezegd wordt is ook een onorthodoxe navertelling van De kleine zeemeermin: de
zeemeermin is één geworden met de aarde, maar moet de ‘adem’, de liefde van haar prins en
daarmee de kans op een onsterfelijke ziel vergeten. De ‘dolk’ kan verwijzen naar het mes dat ze
krijgt van haar zussen om de prins te doden en terug te keren naar haar zeemeerminnenbestaan.
Tegelijk is de ‘dolk in een kribbe’ ook een dolk in een ribbe. Als de ‘gebeurtenis’ uit het begin geen
geboorte was, dan misschien een moord? Dat verklaart ook de vragen aan de ‘omstanders’.
En tenslotte komen we bij ‘een gluiperd die zich spiegelt in een meisjesgezicht’. Gaat het hier net
als in het sprookje over de onsterfelijke ziel? De ogen zijn immers “de spiegels van de ziel”. Of is
het de spiegeling in het water? Of de bladspiegel? Het past in ieder geval prima bij het thema van
het sprookje: de onmogelijkheid om in elkaars wereld door te dringen.
En als laatste de titel: ‘kannella’ is Maltees voor kaneel of bruin. De meeste titels in de bundel zijn
Maltees, en de meeste daarvan zijn namen van kleuren. Maar in het gedicht komt geen bruin
voor, alleen zwart. Misschien is de ‘merel’ aan het begin bruin, als het een vrouwtjesmerel is.
Misschien moeten we ‘Kannella’ opvatten als een meisjesnaam. Van ‘mijn meisje’? Of van de ‘ik’
(waarvan we het geslacht niet te weten komen)?
Het kan ook Fins zijn. Dan betekent het zoveel als “op het dek”, “op het deksel” of “op het
boekomslag”. Vanuit het gedicht zelf is er geen reden om de titel als Fins op te vatten, maar
datzelfde geldt voor Maltees. Wel is het zo dat deze mogelijkheden samen met het in het gedicht
genoemde ‘oudgrieks’ en ‘iers’ een mooie Babylonische verzameling talen vormen.
Dat past goed bij een gedicht over spreken en niet-spreken.
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EI24: Ester Naomi Perquin – Volgorde

De eerste herinnering die geraakt wordt is een dag aan zee,
nat zand en het geluid van meeuwen. Hoe een stuk vis
van een plastic vork wordt gegrist, de schrik dat
zulk formaat, zulk pikken zo dichtbij kan
zonder iets te raken.
Daarop volgt de nacht: twee handen om een been, een been
om een arm, krullend haar, samen ademhalen. Die mond
waaruit taal verdwenen is maar niet de zucht naar meer.
Het donker dat steeds weer geluiden vangt waarop
nu, zelfs nu nog, je lichaam reageert.
Dan: een jas, gescheurd. Het zingen dat ineens paniek kan zijn, dat
vreugde en paniek kan zijn. Fijn glas dat kraakt. Een schoentje
van bruin leer, een maat te klein om op te lopen, dat ergens
op het asfalt ligt en jij een bocht die daar
niet nodig was. Een klap.
De laatste is hooguit een ademhaling lang, de blik vertraagt,
flits van een lach doordat je aangenaam verbijsterd bent
hoe deze grond tot snelheid kwam, zich na één schot
zo feilloos naar je toe beweegt en
moeiteloos je lichaam vangt.
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Gepubliceerd op: maandag 30 januari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Wat we zien is een gedicht van vier strofen van elk vijf versregels. Binnen iedere strofe neemt de
lengte van de versregel met iedere volgende regel af. We zien veel enjambementen, maar nooit
over de strofes heen. De strofes zijn afgesloten, staan bij elkaar maar hebben een eigen identiteit.
Wat we horen is een metrum dat in de eerste twee strofes in basis jambisch is, maar veel
onregelmatigheden bevat. Vaak overduidelijk expres. Neem deze zin uit de tweede strofe: ‘Die
mond waaruit taal verdwenen is maar niet de zucht naar meer.’ Dat zou met de toevoeging van
‘de’ voor ‘taal’ een perfect regelmatig metrum geven. Maar zonder het lidwoord komt door de
antimetrie sterk de nadruk op ‘taal’ te liggen. In de laatste twee strofes is het metrum
regelmatiger.
Wat we ook horen is ondanks de afwezigheid van volrijm een enorme klankcoherentie. Neem
bijvoorbeeld in de eerste strofe de korte i-klanken van ‘vis’, ‘-tic’, ‘-grist’, ‘schrik’, en ‘pik-‘. Of de
‘vork’ / ‘wordt’ klankovereenkomst. Of de langgerekte a-klanken die de eerste versregel van de
laatste strofe domineren.
Een soortgelijke coherentie vinden we ook terug in de herhaling van woorden. Binnen de strofes
bijvoorbeeld ‘zulk’ en het ‘raken’ in de eerste strofe, ‘been’ in de tweede. Maar ook over de strofes
heen. Het ‘geluid’ uit de eerste strofe die terugkomt in de ‘geluiden’ in de tweede. Het
‘ademhalen’, het ‘vangen’ en het ‘lichaam’ van de tweede strofe die terugkomen in de laatste
strofe. De constructie met ‘hoe’ om een ervaring te verwoorden die in de eerste strofe gebruikt
wordt en ook weer in de laatste. En natuurlijk het gebruik van ‘je’ en ‘jij’ in de drie laatste strofes.
De titel ‘Volgorde’ is eenvoudig terug te vinden in het gedicht. Het begint immers met ‘De eerste’,
laat de tweede strofe beginnen met ‘Daarop volgt’, de derde met ‘Dan:’ en de vierde strofe met ‘De
laatste’. Het gedicht is zo een opsomming. Uit de eerste strofe leren we dat het om een
opsomming van herinneringen gaat.
Ook binnen een strofe domineert de opsomming. Iedere strofe lijkt inderdaad een min of meer
coherente herinnering te zijn, maar geen ervan wordt verteld als een verhaal met inleiding,
midden en afsluiting. Het zijn losse fragmenten, die bij elkaar horen omdat ze in het verleden ooit
bij elkaar ervaren zijn. Een herinnering is tegelijk aanwezig, hier en nu, en voorgoed voorbij. De
herinneringen in dit gedicht worden beschreven in de tegenwoordige tijd, waarschijnlijk omdat ze
in de verteltijd opnieuw worden beleefd.
De ‘volgorde’ van de herinneringen is niet met zekerheid vast te stellen.
De eerste strofe is een herinnering van een dag aan zee waarbij (waarschijnlijk) een meeuw een
stuk vis van een vork pikt. Hoe oud deze herinnering is, weten we niet. De strofe meldt dat het de
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‘eerste herinnering die geraakt wordt is’. Maar dat betekent niet dat het de vroegste herinnering
is. Gaat het hier om een kind? De strofe is erg passief, met twee keer de lijdende vorm met ‘wordt’.
Maar dat kan ook door de ‘schrik’ komen. Dat ‘zulk formaat’ ‘zo dichtbij’ kan komen is ook niet
doorslaggevend. Ook voor een volwassene is een zeemeeuw groot.
In deze strofe gaat het net goed. Er wordt in deze herinnering niets ‘geraakt’. Maar de herinnering
zelf wordt wel ‘geraakt’. Dus we weten dat er iets te gebeuren staat.
Ook de tweede strofe is moeilijk in de tijd te plaatsen. Het gaat over het ‘lichaam’ waarvan enkele
onderdelen opgesomd worden. Het gaat over ‘ademhalen’ en ‘zucht’ en ‘geluiden’. Het gaat over
‘samen’. We kunnen hier meerdere kanten mee op. We kunnen het zien als een erotische
herinnering. Twee geliefden die opgehouden zijn de ‘mond’ voor ‘taal’ te gebruiken. Maar we
kunnen het ook zien (wederom: misschien een kind) als iemand die in ademnood zit en door
iemand anders (een ouder?) geholpen wordt daardoorheen te komen.
De derde strofe lijkt te gaan over een verkeersongeluk. De vraag is hier of de genoemde
herinneringsfragmenten in chronologische ‘volgorde’ staan. Zou ‘de klap’ aan het einde niet het
begin zijn van het ongeluk en de ‘jas, gescheurd’ het gevolg?
De laatste strofe gaat over iemand die op de grond valt ‘na één schot’. Dus iemand die is
neergeschoten? Wel ‘geraakt’ dus dit maal. Opvallend is dat de ‘je’ die het ervaart geen gewag
maakt van pijn, woede, of andere negatieve emoties. De ‘je’ is ‘verbijsterd’, maar wel ‘aangenaam’,
vindt dat alles ‘feilloos’ en ‘moeiteloos’ gaat. Dit lijkt zo’n dramatische gebeurtenis te zijn waarbij
‘de blik vertraagt’. Toch duurt deze herinnering ‘hooguit een ademhaling lang’. Het is niet
duidelijk of de ‘je’ aan de schotwond overlijdt. Maar het gedicht houdt hierna op, dus voor dit
gedicht is het afgelopen met de ‘je’.
We zien zo in het gedicht een ‘volgorde’ van toenemende ellende. Een voorval waarbij er enkel
kortstondig schrik is, ademnood waarbij langer gevreesd moet worden en emotionele schade
ontstaat, een verkeersongeluk waarbij ook fysieke schade ontstaat, en tenslotte een dodelijk schot.
We kunnen nog meer vermoedens formuleren over de ‘volgorde’ en de aard van de herinneringen.
De laatste herinnering is -in ieder geval voor dit gedicht- de laatste. Dat wil zeggen dat het op de
grond vallen het ‘nu’ is, of net-voor-het-nu. De herinneringen zijn blijkbaar de beruchte film die
zich voor je geestesoog voltrekt voordat je sterft. De ‘volgorde’ draait op dit punt om: het ter aarde
vallen aan het einde is immers de start van het herinneren. De herinneringen van dit gedicht
komen na het vallen, maar voor de herinnering aan het vallen.
Er is in het hele gedicht geen referentie naar een ‘ik’. Er is alleen een ‘je’. Dat werkt goed om de
ervaring over te dragen op de lezer, maar het werkt ook alsof de verteller al afscheid van zichzelf
neemt, de herinneringen tegen een ‘je’ vertelt, een zelf dat al niet meer ‘ik’ is.
De toenemende regelmaat in het metrum kan er op wijzen dat de eerste twee strofes oudere
herinneringen zijn, en de laatste twee minder lang geleden. Het afnemen van de verslengte in
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iedere strofe kunnen we duiden als het verdwijnen van de herinnering. Iedere herinnering wordt
nog een laatste keer herbeleefd, en sterft dan voorgoed. Maar we kunnen het meer algemeen
opvatten als het voorbijgaan van ervaringen.
Hoewel het woord ‘ik’ of ‘zelf’ niet voorkomt, lijkt dat wel de centrale notie van het gedicht te zijn.
De herinneringen en hun elementen worden fragmentarisch weergegeven. Hoe ze zich ten
opzichte van elkaar verhouden is onduidelijk. Het is de coherentie in diverse vormaspecten in het
gedicht die zorgen dat deze fragmenten bij elkaar horen, die zorgen dat er een continuïteit is voor
deze reeks discontinue fragmenten.
In de alledaagse werkelijkheid is het een ‘ik’ of ‘zelf’ die dit bereikt. De persoon die de
herinneringen in dit gedicht herbeleeft, was eerder al de verbindende factor tussen losse
ervaringsfragmenten.
In dit gedicht is het de lezer die door de fragmenten te lezen de verbinding vormt. En zo zelf een
ervaring rijker wordt.
___

Meervoudig afwezig
Ester Naomi Perquin
Uitgeverij Van Oorschot
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EI25: Vicky Francken – Laat ik je een
gewetensschaap stellen

Vier poten, wollig, met bolle ogen.
Wat ziet het als je regent dat het grient?
Dep je je laarzen droog met mossels
van de eerste vangst, tilt de wind alweer
een lange rok, proost, op: hoog water.
Wat huist er aan nazatigs
in je lijf dat het zo stijf en oud
vervalt in louter rasecht later,
kaarsrecht vallen, stollen als op hol
geslagen paarden.
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Gepubliceerd op: maandag 6 februari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het woord ‘gewetensschaap’ bestaat natuurlijk niet. We verwachten hier “gewetensvraag”, dat
woord kennen we en een vraag kan de ene persoon (bijvoorbeeld een ‘ik’) aan een andere persoon
(zoals een ‘je’) ‘stellen’. In wat voor omgeving zouden we die zin uitspreken? “Laat ik je een
gewetensvraag stellen.” Het gaat om een dialoog. Het heeft een behoorlijke mate van intimiteit:
de vraag is naar het ‘geweten’ van de ander. De kans is groot dat dit niet het begin is van de
dialoog, maar dat het onderonsje al een tijd gaande is. Misschien is het in de kroeg en is er al wat
alcohol doorheen gegaan voordat de vraag gesteld wordt. Dat zou in ieder geval de verspreking
van “gewetensvraag” tot ‘gewetensschaap’ verklaren.
De woorden ‘schaap’ en ‘vraag’ lijken op elkaar door de langgerekte a-klank die te horen is tijdens
het uitspreken, en te zien als dubbele ‘aa’ indien de woorden geschreven zijn. We zien en horen
dat ook in ‘laat’.
Het woord ‘gewetensschaap’ herbergt prominent het woord “wetenschap” in zich. De associatie
naar het wetenschappelijke wordt versterkt door het woord ‘stellen’, en de zinsconstructie met
‘laat’. “Laten we stellen dat….” als aanname bij het begin van het opstellen van een model, of het
formuleren van een hypothese.
Daarbuiten wekt ‘-schaap’ samen met ‘(s)tellen’ een beeld op van de slaap niet kunnen vatten,
liggen in bed, wel moe maar het hoofd te vol.
De eerste versregel somt drie eigenschappen op van een ‘-schaap’. Blijkbaar gaat het toch vooral
over een schaap. Tegelijk doet het feitelijk en wetenschappelijk aan. Is deze versregel het ‘stellen’
van het ‘-schaap’, zoals in de titel werd aangekondigd?
De tweede versregel is een vraag. Misschien was ‘-schaap’ toch een verspreking en is hier de vraag
die werd aangekondigd? De persoonsvormen en werkwoorden lijken door elkaar te staan in deze
versregel. “Wat zie je als het regent dat je grient” zou logischer zijn. We zeggen immers altijd “het”
‘regent’ en niet ‘je regent’ zoals hier staat. Een vaste uitdrukking is “het regent dat het giet”, maar
hier staat ‘je regent dat het grient’. Weer een verspreking? Grienen is een ander woord voor
huilen. Het onpersoonlijke (regenen) en het persoonlijke (zien, huilen) lijken in deze versregel
omgewisseld. De persoon ‘regent’ en ‘het’ ‘ziet’ en ‘grient’. Tegelijk slaat ‘het’ natuurlijk ook terug
op ‘-schaap’. Dus dan wordt de vraag: “wat ziet het schaap als je regent dat het schaap grient”. De
eerste versregel is geëindigd met de ogen van het schaap. Hier gaat het verder over het zien. Ook
het huilen is verbonden met de ogen.
De eerste strofe lijkt alle mogelijke beloftes van de titel in te lossen en houdt tegelijk alle opties
van de titel open.
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Ondanks het ontbreken van een tweede vraagteken is de vraag van de tweede versregel niet de
enige vraag in het gedicht.
De eerste twee versregels worden beide afgesloten met een leesteken om het einde van een zin aan
te geven. Daarop volgt een zin die drie versregels beslaat, en tenslotte een zin die vijf versregels,
de helft van het gedicht, inneemt. Deze beide laatste zinnen worden afgesloten met een punt. De
laatste zin hiervan, die in versregel zes begint met ‘Wat huist er’, is een vraag. Een vraag die
getuige woorden als ‘nazatigs’ en ‘rasecht’ gaat over nakomelingen. Ook de vraag ‘Wat huist er (…)
in je lijf’ kunnen we in deze lijn zien als zwangerschap. Hoewel het ook terug kan slaan op de
‘mossels’ die ook een ‘lijf’ hebben dat ‘stijf’ is, maar binnenin een week deel. Bovendien lijkt er iets
vreemds aan de hand te zijn met de zwangerschap. Het ‘lijf’ bevalt niet, maar ‘vervalt’ in ‘louter
rasecht later’. Is er geen sprake van geboorte, opgroeien en vorming? Nee, ‘kaarsrecht vallen’, dus
een rechte lijn in een stamboom, en niet twee schuine lijnen naar tweede ouders?
Hier kunnen we een verband leggen met de wetenschap, het schaap en de gewetensvraag uit de
titel. Het klonen van het schaap Dolly verenigt deze elementen.
Het vermenigvuldigingsaspect van het klonen zien we terug in de structuur van het gedicht: de
enkele mededeling van de titel wordt “vermenigvuldigd” tot twee versregels in de eerste strofe. De
eerste daarvan wordt daarna opnieuw vermenigvuldigd tot drie versregels, en de tweede tot vijf.
De titel kent een ‘ik’, een ‘je’ en een ‘-schaap’. De ik komt daarna niet meer voor. De eerste strofe
kent ‘het’ en ‘je’. Dat ‘het’ komt daarna niet meer voor, of het moet zijn dat het vraagwoord ‘wat’
hierover meer duidelijkheid vraagt. De rest van het gedicht gaat over ‘je’, maar wie is die ‘je’? Aan
het einde van het gedicht lijkt de ‘je’ het ‘-schaap’ te zijn. werd dat aan het begin nog met ‘het’
aangeduid, nu is het een ‘je’. Het past allemaal binnen het persoonlijke-onpersoonlijke van de titel
(geweten versus wetenschap) en de eerste strofe (‘het’ versus ‘je’): is het ‘-schaap’ een persoon of
een ding? Misschien is dat wel de “gewetensvraag” waar het om gaat.
Maar in de titel kan de ‘je’ en het ‘-schaap’ niet dezelfde zijn. Het is goed om ons hier te realiseren
dat het van meet af aan gaat om een ‘gewetensschaap’, en dat is geen echt schaap. Het gaat om
een gedachteconstructie. Misschien een verspreking, misschien een ‘gevonden’ woord. De dichter
draait er verschillende kanten mee op in het gedicht.
Buiten het zwangere komt in het laatste deel ook prominent het beeld naar voren van een ‘lijf’ dat
‘vervalt’, en het verstrijken van de tijd als een ‘kaars-‘ die zorgt voor ‘vallen’ en ‘stollen’. Dat
‘stollen’ wordt aan het einde vergeleken met ‘op hol geslagen paarden’. Nu gaat het branden van
kaarsen en het bijbehorende druipen van kaarsvet over het algemeen bedaard en gestaag. Het lijkt
totaal niet op het wilde van ‘op hol geslagen paarden’. Het gaat hier dus eerder om een
tegenstelling. In welk opzicht kunnen deze twee elementen op elkaar lijken? De figuren die het
kaarsvet maakt als het stolt, zijn grillig en die kunnen er best uitzien als ‘op hol geslagen paarden’.
Hier hebben we het dus over interpretatie van figuren. Dee niet bestaande woorden, de
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versprekingen (Hoort ‘nazatigs’ daar ook bij? Dat roept sterk het woord ‘nalatigs’ op.) vestigen de
aandacht op het talige karakter van het gedicht. Samen opent het de mogelijkheid om het ‘lijf’ te
zien als het talige lichaam van het gedicht, dat ‘vervalt’ maar waarin ook iets ‘nazatigs’ ‘huist’.
Het hele gedicht komt voort uit de titel, misschien moeten we de ‘ik’ daarvan zelfs als de bron
zien. De titel wordt gesplitst tot twee versregels. Niet op een technisch-wetenschappelijke manier,
maar op basis van betekenis, waarbij er een verbondenheid tussen beide blijft bestaan.
Zo gaat het gedicht over iets nieuws maken op basis van het oude. En dat kan op zelf ook weer op
oude of nieuwe manieren.
___

Röntgenfotomodel
Vicky Francken
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023442745
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EI26: Tonnus Oosterhoff – Als je omhelst

Als je omhelst
en het omhelsde is moe
dan ben jij ook moe.
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Gepubliceerd op: maandag 13 februari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Wat omhelzen we zoal? We omhelzen geliefden, familie, vrienden. Het is een teken van
genegenheid. Een bij-elkaar-horen en daar blij mee zijn. En wat nog meer? Er staat in de tweede
versregel ‘het omhelsde’, niet “de omhelsde”. Het gaat om iets, niet iemand. We kunnen ook
dieren omhelzen, bomen, standbeelden, lantaarnpalen – deze opsomming kan lang doorgaan,
maar wordt steeds bedenkelijker. Overdrachtelijk kunnen we ook ideeën en situaties omhelzen.
Dan staan we er voor open, accepteren ze. In lijn hiermee kan “omhelzen” ook (archaïsch, maar
toch) iets betekenen als “proberen in praktijk te brengen”, bijvoorbeeld als we de deugd
omhelzen: dan proberen we deugdzaam te leven. In die zin kunnen we ook een godsdienst of
levensfilosofie omhelzen.
Het gedicht bestaat uit één zin die een als … dan … stelling vormt. Het als … deel daarvan bestaat
weer uit twee delen: 1) je omhelst en 2) het omhelsde is moe. De vorm suggereert dat als aan deze
twee voorwaarden voldaan is, daar logischerwijs uit volgt dat ‘jij ook moe’ bent. Het gedicht is dus
in basis vormgegeven als een universeel geldende stelregel.
Toch morrelt het gedicht zelf aan dat idee. Ten eerste is er sprake van een ‘je’. Dat kunnen we
opvatten als een algemeen ‘je’, in de zin van “men”, maar in de laatste versregel staat ‘jij’ en
daarmee gaat dat niet. Het betreft hier een specifieke persoon. Ten tweede is de situatie niet zo
hypothetisch als in de eerste versregel wordt voorgesteld. Het omhelzen is aan het gebeuren in de
tweede versregel. Daar staat immers ‘het omhelsde’. Er staat niet “dat wat je omhelst” of iets
dergelijks. Dat wat omhelsd wordt, is al omhelsd. Het omhelzen is al aan het gebeuren. Anders
zou er geen ‘omhelsde’ kunnen zijn.
We kunnen op twee manieren ‘moe’ zijn. We kunnen lichamelijk moe zijn na een zware fysieke
inspanning. We kunnen ook geestelijk moe zijn na een taak die veel concentratie vergt of een
situatie die veel emoties losmaakt. Zowel fysieke als mentale vermoeidheid kan ook voorkomen in
geval van ziekte. Of ouderdom. In dat laatste geval hebben we het soms over “levensmoe”.
Als we het over ‘moe’ hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd over mensen. Soms over dieren,
maar eigenlijk nooit over dingen, ideeën of situaties. We kunnen wel moe zijn van iets, maar we
zeggen niet dat iets ‘moe’ ‘is’. Blijkbaar hebben we in de tweede versregel te maken met een
metafoor. De dichter zegt dat ‘het omhelsde’ ‘moe’ is omdat iets van ‘het omhelsde’ lijkt op een
aspect van ‘moe’. We kunnen het zelfs opvatten als een personificatie. We weten niet precies wat
‘het omhelsde’ is, maar het is iets onpersoonlijks, of bovenpersoonlijks, of interpersoonlijks. En
het wordt hier voorgesteld als een persoon. Ten eerste door het te omhelzen, zoals we bij
personen doen en ten tweede door te zeggen dat het moe is -of in ieder geval kan zijn. Hetgeen
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een menselijke eigenschap is.
We kunnen hier ook de andere kant uit denken. In dat geval is het een persoon die omhelsd wordt
en die mogelijk moe is. Die persoon wordt in de tweede versregel geobjectiveerd. Voorgesteld als
een ding en het lijdend voorwerp van het omhelzen. Opvallend is dan wel dat ‘het omhelsde’
grammaticaal juist het onderwerp is. Hetgeen wat mij betreft pleit voor de personificatie.
Opvallend is dat dit gedicht de eigenschap ‘moe’ voorstelt als iets overdraagbaars. Alsof het een
besmettelijke ziekte is. Door iets te omhelzen dat moe is, wordt je zelf ook moe. Door de herhaling
van ‘moe’ wordt gesuggereerd dat deze eigenschap wordt overgedragen van ‘het omhelsde’ naar
de ‘jij’. Natuurlijk kan de ‘je’/’jij’ ook moe zijn geworden door iets anders. Het enige wat het
gedicht daar verder over zegt, is dat ‘je omhelst’. Omhelzen is als fysieke daad over het algemeen
niet vermoeiend. Mentaal kan het wel ingrijpend zijn en tot geestelijke vermoeidheid leiden.
Bijvoorbeeld als ‘het omhelsde’ moe is in de zin van levensmoe en dit de laatste omhelzing ter
afscheid is. De omhelsde is al nauwelijks meer een persoon (coma, door ziekte niet meer in staat
te communiceren?).
Het gedicht gaat verder niet in op de manier van overdracht. Wel suggereert het dat de mens een
menselijke eigenschap als vermoeidheid kan krijgen van iets niet-menselijks zoals een voorwerp
of idee. Zo staat in dit gedicht de verbondenheid van de mens met het boven-, inter-, en
onmenselijke centraal.
Hier kunnen we nog verschillende kanten mee op. Eén daarvan is om omhelzen op te vatten als
metafoor voor lezen. Lezen is een tekst omhelzen. Je omvat hem, accepteert hem en gaat erin
mee. Een tekst is iets onpersoonlijks, of misschien kunnen we beter zeggen interpersoonlijks,
maar heeft ook menselijke eigenschappen. Een tekst praat tegen je, vertelt je iets. Kan een tekst
ook ‘moe’ zijn? Een tekst kan vermoeid ogen, kan zeker vermoeiend zijn. Maar we zeggen niet dat
een tekst ‘moe’ is. Je kunt wel moe worden van het lezen van een tekst, ook als het een boeiende
goed geschreven tekst is. Maar een tekst kan zelf niet moe zijn. Een tekst kan wel vermoeidheid
oproepen en overbrengen. Of het in dat geval de vermoeidheid van de schrijver is die
overgebracht wordt, is maar zeer de vraag.
Tenslotte nog even terug naar de vorm van het gedicht. Het conformeert bijna aan de westerse
vorm van een haiku. Alleen de eerste versregel komt daarvoor één lettergreep te kort. Dat had
makkelijk opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld “als je iets omhelst” te schrijven. Door het
lijdend voorwerp van het omhelzen weg te laten, wordt de versregel veel opener. Blijkbaar is dat
belangrijker dan aan de regels van een haiku voldoen. De bijna-haiku drukt een verbondenheid
uit met (oosterse) poëziegeschiedenis en tegelijk een streven naar nieuwe vormen van poëzie. Ook
inhoudelijk is het gedicht geen typische haiku. Volgens wikipedia:
De haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd
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door zen. De haiku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte is voor ontledingen en
benaderende omschrijvingen.
Maar de vorm van dit gedicht is een algemene stelregel, niet een ‘ogenblikervaring’. Alleen met de
nodige aannames komen we bij zo’n ervaring, zoals bijvoorbeeld een laatste omhelzing. Wel
kunnen we in de verbondenheid en interactie die zo belangrijk is in dit gedicht een link zien naar
zen.
Iets anders wat opvalt is dat de vorm van het gedicht een omhelzing laat zien. Door de gelijkenis
van de woorden ‘omhelst’ (v1) en ‘omhelsde’ (v2) ontstaat een linkerarm. Zo ontstaat ook door de
herhaling van het woord ‘moe’ in versregel 2 en 3 een rechterarm. Samen omhelzen ze de rest van
de tekst vanaf de linker kantlijn. De omhelzer bevindt zich links daarvan. Het woord ‘is’ (v2) valt
ertussen. Als we de “armen” zouden weglaten, krijgen we (we zouden het ook als een stiftgedicht
kunnen vormgeven):
Als je
en het

is

dan ben jij ook
Hierdoor komt de verbondenheid misschien zelfs nog sterker naar voren, op zijnsniveau. Het
“zijn” van ‘het’ is een voorwaarde voor het “zijn” van ‘jij’. En er is een spanning, een onzekerheid
over het “zijn” van ‘het’, door het opschorten van het woord ‘is’ in de tweede versregel.
Zo spant dit korte gedichtje een uitdijende ruimte op van complementaire tegenstellingen als
algemeen en specifiek, logica en ervaring, menselijk en niet-menselijk, verbondenheid en
discontinuïteit, liefde en dood.

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

33

___

Ja Nee
Tonnus Oosterhoff
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 978902345486
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EI27: Charlotte Van den Broeck – Wij
worden los geboren

Wij worden los geboren
groeien langs de stok in onze rug sluimerend omhoog
als klimplanten rond de ruggengraat het hoofd in soms
wijken we af in een ander, in een zachtere winter
dat hoop ik tenminste met de rug aan een stok gebonden
hoop ik op nevenschikking en dat het niet te laat is
voor vergelijkingen met ‘zoals’ dat iets nog altijd als
iets anders als vroeger als vogels of domweg
als bloemen kan zijn en ach, die paar geluiden
waar men niet van afgeraakt: het oefenalarm
van de kerncentrale, de stem van een vader
opgesloten door kanker in een knop in zijn keel
en dan die ene keer richting Oostende
alsof er een boomstam onder het treinstel door ging
maar zo klinken blijkbaar botten wanneer ze ratelend
uit het vlees worden getrokken, gelukkig
belooft het open raam niets wat niet al is aangericht
belooft de democratie aan iedereen een bidprentje
en aan de enkeling ook een borstbeeld
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Gepubliceerd op: maandag 20 februari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

‘Wij worden los geboren’ beweert de eerste versregel. Dat kunnen we in eerste instantie opvatten
als een variant op “we worden allemaal alleen geboren en gaan allemaal alleen weer dood”. Dat
‘wij’ is dan een algemeen en collectief wij, als in “wij mensen”.
Maar gaat het wel over mensen? De tweede versregel doet vermoeden dat het over planten of
bloemen gaat, of is dit een metafoor? De derde versregel maakt er een vergelijking van, maar
zonder dat het daar direct duidelijker van wordt. Want wanneer groeien er nou ‘klimplanten rond
de ruggengraat het hoofd in’? Gaat het hier over zenuwbanen? Het roept ook een Matrix-achtig
beeld op. In ieder geval gaat het over iets dat groeit, en daarbij (externe) begeleiding krijgt. Er
lopen hier twee metaforen in elkaar over. Eerst is er de personificatie van de klimplant die een
‘rug’ heeft en langs een ‘stok’ als ‘ruggengraat’ groeit. Andersom wordt de ‘ruggengraat’
voorgesteld als ‘stok’ voor ‘klimplanten’ met ‘het hoofd’ dat dan de bloem zou moeten zijn. Dat in
elkaar overlopen klopt helemaal met wat er daarna staat: ‘soms wijken we af in een ander’. Dat is
zojuist gebeurd met de metaforen en hier wordt het expliciet gemaakt. Dat ‘afwijken in een ander’
(mogelijk duidt dit op ‘een ander’ ‘hoofd’, mogelijk gaat het over ‘een ander’ individu) zorgt voor
een verstrengeling die een tegenstelling vormt met ‘los geboren’ in de eerste versregel.
Er is eigenlijk niet zo veel ‘los’ in dit gedicht. Het is één strofe, die we als één lange zin kunnen
lezen. De enjambementen verbinden de losse versregels met elkaar. Zinsdelen kunnen op
meerdere manieren bij elkaar horen en kunnen bij meerdere zinsdelen tegelijk horen. Zo past
‘soms’ (v3) best als afsluiting van de versregel, maar kan net zo goed worden opgevat als het begin
van de mededeling in de volgende versregel. Evenzo kunnen we bijvoorbeeld ‘in een zachtere
winter’ (v4) opvatten als onderdeel van een opsomming en dus als een extra mogelijkheid om ‘in’
‘af’ te ‘wijken’, maar we kunnen het ook zien als een tijdsbepaling. Zo lukt het dit gedicht om grote
tegenstellingen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld het kinderlijke verlangen naar vroeger en
naar natuur (v7-9) met het verlies van onschuld in het besef van een mogelijke ramp met een
‘kerncentrale’, de ‘kanker’ van ‘vader’ en de ervaring van een zelfmoord. Het gedicht slaagt er zelfs
in dit gruwelijke beeld in versregel 16 te verenigen met de term ‘gelukkig’.
Ook woorden en beelden komen terug. Het beeld van de ‘stok’, de ‘rug’ (beide woordelijk herhaald
in v5) en de ‘ruggengraat’ aan het begin komen later terug in de ‘boomstam’. Het idee van ‘hoofd’
en ‘bloemen’ komen terug in de ‘knop’. Het ‘hoop ik’ wordt herhaald aan het begin van twee
opeenvolgende versregels (v5 en v6), net als ‘belooft’ (v17 en v18). En er is natuurlijk het ‘als’ dat
enkele keren terugkomt, soms in ‘zoals’ en ‘alsof’, en altijd dienend in een vergelijking.
De verstrengeling vinden we zo ook in de opsommingen. We zouden de opsomming van alsvergelijkingen kunnen zien als de basis van het gedicht. Maar daardoorheen lopen andere
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opsommingen: die van waar’in’ te ‘groeien’ en ‘af’ te ‘wijken’, de opsomming van ‘hoop ik’. En de
opsomming van ‘geluiden waar men niet van afgeraakt’: een opsomming van ellende die sterk aan
elkaar gebonden worden door de allitererende k-klank, die het sterkste is in v12 (‘kanker’, ‘knop’,
‘keel’) maar echo’s heeft in zowel de versregel ervoor (‘kern-‘) als erna (‘keer’). En aan het einde
een opsomming van dingen die ‘gelukkig’ beloofd worden. Het eerste daarvan geeft door middel
van een dubbele ontkenning (‘niets wat niet al is aangericht’) aan dat dit geluk, en wellicht ook de
belofte, verre van overtuigend is.
De op één na laatste versregel brengt enkele elementen samen die kunnen verbinden:
‘democratie’ als systeem van samenleven, het (Rooms-Katholieke) geloof in het ‘bidprentje’ (als
R.K. traditie) en de dood in het ‘bidprentje’ (als beeltenis en tekst bij een overledene). Maar welke
van deze elementen zijn genoeg? De laatste versregel suggereert dat wellicht geen hiervan genoeg
is voor verbinding: er treedt ineens een ‘enkeling’ naar voren. Of is dit de variant op “en we gaan
allemaal alleen weer dood”? We zijn van ‘geboren’ via ‘groeien’ naar kindertijd gegaan en
vervolgens naar volwassenheid gekomen om tenslotte bij de dood te belanden. Een heel leven
waarin ‘wij’ via een hopend ‘ik’ een onpersoonlijk ‘men’ wordt en tenslotte vervaagt.
In de laatste versregels komt sterk het zien naar voren: door ‘een open raam’ zien wat er beloofd
wordt, het ‘bidprentje’, en het ‘borstbeeld’. En met die laatste twee ook het idee van een
“afbeelding”. Eerder ging de opsomming van ellende juist over ‘geluiden’: een ‘oefenalarm’, een
‘stem’ en het ‘klinken’ en ratelen van ‘botten’. En daarvoor in het eerste deel van het gedicht over
groeien, verlangen naar vroeger en natuur, is het taal wat de maat geeft. Het gaat expliciet over
‘zoals’, ‘vergelijkingen’, en ‘nevenschikking’. Dit laatste wordt uitgesproken als ‘hoop’ en is
waarschijnlijk als tegenstelling tot “onderschikking”. We kunnen het hele eerste deel van het
gedicht dan ook meta-poëtisch interpreteren als over hoe taal poëzie wordt. De ‘wij’ aan het begin
zijn dan de versregels die vanuit de kantlijn langs de regellijnen ‘groeien’. En die bij elkaar gaan
horen, ook als ze zoals in dit gedicht niet allemaal even hoog gegroeid zijn. Dat gebeurt doordat de
versregels inhoudelijk met elkaar verstrengeld raken, zoals we al zagen met metaforen en
opsommingen die door elkaar lopen. Maar ook in de vorm gaan ze verbindingen met elkaar aan,
zoals door woordherhalingen, alliteraties en het binnenhalfrijm ‘botten’ (v15) / ‘-trokken’ (v16).
Zo is het poëtisch gebruik van de taal de bron van alle verbinding. De poëzie kan weliswaar de
ellende in het leven niet voorkomen, maar kan die wel in zich opnemen en verbinden met kunst
en vergezichten en elementen van geluk.
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Nachtroer
Charlotte Van den Broeck
Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN 9789029510219
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EI28: Martijn den Ouden – Jonas
Jonas
o buurvrouw toch
u had inbrekers kunnen hebben
klap uw ladder in
buurvrouw
maar Jonas
dat is geen ladder
het is een gladgestreken laken
Jonas
maar buurvrouw
klap toch uw ladder in
buurvrouw
je moet mijn laken niet voor een ladder aanzien
ik zal je het verschil tussen een ladder en een laken laten voelen
kom met mij mee
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Gepubliceerd op: maandag 27 februari 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht is een dialoog, vormgegeven als een toneeltekst.
De dialoog gaat over een verschil in mening over wat er te zien is. Daarin lijkt het op het
gedicht Koppig van Mustafa Stitou. In beide gedichten ziet de lezer niet waarover de twee
deelnemers aan de dialoog discussiëren. De lezer ziet alleen woorden op papier (of het
beeldscherm). Of hoort alleen woorden terwijl ze een dichter ziet voordragen. De opzet van dit
gedicht als toneeltekst vraagt erom om gespeeld te worden door twee acteurs. Het is een korte
scene, wellicht onderdeel van een groter toneelstuk. Wellicht zijn de dramatis personae aan het
begin geïntroduceerd en wordt daardoor de relatie van die twee duidelijker. Wellicht zijn het
decor en de attributen op het toneel elders beschreven. Maar de lezer heeft alleen dit fragment.
Alles eromheen kan ze er alleen maar bij fantaseren.
Wat zou het decor kunnen zijn waartegen deze vreemde dialoog zich afspeelt? Bijvoorbeeld dit: de
buurvrouw heeft een laken buiten te luchten of te drogen hangen. Misschien aan een waslijn of
ergens anders overheen, maar in dit geval is het waarschijnlijk uit het raam. Want Jonas is bang
dat er inbrekers gebruik van maken. En daarvoor is een ladder niet genoeg. Er moet ook een open
raam zijn op een hogere verdieping. Hoe kan het dat Jonas het laken voor een ladder aanziet?
Misschien heeft het laken een opdruk waardoor het vanuit een bepaald gezichtspunt op een
ladder lijkt? Of misschien ziet Jonas het laken door een tuinversiering o.i.d. waardoor hij denkt
dat er een ladder staat. In dit laatste geval zou hij eigenlijk vaker een ladder moeten zien, ook als
er geen laken hangt. Maar omdat het laken uit het raam hangt, staat dat open en ontstaat er in
Jonas’ ogen inbraakgevaar.
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Zo kan het ook best zijn dat Jonas gelijk heeft en er
inderdaad een ladder staat. Maar waarom zou de buurvrouw die aanzien voor een laken? Het kan
ook zijn dat ze beide gelijk hebben. Dat er een ladder is en ook een laken. Dan hebben ze het
alleen niet over hetzelfde voorwerp. Tenslotte kan het ook nog zijn dat het decor leeg is. Dat er
niets te zien is. Geen huis, geen tuin, geen raam, geen ladder, geen laken. De toeschouwer van het
toneelstuk kan door visuele waarneming niet weten wie van de twee er gelijk heeft. Dit is in ieder
geval de toestand waarin de lezer zich bevindt.
Maar ook als we al die moeite doen en met diverse aannames een decor verzinnen waarbinnen dit
gesprek mogelijkerwijs zou kunnen plaatshebben, dan nog is het een rare dialoog.
Zo heeft de buurvrouw een laken buiten hangen. Dat is op zich niet zo raar, maar het is een
‘gladgestreken’ laken. En dat is wel vreemd, want wie strijkt nu eerst zijn laken en hangt het
daarna buiten? De meeste mensen doen dat andersom.
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En dan de bezorgdheid van Jonas om inbrekers bij de buurvrouw. Misschien ook niet zo vreemd,
misschien zelfs een wenselijk voorbeeld van buurschap. Maar de oplossing ‘klap uw ladder in’ is
natuurlijk niet genoeg. Het raam moet dicht, een slot op de ladder, of achter slot weggeborgen.
De relatie van Jonas met de buurvrouw is niet symmetrisch. Hij spreekt haar aan met ‘u’ en
noemt haar ‘buurvrouw’. De buurvrouw spreekt Jonas aan met ‘je’ en noemt hem bij zijn
voornaam. Toch geven ze bevelen aan elkaar. Ze kennen elkaar al langer. Hoe oud is Jonas? Zou
hij een kind zijn? Dat zou de verhouding wel verklaren. Maar de wereldwijze bezorgdheid over
inbrekers past niet goed bij een kind, en de manier van formuleren al helemaal niet. Zou hij een
allochtoon zijn? Dat verklaart het overbeleefde formuleren van zijn kant, en de minder formele
reactie van haar kant.
In de laatste strofe stelt de buurvrouw voor om het meningsverschil over wat er te zien is op te
lossen door over te stappen op een ander zintuig: gevoel. Haar voorstel ‘ik zal het je laten voelen’
en ‘kom met mij mee’ geeft, zeker in combinatie met het beddengoed waarover het hier (in ieder
geval volgens haar) gaat, een seksuele spanning. En zo kunnen we het hele gedicht lezen. De
dialoog is zo raar omdat het er niet over gaat wat er gezegd wordt, maar om met elkaar in contact
te komen. De bedoeling van de woorden ligt niet in de woorden zelf maar in de intentie. De
buurvrouw hangt haar beddengoed buiten als uitnodiging, en Jonas ziet er een ‘ladder’ in om bij
haar binnen te komen. Jonas en buurvrouw kunnen overschakelen van zicht naar gevoel.
Daarmee sluiten ze toeschouwer en lezer buiten, die daarin niet kunnen delen.
Voor de lezer blijft er wel een andere mogelijkheid over. Het verschil in mening van Jonas met de
buurvrouw kan zij oplossen door te kijken naar wat zij ziet. De versregels op papier, of misschien
de korte strofes, zijn de sporten van de ‘ladder’ die Jonas ziet. Maar ‘buurvrouw’ ziet wat er bij de
woorden in de buurt is: het wit eromheen, een ‘gladgestreken laken’. Jonas is de initiator in dit
gedicht. Hij benoemt in de eerste strofe de ‘buurvrouw’ en daarmee ontstaat ze. De buurvrouw
noemt in de laatste strofe de naam van Jonas niet meer, en daarmee verdwijnen ze allebei: het
gedicht is afgelopen.
Interessant genoeg is dat omgekeerd aan de uitnodigende buurvrouw, die we als de dichter
kunnen opvatten die een een gedicht als een ‘laken’ uithangt. Jonas is dan de lezer die er iets
anders in ziet, maar wel de mogelijkheid om omhoog te komen.
De toneelvorm is een oproep om het gedicht niet alleen te lezen, maar ermee aan de slag te gaan.
Het te spelen. In de praktijk te brengen. En dat speelt op meerdere niveau’s. Het vraagt om een
actieve leeshouding, om te interpreteren, maar ook te fantaseren over de omstandigheden van de
dialoog, en wat ervoor en erna zou kunnen komen. En het geldt zeker ook voor het thema van
sociale cohesie.

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

41

___

Een kogelvrije zomer
Martijn den Ouden
Uitgeverij Querido
ISBN 9789021406237
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EI29: Kim Pauwels – Noodlading
Jij wou bij de eenden horen
eensgezind klapwiekend
in applaus opgaan,
opkomen tegen vereenzaming.
Nu kies ik kiezels,
schraap ze glad,
keil ze vloedrimpel na vloedrimpel
het bewogen water in.
Zo laad ik
― desnoods ―
een hele onderstroom
op tot dam.
Om in mespunt je te tonen
dat ook wat vloeit
in lange lijnen
kust en strandt
als sleeptouw
op sleeptouw.
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Gepubliceerd op: maandag 6 maart 2017
door: Jeroen van den Heuvel

De eerste strofe valt op door een associatie-estafette: de ‘eenden’ (v1) leiden tot ‘klapwiekend’
(v2), hetgeen via “klappen” leidt tot ‘applaus’ (v3) dat tenslotte leidt tot als een toneelspeler
‘opkomen’ (v4).
De strofe gaat over het verlangen van een ‘jij’ om onderdeel van een groep te zijn. Ondanks de
grote coherentie van de strofe maakt die duidelijk dat er haken en ogen zitten aan de
verwerkelijking van dit verlangen. Ten eerste is de ‘jij’ nogal zonderling: ‘Jij wou bij de eenden
horen’. Dat is alleen niet vreemd als de ‘jij’ een eend was, maar dan hoorde ij gewoon bij de
eenden, dan was het een feit en geen verlangen. Is de ‘jij’ een kind? Iemand met een
verstandelijke beperking? Iemand onder invloed? Een dier, misschien een andere (water)vogel?
Een zwaan zoals in het sprookje van het lelijke jonge eendje?
Hoe dan ook, de kans dat de ‘jij’ ‘bij de eenden’ gaat horen lijkt klein. Dat blijkt ook uit de
tegenstelling ‘opgaan’ (v3) – ‘opkomen’ (v4), waardoor de ‘jij’ als het ware uit de anonieme
applaudisserende massa wordt gehaald en in de schijnwerpers geplaatst. De individualiteit valt
niet zo eenvoudig af te schudden. Om dat te benadrukken laat deze strofe de klank “één” drie keer
prominent voorkomen: in ‘eenden’ (v1), ‘eensgezind’ (v2) en ‘vereenzaming’ (v4). De ‘jij’ lijkt
paradoxaal bij een groep eenlingen te willen horen.
De tweede strofe gaat over een ‘ik’ en staat in de tegenwoordige tijd. Daardoor onderscheidt ij zich
van de eerste. Maar er is ook verbinding tussen de twee strofen en dat is het idee van ‘water’. In de
eerste strofe is dat idee nog op de achtergrond: de ‘eenden’ zijn watervogels, we zien ze in parkjes
bij vijvers. In de tweede strofe wordt het ‘water’ expliciet genoemd. Deze strofe speelt met twee
beelden over water. Het beeld van ‘kiezels’ in water gooien, waardoor er kringen ontstaan (‘rimpel’s) en het water ‘bewogen’ wordt. Er speelt een tegenstelling tussen het ‘glad’ strijken van
de ‘kiezels’ en de ‘-rimpel’s in het water waardoor het wateroppervlak juist niet meer ‘glad’ is. Hier
kunnen we nog in het parkje bij de eenden zijn. Maar de strofe roept ook het beeld op van de zee,
die immers ‘vloed’ kent. Zo leidt de tweede strofe ons weg van de eerste, naar de zee. En daar, via
de fenomenen eb en vloed, de golven, het twee keer in één versregel noemen van het woord
‘vloedrimpel’ in een constructie met ‘na’, leidt ij ons naar het idee van herhaling. Daar komt nog
bij dat het ‘water’ al ‘bewogen’ is in de laatste versregel van deze strofe, al voordat de ‘ik’ de
‘kiezels’ keilt. Hierdoor wordt de causaliteit en daarmee de tijd op losse schroeven gezet. Het
werkt uitstekend samen met het idee van herhaling. Het werkt ook uitstekend samen met de
harde toon in deze strofe. De harde k-klank en ie-klank, het niet zo subtiele schrapen en keilen,
het maakt een boze indruk, en boosheid gaat vaak samen met onredelijkheid. Het woord ‘-rimpel’
speelt hier ook in de betekenis van “probleem”.
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In de derde strofe zijn we misschien nog steeds aan zee. Daar hebben we in ieder geval stromen en
onderstromen. Maar een ‘dam’ bouwen we meestal niet in zee. Nu gaat de strofe ook niet over een
dam “opbouwen”, maar “opladen”. Het idee van opbouwen is wel aanwezig door de
zinsconstructie, en door de ‘kiezels’ uit de vorige strofe, waarvan de stapel onder water steeds
groter moet worden. Maar er staat “opladen”, alsof het om een elektrisch apparaat gaat, hetgeen
versterkt wordt door de ‘-stroom’ in ‘onderstroom’. En ook de ‘dam’ krijgt een bredere betekenis
als elektriciteit opwekkende stuwdam. Er is sprake van ‘een’ ‘onderstroom’. Bijkbaar zijn er
meerdere, maar één daarvan laadt de ‘ik’ op tot ‘dam’. Tot een barrière dus. Althans voor water.
Als elektriciteit opwekker kan de dam misschien zichzelf opladen en komen we dankzij de ‘ik’ in
een zichzelf versterkende spiraal. Dit sluit aan bij het idee van herhaling uit de vorige strofe, en
maakt daar een zelfreflexieve looping van.
De ‘ik’ doet dit ‘desnoods’. Dus blijkbaar liever niet, maar als ij niet anders kan, als de nood te
hoog wordt, dan wel. Is dit een dreigement? Wat bepaalt die “nood”? Blijkbaar gebeurt het hier
beschrevene niet, of nog niet, en misschien later wel. Of is het al wel aan het gebeuren en gaat de
‘ik’ ‘desnoods’ door totdat de ‘dam’ opgeladen is?
Dit is ook het punt waarop de titel in het gedicht getrokken wordt. ‘Noodlading’ krijgt in deze
strofe vooral de betekenis van een lading die uit nood gemaakt wordt. Het grenst aan de betekenis
van een lading die uit nood ingezet wordt. Het geval in deze strofe is wat dat betreft dubbel. De
lading wordt opgebouwd en daardoor ook als ‘dam’ ingezet. Dat is anders dan een (elektrische)
lading die bij gebruik moet ontladen. Een lading heeft natuurlijk ook de betekenis van “inhoud”,
als we zeggen dat bijvoorbeeld een titel wel of niet “de lading dekt”, of als we het hebben over de
lading van een schip of vrachtwagen. Natuurlijk roept de titel ‘Noodlading’ ook sterk een
“noodlanding” op. Dat is een actie die uit nood gemaakt moet worden. En ook dat is hier aan de
orde: de actie van het “laden” gebeurt ‘desnoods’.
In de vierde strofe verschijnt er een ‘je’, waarvan we mogen aannemen dat het de ‘jij’ is uit de
eerste strofe. Het woord ‘mespunt’ komen we meestal tegen in recepten, waarin staat dat we een
mespuntje van één of ander kruid moeten toevoegen. Maar een ‘mespunt’ is natuurlijk ook het
spitse uiteinde van een mes als wapen waarmee een steekwond veroorzaakt kan worden. Wat er
‘vloeit’ in deze strofe kan dus ‘water’ zijn dat we eerder in het gedicht tegenkwamen, maar ook
bloed.
De laatste versregel van deze strofe ‘kust en strandt’ geeft aan dat we nog steeds aan zee zijn.
Tegelijk zijn het werkwoorden, vervoegingen van “kussen” en “stranden”, waardoor we in de sfeer
van liefdesrelaties komen. Is dat waarover het hier gaat, een moeizaam voortslepende -of
misschien reeds beëindigde- liefdesrelatie tussen de ‘ik’ en de ‘jij’? De ‘onderstroom’ de
ergernissen die niet uitgesproken worden omdat de ‘ik’ de eenzaamheid zoekt en de boos kiezels
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in het water gooit, waardoor ze steeds beladener worden en zo tot obstakel uitgroeien? Het ‘water’
als een relatie?
De laatste strofe is anders dan de andere strofes. Het is maar twee versregels lang, waar de
overige strofes er elk vier telden. Het vormt grammaticaal een eenheid met de strofe ervoor, daar
waar de andere strofes steeds een eigen, nieuwe zin beginnen, en daarom ook als eerste letter een
hoofdletter hebben. De laatste strofe hangt aan de voorlaatste strofe als een soort reddingsboei.
Of, zoals in de strofe zelf staat, een ‘sleeptouw’. Dat is iets wat we in noodgevallen gebruiken, als
een auto pech heeft, niet verder kan. Maar het veronderstelt dat iemand anders de kapotte auto
kan slepen, m.a.w. over een goed functionerende auto beschikt. En dat is hier maar de vraag. De
frase ‘sleeptouw op sleeptouw’ heeft een dubbele betekenis. Zo kan het een herhalng in de tijd
zijn. Keer op keer, ‘sleeptouw op sleeptouw’ moet er voortgetrokken worden. Een vermoeiende
situatie, die niet veel goeds belooft in het geval van een liefdesrelatie. Maar ‘sleeptouw op
sleeptouw’ kan ook een ‘sleeptouw’ betekenen die door een ander ‘sleeptouw’ voortgetrokken
wordt. En daarmee wordt de relatie nog penibeler. Blijkbaar verkeren zowel de ‘ik’ als de ‘jij’ in
nood.
Tegelijk grijpt dit beeld ook terug naar het idee van herhaling en zelfreflexiviteit dat eerder in het
gedicht aan bod kwam. Zo wordt naast de interpretatie van de liefdesrelatie ook een filosofischer
interpretatie mogelijk. Door de eerste strofe wordt de spanning tussen individu en groep breder
getrokken dan persoonlijke relaties. Hierdoor kunnen we zelfs denken aan een politieke
interpretatie over vluchtelingen. Meerdere interpretaties worden in dit gedicht mogelijk dankzij
een ingehouden toon, een pregnante woordkeuze en een zekere mate van abstractie.
___

Tweelingstrijd
Kim Pauwels
Uitgeverij Vrijdag
ISBN 9789460015229
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EI30: Peter Verhelst – Vaas
Kun je een vaas haar breekbaarheid verwijten
of een hand het breken van de vaas?
Misschien is het zo bedoeld
dat de vaas de hand op zich af zingt,
zodat de hand niet kan weerstaan,
hoewel de hand weet dat hij slaat
en in de vaas al scherven zingen
voor ze zijn ontstaan.
Waarom zou de hand verlangen naar een vaas
die, als een hals, zich uitstrekt naar de hand
die haar wil slaan? En waarom wil de vaas
haar scherven naar de oppervlakte zingen
zodat de hand haar niet langer kan weerstaan?
Misschien droomt de vaas wel van de hand
een roos te maken, wil de hand op zoek gaan naar de vaas
om eindelijk de scherf te vinden
waarmee hij rozen uit zijn eigen pols kan slaan.
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Gepubliceerd op: dinsdag 7 maart 2017
door: Remco Ekkers

Peter Verhelst beschrijft in zijn bundels de liefde als een bijna mystiek gebeuren, afgezonderd van
de alledaagse werkelijkheid, ademloos, in vaak hyperbolische beelden. Hij zoekt de extase, wetend
dat ze eindigt. Liefde en dood, een eeuwig koppel.
In het gedicht ‘VAAS’ houdt hij zich ook bezig met de dood, het verdwijnen, de breekbaarheid van
het leven. En niet alleen is het leven kwetsbaar; wij willen het ook kwetsen of wij kwetsen het
zonder opzet, maar gedreven door een vreemd noodlot. Wat weten we over het heelal waarin we
leven? Wat weten we van zijn onverschilligheid of zijn doelgerichtheid? Is in de schijnbare
aanvang het vervolg gegeven?
Verhelst is op de hoogte van de moderne natuurkunde. Is het zo dat materie gelijk is aan energie
en die aan informatie en aan bewustzijn en misschien uiteindelijk aan Liefde? Klinkt overal de
muziek der sferen? Pythagoras veronderstelde het en de moderne wetenschap suggereert het.
‘Misschien is het zo bedoeld
dat de vaas de hand op zich af zingt’
…
‘en in de vaas al scherven zingen
voor ze zijn ontstaan.’
In de tweede strofe heeft de dichter het over verlangen en vergelijkt hij de vaas met een hals. Hier
krijgt de vaas vrouwelijke trekken. En er is meer aan de hand: de hand wil haar slaan.
‘En waarom wil de vaas
haar scherven naar de oppervlakte zingen
zodat de hand haar niet langer kan weerstaan?’
Wat is het in ons, dat onze eigen ondergang niet alleen verwacht, maar ook wenst en zelfs
opzoekt?
Dromen we van het finale orgasme, de dood?
(Het is niet ondenkbaar dat Verhelst geïnspireerd is door Hans Faverey:
Aan de vaas
die ik in mijn handen houd
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en naar de keuken draag
om te vullen met water
ontbreekt noch de vaas
zoals hij is en blijft, noch
de vaas die kort hiervoor
éenmaal nog in alle hevigheid
ontvlamt, en zich dan pas tegen
de grond aan stukken slaat.
In de bundel van Verhelst staat ook een gedicht over een ijsvogel en een over een sneeuwuil.)
___

Koor, een keuze uit de poëzie 1987-2017
Peter Verhelst
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023454670
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EI31: Paul Meeuws – Dat het een spier is
Dat het een spier is die diep in je hamert,
bonzende vuist van een ander dan wie
ernaar luistert, alsof voor dovemansoren
een eis moet bekrachtigd, een tijding herhaald,
dat het stuk kan en soms gemaakt,
alleen in bomen gekrast jou overleeft
en zelfs dan nog kan breken, of dat van een ander;
besef hier, in dit bloedsuizende donker,
dat je uit niets anders je moed put.
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Gepubliceerd op: maandag 13 maart 2017
door: Jeroen van den Heuvel

In dit gedicht staat het hart centraal.
Het begint in de eerste strofe met de hoorbare kwaliteiten van het hart: hameren en bonzen. En
voert ook een ontvanger hiervan op: ‘wie ernaar luistert’. Het gedicht heeft geen echt eindrijm
(‘herhaald’ (v4) / ‘gemaakt’ (v5) komt er als halfrijm het dichtste bij), maar wemelt verder van de
klankovereenkomsten. Zoals het middenrijm ‘vuist’ (v2) / ‘luist-‘ (v3) en ‘bloed-‘ (v8)/’moed’ (v9),
de herhaling van de ‘ie’-klank in v1 en de ei/ij-klank in v4, en de herhaling van ‘an’ in v7. Het
metrum is overwegend een dactylus met enkele antimetrieën, waardoor het hart niet te
regelmatig klopt, helemaal in lijn met de inhoud van het gedicht.
Wie ‘luistert’ er eigenlijk in de eerste strofe naar het hart? Het is ‘een ander’ dan de “eigenaar” van
het hart. Om naar het hart van een ander te luisteren is een grote nabijheid vereist. Eigenlijk zijn
er maar twee situaties waarbij dit normaal gesproken voorkomt. De eerste is een intieme setting
waarin twee mensen tegen elkaar aan liggen. Meestal gaat het om een liefdesrelatie. De tweede is
een medische setting waarin een arts of assistent naar het hart van een patiënt luistert, meestal
met een stethoscoop.
Beide mogelijkheden blijven open in de tweede strofe. Die stelt ‘dat het stuk kan en soms
gemaakt’, waarmee het aansluit bij de medische gedachte. Maar de tweede strofe stelt ook ‘(dat
het) alleen in bomen gekrast jou overleeft’. En daarmee verwijst de strofe naar de praktijk van het
in een boom kerven van een hartje met de namen van geliefden erbij.
Tegelijk verschuift hier de focus van het gedicht op geluid en klank in de eerste strofe naar
betekenis en zicht. De betekenis komt vooral door v4 waarin het kloppen van het hart vergeleken
wordt met ‘een eis’ en ‘een tijding’. Daarbij drukt de ‘eis’ de levenskracht, het dwingende en
onontkoombare van de hartslag uit. De ‘tijding’ refereert aan de zowel medische als metaforische
zeggingskracht van het hart: het drukt de geestelijke en lichamelijke gesteldheid uit. De vorm van
een hartje in een boom krassen is een tekening maken, hetgeen een zichtbaar teken is. Het erbij
schrijven van de namen van de geliefden blijft onbenoemd. Na de auditieve dimensie wijst het
gedicht hier ook op de visuele dimensie van taal en poëzie.
Tegelijk horen deze twee dimensies allebei tot het fysieke domein. Dit staat zelf weer tegenover
een geestelijk domein. Betekenaar tegenover betekenis zo u wilt. Het gedicht maakt duidelijk dat
beide nodig zijn door het open houden van zowel de medische als de liefdesrelatie mogelijkheid.
Het gedicht begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Het is vormgegeven als één lange
zin, maar grammaticaal is het dat niet. Eigenlijk zou de punt-komma aan het einde van v7 een
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punt moeten zijn en v8 met een hoofdletter beginnen. Het eerste deel bestaat dan uit twee ‘dat het
…..’ constructies: eentje die met de eerste woorden van het gedicht begint, en eentje die in v5
begint. Dat zijn allebei geen grammaticale zinnen. Beide delen zijn een indirecte rede. Er moet
nog iets voor, bijvoorbeeld “ik zeg”, of “jij zegt”, of “ik hoorde”, of “ik geloof”. Maar in de derde
strofe wordt duidelijk dat het als gebiedende wijs bedoeld is met ‘besef’. “Besef dat het….”
Het bezingen van het hart is het bezingen van de essentie. Een zoeken naar de kern. De ‘ander’
van de eerste strofe komt hier terug. Het gedicht gaat over het hart, maar dat wordt niet expliciet
genoemd. De vertelinstantie wordt ook niet expliciet genoemd. Er staat nergens ‘ik’. Er wordt wel
een ‘jij’ aangesproken. Samen met de tegenstellingen die we eerder in het gedicht zagen en die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, rijst hier het vermoeden dat de ongenoemde ‘ik’ en de
aangesproken ‘jij’ dezelfde zijn. Iemand spreekt hier wellicht in zichzelf. De derde strofe heeft het
over ‘dit bloedsuizende donker’. En wat is dat? Het is donker, dus niets te zien. Het is blijkbaar
ook afgesloten van geluid, een stilte zo absoluut dat het eigen bloedsuizen te horen is. Hier is
iemand helemaal op zichzelf teruggeworpen. Terug tot de essentie, de kern, de bron. Wat dat
betreft is het laatste woord ‘put’ veelzeggend. Het is een diepte (‘diep in je’ stond er al in v1), maar
ook een bron van levenskracht, van creativiteit en inspiratie. Maar het werkwoord ‘put’ geeft aan
dat er wel moeite gedaan moet worden.
Het gedicht is een de profundis en een credo.

___

De geluiden
Paul Meeuws
Uitgeverij Wereldbibliotheek
ISBN 9789028426887
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EI32: Tim Hofman – Egocentrie
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Gepubliceerd op: maandag 20 maart 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Uit hoeveel woorden bestaat dit gedicht? We zouden kunnen zeggen: twee, ‘ik’ en ‘jij’. Maar de
meeste gedichten hebben woorden die meerdere keren voorkomen, en dan tellen we zo’n woord
niet als één woord, maar als het aantal keren dat het in het gedicht staat. We zeggen bijvoorbeeld
niet dat dit sonnet van Lucebert uit drie woorden bestaat.
Het punt in dit gedicht is dat de woorden niet zoals gebruikelijk los van elkaar staan, gescheiden
door een spatie. Hier overlappen de woorden. Ze delen ten minste één letter met een ander
woord. Ook de spaties spelen een belangrijke rol. Ze scheiden hier de letters in plaats van de
woorden. Dit heeft verschillende effecten. De overlap van de woorden zorgt voor een grote
verbondenheid tussen ‘ik’ en ‘jij’. Het met spaties uit elkaar halen van de letters versterkt dit
effect, omdat daardoor de letters evenveel bij elk woord horen. Tegelijk wekken de spaties tussen
de letters de indruk dat de woorden uit elkaar vallen. Zo drukt het gedicht een precair evenwicht
uit. De woorden (en daarmee misschien de concepten) ‘ik’ en ‘jij’ desintegreren, maar de
desintegratiekracht van de woorden lijkt net zo groot als de verbindingskracht tussen de woorden.
De spaties tussen de letters zorgen er ook voor dat we gedwongen worden om anders te lezen.
Zonder de spaties zou er staan:
jij
iki
jij
We zouden dit als drie losse woorden lezen, ons verbazen over het niet-bestaande tweede woord,
en daarna zien dat we de woorden van meerdere kanten kunnen lezen. Door de spaties tussen de
letters te plaatsen ontstaat een ruimtelijk effect en wordt de lezer meteen aangespoord niet zozeer
te lezen als wel te kijken. De letters maken een vierkant op papier. Een vierkant heeft vier gelijke
kanten, waarbij geen voorkeur voor één van die kanten bestaat. En die voorkeursloosheid heeft
dit gedicht voor de leesrichting: niet alleen van links naar rechts zoals we gewoon zijn in westerse
talen, maar ook van boven naar onder, van rechts naar links en van onder naar boven.
Zo verdwijnt in dit gedicht het verschil tussen lezen en kijken, tussen beeldende kunst en
literatuur. Het relativeert onze culturele bagage. Samen met de desintegratie van ‘ik’ en ‘jij’, de
tegelijk sterke verbondenheid tussen die twee, en het opgaan in een evenwichtige gelijkwaardige
vorm krijgt het gedicht zo een bijna utopische allure. We kunnen dit maatschappelijk
interpreteren, maar het gedicht geeft ook alle aanleiding om het vanuit de relatie
lezer/beschouwer-schrijver/kunstenaar te benaderen. Daarnaast zit hier ook een spirituele
dimensie aan. De ervaring van (een deel van) jezelf verliezen in een ander, de omgeving, of in een
gemeenschap. De omgeving van de mens is immers de medemens, met dank aan Jules Deelder.
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Opgaan is iets groters wat niet onpersoonlijk is.
Het gedicht komt speels over door de manier waarop het met eenvoudige middelen iets neerzet
wat letterlijk van verschillende kanten bekeken kan worden. Tegelijk geeft de structuur van het
gedicht een mathematische indruk door de gelijkenis met een matrix, men ook een economische
door de gelijkenis met de rijen en kolommen in een grootboek. Ook deze kanten van het gedicht
bestaan: het opgaan van het individu in wetenschap of een economische structuur. Ook zaken die
groter zijn dan het individu, maar dit keer wel onpersoonlijk.
De titel is eigenlijk best raar. Thematisch is het al eerder genoemde sonnet van Lucebert veel
egocentrischer. Ook in letterlijke, visuele zin is het gedicht niet egocentrisch. Er staat geen ‘ik’
centraal in de compositie. Wel is het zo dat ‘jij’ alleen aan de randen staat en alleen ‘ik’ het
centrum kan bereiken, omdat het de ‘k’ in zich heeft die centraal staat.
Bovendien is het zo dat we ‘jij’ op acht manieren kunnen lezen (met dank aan het fenomeen
palindroom):
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Ook moeten we meer moeite doen om ‘ik’ te lezen, want anders zouden we ‘iki’ lezen. We moeten
dus een grens trekken. En waar die grens ligt, is afhankelijk van hoe we lezen, in dit geval: welke
leesrichting we kiezen. In dat licht bezien gaat het gedicht eerder over de verbondenheid versus
eigenheid van het individu dan over het centraal stellen daarvan. Maar goed, als het ergens over
gaat, staat dat dan niet centraal?
En de titel is ook niet “Egocentrisch”, maar ‘Egocentrie’. Het gedicht gaat blijkbaar over
‘egocentrie’.
Wat ik nog graag genoemd wil hebben over de titel, omdat het op deze webpagina niet goed
overkomt: op de bladzijde is de titel precies even breed als de vierkant van het gedicht. Daardoor
komt het wat minder overdadig over. Want die iele kleine woorden, wat moeten die met zo’n
bombastisch woord als titel? Dat is overkill. Ook visueel lijkt de titel (ook nog vet gedrukt) zwaar
op het ijle vierkant van het gedicht te drukken. Of is dat juist de boodschap? ‘Egocentrie’ is een
bedreiging voor het utopische, fragiele evenwicht tussen ‘ik’ en ‘jij’? Of iets minder sterk:
‘egocentrie’ staat buiten het vierkant van ‘ik’ en ‘jij’.
___

Gedichten van de broer van Roos
Tim Hofman
Uitgeverij Meulenhoff
ISBN 9789029091824
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EI33: Thomas Möhlmann – Tussenstop
Al die jonge mensen, over hun huiden
verschillende lagen beveiligingsuniform
koffieketen-, vrijetijds- en vruchtbare
zakenlunchuniform, bij hun vader op schoot
met hun dochter op schoot, met paspoorten
en mobieltjes in hun vingers, hun vermoeide
alerte ogen, kwetsbare handbagage, heimwee
en honger en boardingcards. Al die jonge mensen
die oude mensen worden, met hun brede heupen
bevallige jukbeenderen, aderen, pepermuntgekruide
slecht adem, gebroken Engels, gebrekkig geheugen
hun korte samenvattingen van familiesituaties
geruisloze instemming, vergelijkbare samenvattingen
van vergelijkbare familiesituaties, prima getimede
stiltes. Hun comfortabele sneakers, lichte cadeautjes
voor thuis, hun vergeetachtige liefde en verveling.
Ze staren allemaal naar de schermen, beginnen hier
en daar al te kalen, vinden het passende gatenummer
stellen hun kijk- en beweegrichting vast, al die mooie
bejaarden die gaan sterven, ze slepen zichzelf en hun
tassen weer een nieuwe bestemming tegemoet.
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Gepubliceerd op: zondag 26 maart 2017
door: Remco Ekkers

Aristoteles schreef dat poëzie twee essentiële doelen heeft: prijzen (zoals in lofzangen of
heldenliederen) en afkeuren (zoals in de satire). Door de wereld te benoemen, door naam te geven
aan wat je waarneemt, maak je de wereld. De mensen kunnen ons vervullen met afkeer of lof.
Volgens de pas overleden Derek Walcott is het voor iedere dichter altijd ochtend in de wereld.
Denk aan ‘Marc groet ’s morgens de dingen van Paul van Ostaijen. De dichter houdt van de
wereld. Hij kan kritiek hebben op of afschuw van, maar hij wil de wereld niettemin omarmen.
In de gedichten van Thomas Möhlmann vind ik bovengenoemde doelen, of misschien beter
zienswijzen terug.
In het gedicht ‘Tussenstop’ uit zijn nieuwe bundel Ik was een hond, kijkt de lezer mee met een
beschouwer. In vijf strofen, vier zinnen, noteert hij als een denkende camera wat hij ziet en hoort.
Zo’n standpunt heeft vanzelf iets arrogants – zie mij oplettend kijken -, maar er is ook empathie.
Hij beziet de mensen in een luchthaven met kritiek, maar ook met liefdevolle aandacht,
mededogen. Hij is tenslotte toch één van hen. Mensen lijken op elkaar.
Het valt de beschouwer op (Möhlmann is veertig inmiddels) hoe jong de beveiligers zijn, de
meisjes of jongens van de koffie en de anderen, de toeristen en zakenlieden. Let op het woord
‘huiden’, dat de initiële naaktheid en weerloosheid toont. De dichter zet ze allen bij elkaar en
eindigt het eerste kwatrijn met ‘bij hun vader op schoot’. De kinderen moeten gekoesterd en
beschermd worden. Door de opsomming van al die jonge mensen in hun functie zijn ze als
kinderen op de schoot van een grote onzichtbare vader. En dan volgt in strofe twee ‘met hun
dochter op schoot’, terug naar de konkrete werkelijkheid. Hij ziet de mensen zenuwachtig doen
met paspoorten en mobieltjes. Hij kent het van zich zelf.
Fraai is de oxymoron ‘vermoeide/alerte’, een rake waarneming. Hoewel men vermoeid is, kijkt
men toch wakker rond naar nieuwe informatie, naar dieven of idioten. De handbagage is
kwetsbaar. De dragers zijn dat ook: er is heimwee, honger. Aan het slot van het tweede kwatrijn
herhaalt de dichter ‘Al die jonge mensen’. De zin loopt door in de volgende terzine. Ze worden nog
kwetsbaarder. De dichter beziet ze wellicht met enige afkeer (brede heupen), maar ze zijn ook
bevallig, hun jukbeenderen althans. Je ziet aderen op hun handen; je ruikt slechte adem ondanks
de pepermunt. Je hoort gebroken Engels. Gebroken, gebrekkig. Ze praten onbeholpen en weten
niet meer wat ze wellicht zouden moeten weten. Er wordt gekletst over min of meer intieme zaken
en er wordt gezwegen. Niet alles kun je zeggen. Een effectief enjambement is: ‘getimede / stiltes’.
De dichter herkent het en weet voor zichzelf: het komt er aan.
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Ze hebben prettig schoeisel, laten elkaar uiteraard lichte cadeautjes zien en er is verveling.
Ach, zie ze nu zitten en lopen, kijken naar de schermen. Ze worden al kaal. Bejaarden kunnen ook
wel mooi zijn, maar ze gaan dood, zoals wij allemaal. We zijn veertig, worden misschien tachtig.
Dit is een tussenstop. We zijn op de helft, maar we gaan verdwijnen. Nu zijn we allemaal nog
bezig, slepen onze bagage naar nieuwe bestemmingen. In de loop van het gedicht is de
beschouwer één geworden met de beschouwden en dat geldt ook voor de lezer.
___

Thomas Möhlmann
Ik was een hond
Uitgeverij Prometheus
ISBN 9789044633139
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EI34: Serge Delaive – Coördinaten,
lichaam en ziel
Wat zijn we anders dan
posities op de aardbol
graden minuten seconden van hoeken
intersectie van meridianen en breedtes
organische stipjes
immer roerloos
op de apsis van een gegeven moment
zelfs op de polen waar we in één zwaai
alle tijdzones doorbreken
ieder van ons verankerd
in geografische coördinaten
terwijl alleen onze blikken en gedachten
zich verplaatsen die involueren
tot vluchtige materie
waarvan geen gps het spoor bewaart
terwijl onze gulzige lijven
zich verbinden en ontbinden
in chaotische bewegingen
die niet te benoemen zijn
tenzij soms met de algemene naam
van liefde of oorlog
tegengestelde synoniemen
zoals de lijnen die ons omsluiten
voor ze zich afstemmen op de polen
en hun plaats innemen
in de voltooide oneindigheid der cirkels.
(50º37’33’’N, 5º33’18”E)

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

60

Gepubliceerd op: woensdag 29 maart 2017
door: Remco Ekkers

Dit gedicht is van Serge Delaive uit de bundel Meridianen van de doling. Het is vertaald door
Katelijne De Vuyst.
Het bijzondere van de bundel is dat de dichter uit de omgeving van Luik komt en schrijft in het
Frans, maar dat op zijn verzoek de bundel eerst in het Nederlands is verschenen.
Serge Delaive schreef romans, essays en gedichten die volgens Katelijne duidelijk verband met
elkaar vertonen.
De gedichten uit deze bundel worden alle afgesloten met coördinaten van de plaats waarover ze
gaan of waar ze geschreven zijn.
Het geciteerde gedicht is dus uit de omgeving van Luik.
Het bevraagt de situatie van de mens: we zijn posities op de aardbol, roerloze stipjes op een
gegeven moment (d’un instant donné). Op de polen komen alle meridianen samen en bestaan de
tijdzones niet meer. (Dat betekent niet dat de tijd niet voorbij gaat. Ons lichaam heeft zijn eigen
ritme. En bovendien: als je niet naar de zon kijkt, maar naar de sterren, zie je ze op de noordpool
in 24 uur ronddraaien.)
Onze blikken en gedachten involueren, dat wil zeggen gaan terug naar vluchtige materie. Ze zijn
niet meer vast te leggen met elektronische apparatuur. Onze lichamen daarentegen verbinden
zich met de materie; het is een entropisch proces.
Liefde en oorlog zijn tegenstellingen, maar tegelijkertijd synoniemen, want liefde is ook oorlog.
Dit is volgens de dichter te vergelijken met de denkbeeldige lijnen die over de globe worden
getrokken om onze plaats te bepalen. De lijnen omsluiten ons en komen samen bij de polen. De
cirkels op de aardbol worden vanaf de evenaar kleiner en eindigen tenslotte in een punt aan de
polen.
Serge Delaive schrijft korte regels met vaart. Er zit een cadans in, die je hoort bij hardop lezen.
Katelijne De Vuyst heeft het ritme weten te handhaven in haar vertaling. Zij heeft de Franse
titel Latitudes de la Dérive (letterlijk: breedtegraden van de drift) muzikaal en adequaat vertaald.
De Nederlandse vertaling leest als een Nederlands gedicht, zo natuurlijk.
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___

Serge Delaive
Meridianen van de doling
uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuyst
Uitgeverij PoëzieCentrum
ISBN 9789056551162
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EI35: Wislawa Szymborska – Een mening
inzake pornografie
Er bestaat geen zedeloosheid erger dan het denken.
Welig als windbloemig onkruid woekert die vrijpostigheid
in het perkje dat voor madeliefjes was bestemd.
Voor lieden die graag denken is niets heilig.
Brutaal de dingen noemen bij hun naam,
bandeloze analyses, liederlijke syntheses,
wild en joelend jagen op de naakte feiten,
wellustig onderwerpen aftasten die gevoelig liggen,
kuitschietende ideeën – op niets zijn ze zo dol.
Op een heldere dag of gedekt door de nacht
verenigen ze zich in paren, driehoeken, cirkels.
Geslacht en leeftijd van de partners zijn hier willekeurig.
Hun ogen schitteren, hun wangen branden.
Vriend doet vriend ontsporen.
Ontaarde dochters verderven hun vader.
Een broeder zet zijn jongste zuster aan tot ontucht.
Ze zijn belust op andere vruchten
van de verboden boom der kennis
dan de roze billen uit boulevardbladen,
al die in wezen zo simpele pornografie.
In de boeken die hen vermaken staan geen plaatjes.
De enige afwisseling wordt gevormd door bepaalde zinnen
die met een nagel of een kleurpotlood zijn aangestreept.
Huiveringwekkend, in hoeveel variaties
met welk een tomeloze eenvoud
het de geest gelukt om de geest te bevruchten!
Zulke variaties kent zelfs de Kamasutra niet.
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Tijdens zo’n rendez-vous wordt de koffie nauwelijks opgeschonken.
De mensen zitten op hun stoel, bewegen met hun lippen.
Elk slaat alleen zijn eigen benen over elkaar,
zodanig dat de ene voet de vloer beroert en
de andere vrijelijk in de lucht blijft bungelen.
Slechts af en toe staat er iemand op,
nadert het raam
en begluurt door een spleet in de vitrages
de straat.
(vertaling: Gerard Rasch)
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Gepubliceerd op: vrijdag 31 maart 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht begint met een stelling. De rest van het gedicht lijkt er te zijn om die stelling te
onderbouwen. Is deze beginstelling de ‘mening’ uit de titel?
De running gag van het gedicht is natuurlijk het voorstellen van geestelijke activiteit (‘het
denken’) in termen van lichamelijke genoegens. De tweede strofe spant wat dat betreft de kroon
met woorden als ‘bandeloze’, ‘liederlijke’, ‘naakte’ en ‘wellustig’. Het plezier spat hier zozeer van
het gedicht af, dat je als lezer geneigd bent om de stelling aan het begin te onderschrijven. Als ‘het
denken’ deze vergelijking van het geestelijke met het lichamelijke kan verzinnen en met zoveel
ondeugend genoegen kan uitwerken, geeft dat dan geen groter genot dan lichamelijke
pornografie?
Meer dan de onderbouwing van een stelling blijkt het gedicht een loflied op ‘het denken’.
Toch is de lichamelijkheid niet helemaal buiten beeld. Een woord als ‘bevruchten’ herinnert ons
er fijntjes aan dat voor het voortbestaan van de menselijke soort – en daarmee dat bejubelde
denken – wel iets lichamelijks nodig is. Ook de familierelaties die in de derde strofe genoemd
worden spelen hierin mee. Het gedicht erkent en aanvaardt deze kaders. Dat is niet waar het zich
druk over maakt: dat is de ‘in wezen zo simpele pornografie’. En die ‘pornografie’ lijkt symbool te
zijn van beklemmende cliché’s, ‘het perkje dat voor madeliefjes was bestemd’.
Het gedicht leunt zwaar op de traditionele tegenstelling tussen lichaam en geest, maar misschien
is een andere tegenstelling nog wel belangrijker voor dit gedicht. Dat is de tegenstelling tussen
denken en doen. Zoals de laatste strofe benadrukt: er gebeurt vrijwel niets bij het denken.
Tenminste niet in de ‘echte’ fysieke wereld. Je kunt je best te buiten gaan aan ‘bandeloze analyses’
en ‘liederlijke syntheses’ in je eigen hoofd: het verandert en betekent niets in de wereld buiten je
hoofd.
Er is natuurlijk een tussenvorm tussen denken en doen, en dat is de meningsuiting. Buiten de titel
zien we daarvan elementen terug in het gedicht met ‘boeken’ en ‘zinnen’: blijvende fysieke
manifestaties van ‘het denken’. Net als een gedicht als dit, natuurlijk. Ook het praten komt aan
bod. Daarbij worden ook gedachtes en meningen gedeeld, maar blijven er geen materiële
indrukken achter. Waarschijnlijk wel geestelijke indrukken in het denken van de
gespreksgenoten.
Want waarover wordt ‘tijdens zo’n rendez-vous’ eigenlijk gesproken? Dat vertelt het gedicht niet.
Wel wordt met het expliciete noemen van een bijeenkomst de sociale dimensie verder uitgewerkt
die al in de eerste versregel werd ingezet. Een ‘zedeloosheid’ bestaat alleen binnen een
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samenleving, niet binnen een individu.
Het gedicht beschrijft in wezen een democratisch ideaal, waarbij ‘geslacht en leeftijd van de
partners’ er niet toe doen. Het gedicht spiegelt ons een ideaal voor dat puur platonisch is en alleen
binnen ‘het denken’ bestaat. Dat leidt tot de vraag in hoeverre die idealen, zoals gelijkheid van
man en vrouw, te verwezenlijken zijn buiten ‘het denken’.
In die zin heeft het gedicht ook een politieke dimensie. Met name over de vrijheid van
meningsuiting: de ‘zedeloosheid’ van het denken wordt net als ‘pornografie’ verboden of een
taboe.
De laatste versregels van het gedicht doen heel veel, ook in dit opzicht. Ze spelen net als het hele
gedicht met een omkering: niet bij mensen die seks hebben naar binnen gluren, maar tijdens
geestelijke porno juist naar buiten gluren. Tegelijk wordt hier de buitenwereld betrokken en zo
een grens gesteld in de tegenstelling tussen echt en onecht. Maar dat opstaan en naar buiten
spieden, dat heeft ook iets angstigs. Hebben we hier te maken met een groep mensen die in het
geheim bij elkaar zijn? Moeten ze bang zijn dat ze opgepakt worden als ze worden ontdekt?
___

Katja Schuurman (selectie en inleiding)
Verboden vruchten
Erotische verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur
Uitgeverij Prometheus
ISBN 9789044633238
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EI36: Tom van de Voorde – Het luie
meesterwerk
Ik droomde dat ik een gedicht schreef
Het was een schitterend gedicht
een ongeziene stap in mijn oeuvre
De woorden rolden blakend door mijn keel
dansten jong en hevig op mijn tong
Ik had zoveel vertrouwen
Het stemmetje in mijn hoofd was nauwelijks te horen
Geen bekommernis geen gedoe
Ik zong vol vreugde en lyriek
Noteer ze dan onnozelaar
riep het roze dwergje naast me
Doe je nachtlamp aan
en schrijf die godvergeten verzen neer
Het was koud die nacht
maar onder mijn deken was het warm
ooh zo warm
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Gepubliceerd op: maandag 3 april 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Meteen in de opening maakt het gedicht duidelijk dat het gaat over een ander gedicht. Een
gedicht dat de ‘ik’ schreef in een droom. Daarmee postuleert het gedicht meteen twee
werkelijkheidsniveau’s. Of misschien wel meer. Want hoe “echt” is een gedicht dat alleen in een
droom bestaat? Hoe “echt” is elk gedicht?
En dat is nog maar het begin. In de droom voelt de ‘ik’ zich euforisch, vindt het ‘een schitterend
gedicht / een ongeziene stap in mijn oeuvre’. De ‘ik’ ‘had zoveel vertrouwen’ en ‘zong vol vreugde’.
Tijdens al dit gejubel verschuift het onderwerp van het geschrevene naar het orale met woorden
als ‘keel’, ‘tong’, ‘horen’, en ‘zong’. Aan het einde van het gedicht gaat het alleen nog over ‘koud’ en
‘warm’: elementaire gevoelens. Blijkbaar gaat dit gedicht over verschillende aspecten van poëzie.
Is poëzie vooral een geschreven vorm, die visueel is, of gaat het vooral om klanken (‘ongeziene’
staat er al in de derde versregel). Of is poëzie een gevoel, of een state-of-mind? En in hoeverre
gaat poëzie over ‘woorden’? ‘Het stemmetje in mijn hoofd was nauwelijks te horen’: houden we
niet pure muziek over? Gaat het om ‘godvergeten’ inspiratie, of om de dichter als (goddelijke)
schepper?
Ook in de vorm gaat dit gedicht over wat poëzie is. Zoals mijn collega-EersteIndrukker Remco
Ekkers al schreef, is dit gedicht vrij prozaïsch. We zouden de verdelingen over de versregels
ongedaan kunnen maken en leestekens toevoegen, en dan hebben we een stukje proza:
Ik droomde dat ik een gedicht schreef. Het was een schitterend gedicht, een ongeziene stap in
mijn oeuvre. De woorden rolden blakend door mijn keel, dansten jong en hevig op mijn tong. Ik
had zoveel vertrouwen! Het stemmetje in mijn hoofd was nauwelijks te horen. Geen
bekommernis, geen gedoe. Ik zong vol vreugde en lyriek. “Noteer ze dan, onnozelaar!”, riep het
roze dwergje naast me. “Doe je nachtlamp aan en schrijf die godvergeten verzen neer!” Het was
koud die nacht, maar onder mijn deken was het warm, ooh zo warm.
Omdat het gedicht in essentie narratief is, wordt de indruk van proza versterkt. Ook is er geen
sprake van eindrijm. Dat is toch een traditioneel teken van poëzie. Daarentegen heeft het gedicht
wel een duidelijk metrum, ondanks wat antimetrieën. Ook het metrum is een kenmerk van poëzie
in de orale traditie. Het afbreken van versregels die niet overeenkomen met “natuurlijke” eindes
van paragrafen of zinnen, is een praktijk die in de poëzie eerder regel dan uitzondering is. In
verhalend proza is dat juist omgekeerd. Van het weglaten van leestekens kijkt in de poëzie
niemand meer op, maar in proza gebeurt het niet of nauwelijks. Het bovenstaande stukje proza
zou inderdaad als Zeer Kort Verhaal kunnen dienen. Het is te geconcentreerd voor de “reguliere”
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langere prozaverhalen en -romans. Wat te denken van een versregel als ‘Het stemmetje in mijn
hoofd was nauwelijks te horen’. Gaat het hier om iemand die normaal een stemmetje in zijn hoofd
hoort? Of is dat alleen tijdens de droom? En om wat voor stemmetje gaat het dan? Een moreel
stemmetje zoals een engeltje of duiveltje, of een stemmetje van inspiratie, of een spiritueel contact
met andere zijnssferen, of een stemmetje zoals schizofrenen hebben? Als de daaropvolgende
versregel, ‘Geen bekommernis geen gedoe’, op dat ‘stemmetje’ slaat, dan lijkt de ‘ik’ blij te zijn dat
het ‘nauwelijks te horen’ is. Versregels 6 t/m 8 horen maar half bij de verhaallijn van het gedicht.
Het draagt bij aan de droomachtige van-de-hak-op-de-tak sfeer van het gedicht. In het stukje
proza werkt dat duidelijk minder goed.
Bovendien is het raar om zo’n stukje over een ‘gedicht’ en met uitingen als ‘Ik zong vol vreugde en
lyriek’ als proza te lezen. Het onderwerp vraagt erom als poëzie gebracht te worden.
Het is onduidelijk of dat ‘stemmetje’ iets is van enkel de droom of (ook) uit de wakende
werkelijkheid van de ‘ik’. Als dit laatste het geval is, dan gaat het alleen over
de persoonlijke werkelijkheid van de ‘ik’, want anderen kunnen een dergelijk stemmetje niet
waarnemen. Dit is van belang voor het spel met het werkelijkheidsgehalte en -niveau’s dat dit
gedicht speelt. Op een vergelijkbare manier is het onduidelijk of de laatste drie versregels bij de
droom horen of niet. Heeft de ‘ik’ het gedroomde gedicht niet opgeschreven toen ij ontwaakte
omdat ij niet de warmte van het bed wilde verlaten? Heeft de ‘ik’ het gedicht in de droom eigenlijk
wel opgeschreven? Zo nee, dan klopt dat niet met de openingszin van het gedicht. En daarmee
kunnen we ook twijfelen aan het werkelijkheids- en waarheidsgehalte van het gedicht van Tom
van de Voorde. Goed, in een droom gebeuren dingen niet logisch, maar hoe zit het nou met dat
gedicht in de droom?
En hoe zit het met dit gedicht? Wanneer is dit ontstaan? Heeft de dichter zich inderdaad nog eens
omgedraaid en heeft ij het veel later opgeschreven, toen ‘die nacht’ voorbij was en het ook buiten
het bed ‘warm’ was? Omdat ij, zoals de titel stelt, lui was? Of heeft de dichter die hele droom
verzonnen zodat ij kon schrijven over ‘een schitterend gedicht’ waarvan de inhoud verborgen
blijft, omdat ij zelf onmachtig was zo’n gedicht te schrijven? Is al die mystificatie nodig om de
onbereikbaarheid van dit ideaal uit te drukken?
Een droom is vluchtig, van voorbijgaande aard. Net als de voordracht van poëzie. Geschreven
poëzie is van meer blijvende aard. Maar bij lezing ontstaat er een droomwereld binnenin de lezer.
Een ‘stemmetje’ op zijn minst. Bij mij zei dat ‘stemmetje’ bij de eerste versregel: “Vasalis!” Dat
deed me afvragen of de andere versregels in het gedicht niet ook een sterke verwantschap met
reeds bestaande versregels hadden. Ze sluiten niet naadloos op elkaar aan.
Als geheel doet het gedicht me denken aan Why I am not a painter van Frank O’Hara.
Veel beelden en metaforen in dit gedicht komen bekend voor. Het element van de droom, het
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lichaam als muziekinstrument, woorden die dansen. De symboliek van de nacht, het bed, het
licht. Op een poëtische menukaart zou staan: “Postmodern gedicht over droom en werkelijkheid
van de poëzie op een bedje van cliché’s.”
Ook die cliché’s horen bij het speelse onderzoek in dit gedicht naar het wezen van de poëzie.
___

Tom van de Voorde
Zwembad de verbeelding
Uitgeverij Poëziecentrum
ISBN 9789056551063
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EI37: Jabik Veenbaas – Een avond
de wind gaat liggen, de man laat zijn
luiken neer. de avond trekt tragere
sporen haalt zijn smalle schouders
op slaat ineens de hoek om en dan
is het donker
je lacht gracieus in je zomerjurk hangt
even de lome afdruk van je lichaam
als de kuil in het bed dat we vannacht
besliepen korrels droge rode aarde
dwarrelen neer
ik geef je een hand ik zie de eerste
barsten in je porseleinen gezicht we
spreken even over een vrouw die
vlak bij ons woonde maar
vergeten haar weer
ook dat bootje waarin we net nog
voeren het water spatte op als een
meisje greep je mijn hand we
stonden al op de oever je zei
was dat het nou
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Gepubliceerd op: maandag 10 april 2017
door: Jeroen van den Heuvel

De eerste strofe is vooral een overgang. Het gaat over ‘de’ wind, ‘de’ man, ‘de’ avond en ‘de’ hoek,
maar in de laatste versregel is ‘het’ ineens donker. Het gedicht wordt gekenmerkt door een
volledige afwezigheid van leestekens, behalve hier, aan het begin. De eerste versregel bevat een
komma en de tweede een punt. Overblijfsels van wereldse gebruiken buiten dit gedicht. Wat
gebeurt er als ‘de man’ ‘zijn luiken neer’ laat? Slaat dit op het sluiten van de ogen in de avond,
gaat hij slapen en betekent ‘het donker’ dat hij in slaap is gevallen? Als een overzichtsshot voor
het inzoomen op de hoofdrolspelers, gaat de eerste strofe over algemeenheden, voordat de rest
van het gedicht vertelt over de ‘ik’ en de ‘je’ die samen een ‘we’ zijn.
Maar er gebeurt meer in deze eerste strofe. Is het logisch om als ‘de wind gaat liggen’ de ‘luiken
neer’ te laten? Is het niet logischer om ze neer te laten ter bescherming als de wind opsteekt?
Blijkbaar wordt het donker en is dat de reden voor ‘de man’ om ‘zijn luiken’ neer te laten. Dat ‘de
wind gaat liggen’ is misschien toeval, hoewel de dichter het natuurlijk gebruikt om het afnemen
van de activiteit van de dag aan te geven. Het ‘neer’ (v2) contrasteert met het ‘op’ (v4), het
‘tragere’ (v2) (dat door de herhaling van de langgerekte a-klank uit a-vond en het metrum dat hier
even dactylisch wordt inderdaad voor een vertraging in de beleving van het gedicht zorgt) van de
‘avond’ die desondanks ‘ineens’ (v4) de hoek om slaat. In de eerste strofe wordt ‘de avond’
gepersonifieerd. Het is een schimmig personage met ‘smalle schouders’, die snel ‘de hoek om’
slaat. Een personage om het voorbijgaan te benadrukken, dat er vooral is als overgang tussen “de
dingen van de dag” (om met Kopland te spreken) en het ‘donker’ van de nacht.
Dat voorbijgaan staat ook centraal in de rest van het gedicht. Zoals ‘de avond’ ‘sporen’ trekt, zo
maakt ‘je lichaam’ een ‘afdruk’ ‘in je zomerjurk’. Het voorbijgaande laat een ‘afdruk’, een spoor
achter als herinnering, maar ook die is van voorbijgaande aard: die ‘hangt’ maar ‘even’. Zoals de
‘vrouw die vlak bij ons woonde’: zij is een herinnering waarover ‘we’ ‘even'(!) ‘spreken’, maar ook
die herinnering blijft niet: we ‘vergeten haar weer’.
Wat is de reden dat deze vrouw niet meer ‘vlak bij ons’ woont? Is ze verhuisd? Zijn ‘we’ verhuisd?
Is de ‘ik’ of de ‘je’ verhuisd? (Is hun liefdesrelatie voorbij?) Is ‘de vrouw’ overleden? We komen het
niet te weten, we weten alleen dat de ‘ik’ en de ‘je’ ‘even’ over haar ‘spreken’. Binnen het gedicht
heeft deze vrouw een vergelijkbare rol als ‘de man’ in de eerste strofe. Ze behoort tot de wereld
buiten de ‘ik’ en de ‘je’, maar is toch met hen verbonden. De vrouw behoort tot het verleden van
de ‘we’.
En het verleden, dat is precies waar de laatste strofe op uitkomt. Het ‘bootje’ is een
vervoersmiddel en heeft per definitie een functie van voorbijgaande aard. Bovendien gaat de reis
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naar het dodenrijk, het ultieme voorbijgaan, in de Griekse mythologie ook via een bootje. Ook – in
het licht van de liefdesrelatie van de ‘ik’ en de ‘je’ – kunnen we hier denken aan het
huwelijksbootje.
Dit gedicht maakt het door gebrek aan leestekens en hoofdletters de lezer moeilijk de zinnen te
onderscheiden. Zo lijkt ‘in je zomerjurk’ (v6) in eerste instantie een bepaling te zijn bij ‘je lacht
gracieus’, maar al snel blijkt er een punt te horen na ‘je lacht gracieus’ om de zin af te sluiten en ‘in
je zomerjurk’ hoort bij ‘hangt even de lome afdruk’ erna. Maar de laatste strofe wordt geen
grammaticaal correcte zin. Er staat ‘ook dat bootje’ en vervolgens een herinnering die gerelateerd
is aan ‘dat bootje’.
Waar in de derde strofe de ‘ik’ een hand geeft aan de ‘je’, daar grijpt nu de ‘je’ de hand van de ‘ik’.
Dat doet de ‘je’ ‘als een meisje’. Eerder was er al sprake van een ‘zomerjurk’, we kunnen dus best
aannemen dat de ‘je’ een vrouw is. Dat betekent dat ze ‘een meisje’ is geweest. En dat meisje, of
dat meisjesachtige, is dus blijkbaar nog niet helemaal verdwenen, er zijn ‘sporen’ van
achtergebleven, die hier ‘even’ op de voorgrond treden.
Het boottochtje was van voorbijgaande aard, net als de herinnering aan het bootje. Was het
tijdens het boottochtje dat de ‘ik’ de ‘je’ een hand gaf (v11) en samen ‘even over een vrouw die vlak
bij ons woonde’ spraken? We weten het niet zeker. We weten wel dat de tweede en derde strofe in
de onvoltooid tegenwoordige tijd gesteld zijn. In deze laatste strofe heerst de onvoltooid verleden
tijd. Het gedicht is eigenlijk al voorbij, deze laatste strofe sorteert daar alvast op voor. Zoals de
eerste strofe ons een overgang gaf, een geleidelijke toegang tot het gedicht, zo zwaait de laatste
strofe ons uit, begeleidt ons vriendelijk naar de uitgang. De leeservaring is voorbij. Er blijven wel
sporen van achter. Voorlopig.
___

Jabik Veenbaas
Stad van Liefde
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
ISBN 9789046821879
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EI38: Micha Hamel – Zo laat
Daar zoeft diep in de nacht bij striemende wind
in zijn vijflaags gelakte leasebak over de doodstille
hoofdroutes dwars door het uitgeputte laagland
een vader met zijn kind.
De ruitenwissers en wat andere snufjes zijn ingeschakeld, de
verwarming staat op stand 8. De radio pruttelt zachtjes en plots:
de klassieke jengel van de achterbank: ‘Wanneer zijn we er?’
‘IEK!’
In de binnenspiegel verschijnen nevelslierten doorklievend
twee xenonlampen die als borende ogen groeien en groeien.
‘Pap, wat is er?’
Papa geeft gas en nog sneller duikt de grimmige snoet in de tunnel
van de nacht; ruisend, op ,odieuze sportbanden zwart op zwart.
‘Pap, wat doe je?’
De stem van de presentator tentakelt nu naar de zoon die in zijn
halfslaap alle geluiden verwart met ooit gezien animatiegespuis.
‘Lieve kind, doe je leuk, dan mag je op tv. Kom je schoonspringen
of ijsdansen met mijn dochters? Kom je kwelen in mijn sterrenshow?’
‘Pap, ik hoor een stem!’
‘Dat is de radio, mijn kind.’
Maar in de binnenspiegel ziet vader de krijtwitte schim naderen – ‘FOK1’
-die zijn akelige vingers spreidt en een klauw een flits en een filmstrook
schiet van de spoel WITzwart alles WIT……………………………………
zwart. Knarsend blik, een stilte, uitstervend gekerm, een wieldop stuitert
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als een munt de berm in en landt met een plofje; stilte
*
(Maar in een beetje film loopt altijd alles goed af.
Dússs…) de stilte migreert naar een kleine zal waarin een ovatie
losbarst voor een knappe bariton die buigt en zijn pianist bedankt.
Welgestelde bejaarden spoeden zich naar hun jassen, naar hun trams
en naar hun taxi’s. Het gebouw gulpt een stroom vleermuizen uit; een
wirwar van paraplu’s verspreidt zich klapperend over de natte trottoirs.
De regen suist, het is november.
Na een dik half uur, als de
straten leeg zijn geworden
komt voor de artiesteningang
traag
een blinkende koets tot stilstand.
De zanger, gedoucht, met zijn haar in een keurige scheiding,
komt asgrauw naar buiten
met in zijn armen
de pianist.
Sirenes.
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Gepubliceerd op: vrijdag 14 april 2017
door: Remco Ekkers

Van Goethes beroemde gedicht Der Erlkönig zijn vele bewerkingen en pastiches gemaakt. Een
fascinerende uitvoering is die van Maybepop. Hun interpretatie laat een pedofiel aspect zien. Zij is
bedreigend.
Micha Hamel is dichter, componist en musicus; de laatste tijd in het bijzonder geïnteresseerd in
virtual reality en werkt hij samen met visual artist Demian Albers (Studio Apvis).
Sinds 2010 is Micha Hamel lector ‘Performance Practice’ aan Hogeschool Codarts, Rotterdam,
alwaar hij onderzoek deed naar nieuwe mogelijke ontwikkelingen van de klassieke
muziekpraktijk.
In zijn gedicht wordt het kind gelokt met de belofte op de tv te komen. De dreiging komt van een
achtervolgende auto.
Alsof het allemaal een film is, een Dracula-film.
In het tweede deel van het gedicht wordt spottend afstand genomen van de concertpraktijk.
Hamel probeert iets te doen aan de vergrijzing van het concertpubliek door een nieuwe
uitvoeringspraktijk. Het deftige publiek is vertrokken, maar dan komt er een koets(!); de zanger
komt asgrauw naar buiten met in zijn armen de (dode?) pianist.
In werkelijkheid en in fantasie lopen de dingen niet goed af. Het is echt, maar het is ook theater,
De eerste terzine heeft een dwingende ritmiek, die doet denken aan Goethe’s versregel ‘Wer reitet
so spät durch Nacht und Wind?’, maar de spot is er ook meteen met de ‘vijflaags gelakte leasebak’.
Het lijkt gezellig te worden met de pruttelende radio. Het woord ‘klassieke’ verwijst
naar Schubert, maar heeft natuurlijk ook de moderne betekenis van de te verwachten vraag vanaf
de achterbank. Het land is uitgeput door de striemende wind. Je kunt het misschien ook lezen als
een indirect gebruikt bijvoeglijk naamwoord, zoals in ‘de luie stoel’. Niet de stoel is lui, maar
degene die er inzit.
Er volgt een stripachtige kreet als gevolg op de naderende auto, de oprijdende achtervolger. In
‘Der Erlkönig’ is sprake van ‘ein Nebelstreif’. De dreiging wordt duidelijk door de ‘borende ogen’
van de felle, koude lichten. Het kind reageert op de irritatie en misschien onrust van de vader, die
tegelijk de presentator is. ‘tentakelt’ verwijst naar de grijpgrage vingers van de Erlkönig.
De dichter varieert in de volgende distichon op de verlokkende woorden van de Erlkönig. Hij
maakt er een moderne verlokking van, maar de dochters worden overgenomen.
Na de geruststelling van de vader, zoals in het gedicht van Goethe, wordt zijn toenemende angst
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opgeroepen. De schim is krijtwit (de xenonlampen), maar er is een gevoelde verschuiving naar het
gezicht van de vader.
De sirenes aan het slot geven aan dat er wel degelijk een ongeluk is gebeurd: politie, ambulance.
De dichter speelt een serieus spel met de werkelijkheid. Het Goethe-lied is kitscherig geworden
door de vele uitvoeringen, zoals De Nachtwacht op een koektrommel is gekomen, Mozart op een
bonbon. Toch blijft het ook grote kunst.
___

Micha Hamel
Bewegend doel
Uitgeverij Atlas Contact
ISBN 9789045705873
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EI39: Tsjêbbe Hettinga – IT WIKELER
HOP / HET WIJCKELER HOP

IT WIKELER HOP

HET WIJCKELER HOP

1
En wer op ‘e flecht foar de lekkende kraan
Fan it fertriet, mei in toarst yn ‘e hals
Fan eat dat nea te verslaan wêze sil, mar
Ek mei in ferljochting dy’t gearballet
Yn it krús dat ik draach fan terp nei terp, fan
Sompe nei sompe, fan hynstestâl nei
Havenstêden fol ynklauwerich kriten,
Stryk ik op de brede berm del by it
Wikeler Hop; bonken op ‘e ierde, noch,
(As guon manlju op fakânsjekykjes
Noch oer fan foar in slim fersketten oarloch:
Hân ûnder ‘e holle, knibbel omheech).
It meande gers rûkt noch nei it earste hea.
Brodzich is ’t, en de reek fan ‘e sigret
wol likemin by my wei as de kop fan
In faam út Sleat dy ’t my als in ingel
Trochseach, nei’t se my myn glês cognac serveard
Hie. En ik sjoch yn ‘e skierens oer it
Fjild, yn ‘e driging fan de ferstoppe loft
De flecht van ‘e fûgel dy’t ropt: Kwyt-kwyt.

1
En weer op de vlucht voor de lekkende kraan
Van het verdriet, met een dorst in de keel
Van iets dat nooit te verslaan zal zijn, maar ook
Met een verlichting die zich samenbalt
In het kruis dat ik draag van terp naar terp, van
Drijftil naar drijftil, van paardenstal naar
Havensteden vol van schraapzuchtig krijsen,
Strijk ik op de brede berm neer bij het
Wijckeler Hop; mijn botten op aarde, nog
(Gelijk mannen op vakantiekiekjes
Bewaard van voor een erg verschoten oorlog:
Een hand onder het hoofd, een hoge knie).
Het gras, gemaaid, ruikt nog naar het eerste hooi.
Het is zwoel; de rook van mijn sigaret
Wil evenmin bij mij weg als de kop van
Een vrouw uit Sloten die als een engel
Door mij heen zag, toen ze mij een glas cognac
Had geserveerd. En in de heiigheid
Boven het veld, de dreigende lucht, zie ik
De vlucht van de vogel die roept: Qui-vive.
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Gepubliceerd op: maandag 24 april 2017
door: Remco Ekkers

De tekst van een goed gedicht is een partituur, dat wil zeggen dat de voordrager geleid wordt door
de klanken, de prosodie: het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken
van een zin.
Ik heb het mogen ervaren bij de voordracht van de vertaling van een gedicht van Tsjêbbe
Hettinga. We waren gasten in Kasteel Groeneveld. Ik vroeg Tsjêbbe of hij eerst wilde lezen, dan
kon ik horen hoe het moest, maar hij weigerde en stond er op dat ik eerst de vertaling las. Ik
gehoorzaamde en merkte tot mijn verbazing dat ik zonder hem ooit gehoord te hebben de verzen
op dezelfde wijze liet klinken als de dichter.
Het begint met een amfibrachys, een versvoet die daarna ook nog vaak te horen is, hoewel de
dichter vrij omgaat met klemtonen. Het is juist die vrijheid die de voordrager dwingt in zijn
speciale prosodie.
De vertaling heeft dezelfde dwingende afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen. Hettinga heeft de hulp ingeroepen van Benno Barnard, die onder de indruk was
gekomen van Hettinga’s voordracht. Hettinga heeft het Nederlands betrekkelijk laat geleerd en
voelde zich niet zo zeker in die voor hem tweede taal. De Angelsaksisch georiënteerde Barnard
kende geen Fries, maar voelde zich zeer thuis in de klanken en het idioom van Hettinga, dat hem
deed denken aan Dylan Thomas.
Het Wijckeler Hop is het zuidelijkste deel van het Slotermeer in de buurt van de stadjes Sloten,
Wijckel en Balk. Een drijftil of krag(ge) is een drijvend eilandje, meestal in een voedselrijke
veenplas gelegen.
Het gedicht beschrijft de vlucht in de drank vanwege een groot verlies; het rusten aan de rand van
het water. De ik rookt een sigaret en moet blijven denken aan een vrouw die hem doorzag. Hij ziet
de vlucht van een kievit. De vertaling ‘Qui-vive’ is een vondst, melancholiek klanknabootsend: er
is iets verloren. ‘Kwijt-kwijt’ zou lelijk zijn en verkeerd door de ij-klank.
Ik begrijp de regel ‘Het gras, gemaaid, ruikt nog naar het eerste hooi.’ niet goed. Zou daar niet
moeten staan ‘al’ in plaats van ‘nog’ (‘noch’ in het Fries)? Ook ‘nog’ in de regel ‘Wijckeler Hop;
mijn botten op aarde, nog’ is vreemd. ‘botten’ verwijst naar de dood, zoals natuurlijk ook ‘een erg
verschoten oorlog’.
Het gedicht is duidelijk, omdat de lezer de situatie en de toon herkent van andere gedichten, van
bijvoorbeeld Slauerhoff. De woordkeus is hedendaags. De kracht zit in het dwingende ritme.
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Het zou me niet verbazen als Hettinga geïnspireerd is door orale literatuur, om te beginnen met
de Ilias en de Odyssee, maar denk ook aan Robert Burns en W.B.Yeats. Kenmerkend voor het
genre is behalve het feit dat die gedichten werden voorgedragen, het verschijnsel dat de
voordragers beschikten over een opmerkelijk geheugen. Bekend zijn ook de ‘werkzangen’: op het
ritme van roeispanen door het water, het oogsten van suikerriet of het planten van rijst werden
liederen gezongen of teksten gereciteerd, die hielpen bij het gezamenlijk verrichten van arbeid. De
Noordse skalden, die ook uit het hoofd reciteerden, kenden het belang of gehoorzaamden
vanzelfsprekend aan het ritme van de roeispaan of de hamers op het aambeeld: -/ -/ -/-/ vier of
vijf klemtonen per regel. Germaanse talen kennen beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen. Hettinga varieert, maar zijn gedichten kwamen duidelijk tot stand in zijn hoofd en
niet op papier.
Orale gedichten gaan vaak over een verloren aanwezigheid die heroverd moet worden. Ze zijn
doordrongen van nostalgie of spijt. De schrijver wil eenzaamheid overwinnen door de magische
potentie van woorden. Dit verwijst naar de primitieve wortels van alle poëzie. Hettinga is een
oerdichter.
___

Tsjêbbe Hettinga
Het vaderpaard / It faderpaard
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023459965
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EI40: Anne Vegter – Vier mei
4 mei 2014
Ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking.

We zeiden we werden gescheiden in dierentuinen en bioscopen, in slagerijen.
Je zei na het transport hoorde ik mijn geschreven naam in getallen spellen.
Je zei je fluisterde een regel ‘het onnoembare, dat mij niet kan ontvellen’.
We zeiden we hadden geloven, een ongeloof vooraf, een ongeloof tijdens.
We zeiden naakt als de dieren werden we in het bos onze graven ingesneden.
Je zei eerst scheurde mijn ene, toen reikte mijn andere oor tot achter het weten.
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Gepubliceerd op: donderdag 4 mei 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Er gebeurt meteen al zo veel in de eerste versregel. Die gaat over ‘gescheiden’ worden en dat
gebeurt op meerdere manieren. Zo neemt de versregel na het begin een regelmatige dactylus aan
als metrum, maar bij ieder zelfstandig naamwoord verschuift het metrum even naar jambe. De
zelfstandige naamwoorden worden zo ‘gescheiden’ van de rest van de zin. Een andere scheiding
vindt plaats in ei/ij-klanken: twee relatief dicht bij elkaar aan het begin ‘zei-‘ en ‘-schei-‘ en ver
weg, tegen het einde nog één: ‘-rij-‘. Dat procedé herhaalt zich overigens in de laatste versregel
met langgerekte e-klanken. De scheiding gebeurt ook door de komma, waardoor ‘slagerijen’
gescheiden wordt van ‘dierentuinen en bioscopen’. En wat betekent ‘we werden gescheiden in
dierentuinen en bioscopen’ eigenlijk? Duidt de uitdrukking op een scheiding op grond van
bijvoorbeeld ras, geslacht of politieke voorkeur in die gelegenheden? Of wordt de groep die ‘we’ is
‘gescheiden’ in de zin dat het ene deel van de groep naar ‘dierentuinen’ gaat en het andere deel
naar ‘bioscopen’? Wordt de groep zelfs in drieën gesplitst en gaat er ook een deel naar ‘slagerijen’?
Gezien de gelegenheid waarvoor dit gedicht geschreven is, ligt het voor de hand te denken aan
rassenscheiding, maar ook de tweede optie is niet zo gek. Zowel ‘dierentuinen’ als ‘bioscopen’ zijn
uitgaansgelegenheden waar mensen in hun vrije tijd voor hun plezier heen gaan. Maar in dit
verband verliezen ze hun onschuld: een deel van de ‘we’ gaat naar ‘dierentuinen’, hetgeen ineens
akelig aan concentratiekampen doet denken, en een ander deel gaat naar ‘bioscopen’, waarvan de
associatie met propaganda zich opdringt. Om over ‘slagerijen’ nog maar te zwijgen.
Er is sprake van nog een scheiding in die eerste versregel. Het is een scheiding die wordt
verdoezeld, omdat er een duidelijke markering voor ontbreekt. Er worden twee dingen verteld in
de zin, namelijk dat ‘we zeiden’, en wat ‘we zeiden’. Is hier het woordje “dat” weggevallen en staat
het grootste deel van de zin in indirecte rede? Of moeten we het lezen alsof er een dubbele punt
stond en het grootste deel van de zin tussen aanhalingstekens? We zeiden: “we werden gescheiden
in dierentuinen en bioscopen, in slagerijen.”? Dan is het grootste deel van de zin in directe rede.
In beide gevallen missen er taalelementen die voor duidelijkheid zouden kunnen zorgen en die er
voor grammaticale correctheid eigenlijk ook hadden moeten staan. Maar de dichter heeft er
bewust voor gekozen om ze weg te laten en zo ambiguïteit te creëren.
Voor de eerste versregel maakt het overigens niet heel veel uit, maar voor de derde wel. In de
eerste versregel lijkt de ‘we’ aan het begin dezelfde als de ‘we’ die gescheiden wordt. In ieder geval
is er een overlap tussen beide groepen omdat de niet genoemde “ik” van allebei deel uitmaakt. In
de derde versregel is dat niet zo. In “Je zei: je …” is de tweede ‘je’ iemand anders dan de eerste ‘je’.
In “Je zei dat je …” zijn het dezelfde personen. Buiten de eerste versregel bestaat de ambiguïteit
eigenlijk niet. Alle andere versregels lijken uit te gaan van de directe rede. Anders zou ook de
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zinsconstructie veranderd moeten worden. We lijken dus voor de derde versregel te maken
hebben met een ‘je’ die iets tegen een andere ‘je’ gezegd heeft. Is die “andere je” de “ik”, de
vertelinstantie, die onderdeel is van ‘we’ en die in de helft van de versregels in dit gedicht de ‘je’
aanspreekt? Zou kunnen, maar het kan ook nog een derde persoon zijn. Is de ‘je’ ook onderdeel
van de ‘we’? Dat weten we niet, net zo min als we zeker weten of de ‘we’ steeds dezelfde groep is,
en of de ‘je’ steeds dezelfde persoon is. De strakke structuur van het gedicht en de hoge mate van
zelf-reflexiviteit doen overigens vermoeden van wel.
Het gedicht bestaat uit zes versregels, die ieder beginnen met een hoofdletter en eindigen met een
punt. Ze vormen elk dus een volledig op zichzelf staande zin. Iedere versregel is een afgeronde
mededeling. Het zorgt ervoor dat het gedicht een documentaire-achtig karakter krijgt. Dit wordt
versterkt door de structuur van de zinnen: alles wat beweerd wordt is (bijna letterlijk) van-horenzeggen omdat er ‘we zeiden’ of ‘je zei’ voor staat. Zo wordt afstand geschapen. Ook het gebruik van
de verleden tijd helpt hieraan mee.
De tweede strofe staat in het teken van negatie. Het ‘ONnoembare’, ‘ONTvellen’, ‘ONgeloof’. Dat
‘onnoembare’ kan filosofisch, spiritueel, of religieus worden opgevat en contrasteert in die zin
mooi met ‘ontvellen’, dat de aandacht juist naar op lichamelijke aspect van de ‘we’ richt. Er is ook
een meer aardse lezing mogelijk waarbij ‘het onnoembare’ niet “noembaar” is omdat het te
verschrikkelijk is om uit te spreken. Daarmee wordt de gefluisterde ‘regel’ eerder een wens tegen
een reële dreiging. Hier wordt het woord ‘regel’ ook gebruikt in de betekenis van voorschrift. De
‘je’ kan alleen maar hopen dat die ‘regel’ geldig is.
Voor het einde van de derde versregel dringt de lezing van ‘ontvallen’ zich op, omdat dat
inhoudelijk logisch zou zijn qua betekenis, en ook omdat de klanken daarvoor nog in de lucht
hangen van de ‘getallen’ in de versregel ervoor. Dit verwijst naar het idee van ‘het onnoembare’ als
ongrijpbare kern van menselijkheid, die een mens in geen enkel geval kan worden ontnomen.
De vierde versregel lijkt te suggereren dat de ‘geloven’, de overtuigingen, er niet meer toe deden,
die werden ‘voor’ en ‘tijdens’ gereduceerd tot ‘ongeloof’, maar er “na” is ‘een ongeloof’ veranderd
in ‘het weten’ aan het einde van het gedicht.
Opvallend is dat het hele gedicht taal in haar auditieve vorm de boventoon voert. Door de
anaforische structuur staat in iedere versregel wel ‘zei’ of ‘zeiden’, en daarnaast staat er ‘hoorde’,
‘fluisterde’, ‘onnoembare’ en ‘oor’. Gesproken taal is vluchtig en wordt niet bewaard. Ze is van
voorbijgaande aard. Dit legt er extra nadruk op dat de gebeurtenissen uit de “documentaire” niet
blijvend waren. Tegelijk is er op de achtergrond sprake ‘geschreven’ taal.
Misschien moeten we de laatste versregel wel in dit licht lezen. Wat er allemaal gebeurd is, daar
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kun je met je oor niet bij. We moeten niet de voorbijgaande auditieve aard benadrukken, maar
een blijvende ‘geschreven’ vorm vinden.
___

Wat helpt is een wonder
gedichten van de Dichter des Vaderlands 2013-2017
Anne Vegter
Em. Querido’s Uitgeverij
ISBN 9789021404400
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EI41: Joost Baars – ach, ganzen van de
flevopolder

ach, ganzen van de flevopolder,
wat maakt het jullie uit,
dat onderscheid tussen natuur en cultuur?
jullie strijken neer waar water en ruimte is,
wanen je in het gakken onbespied door hen
die in metalen lichamen over de dijk voorbijrazen
(wat is in ganzenoren dat razen trouwens anders
dan ook een soort van gakken?)
jullie vliegen op ten zuiden van europa
waar menselijker wezens dat verboden is
en steken door de lucht het water over
waarin veel van hen ten onder gaan
jullie bereiken niet een land, maar land,
belanden niet maar landen,
jullie onbeperkte welkom komt van de aarde
en gaat ons niet aan,
wij die niet van de aarde zijn
en daarom de aarde willen bezitten.
ik ben op weg om mijn geleende metalen lichaam
aan zijn bezitter terug te geven,
met een gevulde tank
en met een lege portemonnee,
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maar wat kan jullie dat schelen,
jullie economieloze wezens
met jullie grenzeloze gaan?
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Gepubliceerd op: maandag 8 mei 2017
door: Eric van Loo

Bovenstaand gedicht komt uit de veelbesproken bundel ‘Binnenplaats’ van Joost Baars. De bundel
wordt beschouwd als een van de beste debuten van het afgelopen jaar, en is daarmee
genomineerd voor de C. Buddingh’-Prijs 2017.
Het titelloze gedicht over de ganzen in de Flevopolder is het vijfde gedicht in de afdeling ‘Het dal
van Spoleto’, een afdeling die louter uit vogelgedichten bestaat. In sommige gedichten spreekt de
dichter de vogels toe, net als Franciscus van Assisi, die bij het dal van Spoleto (midden Italië)
woonde. Vaak lopen de gesprekken met een specifieke vogel uit op een cultuurkritische
beschouwing. Zo ook het gesprek met de ganzen.
De eerste drie regels van het gedicht snijden direct al het onderscheid natuur-cultuur aan. Zeker
in de Flevopolder een lastig onderscheid. Zijn de Oostvaardersplassen nu natuur of cultuur? En
als het natuur is, waarom bemoeien we ons er dan zoveel mee? Het maakt de ganzen weinig uit:
water is water, voedsel is voedsel.
Het gedicht is opgebouwd uit vrije tweeregelige strofen. De eerste drie strofen hebben als we de
inhoud volgen meer van twee terzinen, maar verder vormen de meeste strofen wel een kleine
eenheid op zich. Zoals die schitterende zin tussen haakjes, waarin de dichter volledig het
standpunt van de ganzen overneemt. Net zoals wij vaak menselijke eigenschappen aan dieren
toekennen, zo kunnen dieren ons waarschijnlijk slechts als andere dieren beschouwen. Alleen de
slotzin van het gedicht staat alleen. Het is letterlijk een constatering die op zichzelf staat, en die
het gedicht in enkele woorden samenvat.
De gedachte, dat ganzen zich niets aantrekken van landsgrenzen of zelfs van de scheiding van
continenten is mooi uitgewerkt. Het doet denken aan ‘Over de muur’ van Klein Orkest (1984), met
de memorabele regels: ‘En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn / Worden niet
teruggefloten, ook niet neergeschoten / Over de Muur, over het IJzeren Gordijn / Omdat ze soms
in het westen / Soms ook in het oosten willen zijn.’ Punt van kritiek hier is wel, dat voor zover ik
weet ganzen niet van Afrika naar Europa trekken. In ieder geval geldt voor de meeste ganzen dat
ze ofwel standvogel in Nederland zijn, of in Nederland overwinteren en ‘s zomers naar Rusland en
Scandinavië trekken. De trek van Afrika naar Europa (die bijvoorbeeld door zwaluwen, ooievaars
en grutto’s gemaakt wordt) stelt de dichter wel in staat de parallel te trekken met Afrikaanse
vluchtelingen, die hun leven riskeren door in gammele, overvolle boten de Middellandse Zee over
te steken.
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Poëzie zit vaak in de details. Bijna had ik toch nog over de laatste letter van ‘menselijker’ heen
gelezen. De woorden ‘menselijke wezens’ zouden het onderscheid met de ganzen voldoende
duidelijk maken, maar ‘menselijker’ roept direct het dilemma van de menselijkheid op. Hoe
menselijk gedragen wij ons nog in Fort Europa? Is een verbod niet onmenselijk?
In de strofen 7-9 werkt de dichter de verschillen tussen de wereldopvatting van gans en mens
subtiel uit, door de taal verder onder de microscoop te leggen. Een gans ‘belandt’ niet ergens,
zoals de vluchteling met ‘hulp’ van de mensensmokkelaar uiteindelijk ergens belandt. Nee, de
gans landt, en met dit woord zie je direct de gans vorstelijk landen op het water of op het land, dat
zo lang als het duurt zijn land, zijn leefgebied is. De mens voert oorlogen over van wie welk stukje
aarde is, of sluit daar in het gunstigste geval akkoorden over. Alsof je de aarde kunt bezitten:
hierin klinkt de beroemde toespraak van het 19e-eeuwse indianenopperhoofd Seattle door.
De lelijke strofen over het inleveren van de huurauto (opnieuw aangeduid als het metalen
lichaam, dat het in de ogen van de ganzen moet zijn) onderstreept dat we niet echt iets kunnen
bezitten. De dichter grijpt terug op de opening van het gedicht: ‘wat kan jullie dat schelen’ – ‘wat
maakt het jullie uit’. Mooie vondst: ‘economieloze’. Mijn tekstverwerker voegt hier een rood
kringeltje aan toe, maar we kunnen het evenals de dichter toevoegen aan ons woordenboek. En
ervan dromen om ons te verliezen in een grenzeloos gaan.
___

Binnenplaats
Joost Baars
Uitgeverij Van Oorschot
ISBN 9789028261877
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EI42: Nanne Nauta – Bokalen 7-4
vind je terug in een provincieplaats vlak voordat je de grijze Mercedes instapt.
loop met jullie langs de plassen naar de auto en neem afscheid.
zie hoe mijn buurman zijn toelatingsexamen niet gehaald heeft.
rij langs de hei en zie een buizerd in de berm zitten.
kom te laat bij de gate, het vliegtuig vertrekt.
word door de groep beoordeeld en mag blijven.
pas op de kat van de buren.
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Gepubliceerd op: vrijdag 12 mei 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Laat ik de verleiding weerstaan en het niet over het concept van de bundel als geheel hebben. Er
valt genoeg over het gedicht-op-zich te zeggen. Een bottom-up benadering, zo u wilt.
In alles ademt het gedicht een nadrukkelijke geconstrueerdheid.
Opvallend is de vorm met gecentreerde, in lengte afnemende versregels. Dat roept bij mij vooral
proza in herinnering. In Jacques Hamelink’s meesterwerk Ranonkel eindigde elk van de vier
delen op deze manier, en in Plicht! van meesterverteller Louis Ferron zelfs ieder hoofdstuk.
De vorm doet denken aan een trechter, misschien een zandloper. De woorden nemen af terwijl de
lezer het gedicht leest, totdat ze aan het einde allemaal verdwenen zijn. De vorm wijst naar een
verdwijnpunt onder het gedicht waarin schrijver, verteller, tekst en lezer samen afwezig zijn.
Tegelijk blijft de vorm statisch onveranderd op de pagina. Een driehoek, misschien een vlaggetje
zoals bij een verjaardag wel als onderdeel van een slinger wordt opgehangen. Of een vaantje van
een sportclub.
Er is nog een opvallend vormelement. Iedere versregel is een afgeronde grammaticale zin, behalve
dat er steeds aan het begin iets mist. We zouden de zinnen ook kunnen opvatten als gebiedende
wijs, maar dan zouden we eigenlijk een uitroepteken aan het einde verwachten. Bovendien werkt
het voor de meeste zinnen niet goed, met name de tweede versregel.
Bij de eerste versregel zouden we nog kunnen denken aan woorden als ‘wat’ of ‘wie’, maar dan
zouden we een vraagteken aan het einde verwachten. Er is niet gezegd hoe lang de volledige
zinnen zouden moeten zijn, m.a.w. hoeveel woorden er voor iedere versregel geplakt moet
worden. Zelfs niet dat we iedere versregel tot één enkele zin moeten beperken. We zouden
bijvoorbeeld de laatste woorden van het gedicht, ‘de kat van de buren’, kunnen gebruiken om van
de eerste versregel een volledige grammaticale zin te maken. Het gedicht toont van iedere zin
maar een gedeelte. Elke versregel toont een deel van de woorden van een verhaal.
De constructie van het gedicht biedt de mogelijkheid om voor elke versregel het woord “ik” te
zetten om de zinnen te completeren. We zouden het een negatieve anafoor kunnen noemen. De
versregels moeten op deze eigenschap geselecteerd zijn, of ervoor (om)gevormd.
Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat er een verband kan zijn tussen al die losse fragmenten, een
“ik”, een zelfbewustzijn dat ervaringen kan opdoen en die ervaringen onder woorden kan
brengen.
Door het systematisch weglaten van “ik” wordt het verdwijnen van zowel de auteur als de verteller
tastbaar. De lezer wordt uitgenodigd om letterlijk een eigen “ik” in het gedicht in te brengen. De
onaffe zinnen zijn op een lege manier persoonlijk. De lezer wordt het subject van elke beschreven
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handeling, wordt onderdeel van de situaties, ervaart ze bijna lijfelijk, maar wordt tegelijk het
perspectief van waaruit verslag daarvan wordt gedaan.
Ook in de inhoud is het gedicht nadrukkelijk geconstrueerd.
De versregels vertellen elk een kort fragment van een verhaal, maar ze lijken geen deel uit te
maken van een overkoepelend verhaal. We zouden zo’n verhaal wel kunnen maken, maar dat zou
redelijk lang worden. In ieder geval zijn de versregels disjunct. Ze sluiten niet “logisch” op elkaar
aan. Ze lijken op shots van een film, waarvan de volgorde niet op narratieve gronden bepaald is,
maar door de (afnemende) lengte van de versregels.
Ondanks het fragmentarische karakter kent dit gedicht inhoudelijk een hoge mate van coherentie.
Alle versregels gaan over (mogen) blijven en/of (kunnen) vertrekken. Dat sluit mooi aan bij de
verdwijnende en tegelijk statische aspecten van de vorm van het gedicht.
De nadrukkelijke constructie verraadt een actieve en zelfbewuste auteur, die desondanks in het
gedicht is teruggetreden en de leidende rol aan de lezer laat. Ook geeft de strakke vorm een mooie
spanning met het fragmentarische en disjuncte van het gedicht. Wat dat betreft past het gedicht
helemaal in de hedendaagse conceptuele poëzie. En zo kom ik toch bij het concept van de bundel,
waardoor nog lagen van kunsthistorische aard en betekenisgeving worden toegevoegd. Maar over
dat concept kunt u elders wel lezen.
___

Bokalen
Nanne Nauta
Uitgeverij crU
ISBN 9789079993154
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EI43: Alexis de Roode – Maandagavond

Vandaag was ik stiekem jarig.
Typend werd ik een man van middelbare leeftijd
die persberichten verstuurde.
Niemand feliciteerde mij.
Ik vond het prettig een geheim te hebben
en wachtte extra lang tot ik,
als laatste van kantoor,
het lege pand verliet.

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

92

Gepubliceerd op: maandag 15 mei 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Jarig zijn we allemaal één keer per jaar. Sommigen vinden dat geweldig, nodigen familie en
vrienden uit, nemen “iets lekkers” mee naar school of werk om uit te delen, vieren het uitgebreid.
Anderen vieren het bescheiden. Weer anderen vieren het niet. In dit gedicht hebben we te maken
met iemand die zijn (het is een ‘man van middelbare leeftijd’) verjaardag niet viert, maar het wel
iets bijzonders vindt.
Naast het feestelijke aspect zit er aan ‘jarig’ zijn een tijdsaspect. De ‘leeftijd’ van een persoon gaat
omhoog. Een ‘leeftijd’ is een getal waarmee we de tijdsduur uitdrukken vanaf iemands geboorte
tot nu.
Het tijdsaspect zit ook sterk in dit gedicht. Dat begint al bij de titel, die een dag-van-de-week en
een deel-van-de-dag aanduiding is. Dat is niet heel exact. We weten niet het jaar en de maand.
Dat zouden we wel verwachten als we dit gedicht als dagboekaantekening zouden beschouwen.
We weten ook niet de precieze tijd in de ‘-avond’. Het gedicht is in alles niet heel precies. Zo
komen we ook de exacte leeftijd van de ‘man’ niet te weten.
Belangrijk aan de titel is dat de dag-van-de-week een cyclisch fenomeen is. In het bijzonder is een
‘maandag-‘ de eerste dag van een werkweek. De ‘-avond’ is dan weer het dagdeel dat de wakende
dag afsluit. Zo zit in de titel een begin en een einde besloten. Het duidt het einde van een begin
aan. Dat komt overeen met de ‘middelbare leeftijd’ die de ‘ik’ van het gedicht bereikt. Blijkbaar
was hij tot aan deze verjaardag nog niet ‘van middelbare leeftijd’, of vond dat zelf in ieder geval
niet. Maar nu wel. Het begin van het leven is voorbij.
Het tijdsaspect is ook prominent in de eerste versregel. ‘Vandaag was ik’, niet: “vandaag ben ik”.
Het is al avond, de dag is al goeddeels voorbij. In dit gedicht gaan we blijkbaar terugkijken op die
dag. Misschien om hem af te ronden, misschien in een poging hem langer te laten duren.
De ‘ik’ komt in dit gedicht passief over. Als we kijken wat hij feitelijk doet, dan is dat typen,
‘persberichten’ versturen, en ‘het lege pand’ verlaten. Aan alle andere dingen die in het gedicht
beschreven staan, zit geen actie gekoppeld: ‘jarig’ zijn, ‘van middelbare leeftijd’ worden, ‘een
geheim’ hebben en dat ‘prettig’ vinden, ‘extra lang’ wachten. Het meest typerende voor de
passiviteit is de versregel ‘Niemand feliciteerde mij’. Hij had ervoor kunnen zorgen dat collega’s
hem kwamen feliciteren, maar heeft dat niet gedaan. Blijkbaar is de ‘ik’ ook niet zo close met één
of meerdere collega’s dat die wisten dat hij jarig was. De ‘ik’ is een eenling in deze groep, maar
voelt zich wel degelijk onderdeel van de groep. Dat blijkt misschien het duidelijkste uit het
voorzetsel in de versregel ‘als laatste van kantoor’. Er staat niet: “op kantoor”, dan zou het over
een werkplek gaan. Er staat ‘van kantoor’: het gaat over een gemeenschap. Dat zit ook impliciet in
‘stiekem’ (v1) en ‘een geheim’ (v5). Daarvoor moeten er andere mensen zijn die niet merken en
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niet weten dat de ‘ik’ jarig is.
Waarom vindt de ‘ik’ dat eigenlijk ‘prettig’? Dat prettige lijkt niet op de verjaardag zelf te slaan,
maar op het verborgen houden daarvan voor zijn collega’s. De ‘ik’ ‘wachtte extra lang’. Er staat
niet: ‘werkte extra lang door’, nee, ‘wachtte’, gewoon om het gevoel langer te laten duren. Puur om
langer te genieten. Voor iemand die ‘persberichten’ verstuurt als werk is het blijkbaar ‘prettig’ iets
te hebben wat hij niet openbaar hoeft te maken. Het ‘jarig’ zijn en hoe hij daarmee omgaat, is dan
ook het enige beetje intieme dat we van de ‘ik’ te weten komen. De rest is algemeen (‘man van
middelbare leeftijd’) of werkgerelateerd.
We weten dan ook niet zeker of de ‘ik’ zijn verjaardag wel of niet viert. We weten alleen dat hij het
niet op zijn werk heeft gevierd. Misschien is dit gedicht wel wat hij ’s avonds op zijn
verjaardagsfeestje zegt tegen één van de gasten. Misschien heeft hij wel veel vrienden, een
liefdevolle partner, een warme relatie met zijn ouders, goed contact met overige familie. Wie zal
het zeggen. Dit gedicht in ieder geval niet – er staat niets in over de persoonlijke omstandigheden
van de ‘ik’.
Het gedicht heeft een matter-of-fact toon. Geen enkele opsmuk. Klankovereenkomsten lijken
eerder vermeden te worden dan opgezocht. Er is geen vast metrum of ritme. Alleen vier
onderkoelde zinnen die over acht versregels zijn verdeeld. Het verschilt niet zoveel van een
‘persbericht’.
Een persbericht versturen is een erg indirecte vorm van communicatie. Het moet opgepikt
worden door iemand bij een krant, website, radio, tv of ander mediakanaal. Die moet er weer iets
mee doen, en dan komt de informatie bij slechts een deel van het publiek terecht, dat er ook nog
eens geen acht op hoeft te slaan. Als een dichter een gedicht heeft geschreven, heeft hij ook een
publicatiekanaal nodig (boek, podium, tijdschrift, website, etc) om een publiek te bereiken
waarvan het grootste deel geen interesse heeft in poëzie.
De vraag dringt zich op waarom de ‘ik’, die het juist prettig vond om zijn verjaardag niet
wereldkundig te maken, dat wel in een gedicht doet. Ten eerste is de groep waarmee hij de
boodschap deelt anders. De collega’s ‘van kantoor’ is een andere groep dan poëzielezers. Maar
misschien belangrijker is dat hij op het moment van het gedicht al ‘jarig’ is geweest. Het gedicht is
dan ook niet bedoeld om te laten weten dat de ‘ik’ jarig is. Het is geen uitnodiging voor een
verjaardagsfeestje. Het gedicht beschrijft hoe de ‘ik’ met zijn verjaardag is omgegaan. Jarig zijn, ik
begon ermee, doen we allemaal. Het gedicht zegt niet meer dan dat er een mens is, niet jong, niet
oud, van mannelijk geslacht, die op een kantoor persberichten verstuurt. En dat mens wil het
persoonlijke verborgen houden voor de andere mensen ‘van kantoor’. De analogie met het
dichterschap: er is een dichter die een mens is, niet jong, niet oud, van mannelijk geslacht. Dat
mogen we best weten. Hij schrijft gedichten, maar de persoonlijke omstandigheden van de dichter
blijven buiten het gedicht.

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

94

Het laatste woord van het gedicht is ‘verliet’. Het geeft net als de titel een afronding aan. Met dit
woord wordt het gedicht afgerond. De ‘ik’ verlaat het gedicht, ‘het lege pand’. Het ‘geheim’ van het
gedicht blijkt niets anders te zijn dan een verjaardag. Iets speciaals wat toch iedereen ten deel
valt. Bovendien is ‘jarig’ een lege constructie om het verstrijken van de tijd in een mensenleven
aan te geven. Het zegt niets over de inhoud van dat leven.
Het gedicht is een lege vorm.
___

Een steen openvouwen
Alexis de Roode
Uitgeverij Podium
ISBN 9789057598517
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EI44: Ronald Snijders – Net als in de film
De man in het trainingspak leeft,
maar ademt verleden
We dachten dat hij een flapdrol was
Meer vis dan mens
Net als in de film
Wisse stampt de trap weer op. ‘En bedankt!’
Onze ogen prikten,
in een roes
renden we naar de deur
Als boeven op jacht naar de diamant
Het duurt een fractie van een seconde,
en een eeuwigheid
Ik ben nog steeds op weg ergens naartoe
Net als in de film
Ik moet 10 kilometer hardlopen
om een ei te laten uitkomen
De ondretiteling staat vol foutn
Het leed tussen de regels
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Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Gelukkig, de ‘man in het trainingspak leeft’. Hij is niet dood. Blijkbaar moesten we daar wel voor
vrezen. Aanslag, oorlog, verkeersongeluk, hartaanval? Hij is niet dood, ‘maar ademt verleden’. Hij
is niet dood, maar blijkbaar al wel afgeschreven. En dat ondanks zijn ‘trainingspak’, zijn pogingen
om fit te blijven. Wie is die ‘man’, een acteur, een (oud-)sporter, een politicus, een voetbaltrainer,
een popster? Zoals het in die eerste twee versregels wordt voorgesteld: iemand die het voortleven
van het verleden in het heden belichaamt.
Dit idee is belangrijk in dit gedicht. Verleden tijd en tegenwoordige tijd worden in de eerste strofe
afgewisseld. Wat nu is en wat vroeger was, staan op dezelfde hoogte. Het verleden wordt
voorgesteld door de onvoltooid verleden tijd. Wat nu gebeurt, ‘duurt een fractie van een seconde,
en een eeuwigheid’. Dus: is snel voorbij, maar blijft lang van betekenis? Of: de ervaring van het
moment lijkt veel langer dan het feitelijk duurt, een vertraagde tijd? In beide gevallen kan het
slaan op een traumatische gebeurtenis, zoals toen ‘onze ogen prikten’ en we ‘naar de deur’
‘renden’. Een brand, een mortierinslag, een aardbeving?
En dan: ‘Als boeven op jacht naar de diamant’. We zijn van een traumatische gebeurtenis ineens
in een Kuifje of Bassie & Adriaan terecht gekomen. Hoe echt is het beschrevene?
Gebeurt/gebeurde het ‘in de film’, of ‘net als in de film’? Hoe kunnen we dat weten?
Opvallend is dat deze versregel met een hoofdletter begint. In het gedicht beginnen de versregels
die een los fragment zijn met een hoofdletter, maar de vervolgregels die erbij horen niet. Deze
versregel lijkt een bijstelling te zijn bij de versregel ervoor (‘renden we naar de deur’), maar begint
met een hoofdletter en staat dus blijkbaar ook op zichzelf.
Het is dan ook een krachtige beschrijving van (misschien kritiek op) de condition humaine in een
kapitalistische samenleving. Op jacht naar rijkdom, die we alleen van anderen kunnen stelen, ten
koste van anderen bereiken.
Maar misschien is de jacht mooier dan de vangst. Het proces, het onderweg-zijn, staat centraal in
de tweede strofe. ‘Ik ben nog steeds op weg ergens naartoe’. Anders dan ‘de diamant’ (als symbool
voor het doel van rijkdom) en ‘de deur’ (als symbool voor ontsnapping aan een levensbedreigende
situatie) in de eerste strofe is het doel hier een vage plaatsaanduiding, die symbool kan staan voor
om het even welk doel.
En dan weer: ‘Net als in de film’, weer met een hoofdletter, een zelfbewuste uitspraak, die in
combinatie met het ‘onderweg’ zijn uit de vorige versregel de aloude notie van de queeste nog
maar eens in herinnering roept, die ook in de hedendaagse films diverse verschijningsvormen
kent.
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Voor het completeren van de queeste is ‘nog 10 kilometer hardlopen’ nodig. Dit grijpt terug naar
‘het trainingspak’ aan het begin. Maar het resultaat is ‘een ei te laten uitkomen’. Een nieuw leven
te laten (of te gaan) beginnen.
In zeker zin is het gedicht hier afgelopen. Het eindpunt is bereikt met ‘een ei’. De structuur van
het gedicht is een toenemende fragmentatie: van een lange strofe van 12 versregels naar een korte
strofe van 4 versregels naar twee losse versregels aan het einde. De twee meerregelige strofen
hebben beide de titel als versregel in zich. De eerste strofe gaat over een ‘we’, de tweede over een
‘ik’ – dus ook in vertelinstantie een toenemende fragmentatie. De twee losse versregels aan het
einde zijn onpersoonlijk.
‘De ondretiteling staat vol foutn’: er is sprake van een “ondertiteling”, ‘net als in de film’. Maar die
ondertiteling is niet correct, misschien omdat ij niet overeenkomt met de zinnen die in ‘de film’
uitgesproken worden. Hoewel de typefouten in de versregel eerder suggereren dat de
“ondertiteling” taalkundig niet zorgvuldig is. Zo leggen die typefouten de nadruk op het talige
aspect van de versregel, en bij extensie van het hele gedicht.
Iets soortgelijks gebeurt in de laatste versregel. Niet alleen gaat het hier expliciet over ‘de regels’,
maar ook is de versregel zelf ambigu. We kunnen ‘leed’ opvatten als onvoltooid verleden tijd van
“lijden”, ‘het’ wordt dan het onderwerp van de zin. We kunnen ‘leed’ ook opvatten als zelfstandig
naamwoord, de laatste versregel is dan geen volledige grammaticale zin.
Er gebeuren nog twee dingen in die laatste versregel. Zo roept ‘de regels’ natuurlijk ook
voorschriften, wetgeving, conformisme op. De versregel -en wederom bij extensie het hele
gedicht- krijgt hiermee een cultuurkritische, misschien zelfs politieke lading. Daarnaast legt deze
laatste versregel de nadruk op ‘het leed’. We zagen dat het gedicht eerder wat echt is en wat niet
problematiseerde. Hier lijkt het ons erop te wijzen dat ‘het leed’ wel degelijk echt is. Het bestaat
‘tussen de regels’.
Ik heb in mijn beschouwing over het gedicht hierboven wederom geen aandacht besteed aan het
concept van de bundel en hoe het gedicht tot stand is gekomen. Dat levert voor dit gedicht wel
degelijk extra betekenislagen op. Het gedicht is ontstaan uit krantenkoppen van enkele kranten in
een week in 2016. Het gedicht gaat daarmee dus ook over actualiteit en hoe die als ‘een film’
wordt gepresenteerd, hoe echt die is, of die verleden tijd is op moment dat we de krant lezen. Het
verklaart ook de fragmentatie van het gedicht. Het geeft ook aanleiding voor mooie
(be)spiegelingen: de krantenkoppen zijn een vorm van “boventiteling” waar het gedicht het over
“ondertiteling” heeft. En dat ‘leeft, maar ademt verleden’, slaat dat ook niet op de papieren media
waaruit het gedicht is ontstaan?
Hoe interessant het concept ook is, het heeft alleen zin als de geselecteerde en bij elkaar
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geplaatste koppen verbanden met elkaar aangaan en zo betekenis krijgen in een nieuwe context.
En daar heb ik met het grootste deel van deze beschouwing naar willen kijken.
___

Kopdichtbundel
Ronald Snijders
Uitgeverij De Harmonie
ISBN 9789463360104
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EI45: Erwin Steyaert – Gedicht voor
Molly Bloom
O Molly, ’s nachts proef ik op mijn tong,
al jouw labialen, je O’s en Y’s,
rondingen en richtingwijzers van klinkers
naar jouw kusten, o ja, Molly, jouw ja,
voor de tijd die het duurt, toegewijd,
en rond en klef, de ongewijde hostie
in het tabernakel van je warme mond,
en de consecratie van je L, Molly,
de palataal van je oksels en lenden,
van je leest en vochtige ogen, één
en al glinstering in het parelmoer
van goedkope schmink, en je B’s, Molly,
Babylonische roem uit Dublin, gebazel
en gehijg in de cups van je bloemen,
je B’s, als brandnetels op de lippen
van de mannen, mannen, Molly,
mannen, de vloei van je M, de alfa
en omega van je naam, mirre
van Melchior, muskaat uit Gibraltar,
wier van je Ierse zee, je maakt je
tot mijn strand met je M, Molly, tot in
de meeuwen der meeuwen mijn Molly.
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Gepubliceerd op: maandag 29 mei 2017
door: Eric van Loo

Ik ben vaak geneigd een gedicht te letterlijk te nemen, de woorden te lezen voor wat ze zijn. Dat
kan een belemmering zijn bij het genieten van poëzie. Maar soms ook een sleutel bij de
interpretatie. En als er één gedicht is dat erom schreeuwt om letterlijk genomen te worden is het
wel ‘Gedicht voor Molly Bloom’ van Erwin Steyaert.
Molly Bloom is een van de hoofdpersonen uit Ulysses (1922) van James Joyce. Zij sluit het boek
af met een indrukwekkende (innerlijke) monoloog, liggend in bed naast haar echtgenoot Leopold
Bloom, die zij eerder in het boek ontrouw was. Zij vertegenwoordigt bij uitstek het vrouwelijke
aspect in deze omvangrijke en baanbrekende roman. In het Nederlands krijgen we daarbij ook
nog de connotatie ‘mollig’ cadeau.
Het is dus niet zo vreemd dat de dichter in zwijm valt bij haar naam. Maar wat doet die komma
daar aan het eind van de eerste regel? En hoezo ‘al jouw labialen’? Er staan er welgeteld twee in
haar naam: de M en de B. De L valt hier niet onder, zoals we ook later in het gedicht zullen zien.
De opening van het gedicht is uiterst sensueel. Vanuit het proeven van de naam associeert de
dichter verder. Met ‘rondingen’ doelt hij op de O, maar er klinkt natuurlijk tegelijkertijd heel wat
anders mee. De ‘richtingwijzers’ zullen betrekking hebben op de Y. Van een afstandje ziet een
oude wegwijzer er vaak uit als een T, maar soms, onder een bepaalde hoek, als een Y. Zou ‘jouw ja’
ook verwijzen naar de Y van Yes, door ‘jouw’ op te vatten als ‘in jouw taal’? Enig naspeuren
bevestigt dit vermoeden. En meer dan dat. De monoloog van Molly in Ulysses begint en eindigt
niet alleen met het woord ‘yes’, het woord duikt zelfs de hele tijd op als stopwoord, als
instemming, als aanmoediging: ‘and first I put my arms around him yes and drew him down to
me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes
I will Yes.’
In de tweede strofe borduurt de dichter met verve voort op de vorm van die andere klinker, de O.
Rond als een hostie. De toewijding van Molly is onzeker: ‘voor de tijd die het duurt’ (anticiperend
op de slotregel: de tijdelijkheid van het aardse tegenover het eeuwige goddelijke). En hoewel de
hostie die tijdens het avondmaal wordt gegeven vooraf door de priester gewijd is, spreekt de
dichter hier van een ‘ongewijde hostie’. Immers, de lust stond in de kerk –officieel althans– in een
kwaad daglicht. De tabernakel is de kluis in een kerk waar de gewijde hosties, die volgens de
rooms-katholieke geloofsleer daadwerkelijk veranderd zijn in het lichaam van Jezus, worden
bewaard. Maar ‘de tabernakel van je warme mond’ heeft op een volstrekt ander lichaam
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betrekking. Mooi hoe dit tenslotte uitmondt in een ‘consecratie’ van de L, een term die eveneens
aan de eucharistieviering ontleend is.
Palataal is een technische term uit de fonetiek, waarmee klanken omschreven worden die
gevormd worden door het contact van de tong met het harde verhemelte. Maar in de context van
dit gedicht klinkt ‘palataal’ mij als een lyrische term in de oren. De dichter gaat op zoek naar de L
in het vrouwenlichaam, zoals de hoek tussen romp en armen, en associeert vrijelijk met L-klanken
om zijn gedroomde geliefde te bezingen.
Let op het meervoud van ‘je B’s’, hoewel er maar één B in de naam ‘Molly Bloom’ voorkomt. De B
is allang geen letter meer, maar staat hier voor de borsten waar de dichter naar smacht en over
fantaseert. Dan realiseert hij zich tot zijn schaamte (hij brandt zijn lippen) dat hij niet de enige
man is die op deze manier naar Molly (naar een vrouw, naar de vrouw) verlangt.
Om moeiteloos door te gaan op wat de M, de eerste en laatste letter van haar naam, allemaal bij
hem oproept. De mirre die Melchior, één van de drie koningen, bij zich gedragen zou hebben
(voor wat het waard is: Melchior bracht goud mee, Caspar droeg de mirre). Muskaat uit Gibraltar.
Wier uit de Ierse zee. Wier? Waarom niet: als je de M omkeert krijg je vanzelf een W. En daarmee
keert ook het beeld van de ‘kusten’ uit de eerste strofe terug, en wel in het strand waar de dichter
zich op neer wil vleien.
En zo is ‘Gedicht voor Molly Bloom’ eigenlijk een gedicht van Molly Bloom, een ode aan de letters
die haar naam vormen. Voor elke letter lijkt de dichter een regel langer nodig te hebben. Van
ongeveer twee regels voor de Y en drie voor de O tot zes regels voor de M. Wat een vondst: ‘tot in
de meeuwen der meeuwen’. Willoos wordt ‘ik’ op de Ierse kust geworpen. Meeuwen, eeuwen: het
is hem om het even, zolang Molly maar de zijne is.
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___

Alleen van kale reizen kom je thuis
Erwin Steyaert
Uitgeverij P
ISBN 9789492339287
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EI46: Piet Gerbrandy – damp (fragment)
‘Zout is de schoot die ijskappen opslokt
droog de woestijnwind die zengt wat zich vruchtbaar verhief.
Renten dalen. Waarde blaast zich op.
Kiemen tieren weerbaar in klinieken.
Vluchten worden achtloos neergehaald
in regens van speelgoed en kots.
Voor elk chagrijn verkoopt men medicijnen.
Ik hoor hoe zieke baarden in kutten knippen
zie naaifabrieken breken
weet mijn liefste gegevens ontheiligd
lees hoe men op oevers en stroken besneden varkensvlees verbrandt
de eenhoorn verminkt om zijn poeder.
Maar ik zit hier.’
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Gepubliceerd op: maandag 5 juni 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht begint met twee versregels die qua metrum dactylisch van aard zijn. Inhoudelijk
lijken ze over klimaatverandering te gaan. De zee die door opwarming de ‘ijskappen opslokt’ en
‘de woestijnwind’ die alle groei onmogelijk maakt. Tegelijk gaan de regels ook over begin en einde.
Een ‘schoot’ brengen we meestal in verband met baren, nieuw leven scheppen dus, zoals de zee
wordt gezien als de bron van alle leven. Maar hier betekent de schoot juist een einde, zoals ook ‘de
woestijnwind’ een einde is voor wat ‘vruchtbaar’ groeide. De natuurkrachten water, aarde, lucht
en vuur spelen hier samen in een eindtijd.
Dan verandert het gedicht van toon. Het metrum wordt een trocheus, de regels korter. Er komen
twee versregels na elkaar die worden beheerst door een langgerekte klank. Eerst de aa-klank in v3
met ‘da-‘, ‘waar-‘ en ‘blaast’, en dan de ie-klank in v4 met ‘Kie-‘, ‘tie-‘ en ‘-nie-‘. Er is een
verbinding tussen deze twee versregels door de lange aa-klank van ‘weerbaar’ (v4), die bovendien
ook met een w begint en net als ‘waarde’ in v3 de derde versvoet is. Samen vormen ze een echo
van Lucebert.
Inhoudelijk gaat het in v3 over economie: dalende ‘Renten’ en waardebubbels die op de beurs
knappen. Tegelijk kunnen we ook denken aan het idee van het rentmeesterschap van de aarde.
Ook dat, getuige de eerste twee versregels, daalt. En bij het woord opblazen denken we
tegenwoordig toch vooral aan aanslagen. Tegelijk staat er -als we de w even wegdenken- in v3
‘aarde blaast zich op’. We blijven dus sterk verbonden met het idee van klimaatverandering.
Opvallend is dat hier ook de economie meedoet in de malaise. Het standaard beeld is toch dat we
afzien van de maatregelen tegen klimaatverandering om de economie goed te laten draaien.
En wat betekent het dat de ‘kiemen tieren’? Gaan ze schreeuwend tekeer? Groeien ze welig? En
dat ‘in klinieken’ in tegenstelling tot de natuur waar dat onmogelijk is geworden (v1-2)? Hebben
we het hier over kunstmatige inseminatie? Of juist abortus? In ieder geval lijkt er een spanning te
zijn tussen het natuurlijke en het kunstmatige.
Versregels vijf en zes vormen samen een zin. Het metrum blijft nog de trocheus in v5 als het lijkt
te gaan over het neerhalen van de MH17. Maar in de bijstelling van v6 wordt het metrum weer
dactylisch en inhoudelijk gaat het ineens over ‘speelgoed en kots’. Speelt hier een tegenstelling
van het publieke versus persoonlijke domein? Iemand die het nieuws over het neerhalen
verneemt terwijl ij een ziek (‘kots’) kind heeft?
Worden ‘vluchten’ echt ‘neergehaald’? Of is dit een ouder die met een stuk ‘speelgoed’ ‘vluchten’
maakt boven een baby of jong kind en dat steeds op het kind laat “neerstorten”?
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We kunnen verschillende verbanden maken met de laatste versregel van deze strofe. De
‘medicijnen’ kunnen slaan op antidepressiva om om te gaan met de klaagzang in de voorgaande
versregels van alles wat er mis is in de wereld. We kunnen denken aan een postnatale depressie.
De ‘medicijnen’ sluiten tenslotte ook aan bij het idee van het zieke kind.
De versregel kent een binnenrijm ‘-grijn’ / ‘-cijn-‘ dat suggereert dat de ‘medicijnen’ niet alleen
voor de bestrijding van medisch erkende ziekten zijn. Het geeft een beeld van overvloed: zijn al
die medicijnen nu echt nodig? Het centrale woord is ‘verkoopt’ en de versregel is een kritiek op de
consumptiemaatschappij. Ook de vorm speelt mee in het tonen van de overvloed: het binnenrijm
en het jambische metrum zouden beter uitkomen als de laatste twee letters weggelaten zouden
worden en er ‘medicijn’ in enkelvoud zou staan. Door de toevoeging van ‘-en’ komt de
overbodigheid van de overvloed sterk naar voren.
In de tweede strofe is er sprake van een ‘ik’ die hoort (v8) en ziet (v9) en daarna ‘weet’ (v10) en
leest (v11). Het woord ‘ik’ wordt in de strofe niet herhaald. Het staat helemaal aan het begin, is het
enige woord in de strofe dat tegen de linker kantlijn staat. Het is een anker, een vast punt van
waaruit de wereld kan worden waargenomen en geïnterpreteerd.
Inhoudelijk gaat de tirade tegen alles wat er mis is in de wereld door. In v8 kunnen we de ‘zieke
baarden’ metonymisch opvatten als mannelijke personen en gaat het ‘in kutten knippen’ over
vrouwenbesnijdenis. We vatten dat bijvoeglijk naamwoord ‘zieke’ dan op als “geestesziek”. Maar
tegelijk roept het associatief ook ziekenhuizen in herinnering, waar ‘in kutten knippen’ ook wel
gebeurt – als dat nodig is bij een bevalling.
En de ‘naaifabrieken’ in v9, slaat dat op sweatshops, of op prostitutie? Waarschijnlijk allebei. In
v10 zijn of worden ‘mijn liefste gegevens ontheiligd’. Dat woordje ‘mijn’ is de eerste keer in het
gedicht dat het om iets persoonlijks van de ‘ik’ lijkt te gaan. Zo vatten we ‘mijn liefste gegevens’ op
als persoonlijke gegevens in computerbestanden van allerlei instellingen waar ze “onveilig” zijn.
Dat woord staat er niet, maar wordt door de klankovereenkomsten met ‘ontheiligd’ wel
opgeroepen. Tegelijk zijn ‘gegevens’ letterlijk opgevat dingen die gegeven zijn. Materiële of
immateriële dingen, overtuigingen, personen die de ‘ik’ cadeau gekregen heeft. En die ‘weet’ de
‘ik’ ‘ontheiligd’. Het gaat hier anders dan in eerdere versregels niet over een waarneming maar
over een opvatting. We komen hier in combinatie met ‘ontheiligd’ op religieus vlak, waar we ook
de ‘zieke baarden’ van v8 onder kunnen scharen, en zeker ook de inhoud van v11.
Daarin gaat het over ‘oevers en stroken’ en dan denken we al snel aan de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook waarover we zo vaak lezen. Een onpersoonlijke ‘men’ die we ook al in de laatste
versregel van de eerste strofe tegenkwamen ‘verbrandt’ daar ‘besneden varkens’. Zowel de joden
als de moslims eten geen varkensvlees, maar verbranden? Zowel joden als moslims worden
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besneden. De versregel lijkt vooral de overeenkomsten te willen aangeven – en daarmee de
absurditeit van het ‘varkens’ verbranden. Ook als we de ‘varkens’ opvatten als op een
denigrerende manier verwijzend naar mensen.
De laatste versregel van de tweede strofe verwijst naar ‘de eenhoorn’, een mythisch dier dat
symbolisch staat voor puurheid. In die zin contrasteert het met de ‘varkens’ in de versregel ervoor.
Het ‘poeder’ van de eenhoorn zou volgens de overlevering geneeskrachtig zijn. Hierdoor ontstaat
een verband met de ‘medicijnen’ aan het einde van de eerste strofe. Zo eindigen beide strofen na
een opsomming van ellende met een vorm van tegengif, dat in beide gevallen kritisch wordt
bekeken. Hier gebeurt dat door het woord ‘verminkt’, hetgeen een negatief waardeoordeel
inhoudt.
‘Maar ik zit hier’ besluit het gedicht. Spreekt hier passiviteit en berusting uit, of juist
machteloosheid en woede? Al die misstanden, al die vernietigende krachten, waar de krachten
van nieuw leven tegenover staan, de ‘ik’ staat erbuiten, zelfs als het hem of haar persoonlijk raakt.
Het gedicht houdt vele tegenstellingen in balans. Vernietiging vs nieuw leven, kunstmatig vs
natuurlijk, persoonlijk vs onpersoonlijk, actualiteit vs eeuwigheid, mythisch-religieus vs plastisch
lichamelijk.
Het idee van nieuw leven dat door het hele gedicht heen speelt, kunnen we linken aan de positie
in de bundel waar het het begin is van een dialoog (vandaar ook dat het geheel tussen
aanhalingstekens staat).
De inzet van die dialoog, weten we nu, is allesomvattend.
___

Steencirkels
Piet Gerbrandy
Uitgeverij Atlas Contact
ISBN 9789025450366
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EI47: Ruben van Gogh – alles wat ik nog
zeggen zal

alles wat ik nog zeggen zal
ligt al in stilte klaar
als sneeuw
in een dal, die wacht
of zij een lawine worden zal
waarin ik mee word gesleurd
of dat er niets gebeurt
hoogstens een diertje
er zijn spoor in achterlaat
voordat het met de lente
weer vergaat tot wat water
in een beginnend riviertje
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Gepubliceerd op: maandag 12 juni 2017
door: Remco Ekkers

De Kroatische Nikola Tesla (1856-1943) wordt beschouwd als een van de grootste ingenieurs en
uitvinders aller tijden.
Een bijzonder gave was zijn vermogen om voorstellingen te maken van ontworpen machines, die
hij virtueel kon laten proefdraaien. Je kunt het vergelijken met een componist die een sonate in
zijn hoofd eerst ‘hoort’ en daarna alleen maar hoeft op te schrijven, of met een dichter die zonder
papier en potlood een gedicht ‘afschrijft’ in zijn hoofd.
In 2012 ging NIKOLA – a Techno Opera in 4D Sound in première, waarvoor Ruben van Gogh het
libretto in 50 gedichten schreef, op muziek van Paul Oomen. De gedichten werden in het Engels
vertaald door Donald Gardner.
Onlangs verscheen een aparte uitgave Nikola, een soort van antenne.
In de bundel staan rondzwevende gedachten van een instantie die zich verbindt met Tesla en de
lezer kan er zich in herkennen.
De dichter schrijft in het voorwoord:
In deze bundel is het echter de lezer die onderhevig is aan ‘de Nikola’; hij/zij verneemt, ieder voor
zich, rondzwevende gedachten, waarbij in het midden blijft van wie die gedachten zijn, of door
wie zij worden opgeroepen. Bij iedere lezer opnieuw. Vandaar dat ieder exemplaar van deze
bundel een eigen eenmalige en unieke volgorde van gedichten kent.
De bundel bestaat in een theoretische oplage van 39! (zegge 39 faculteit) exemplaren, dat zijn bij
benadering 2 tot de macht 46 boeken: dit is daar slechts één van — het belangrijkste, dat spreekt.
Dat laatste lees ik als ironie. Ik vraag me af wat de meerwaarde is van een dergelijke uitgave. Ja, ik
begrijp dat de dichter het rondzwevende wil benadrukken, maar de woorden komen toch uit zijn
pen, in een bepaalde volgorde. Hij is de instantie die zich verbindt met Tesla en de lezer, in ieder
geval deze lezer, wil daar in meegaan.
Het idee van de dichter als antenne, die rondzwevende woorden en gedachten opvangt en toont,
vinden we prominent aan het begin van dit gedicht. De woorden zijn er al, en kunnen, zoals het
gedicht in de vergelijking met sneeuw laat zien, aan verschillende vormen meedoen. Dit idee van
woorden die onafhankelijk bestaan – misschien zelfs leven – doen denken aan een fragment van
Cees Nooteboom:
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Eskaders gedichten zijn op zoek naar hun dichters.
Ze dwalen zonder commando door het grote district
van de woorden
en verwachten het aas van hun volmaakte,
gesloten, gedichte, gemaakte
en onaantastbare
vorm.
Ruben van Gogh wil kennelijk geen gesloten, gemaakte en onaantastbare vorm. Dat is hem te
modernistisch. Zoals de woorden aan verschillende vormen kunnen meedoen, zo kunnen de
“gedichten” in deze bundel (die we misschien beter “fragmenten” kunnen noemen) verschillende
volgordes binnen de bundel aannemen. De opera mocht ook niet klassiek narratief. Dat begrijp ik
in verband met Tesla.
Van Gogh heeft altijd al belangstelling gehad voor het spirituele, voor uitvindingen, voor science
fiction, vanuit be- en verwondering, waarbij ethische connotaties niet worden geschuwd.
Het heeft te maken met een universeel bewustzijn, in wording wellicht, zich ontvouwend in ons
bewustzijn en misschien is het onze ‘opdracht’ daaraan bij te dragen met en tijdens ons leven. Er
gaat geen bewustzijn verloren. Alles is informatie in bekende en voor ons nog onbekende vorm. Er
zijn ook boeddhistische noties van vol-ledigheid. Het nirwana is tegelijk vol en leeg, bewust en
onbewust, zijn en niet-zijn. Uit het niets komt iets, dat weer verdwijnt in niets.
Het libretto van de opera is de moeite waard om los van de muziek te lezen.
Overigens kan de lezer de muziek van Paul Oomen beluisteren op https://vimeo.com/76139103.
De vertolking van de zangers is bepaald indrukwekkend.
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Nikola, een soort van antenne
Ruben van Gogh
Uitgeverij crU
ISBN 9789079993161
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EI48: Marije Langelaar – Optellen
Tellen de dagen dat het zin heeft, dat hij honger
heeft, thuisblijft, zijn jas vergeet, meegaat,
stilzwijgt, zijn veters strikt, dooreet,
moddergooit, wazig is, opstandig, bloedend,
doodmager, projectielig.
Leggen onze gevoelens daaromtrent in
doordringende kleuren op tafel, heldergeel,
jammerzwart, gekoesterd bruin, levend rood, mul
groen, bruin in draden, in frommels, in klonten, in
scheuren.
Nodigen rook, wolken, elektriciteit, gevoelens,
angsten, aura uit in bewaarpot.
Sluiten.
Gaan ernstig kijken.
Tellen de tabellen en kleuren op. Uitkomst is een weiland
om het even waar omstreeks een uur of tien
met een vlieger die hard trekt.
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Gepubliceerd op: maandag 19 juni 2017
door: Eric van Loo

Het gedicht valt met de deur in huis. Een infinitief of meervoudsvorm, beide opties staan open.
Als het een meervoudsvorm is, ontbreekt het onderwerp. Wie tellen de dagen? Wij, jullie, zij? En
wat heeft zin? We kunnen dit opvatten als: zolang als het zin heeft, zolang het nut heeft. Met de
‘hij’ die aan het eind van de regel geïntroduceerd wordt klinkt ook mee: ‘dat hij zin heeft’. En moet
de onuitgesproken ‘ik’ hem dan zijn zin geven, ter wille zijn?
Ondertussen neemt ‘hij’ de eerste strofe volledig over. Wat hij doet bepaalt wat er gebeurt, zelfs
wat hij niet doet. In eerste instantie gaat het om hele gewone huiselijke zaken. Maar ‘thuisblijft’ of
‘meegaat’ kan natuurlijk ook iets zeggen over in hoeverre of hoe vaak ‘hij’ nog als een ‘wij’ wenst
op te treden. Met ‘stilzwijgt’ en ‘dooreet’ wordt een gespannen stilte aan tafel geschetst. Maar de
stilte duurt niet lang: er wordt met modder gegooid. De ‘hij’ is daarbij afwisselend dader en
slachtoffer, althans in de vier woorden in v4. De strijd put hem uit. De laatste twee woorden zijn
neologismen. ‘Doodmager’ klinkt als een variant van, of misschien zelfs als een overtreffende trap
van broodmager. ‘Projectielig’ is een lastig woord. Het klinkt een beetje ‘iel’. Misschien ligt het in
het verlengde van ‘moddergooit’, maar bij ‘projectielig’ heb ik toch meer het gevoel dat ‘hij’ hier
zelf slachtoffer is, het voorwerp waarmee gegooid wordt.
De tweede strofe maakt melding van ‘onze’ gevoelens. Dat suggereert, dat het ontbrekende
onderwerp waar wij aan het begin van deze bespreking naar zochten een ‘wij’ is. Misschien stond
dat ‘wij’ er nog wel in de eerste versie van het gedicht: ‘Wij tellen de dagen dat het zin heeft’; ‘Wij
leggen onze gevoelens (…) op tafel’. Hoeveel wint het gedicht aan spanning door dit ‘wij’ weg te
laten! Waarmee natuurlijk tegelijkertijd gezegd wordt: er is geen ‘wij’ meer. Al is dat een conclusie
die ik pas trok nadat ik het gedicht een aantal keren gelezen had.
Vervolgens worden in de tweede strofe ‘gevoelens daaromtrent’ op tafel gelegd. En wel
‘doordringende kleuren’, wat wijst op een openhartig gesprek, waarin men elkaar eens flink de
waarheid zegt. Langelaar verveelt ons niet met trieste anekdotes. Strofe twee is een abstracte
schildering, waarin kleuren een eigen leven gaan leiden. ‘Jammerzwart’: er wordt gejammerd, of
misschien nuchter geconstateerd dat het jammer is dat het zo gelopen is. Het bruin heeft een
belangrijke rol. In eerste instantie als iets dat ‘gekoesterd’ werd en misschien nog steeds wordt, en
vervolgens als iets dat in steeds verder uit elkaar vallende vormen op tafel wordt gelegd, totdat de
scheuren (breuk) zichtbaar worden. Dit lezend ervoer ik wat meestal in een ruzie gebeurt: het gaat
nauwelijks meer om wat er gezegd wordt, maar vooral om hoe het gezegd wordt. Pure emotie:
levend, koesterend, klagend en verdrietig (jammer), zwaar en onbegaanbaar (mul). Hoe zal dat
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aflopen? Zoals het meestal afloopt: men wordt moe, of één van beiden loopt met slaande deuren
weg.
Of men probeert tot een vergelijk te komen, zoals in strofe drie. De opsomming rook t/m aura
doet denken aan een reinigingsritueel zoals in een zweethut plaatsvindt, waarbij ook bepaalde
energieën en krachten worden uitgenodigd. Of creëert rook een mistgordijn? Alle extreme
uitingen worden in (een) bewaarpot gestopt, het zoveelste neologisme in dit gedicht, dat net als
‘doodmager’ zo vertrouwd klinkt dat je verbaasd bent dat het niet in het woordenboek staat.
‘Bewaarpot’ klinkt als doofpot. Of misschien juist niet: alle argumenten en voorvallen worden
bewaard, om in een volgend gevecht opnieuw te kunnen worden ingezet. Maar voor dit moment:
Sluiten. Een briljant korte regel, waarin vorm en inhoud samenvallen.
De storm is gaan liggen, het gedicht nadert zijn einde. Men zet een ernstig gezicht op terwijl de
balans wordt opgemaakt. De tabellen lijken te verwijzen naar gebeurtenissen, zoals verwoord in
de eerste strofe. De kleuren zijn gevoelens zoals geschilderd in de tweede strofe. Het optellen van
tabellen is een beetje slordig: we kunnen in een tabel alle getallen in een bepaalde kolom optellen,
maar de tabel zelf optellen zal niet gaan. Hoe dan ook: er ontstaat een vreemde, moeilijk te
interpreteren uitkomst. Dat is niet zo verwonderlijk als je zulke verschillende zaken probeert op te
tellen. (Niet voor niets heet een van de volgende gedichten ‘Appels en peren’.) De voorlaatste regel
is grammaticaal lastig. Als we ‘waar’ als een betrekkelijk voornaamwoord lezen (een weiland
waar…) ontspoort de zin. We krijgen wel een grammaticaal kloppende zin wanneer we ‘waar’ als
een bijwoord opvatten, en een korte pauze of komma na ‘waar’ denken. Het weiland wordt dan
dubbelzinnig gespecificeerd: heel globaal (‘om het even waar’) en vrij nauwkeurig (‘omstreeks een
uur of tien’). En met die vlieger kunnen we alle kanten op. In eerste instantie lijkt de dichter met
de overgang naar een weiland met een vlieger vooral een surrealistisch effect te beogen. Maar ook:
weg van hier, even lekker met de kop in de wind lopen. Een vlieger heeft daarbij een mooie
paradoxale kant: juist door een tegenkracht uit te oefenen gaat de vlieger de lucht in. Misschien
geldt dat ook voor een relatie, hard werken en dan toch zien dat het de andere kant opgaat. Of
gaat deze vlieger niet op?
Laten we tot slot nog een keer teruggaan naar de eerste strofe. ‘Tellen de dagen dat het zin heeft’:
er zijn steeds minder van dat soort dagen, dagen dat het zin heeft om bij elkaar te zijn. De titel van
het gedicht laat zich nu lezen als een aansporing, aan de verder in het gedicht nogal afwezige ‘zij’,
om de balans op te maken. De uitkomst laat zich raden. (Spoiler: het volgende gedicht in de
bundel heet ‘Vertrek’.)
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Vonkt
Marije Langelaar
Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN 9789029511681
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EI49: Antoinette Sisto – Diner voor twee
Neem een bovengemiddeld slimme man
kies een bekoorlijke vrouw
geef de vrouw dat beetje koketterie
dat ruim door de beugel kan, onzichtbare lipstick
de man geen sigaret
maar een kalm gebaar van handen
zonder trouwring
zoek een decor bij elkaar
intieme muren, een goed verlicht restaurant
een kamerscherm
dat toch niet formeel aandoet.
Laat obers met zwarte vlinderstrikjes
hen bedienen met discretie, zonder tolken of
overbodige vorken, ervoor waken
dat ze geen wijn morsen
op haar met ijver uitgekozen jurk.
Laat hen niet meer dan twee ons vlees
per persoon eten.
Voeg beslist geen strijkers toe
maar laat van tijd tot tijd
passende geluiden vallen
het zachte tinkelen van metaal
tegen porselein de aandacht
van verlegen blikken afleiden
servetpunten die de lippen teder deppen
na elk met zorg gekozen woord
dat toch spontaan op de tong uiteenvalt.
Let op zonder te veel zout of bittere nasmaak.
Laat emoties hoog oplopen
een reden om het af te zoenen
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op de drempel van de buitendeur zonder glas.
Maak dat ze tenslotte verdwijnen
hun schaarse woorden, de lichamen wit
tegen het donker, wanneer de avond sneller valt.
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Gepubliceerd op: maandag 26 juni 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht gaat -getuige de titel- over een ‘diner’. Het begint met ‘Neem een’. Het is dus een
“recept” (het is in de bundel ook onderdeel van de serie ‘Recepten’). Hoe eenvoudig deze
constatering ook is, toch is het idee van een recept in dit gedicht niet enkelvoudig.
Ten eerste is een “recept” een voorschrift voor het bereiden van eten. Buiten het culinaire domein
gebruiken we het soms metaforisch, maar meestal kiezen we dan voor een ander woord zoals
“stappenplan”. Het woord “recept” gebruiken we verder in het medische domein, als voorschrift
voor medicijnen van een arts.
Hier gaat het over eten, maar toch ook niet. Het gedicht noemt ‘wijn’ en ‘vlees’, maar verder
hebben we geen idee wat er tijdens het ‘diner’ genuttigd wordt. Het “recept” van dit gedicht gaat
over alles om de gerechten heen. Het betreft niet zoals gebruikelijk bij een recept de fase van het
bereiden van de dis, maar de fase van het verorberen daarvan, het dineren. Het gedicht beschrijft
een “recept” voor de samenstelling van zo’n ‘diner’, en volgens de titel: voor twee personen. Maar
wie stelt nou zo’n diner samen? Een restauranthouder? Maar die heeft weinig invloed op de
gasten. Of die een ‘trouwring’ hebben, of met hoeveel ‘ijver’ een ‘jurk’ is ‘uitgekozen’. Het lijkt dus
meer een “recept” te zijn om een diner te ensceneren. Voor een filmmaker of een schrijver.
We zien dat ook terug in de beschrijving van de personages. Die zijn belachelijk stereotiep.
Eigenlijk zijn het geen beschrijvingen van personages, maar het oproepen van het idee van
personages. Lege mallen waarin personen kunnen worden ingevuld. Eigenlijk geldt hetzelfde voor
de restaurantsetting waarin het ‘diner’ plaatsheeft. We krijgen geen enkele bijzonderheid die wijst
op een specifiek restaurant. Het zou overal kunnen zijn.
Het geheel is een lege huls zonder inhoud. Wat de personages eten tijdens het ‘diner’ komen we
niet te weten. Waarover hun ‘met zorg gekozen woord’en gaan, komen we evenmin te weten.
Ondanks de titel lijkt het niet over slechts ‘twee’ personages te gaan. De ‘verlegen blikken’ in de
vierde strofe horen bij een aftastend en onzeker begin van een liefdesrelatie. De ‘reden om het af
te zoenen’ uit de laatste strofe hoort meer bij een later stadium van zo’n relatie. Het zou natuurlijk
ook over hetzelfde stel in een andere tijd kunnen gaan.
Verder valt het op dat er in dit “recept” veel aandacht wordt geschonken aan wat je NIET moet
doen. In een recept staan gewoonlijk de uit te voeren handelingen. Maar hier staat vooral veel wat
er niet moet zijn, of niet moet gebeuren. Zo mag het ingrediënt ‘man’ geen ‘trouwring’ hebben en
ook ‘geen sigaret’. Eén van de belangrijkste stappen is het NIET toevoegen van ‘strijkers’. We
kunnen deze ontbrekingen moreel en esthetisch duiden, maar het gedicht gaat er consequent mee
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door: ‘geen wijn morsen’, ‘onzichtbare lipstick’, ‘zonder tolken of overbodige vorken’, ‘zonder te
veel zout’, ‘buitendeur zonder glas’. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de in het gedicht
beschreven scène (of scènes) niet af is. Er blijven mogelijkheden open. De scene is vluchtig, wordt
niet geconcretiseerd. Het gedicht roept de personages en de setting op, maar die worden nergens
helemaal reëel. Het blijven schimmen. De laatste stap van het recept is dan ook om alles weer te
laten ‘verdwijnen’.
Het idee van een “recept” is het volgen van een procedure. Dit gedicht geeft een “recept” over de
omstandigheden van het consumeren. Over het proeven van een ‘met zorg gekozen’ woord dat
‘spontaan op de tong uiteenvalt’. Het is dus niet zo gek om te denken dat het gedicht over lezen
gaat. Misschien zijn de instructies van het “recept” dus voor de lezer. Roep in je verbeelding de
personages en de restaurantsetting op. Zie je nu meer details dan er in het gedicht staan?
Waarschijnlijk wel. We vullen onszelf in voor de personages, of familie, vrienden, collega’s. We
zien een restaurant waar we geweest zijn. Goede herinneringen of juist niet.
Door de lege huls zo van details te voorzien, geven we ongemerkt ook inhoud aan de opgeroepen
scène. Juist omdat het gedicht het geven van inhoud zo zorgvuldig vermijdt. Het gedicht stelt in
staat, schetst een schimmenrijk, een begin waarmee van alles mogelijk is. Het is aan de lezer om
verder te bouwen, het “af” te maken.
Totdat “de avond sneller valt”.
___

Hoe een zee een woord werd
Antoinette Sisto
Uitgeverij Kontrast
ISBN 9789492411174
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EI50: Ilse Starkenburg – Een
zomerzotheid
deze zomer lazen wij Erasmus
en anderen, want
als lezer zijn wij niet monogaam
mijn spiegelbeeld lag lui
in de kapotte televisie
als enige zomergast van dit jaar
wat is ze bol geworden
ziet ze me niet zitten?
ik ben een geest
ik ben de zomer zelf
o vrij toch eens met me
grijp mijn literatuur geladen handen
plaag me met hiaten
in mijn kennis van
de oudheid en de bijbel
neem een zwaard in je mond
maak me koud
maak me winter
desnoods
worden we lid van een leesclubje
maar, wie nu geen vriend heeft
zal er geen meer vinden
in de herfst scheidt De Slegte
mijn boeken en krijgt Erasmus
een andere plaats dan
tussen Hadewijch en Dickinson
vaarwel warme hand
die de zandloper omdraait
opnieuw begint bladzijde een
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Gepubliceerd op: maandag 3 juli 2017
door: Remco Ekkers

Dit gedicht kent vele literaire verwijzingen: Een zomerzotheid van Cissy van Marxveldt was een
bekende jongedamesroman, die Ilse ( geboren in 1963 ) zeker heeft gelezen. Vijf meisjes Lenie,
Mia, Ella, Dot en Pit gaan samen naar een vakantiehuisje op de Veluwe. Vlakbij doen vijf
mannelijke studenten hetzelfde. Zit er voor alle meisjes een vakantieliefde in, of misschien nog
wel meer?
De ‘wij’ uit het gedicht beleven iets heel anders: zij lezen ‘Erasmus en anderen’, bijvoorbeeld
‘Hadewijch en Dickinson’. Extase en eenzaamheid. Was het De lof der zotheid? Hierin wordt
genadeloos afgerekend met ijdelheid. Allerlei beroepsgroepen worden belachelijk gemaakt:
filosofen en schoolmeesters vooral.
Het woord ‘monogaam’ lijkt nog een toespeling te maken op de jonge dames van de twintiger
jaren. Natuurlijk zijn die wel monogaam of zij nemen zich dat in elk geval voor. De liefde is een
romantisch ideaal.
De ik-figuur van het gedicht is niet gezellig met vier andere meiden, laat staan met een jonge man.
Zij (schrijf ik nu maar even) heeft alleen maar haar ‘spiegelbeeld’ in het glas van de ook nog
‘kapotte televisie’, die toch eigenlijk bedoeld is om zicht te geven op de wereld, al is het
kunstmatig. Maar zelfs dat nu dus niet. Zij ligt ‘lui’ te kijken naar haar spiegelbeeld of preciezer:
haar spiegelbeeld kijkt naar haar en heeft nog kritiek ook. Het alter ego vindt het ego dik
geworden en vindt haar niet aantrekkelijk. Nee, erger, de ik is ‘een geest’, loom als ‘de zomer’. Zij
verlangt naar contact, naar erotisch contact. Maak een lichaam van mij! Pak mij beet, zodat de
boeken vallen. De ‘handen’ zijn niet met ‘literatuur geladen’, ze zijn literatuur geladen. Ze zijn
alleen nog maar literatuur. Nu ja, plaag me dan met dat wat ik niet weet, dan hebben we in elk
geval contact.
Van oudheid en bijbel naar zwaard is een kleine stap. De zwaardslikker steekt een zwaard in de
mond en beweegt dat gevaarlijk door de slokdarm naar de maag. ‘Maak me koud’, ‘maak me
winter’. Wie zegt dat? Ego of alter ego? Er is een verlangen om er niet meer te zijn. Lid worden
‘van een leesclubje’ lijkt ook een soort uiterste.
En daar klinkt Rilke.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
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und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
De ‘ik’ had nog haar ‘literatuur’, maar ‘De Slegte’ gooit de bundels van de dichter in de container.
Die herfst komt nog van Rilke.
Tussen de D en de H stond Erasmus. Waar gaat dat boek naar toe?
In ieder geval is er geen uitzicht op een ‘warme hand’ die de tijd opnieuw laat stromen. Lezen
maar weer.
___

De boom valt op mij
Ilse Starkenburg
Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN 9789029511780
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EI51: sieger baljon – & dan
schudden we zo onze kop eraf
& blazenet de hoek in, paf! davertet
& dan de stront uit de nek lepelen
geduldig & sekuur
totdat we schoon zijn
stront tot mest doe maar daar ja

– zonneglans in lepelbol, opsekop, ha! –

doe maar eh, groeien
(…wortèèllls…)
kop in de hoek, paf!
(lachedernogom…)

ja precies, wortels: haargroeiselvingers
door smakelijke grond slijpen
tot on-ver-zet-te-lijk.
& dan de wind door de takken
néé, dóór de takken
als sap, als geblazen bloed,
wind!
ofnoujanee,

(…)

ofnoujaa,
bof.

ofnoujaa,
dattet borrelt! dattet omhoog borrelt

(…)

dat de kop eraf
& dattet waait
& dattet borrelt
& & & storm in de vingertoppen
kop eraf

waaien
borrelen
stil
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Gepubliceerd op: donderdag 6 juli 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Een energiek gedicht over groei en verspreiding in de natuur. Wat er precies groeit, is niet
helemaal duidelijk. Een boom, een struik? Meteen in de eerste versregel verliest het ‘onze kop’.
Mogelijk zijn er meerdere ‘kop’pen. De herhaling verderop in het gedicht duidt op meerdere
malen hetzelfde proces, maar of dat op een cyclus slaat, of op een meervoudigheid?
Opvallend is het gebruik van spreektaal in dit gedicht. De ‘we’ is duidelijk aan het praten. Maar
tegen wie? Een onomatopee als ‘paf!’, een tussenwerping als ‘eh’, een uitroep als ‘ah!’ het aan
elkaar schrijven van meerdere woorden om weer te geven hoe ze klinken als ze uitgesproken
worden (‘lachedernogom’), en als klap op de vuurpijl een correctie (‘néé’) van enkel de nadruk op
een woord (‘door de takken’ is niet sterk genoeg, het moet ‘dóór de takken’ zijn). De klanken zijn
belangrijk in dit gedicht. Ze worden herhaald, ze worden met accenten extra aangezet en met
uitroeptekens versterkt. Ook wordt het gedachtestreepje gebruikt om de lettergrepen van elkaar te
scheiden en ze zo allemaal nadruk te geven (‘on-ver-zet-te-lijk’). Hierdoor ontstaat inderdaad het
effect van de vastgeklonkenheid die de wortels bewerkstelligen. Dit alles zorgt ervoor dat de
klanken in dit gedicht verbindingen met elkaar aangaan. Ze vormen een organische symbiose.
Daarnaast is het gedicht ook nadrukkelijk visueel opvallend. Dat komt in de eerste plaats door de
spreiding van de strofes over de pagina. Versregels groepjes bij elkaar, als bloemenperkjes in een
tuin. De verdeling is grofweg een zigzag van linksboven schuin naar beneden naar rechts, dan
schuin naar beneden naar links, en dan weer schuin naar beneden naar rechts onder. Alleen een
tussenopmerking (‘- zonneglans in lepelbol, opsekop, ha! -‘) valt als op het pad geblazen onkruid
buiten deze structuur.
De structuur doet een tuinier vermoeden, zoals het gedicht ook de ‘vingers’ van een tuinier gelijk
lijkt te stellen met zowel de ‘wortels’ (die naar beneden groeien) als de ‘takken’ (die omhoog
groeien). Er lijkt ook sprake te zijn van een soort begrenzing, mogelijk een “tuin”, er is in ieder
geval een ‘hoek’.
Maar er zijn meer visuele elementen. Het gebruik van de ampersand (‘&’) in plaats van het woord
‘en’ is iets wat je niet hoort, maar enkel ziet. Als verbinding tussen de woorden zou het sterker
werken om ‘en’ te gebruiken omdat die letters visueel gelijk voorkomen in werkwoorden en
meervouden. Ook het gebruik van haakjes en ellipsis (‘…’) zorgen voor elementen waarvan het
effect sterker visueel is dan auditief.
Overigens geldt dat ook voor het aan elkaar schrijven van woorden waarover ik het hierboven al
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had. Het is een vorm die op een visuele manier klanken oproept. Maar het effect van verbinding
van woorden is sterker visueel dan als het gedicht wordt voorgedragen.
De titel geeft duidelijk aan dat het gedicht gaat over een proces, over opeenvolgende stappen. De
beschrijving van dat proces benoemt diverse elementen die erin meedoen (‘onze kop’, ‘lepel’
,’stront tot mest’, ‘wortels’, ‘smakelijke grond’, ‘takken’, ‘wind’, ‘sap’) en impliceert een tuinier. De
beschrijving is echter consequent vanuit een collectiviteit (‘we’) waarin alle elementen
gelijkwaardig -want alle nodig- zijn.
De verspreiding waarover het gedicht het heeft, gaat door de spreiding van strofen op de bladzijde
nadrukkelijk ook over de woorden van het gedicht zelf. Misschien moeten we het groeien ook zo
opvatten. Misschien moeten we het beschreven proces ook toepassen op het proces van lezen en
schrijven. Want ‘kop eraf’ is volgens het beschreven proces niet alleen een einde maar ook een
begin. Ook zeggen we nadat iets begonnen is “dat de kop eraf is”. Niet voor niets gaat meteen aan
het begin van het gedicht de ‘kop eraf’. En na alle klankrijkdom eindigt het gedicht met ‘stil’. De
organische symbiose is een mooi proces om dichter, woorden, lezer in te plaatsen. Vooral als het
zoals in dit gedicht op een zowel auditief als visueel energieke manier gebeurt. Dan wil je er mee
aan de slag. Niet per se diep nadenken, maar wel erin wroeten, meedoen in de herhalingen, ervan
proeven.
___

dronken kalender
sieger baljon
Uitgeverij Opwenteling
ISBN 9789063381622
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EI52: Maartje Smits – Terug naar zee
vandaag twee potvissen
naar zee gestuurd
toch beantwoordt niets
de echte vragen
was het heimwee of straf
raken dieren verdwaald
waarom leren we water
trappelen
SOS Dolfijn signaleert potvisfuiken
de Noordzee is een verkeerde afslag
maar iedereen verslikt zich weleens op reis
hoe lang kunnen we dit nog
vakantie noemen
wasmachines grommen door de dunne muren
van ons eerste huis en ik twijfel
of we nog weg kunnen
nu de buren ons hebben gehoord
iemand werpt relatieadvies over de schutting
het laagje latex is relatief
onze geur plakt hier niet
dit zijn mijn eerste buurkinderen
ze heten Sky en River en
schreeuwen kanker-DHL naar de postbode
ze worden met succes
naar volle zee gedirigeerd
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Gepubliceerd op: maandag 10 juli 2017
door: Laura Demelza Bosma

Dit is een vrij en modern vers, bestaande uit zeven strofes. Er zit geen directe rijm in het gedicht.
Strofe één en twee zijn rijk aan afwisselend korte en lange a’s en verwelkomen zo de lezer met
‘a’angename klanken: ‘vragen’, ‘straf’, ‘raken’, ‘verdwaald’, ‘waarom’, ‘water’, ‘trappelen’. De
alliteratie van ‘vragen’ en ‘verdwaald’, ‘waarom’ en ‘water’ helpt ook mee.
Later herken ik een subtiel ritme en beetjes binnenrijm. Zo liggen de regels ‘het laagje latex is
relatief’ / ‘onze geur plakt hier niet’, heel mooi op elkaar. De stijl zou ik associatieve collage-poëzie
willen noemen, waarbij minstens elke strofe een ander knipsel is. De associaties vinden vooral
plaats op thematisch niveau en de collage bestaat uit plaatjes, feiten als uit kranten en gedachten
van de ‘ik’. Het gedicht spoort deels aan om heel diep na te denken maar gaat daarin soms zo ver
of snel van de hak op de tak dat de lezer de wens om het gedicht te duiden laat voor wat het is, om
zich simpelweg als een kind over de vele verassingen te kunnen verbazen.
De eerste strofe begint helder ‘vandaag twee potvissen naar huis gestuurd’ maar ‘toch
beantwoordt niets de echte vragen’. Met deze wending heeft de schrijfster de koers veranderd. Als
lezer word ik me hier bewust dat dit dus toch geen gedicht is dat met het thema van een
vreugdevolle vrijlating van potvissen bevredigt, nee, de reis van het gedicht begint hier pas en zal
nog verder ontaarden. Dus houd u vast, we gaan op naar zee.
De tweede strofe vraagt de schrijfster zich af of het ‘heimwee’ was ‘of straf’. Gaat het hier om de
potvissen? Waarom zou de potvis heimwee hebben naar het land? Omgekeerd kan ik het me beter
voorstellen en ik denk aan mensen die terug naar het water verlangen, naar gedachteloos met
vinnen waaieren. De potvis had toch nooit wat aan wal te zoeken? En straf? Wie straft er ooit een
potvis en waarom? Als er al een schuldvraag is bij het aanspoelen van zeereuzen, wijzen
verschillende hypotheses in de richting van de mens. Walvissen die aanspoelen zijn stervende of
gewond, bijvoorbeeld door visnetten. Ze zouden de weg kwijt kunnen raken door de
sonorapparatuur van schepen óf de kluts wijt raken door de magnetische stralingen van de aarde
haarzelf, een schoonheidsfoutje van moeder natuur. Wat de reden ook mag zijn, als de giganten in
een aanspoeldrama verzeild raken is hun echolocatiesysteem verstoord. Straf en heimwee zijn
projecties van de mens, van de dichter. Het gedicht begint te knagen, klopt niet en laat me
afvragen Wat is mens? Wat is dier? De volgende zin ‘waarom leren we water / trappelen’ vergroot
het mysterie. Normaal is “watertrappelen” één woord, dat wat kinderen leren op zwemles om zo
lang mogelijk op één plek het hoofd boven water te houden. Zo in tweeën geknipt is ‘water’ het
onderwerp dat leert ‘trappelen’. De associatie dat al het leven uit het water stamt, dat “wij”
grotendeels water zijn, komt boven drijven. Niet alleen mens en dier worden door de dichteres in
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een grote eenheidspan gegooid, bij deze ook een element. Zoals een mens uit water bestaat, kan
water voeten hebben om mee te trappelen. Waarom moeten we water leren water te zijn, mens
mens en dier dier? Het is een goede vraag!
Een nieuwe strofe, een nieuwe invalshoek. De volgende twee regels zouden regelrecht uit een
nieuwsbericht kunnen komen en beantwoorden deels de vragen uit de tweede strofe. ‘SOS Dolfijn
signaleert potvisfuiken / de Noordzee is een verkeerde afslag’. De potvissen namen een verkeerde
afslag en raakten zo verdwaald. Maar wat moet ik beginnen met de regel ‘maar iedereen verslikt
zich wel eens op reis.’? Deze zin roept weer vragen op, zoals in de eerste strofe al werd
aangekondigd dat dit gedicht niet bestaat om ons van bevredigende antwoorden te voorzien. De
potvissen verdwalen niet doordat ze zich verslikken, maar misschien de oceaan als we hem
personificatie aandoen? De zee is in beweging, op reis en verslikt de walvissen zijn noordzee in.
Tegelijk moet ik denken aan The Butterfly Effect, een wet uit de chaostheorie over oorzaak en
gevolg. De vleugelslag van een vlinder in New Mexico veroorzaakt een orkaan in China, kleine
veranderingen in de initiële omstandigheden leiden tot drastische veranderingen in de resultaten.
Een mens verslikt zich op reis en de potvissen raken het spoor bijster. ‘Hoe lang kunnen we dit
nog vakantie noemen.’ Bij de laatste zin van deze derde strofe geniet ik van het normale-mensenperspectief, een gezin op vakantie aan de noordzee heeft de krant met het bericht over de
potvissen in de hand of hoort het nieuws op de radio. Als je van je vakantie wilt genieten, kan je
de krant misschien maar beter thuis en de radio uit laten. En mocht er een potvis voor je voeten
aanspoelen, tja, dan krijgt je vakantie helaas onoverkomelijk een ietwat macabere twist.
Bij de vierde strofe worden de knoppen van de tijd en ruimte machine weer enthousiast bediend
door de schrijfster en lezen we door, dan moeten we wel mee! We zijn nu aan wal en wel in ‘ons
eerste huis’ waar de ‘wasmachines’ door de muren heen ‘grommen’. ‘En ik twijfel of we nog weg
kunnen / nu de buren ons gehoord hebben’. Gaat het hier nog steeds over die ‘wasmachines’ of
toch over geruzie en/of de liefde bedrijven, want daaraan denk ik als gesproken wordt van ‘de
buren horen’. Waarom kunnen de ‘we’ niet meer weg? Niet weg uit het huis, vanwege de schaamte
die ze zullen voelen als ze de ‘buren’ onder ogen moeten komen? Of niet meer weg uit het huis,
omdat buren horen en gehoord worden op een vreemde maar blijkbaar niet enkel onprettige
manier een band schept? Deze laatste duiding is geheel nieuw voor me, stemt tot een soort
nadenken dat bijna te diep lijkt voor de capaciteiten van mijn hersenen en wringt een beetje. Elke
lezer zal dergelijke zinnen op een eigen manier duiden, maar dat wringen en dat denken dat zo
diep gaat dat je niet meer kan denken en het dan maar verward meebeleeft en -voelt zal, zo
vermoed ik, door veel van Maartje Smits haar lezers herkend worden.
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Tussen de buren wordt met relatieadvies geworpen, dus het waren toch ruzies die ze door de
muur hebben gehoord. Het ‘laagje latex is relatief’ ontregeld me, klinkt spannend en ik kan
zoeken naar betekenis maar ik wil door. Want waar gaat dit in hemelsnaam naar toe? ‘Onze geur
plakt hier niet’ is wel geruststellend. De buren krijgen niet alles.
Dan worden ons in de vijfde strofe twee buurkinderen voorgesteld, ze heten ‘Sky’ en ‘River’. Ha,
natuurnamen! Mens, dier, element of weersverschijning, it’s a thin line.. Deze
natuurverschijnselen maken het wel erg bont. Ze ‘schreeuwen kanker-DHL naar de postbode’.
Het moet hier dus wel over slecht opgevoede exemplaren van mens gaan. Ze worden ‘met succes
naar volle zee gedirigeerd’. Door wie? Door wat? En wat heeft het asociale gedrag van de kinderen
met het ontsporen van de walvissen te maken?
‘Volle zee’ zou kunnen verwijzen naar Het Verdrag inzake de Volle Zee, een internationaal verdrag
om de regels in verband met de volle zee, ook bekend als internationale wateren, vast te leggen.
Met internationale wateren worden de wateren buiten de grenzen van een staat bedoelt. In deze
poëtische context begrijp ik de ‘volle zee’ als een soort grijs gebied en niemandsland, ver van hier.
‘Gedirigeerd’ associeer ik uiteraard met muziek en geeft het dumpen van kinderen in de zee een
zeer gracieuze en ook humorvolle twist.
We zouden dit gedicht in een loop (als uit het Engels) kunnen lezen of ook de strofes door elkaar
en wadend door vele betekenisvolle lagen over de onbeantwoorde vragen filosoferen. We zouden
ook kunnen denken: die rotkinderen hebben zo’n lot meer verdiend dan de heilige walvissen en
het daar bij laten. Of er toch een coherent verhaal van proberen te maken. Omdat er sprake is van
‘we’ en ‘ze’ en er over een ‘eerste huis’ en ‘eerste buurkinderen’ wordt gesproken, zie ik een jong
stel dat pas samen is gaan wonen. De dunne muren laten teveel geluid door en het ontbreekt het
stel aan privacy, daarom gaan ze op vakantie naar zee. Ze gaan terug naar zee omdat ze heimwee
hadden naar die eenvoud en rust. De vakantie verrast het stel echter met het nieuwsbericht over
aangespoelde potvissen, of ze hebben de walvissen daadwerkelijk op het strand zien liggen, dat
wordt niet duidelijk. Het stel voert ernstige filosofische gesprekken over het onderwerp van
aanspoelende walvissen maar omdat ze het niet kunnen bevatten, lossen ze het op met humor. Zo
dirigeren ze in gedachten hun luidruchtige buurkinderen de zee in, ze hebben immers toch al de
namen van natuurverschijnselen, zodat thuis een rustig nest op hen zal wachten. Lees nu nog
eens de eerste strofe: ‘vandaag twee potvissen naar huis gestuurd’. Maar ‘toch beantwoordt niets
de echte vragen’. Nu ik het potvissen naar huis sturen als fantasie heb ontrafeld, begrijp ik wat er
bedoeld wordt met de echte vragen over de echte potvissen.
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Hoe ik een bos begon in mijn badkamer
Maartje Smits
Uitgeverij De Harmonie
ISBN 9789463360173
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EI53: Wiel Kusters – Brief in een
nachtkastje gevonden

Het was een zomerdag, een slap begin
voor een gedicht dat me verwonden wil.
Maar niets zo onbedaarlijk als de spin
die in haar web zit. Dus ik houd me stil.
Je kwam van ver, pas nu zie ik de draad
waarlangs je leven zich toen leiden liet
naar waar ik nooit meer op mezelf besta.
Onzichtbaar worden, nee, ik kon het niet.
Ik zou willen zeggen dat de aarde beefde,
de bomen schudden, struiken struikelden,
de hemel zon en maan tot botsen bracht,
dat onontwarbaar werden dag en nacht.
Dan kon ik menen dat ik huichelde
of vragen: ‘Weet je of ik toen nog leefde?’
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Gepubliceerd op: maandag 17 juli 2017
door: Eric van Loo

Een goed gedicht is een gedicht dat niet direct alles prijsgeeft, maar wel erom vraagt om meer
prijs te geven door herlezen en aandachtige bestudering. ‘Brief in een nachtkastje gevonden’,
oorspronkelijk gepubliceerd in Hohner (2015), is zo’n gedicht.
Het gedicht lijkt na twee regels al de deur dicht te slaan, doordat de schrijver terzijde stapt en
verklapt dat we een gedicht lezen, dat bovendien slap begonnen is. Maar de zomerdag in de eerste
regel roept ook Shakespeare in herinnering: ‘Shall I compare thee to a summer’s day?’
Een ‘gedicht dat me verwonden wil’ klinkt raadselachtig. Het rijmt in ieder geval op het laatste
woord van de titel, die al even raadselachtig is. Is het gedicht de teruggevonden brief? Het gedicht
heeft niets van een brief. Het is zich, met zijn dubbelzinnige opening, er van meet af aan van
bewust een gedicht te zijn. Of zou een in een nachtkastje gevonden brief de aanleiding vormen tot
dit gedicht? Dan zou de brief wel eens van de geliefde kunnen zijn, met wie de slaapkamer gedeeld
wordt (werd).
Het bijvoeglijk naamwoord ‘onbedaarlijk’ in de derde regel is een bijna vergeten woord, dat we
alleen nog maar tegenkomen in vaste samenstellingen als ‘onbedaarlijk lachen’ en ‘onbedaarlijk
huilen’. Letterlijk betekent het: zonder bedaren, zonder dat iemand het/zichzelf tot bedaren kan
brengen, oftewel onstuitbaar.
Waarom houdt ‘ik’ zich stil? Wil ‘ik’ niet voorkomen in het gedicht? Is ‘ik’ bang voor de spin? De
spin vormt in ieder geval een mooie opmaat voor de draad die in de volgende strofe gespannen
wordt. En als de spin ‘onbedaarlijk’ is, is de spin misschien wel niet te stoppen, zeker niet
wanneer het web in beweging is gebracht door de prooi. Waarmee het vermoeden rijst, dat zowel
het gedicht als de spin de ‘ik’ willen verwonden, misschien vallen het gedicht en de spin, die zijn
prooi in een web vangt, wel samen. En moet ‘ik’ in het gedicht onafwendbaar bepaalde zaken
onder ogen zien.
De tweede strofe schetst in abstracto de levensloop van de tweede persoon. Het zinsdeel ‘waar ik
nooit meer op mezelf besta’ wijst op een hechte band. De laatste regel van de tweede strofe vormt
een parallellie met de laatste zin van de eerste. Maar waar ‘ik’ zich zo stil mogelijk wist te houden
voor de spin, lukt het ‘ik’ niet om zich onzichtbaar voor de ander te houden. Ik betrap me erop,
dat ik in het gedicht de ‘ik’ als een constante beschouw, terwijl er in theorie ook een
object/subject-wisseling zou kunnen plaatsvinden, zeker omdat er sprake is van een brief, waarin
de ander aan het woord zou kunnen zijn. Maar juist genoemde parallellie bevestigt, dat ‘ik’ in de
eerste strofe dezelfde is als ‘ik’ in strofe twee.
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Het sextet opent dubbelzinnig: ‘Ik zou willen zeggen dat…’, ondertussen zegt de dichter het maar
allemaal mooi wél. De eerste vier regels van het sextet lijken de intense ervaring van de
ontmoeting met de ander, voor wie ‘ik’ niet onzichtbaar kon blijven, uit te drukken. Mooi talig is
het ‘struikelen’ van de ‘struiken’, en de uitwerking van de derde regel in de vierde regel. Maar dan
volgt opnieuw een paradoxale uitspraak: ‘Dan kon ik menen dat ik huichelde’. We dreigen evenals
‘ik’ het spoor bijster te raken, en niet meer te weten wat waar is en wat niet, wat gemeend is en
wat gefingeerd. Mij is daarbij de functie van het woordje ‘of’ aan het begin van de laatste regel niet
duidelijk. Is ‘en’ niet beter op zijn plaats?
‘Weet je of ik toen nog leefde?’ zou wel eens de sleutelzin van het gedicht kunnen zijn. ‘Weet je of
oom Gijs toen nog leefde?’ is voorstelbaar, maar aangezien ‘ik’ in een citaat altijd zelf aan het
woord is, is het vreemd dat ‘ik’ zich afvraagt of hij/zij toen nog leefde. Een optie is, dat ‘ik’ toch
niet de schrijver is, maar een overleden persoon die in de brief aan het woord is. Of wordt door
middel van deze extreme formulering de vraag opgeworpen, of alles (de ontmoeting die de wereld
van ‘ik’ op zijn grondvesten deed schudden) wel echt heeft plaatsgevonden, of ‘ik’ dit werkelijk
heeft meegemaakt? De brief werpt nieuw licht op het verleden van de ander (‘je kwam van ver’),
en zet daarmee ook het met de ‘ik’ gedeelde verleden op losse schroeven. Dat doet zeer.
Bij de onder de titel Leesjongen uitgebrachte verzamelde gedichten van Wiel Kusters zit een cd
waarop de auteur een dertigtal gedichten voorleest. De voordracht van het hier besproken gedicht
valt op door zijn emotionele lading, waarbij het gedicht af en toe lijkt stil te vallen. Dit sluit aan bij
bovenstaande interpretatie, waarbij echter ook tijdens het luisteren verschillende lezingen elkaar
blijven afwisselen.
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Leesjongen
Wiel Kusters
Uitgeverij Cossee
ISBN 9789059367388
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EI54: Ghayath Almadhoun – Zwarte melk
(fragment)

Mijn vingerafdrukken die ze op je huid hebben gevonden, je bloed dat mijn rechterhand heeft
besproeid, de wolven die naar mijn middel happen wanneer ik je stem ruik, het groen dat uit je
hand druppelt die door de roos is verwond, mijn tong die jouw naam uitspreekt in klassiek
Aramees, mijn kruiswoorden in jou. Hoe ik mezelf ritueel reinigde met wijn alvorens jou te
beroeren, hoe de opzichter me betrapte toen ik de wespenhoning oogstte die uit je tepels droop,
hoe mijn hart, dat gewend was vingers van vrouwen te eten, in jouw bijzijn een vegetariër werd.
Jij bent de soera van De Dichters, de essentie van de vrouwen van het Midden-Oosten en NoordAfrika. Voor jou herschrijf ik de regels van de Arabische grammatica om ze aan te passen aan de
maat van je taille, en nogmaals vermoord ik de dode metafoor.
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Gepubliceerd op: maandag 24 juli 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Over het algemeen worden er alleen ‘vingerafdrukken’ gezocht als er sprake is van een misdrijf.
Als er onderzoek moet worden gedaan naar de dader(s). Hier zijn de ‘vingerafdrukken’ ‘gevonden’
‘op je huid’ en er is ‘bloed’. Is er sprake van moord? Zware mishandeling? Dat de ‘ik’ zichzelf
‘ritueel reinigde’ wijst misschien op een offer?
Dit korte prozafragment (uit een gedicht van vier-en-een-halve bladzijde) bestaat uit 4 zinnen. De
eerste zin is een opsomming van 6 elementen: ‘mijn vingerafdrukken’, ‘je bloed’, ‘de wolven’, ‘het
groen’, ‘mijn tong’, ‘mijn kruiswoorden’.
De tweede zin is ook een soort opsomming, maar dan van 3 ‘hoe’-fragmenten, die allen in de
verleden tijd staan: ‘hoe ik mezelf ritueel reinigde’, ‘hoe de opzichter me betrapte’, ‘hoe mijn hart
(…) een vegetariër werd’. De verleden tijd suggereert dat het beschrevene in deze ‘hoe’fragmenten gebeurd zijn voor de tegenwoordige tijd van de rest van het gedicht. Een soort flashbacks, een onsamenhangend gefragmenteerd verhaal dat mogelijk verklaart waarom -en hoe- het
misdrijf is gepleegd. Of losse elementen die tijdens het onderzoek van de rechercheurs bekend
zijn geworden, maar die vooralsnog niet genoeg zijn om de toedracht met zekerheid vast te
stellen.
De derde zin staat weer in de tegenwoordige tijd en probeert te beschrijven wie of wat de
aangesproken ‘jij’ is.
De vierde zin verbindt de vorm en inhoud van een tekst met de lichamelijkheid van de ‘jij’.
Wie is deze ‘jij’? Het lijkt om een vrouw te gaan, hoewel ‘de essentie van vrouwen’ niet per se zelf
een vrouw is. Ook een ‘soera’ is geen vrouw, maar een deeltekst van de Koran. Een ‘soera’ is dus
een tekst, die een diepe waarheid overbrengt, en miljoenen mensen inspireert. Een ‘soera van De
Dichters’ is dus een tekst die dichters inspireert? Mogelijk gaat het hier over een soort muze? Of
een tekst die door dichters is gemaakt en vergelijkbaar in het overbrengen van diepe waarheid
met de soera’s van Mohammed, maar die niet in de Koran staat? Een seculiere psalm, een
gedicht? Het is in ieder geval een verwijzing naar de soera in de Koran die De Dichters heet. Maar
die is niet ‘van’ de dichters in de zin van door ‘de dichters’ gemaakt, of zelfs maar gunstig gezind:
“Zij die verdwaald zijn, volgen de dichters.” (In de vertaling van Kader Abdolah.) De vrij lange
soera gaat curieus genoeg nauwelijks over dichters, maar voornamelijk over profeten. In ieder
geval versterkt het de band met de Islam van dit (fragment van het) gedicht. Ook het expliciete
noemen van ‘het Midden-Oosten en Noord-Afrika’ werkt daaraan mee.
Het idee dat de aangesproken ‘jij’ een vrouw is, komt ook in de tweede zin tot uitdrukking: ‘toen ik
de wespenhoning oogstte die uit je tepels droop’. Ook mannen hebben tepels, maar daaruit komt
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geen voedzame stof. Hoewel het maar zeer de vraag is in hoeverre ‘wespenhoning’ voedzaam is –
of zelfs maar bestaat. Over het algemeen maken bijen honing, en wespen niet, maar er schijnen
zeldzame wespensoorten te zijn die ook honing maken. Misschien moeten we de ‘wespenhoning’
dus opvatten als imaginair, fantasie, misschien een ‘metafoor’. Misschien als zeldzaam en
kostbaar. Dat ‘oogstte’ klinkt overigens agrarisch, alsof het hier niet over een mens gaat.
Ook de frase ‘hoe mijn hart, dat gewend was vingers van vrouwen te eten, in jouw bijzijn een
vegetariër werd’ suggereert dat de ‘jij’ een vrouw is, waardoor ‘mijn hart’ naar gewoonte de
‘vingers’ wilde ‘eten’, maar ‘in jouw bijzijn’ afziet niet alleen van het eten van vingers, maar van
alle vlees.
Zo wordt de ‘jij’ in dit fragment voorgesteld als vrouwelijk, inspirerend, niet of nauwelijks
bestaand. Maar ook als tekst, verbonden met religie, een bron van (geestelijke en lichamelijke)
groei en verandering.
Opvallende elementen zijn het lichamelijke en het talige.
De lichaamsverwijzingen zijn in dit fragment niet van de lucht: ‘huid’, ‘middel’, ‘hand’, ‘tong’,
‘tepels’, ‘hart’, ‘vingers’, ‘taille’. Het maakt het gedicht sensueel, misschien zelfs erotisch. De
lichaamsdelen van de ‘ik’ en de ‘jij’ worden door elkaar genoemd. Het geeft een vervlochtenheid
aan.
Ook de verwijzingen naar taal zijn substantieel in dit korte fragment: ‘naam uitspreekt’, ‘klassiek
Aramees’, ‘kruiswoorden’, ‘soera’, ‘herschrijf’, ‘regels’, ‘Arabische grammatica’, ‘metafoor’. De
laatste zin verbindt de talige elementen expliciet aan de lichamelijke. De ‘Arabische grammatica’
kan blijkbaar aangepast worden ‘aan de maat van je taille’.
Ook van de ‘kruiswoorden’ kunnen we ons afvragen of het een verbinding is van het lichamelijke
en het talige. Dan vatten we ‘kruis-‘ op als een lichaamsdeel, en wordt de zinsnede ‘mijn
kruiswoorden in jou’ bijna pornografisch. Of moeten we eerder denken aan “kruistochten”? Of ‘woorden’ die elkaar “kruisen”?
De ‘jij’ heeft een lichaam en is talig. De taal is het lichaam van het gedicht. Maar daarmee zijn we
er nog niet.
Het einde van het gedicht geeft aan dat er inderdaad een moord gepleegd is (en wordt) zoals het
begin al deed vermoeden. De moord betreft echter een ‘dode metafoor’. Die was al eerder
vermoord, maar de ‘ik’ voelt de noodzaak om haar ‘nogmaals’ te vermoorden.
Over welke metafoor hebben we het hier? De taal als lichaam, het lichaam als taal? De muze als
inspiratie? De referentialiteit van de taal? De vermaledijde ‘roos’ die ‘je hand’ heeft ‘verwond’ – is
dat de roos van Gertrude Stein (is een roos is een roos)? De roos die geen metafoor mag zijn voor
liefde of schoonheid, en die daardoor het lichaam van het gedicht, de uitdrukkingsmogelijkheden,
heeft ‘verwond’? Of is het ‘de dode metafoor’ die zelf een dode metafoor is geworden?
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Gelukkig zijn de ‘vingerafdrukken’ van de dichter op de ‘huid’ van het gedicht te vinden, voor wie
er naar zoekt.

___

ik hier jij daar
Ghayath Almadhoun & Anne Vegter
Uitgeverij Jurgen Maas
ISBN 9789491921346
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EI55: Martijn Benders – Springtijd

Springtijd. De klaproos, met zijn gordel van
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Gepubliceerd op: maandag 7 augustus 2017
door: Jeroen van den Heuvel

In de Eerste Indrukken bekijken we altijd één enkel gedicht. Soms een fragment, als het een lang
gedicht betreft. Misschien is dat hier ook het geval. Het deel van de bundel waarin bovenstaande
woorden staan, heet ELPH, is 25 bladzijden lang en kent een hoge interne coherentie. We zouden
dat als één gedicht kunnen beschouwen. We kunnen ook zeggen dat het twee gedichten zijn. De
beide delen hierboven staan namelijk elk op een eigen bladzijde, die tegenover elkaar liggen,
zodat de lezer die de bundel open in de hand heeft ze tegelijk ziet.
Beide delen beginnen met het woord ‘Springtijd’. Volgens Van Dale bestaat het woord niet in het
Nederlands. Er zijn wel twee woorden die spontaan opkomen bij het lezen van het woord: het
Engelse “springtime” en het Nederlandse “springtij”. Eerder in ELPH staat al “It’s springtime!“,
dus het Engelse woord is zeker van toepassing. Het leidt ons naar lente, nieuw leven, bloei. En
daarmee naar het bloeien van een ‘klaproos’, en nieuwe ‘scheut’-en aan bomen en planten.
“Springtij” is volgens Van Dale “bijzonder krachtige eb en vloed”. Het roept dus de zee op, en een
kortere cyclus dan die van de seizoenen. Zo’n cyclus wordt natuurlijk gekenmerkt door herhaling.
Maar tegelijk helpt hij de tijd verstrijken in die onverbiddelijke ene richting. Die twee elementen
zien we hier terug. Het gedicht kent zijn eigen cyclus door de herhaling van het woord
“Springtijd”, maar tegelijk zijn er verschillen. Ten eerste staat het herhaalde woord op de
volgende bladzijde. De lezer is al weer een bladzijde opgeschoten. Daarnaast staat de herhaling
niet schuingedrukt. Beide keren wordt het woord gevold door een zin die voortijdig wordt
afgebroken. Maar ook hier verschillen: de tweede keer begint de zin op de volgende regel, en
wordt midden in een woord afgebroken. De ‘-tijd’ uit ‘Springtijd’ heeft zo richting gekregen in de
vorm van het gedicht.
Het woord ‘springtij’ roept ook een zekere dreiging op. Een gevaar, vooral van de vloed, die de
dijken en huizen aan de kust kan bedreigen.
Dat gevoel van dreiging komt ook in andere woorden in het gedicht tot uiting. ‘Spring’-en is iets
wat niet alleen onschuldige kinderen in de lente op het schoolplein doen, maar ook bommen (met
‘spring’-stof), al dan niet aan de ‘gordel’ van een zelfmoordterrorist. Ook de ‘klap’ in de ‘klaproos’
krijgt in dit verband een agressievere betekenis.
In het tweede deel is de dreiging niet zo explosief, maar minstens zo onontkoombaar en
vernietigend. Want wat ‘walst’ er? Staat ‘het bl’ voor “het blauw” (gezien de andere delen van /
gedichten in ELPH een voordehandliggende mogelijkheid), en daarmee voor lucht en water? En
‘walst’ het dan lichtvoetig op een vrolijk muziekje (een nog kortere, maar kunstmatige cyclus), of
‘walst’ het loodzwaar alles wat het tegenkomt plat? De dreiging hier is traag, in tegenstelling tot de
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explosieve, kortstondige dreiging in het eerste deel. Daar speelt overigens ook een andere
(tragere) dreiging op de achtergrond, namelijk die van de ziekte ‘gordel”-roos’.
Het platwalsen zou best wel eens de oorzaak kunnen zijn dat de zinnen afgebroken zijn voordat ze
volledige zinnen hebben kunnen worden. Of zijn het gewoon ‘scheut’-en, nieuwe loten aan de
poëzieboom, die nog tot volledig wasdom moeten komen?
Misschien ook zijn de zinnen verdoofd. De ‘klaproos’ is immers een papaver, waarvan sommige
soorten voor verdovende middelen worden gebruikt. Ook is een ‘scheut-‘ mogelijk van (sterke)
drank. Het feesten aan het begin van de lente, het dansen van de wals, het is allemaal mogelijk in
dit gedicht.
De woorden van dit gedicht, deze gedichten, of dit fragment van een gedicht, roepen zo meerdere
betekenisrichtingen op. Emotioneel is er enerzijds het spelen, feesten, nieuw leven en anderzijds
dreiging, vernietiging en ziekte. Inhoudelijk speelt er overdaad vs beperking en cyclus vs
lineariteit. Daarnaast speelt er een metapoëtisch nivo, met name door de vorm en het afkappen
van de zinnen.
Het is te danken aan het lef van de dichter die de woorden zoveel ruimte op de pagina’s heeft
gegeven. Het is aan de lezers om die ruimte te gebruiken en de scheuten tot wasdom te laten
komen.
___

Nachtefteling
Martijn Benders
Uitgeverij Van Gennep
ISBN 9789461648082
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EI 56: Lies Van Gasse – , hoe elke
zomerochtend de lucht werd
onderverdeeld in vakken

, hoe elke zomerochtend de lucht werd onderverdeeld in vakken:
donkere vakken, lichte vakken,
halfdoorschijnend paarlemoeren vakken,
vakken waarin het licht als een speld, de zon als een rand,
vakken waarin de wind als water –
Net uit, als een lichtje.
Naast de rivier groeit een dorp van opgekropte bollen.
Uit de stroom rijst een donkere, haast zwarte mensenzee.
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Gepubliceerd op: maandag 14 augustus 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Een gedicht dat begint met een komma suggereert dat de zin (waarvan het gedicht het deel na de
komma weergeeft) al begonnen was voordat het gedicht begon. Alsof iemand de woorden
opschrijft die ij waarneemt, maar te laat was voor het eerste deel van de zin. Meestal gaat iemand
dan parafraseren om de inhoud van die woorden zo goed mogelijk weer te geven. Maar dat
gebeurt hier niet. Misschien is het niet “iemand” die registreert-schrijft, maar “iets”. Het gaat
automatisch, mechanisch – in ieder geval zonder zingevende en interpreterende instantie
ertussen. Of de zingeving is dat het essentieel is om de letterlijke woorden weer te geven.
Er ontbreekt een zinsdeel voor de komma. In de rest van het gedicht staan de komma’s volgens
conventie vastgeplakt aan het laatste woord van het voorafgaande zinsdeel. Dat suggereert dat het
missende zinsdeel, of in ieder geval het laatste woord daarvan, vooraan op de eerste versregel zou
moeten staan. Die is eigenlijk dus nog langer dan we nu zien.
De komma op de ongewone plaats vooraan de versregel duidt niet alleen op het problematiseren
van een begin en op een ontbreken. Het leidt onze aandacht naar de komma als leesteken en wijst
daarmee op het belang van de komma’s in dit gedicht. Die zorgen voor een structuur in het
gedicht, net zoals ‘de lucht werd onderverdeeld in vakken’. De komma treedt aanvankelijk op aan
het begin van de versregel, komt daarna in het midden en aan het einde voor in het kwatrijn, om
daarna in het midden te verschijnen. Er zijn twee versregels waarin geen komma staat. Dat is v5,
die wordt afgebroken door een gedachtestreepje – misschien om te voorkomen dat er alsnog een
komma verschijnt? Ook de op één na laatste versregel kent geen komma.
Samen met de komma heeft de herhaling van het woord ‘vakken’ een structurerende werking. Het
heeft betekenissen in verband met school en werk, maar in dit gedicht lijkt vooral de betekenis
van “hokje” of “deel van” belangrijk te zijn. Net als de komma’s komt het woord aanvankelijk aan
het einde en in het midden van de versregels voor, maar komt vanaf v4 juist aan het begin te
staan. Na de eerste versregel is het voorkomen van het woord ‘vakken’ gekoppeld aan het
voorkomen van de komma. De komma wordt steeds aan dat woord geplakt om aan te geven dat
de zin bij dit woord ‘onderverdeeld’ moet worden.Bij de overgang van v3 naar v4 staat het woord
‘vakken’ zowel voor als na de komma. Daarna in v5 alleen nog een keer erna. Na het kwatrijn
komt het woord niet meer voor.
Er is nog een derde structurerend element in dit gedicht, en dat is het gebruik van metaforen en
vergelijkingen. Aanvakelijk is het gedicht metaforisch: ‘de lucht’ wordt niet letterlijk
‘onderverdeeld in vakken’. Maar vanaf v4 (als de verschuiving van het woord ‘vakken’ t.o.v. de
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positie van de komma optreedt) is de vergelijking met ‘als’ prominent aanwezig. Steeds worden
tenor en vehicle genoemd, maar de ground niet.
Na het kwatrijn lijkt de ‘als’-vergelijking uitgebreid te worden naar ‘net … als …’. Maar er staat een
komma tussen, en eigenlijk verwachten we dan ook het woordje “zo” erbij waarin de ground van
de vergelijking genoemd staat.
De versregel ‘Net uit, als een lichtje.’ wijst zo diverse kanten op. ‘Net uit’ kan “pas verschenen”
betekenen, zoals we wel van een boek of film zeggen. Daarop aansluitend kan ‘uit’ een vorm zijn
van het werkwoord “uiten”. Maar het kan ook “zojuist uitgezet” betekenen, zoals we van een
elektrisch apparaat of lamp zeggen (en daarmee komt een mogelijke verbinding met ‘een lichtje’).
We kunnen ‘net’ ook opvatten als zelfstandig naamwoord. ‘Net uit’ betekent dan “gooi het net uit!”
of “het net is uitgegooid”, zoals we in verband met de visserij wel tegenkomen. Dit beeld sluit aan
bij het beeld van de ‘rivier’ en de ‘-zee’ in de volgende strofe. Bovendien kunnen we de mazen van
het ‘net’ zien als ‘vakken’. Het beeld van ‘de lucht (…) onderverdeeld in vakken’ roept de
vergelijking met een ‘net’ op.
Na deze fascinerende versregel gaat het gedicht weer verder met metaforen zonder ‘als’. Het
woord ‘als’ komt alleen voor in (het tweede deel van) het kwatrijn, en in v6. Die horen blijkbaar in
zekere zin bij elkaar. Dat zien we ook als we kijken naar de werkwoorden. Die staan niet in het
kwatrijn en v6, wel ervoor en erna. Opvallend is dat in v1 de verleden tijd en lijdende vorm wordt
gebruikt, en in de laatste twee versregels juist de tegenwoordige tijd in actieve vorm. Die laatste
twee versregels zijn ook twee op zichzelf staande volledige en correcte grammaticale zinnen. Het
gedicht toont zo de geleidelijke overgang van typografisch onconventioneel naar gramaticaal
onvolledig, naar grammaticaal ambigu, naar grammaticaal volledig. Tegelijk is dat de overgang
van verleden naar tegenwoordige tijd, van passief naar actief. Het gedicht beschrijft het opkomen
van de zon, het beginnen van de dag. Misschien moeten we dat ook zien als een overgang van
dromen naar waken. Wel stelt het gedicht expliciet dat dit geldt voor ‘elke zomerochtend’: het is
niet één enkele gebeurtenis.
Het ongenoemde subject merkt een wetmatigheid tijdens het waarnemen van de zonsopkomst
‘elke zomerochtend’. De menselijke behoefte aan houvast en structuur komt sterk naar voren in
dit gedicht. Tegelijk gaat het gedicht meer over perceptie dan waarneming. Dingen die er alleen in
de beleving van het subject zijn, die worden opgeroepen door de waargenomen fenomenen
(‘vakken’, ‘speld’, ‘rand’, ‘dorp’, etc). Het ontbreken -zoals iets wat ‘opgekropt’ is niet is ge’uit’- is
iets wat ‘groeit’ ‘naast’ de objectief waarneembare ‘rivier’. Zoals het ontbrekende zinsdeel aan het
begin van dit gedicht ‘groeit’ ‘naast’ de waarneembare woorden.
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Wassende stad
Lies Van Gasse
Uitgeverij Wereldbibiliotheek
ISBN 9789028426979
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EI 57: Gerrit Kouwenaar – sprakeloos
landschap

De mensen worden uit het landschap weggenomen:
wat een rust! vooreerst
nog geen puinhopen, het licht
is het licht dat er is
op huizen als dingen naamloze bomen
een klagende waakhond een jagende vos
later
naarmate het donker nadert
steeds meer kraaien –
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Gepubliceerd op: maandag 21 augustus 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Misschien moeten we dit gedicht zien als een gedachte-experiment. Stel dat alle mensen
verdwijnen: wat dan?
Het lijkt een beetje op het bekende fenomenologische gedachte-experiment. Stel dat er boom
omvalt in een woud, maar er is niemand (= in dit geval een “bewustzijn”) om dat waar te nemen.
Dan zou niemand weten dat de boom is omgevallen. Is de boom dan wel omgevallen? Er is
niemand die kan zeggen dat de boom is omgevallen.
Kouwenaar lijkt zich in dit gedicht geen zorgen te maken over het probleem van de waarnemer.
Met speels gemak is de eerste opmerking die hij over het ontbreken van mensen maakt: ‘wat een
rust!’
Misschien moeten we het gedicht niet zien als gedachte-experiment. Er staat geen “stel”. Er staat
wel ‘worden’, en niet “zijn”: het wegnemen is een proces dat nog bezig is. Het is niet de
beschrijving van een statische hypothetische situatie. De eerste versregel is een feitelijke
mededeling, die evenwel veel vragen oproept. Wie zijn ‘de mensen’ precies? Zijn dat alle mensen,
of een specifieke groep? Wat is “wegnemen” in dit verband? Het is een soort verwijderen, maar
wie doet dat? En hoe? De dubbele punt aan het einde van de versregel suggereert dat de rest van
het gedicht beschrijft hoe dit proces van “wegnemen” gaat.
We kunnen de eerste versregel zien als een beknopte beschrijving van de condition humaine. ‘Het
landschap’ staat symbool voor de wereld, en ‘de mensen worden’ eruit ‘weggenomen’. Maar de
uitroep in de tweede versregel maakt duidelijk dat de mededeling in v1 iets ongewoons is.
De lijdende vorm verdoezelt het, maar er moet iets of iemand zijn die “wegneemt”. Misschien is
dit de apocalyps waarbij ‘de mensen’ één voor één worden ‘weggenomen’ voor hun laatste
oordeel? Dat proces moet wel al een heel eind gevorderd zijn, aangezien er ‘rust’ is.
Het proces van ‘mensen’ “wegnemen” levert ‘vooreerst geen puinhopen’. Gelukkig maar. Zonder
mensen gaat alles gewoon goed. Er is sprake van ‘licht’. Het ‘licht dat er is’. Een statische situatie,
het proces lijkt hier stil te staan, is tot ‘rust’ gekomen. Dit wordt benadrukt door de vierde
versregel te laten beginnen en eindigen met ‘is’. We lijken hier terecht gekomen in goed verlichte
stilstand, een schilderij of foto van een ‘landschap’. Maar ook dat impliceert zowel een
waarnemer/maker als een waarnemer/toeschouwer, net als dit gedicht.
Na versregel 4 gaat het proces verder. Er valt een ander ‘licht op huizen’. Zonder mensen verliezen
‘huizen’ namelijk hun woonfunctie. De ‘huizen’ worden ‘dingen’ zonder specifiek benoemde
functie. Ook ‘bomen’ worden “naamloos”. De namen, de woorden, worden voor een door mensen

ooteoote.nl

Eerste Indrukken 2017

147

gebruikt. Ook de ‘waakhond’ verliest zijn functie in dienst van de mens. alle reden om te ‘klagen-‘,
maar tegen wie? Door het binnenrijm ‘klagende’-‘jagende’ maakt Kouwenaar duidelijk wat de
richting wordt voor de ‘-hond’ in het ontmenselijkingsproces: die gaat weer ‘jagen-‘. Terug het
wild in, net als de ‘vos’.
De menselijke orde, taal en functies verdwijnen met ‘de mensen’. Er lijkt niet echt veel aan de
hand – tot de laatste strofe. Mochten we twijfelen of we hier echt te maken hebben met een
proces, deze strofe hervat het tijdverloop expliciet met ‘later’ en ‘naarmate’. We zijn blijkbaar al
een stuk verder in het proces. Er is geen sprake meer van ‘licht’, sterker: ‘het donker nadert’. Er
komen ‘steeds meer kraaien’. Blijkbaar vult ‘het landschap’ zich met zwarte ‘kraaien’ en wordt zo
steeds donkerder, of verschijnen de ‘kraaien’ omdat ‘het donker nadert’? Het lijkt een zichzelf
versterkend verschijnsel. Duiden de ‘kraaien’ op naderend onheil, staat het ‘donker’ voor de
dood? Vragen zij net als de ‘waakhond’ en de ‘vos’ in hoeverre “bewustzijn” in fenomenologische
zin alleen bij mensen voorkomt? Duidt hun zwarte kwaliteit op het zwart van de letters, en is ‘het
donker’ in dit verband vooral het einde van het gedicht? Of zijn de ‘kraaien’ er vooral als vulling,
als tegenwicht voor het “wegnemen”, om de plaats van ‘de mensen’ in te nemen?
Toch nog even terug naar het probleem van de waarnemer. Kouwenaar houdt het in dit gedicht
grotendeels impliciet. Hij past het voornamelijk toe op de taal, zoals we in versregel 5 zien. De
wereld van een gedicht bestaat immers uit woorden. En wat als die hun functie verliezen met het
verdwijnen van ‘de mensen’, net als het ‘huis’ en de ‘waakhond’? Wat betekent dat voor het
gedicht?
Ik moest in dit verband denken aan een fragment van Letter en Geest waarin Frans Kellendonk
hoofdpersoon Mandaat een gesprek laat voeren met Schiettekatte, een collega bij de bibliotheek:
‘Een goede bibliotheek kan de wereld vervangen. Alles staat er, compact teruggebracht tot de
zesentwintig letters van het alfabet, gestold en onveranderlijk. Daarom is de neutronenbom ook
zo’n prachtige uitvinding,’ heeft hij gezegd. ‘Als er dan toch een kernoorlog moet komen is de
neutronenbom mij duizendmaal liever dan de waterstofbom. Weg met de mensen, leve de
boeken.’
‘Maar’ – dat bezwaar lag toch erg voor de hand, vond Mandaat – ‘als niemand die boeken
komt lezen?’
Schiettekatte glunderde. ‘Mijn beste man, wie leest ons?’
En passant krijgen we hier een alternatieve verklaring waarom ‘de mensen’ worden
‘weggenomen’: een neutronenbom. Anna Enquist heeft dit gedicht in de afdeling ‘Oorlog’ gezet in
de bundel. Het is dus niet zo gek om aan geweld te denken als oorzaak voor het verdwijnen van
mensen. Ik vind daarvoor het woord ‘weggenomen’ erg eufemistisch.
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Schiettekatte legt een groot vertrouwen aan de dag in een eigen bestaan van de woorden,
onafhankelijk van de mensen. Het gedicht lijkt me daar minder zeker van. Vanaf v5, als het proces
van ontmenselijking goed op gang komt en de gevolgen duidelijk worden, wordt het gedicht
beheerst door de langgerekte AA-klank. Vanaf ‘naam-‘ in ‘naamloze’ via ‘kla-‘, ‘waak-‘, ‘ja-‘ naar
‘la-‘, ‘naar-‘, ‘-ma-‘, ‘na-‘ tot ten slotte ‘kraai-‘. De betekenis van de woorden schuift naar de
achtergrond, de oerklanken nemen het weer over.
Of nemen de ‘kraaien’ met hun gekras het gedicht over, en geven ze zo de woorden een nieuwe
functie?
___

Van woorden gemaakt
Gerrit Kouwenaar
geselecteerd en ingeleid door Anna Enquist
Uitgeverij Querido
ISBN 9789021402314
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EI 58: Harry van Doveren – een ezelsoor
in de zomer

heimwee werd geboren in het zog van haast
een klevende slak
blauw van maanzand
in jaren zeventig kleren
heimwee rondde de appel af in een doosje
met lucht die riekt
naar dierenvel en een aangeplakte circusbaard
een reclamebord
op het dak van het stationsgebouw
heimwee werd een ezelsoor in de zomer
zijn bramen waren uniek
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Gepubliceerd op: maandag 28 augustus 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht bestaat uit drie strofen die allemaal beginnen met ‘heimwee’. In de eerste strofe wordt
‘heimwee’ ‘geboren’. We maken hier een begin mee. De tweede strofe gaat juist over een afronding
‘in een doosje’ ‘met lucht die riekt’. Hier gaat het blijkbaar over een einde. Moeten we de korte
derde strofe als een soort samenvatting zien?
Zoals het woord in dit gedicht gebruikt wordt, zou ‘heimwee’ best de naam van een persoon
kunnen zijn. In het gedicht is verder geen sprake van namen of persoon aanduidende woorden.
Misschien zijn het herinneringen aan momenten waarop heimwee opspeelde. Op die momenten
werd de persoon mogelijk zo door heimwee bevangen dat ij zich er volledig mee identificeerde en
daarom in dit gedicht over zichzelf schrijft in de derde persoon als ‘heimwee’?
Volgens Van Dale is ‘heimwee’ het “ziekelijk verlangen naar huis”. Het veronderstelt dus dat er
een “thuis” is, en dat de persoon die heimwee heeft daar niet is. Heimwee ontstaat dus door van
huis weg te gaan, te reizen. In het gedicht zien we tekenen van reizen: ‘het zog’, meestal kielzog,
het spoor dat een schip maakt, in de eerste strofe. En ‘het stationsgebouw’ in de tweede strofe
waar treinen aankomen en vertrekken.
Overigens heeft ‘het zog’, zeker gezien het ‘geboren’ in dezelfde versregel, hier ook een relatie met
“zogen”, en betekent het o.a. moedermelk. Het reizen moeten we dus misschien ook zien als de
levensreis, en het ‘heimwee’ als een verlangen naar de voorbije jeugdjaren. De ‘jaren zeventig
kleren’ en de ‘bramen’ ‘in de zomer’ zijn beelden die prima als jeugdherinneringen kunnen
dienen, net als een bezoek aan het ‘circus-‘ waarvan het ‘reclamebord’ gezien is en waarbij het
‘dierenvel’ ook goed kan horen.
Het gedicht kent enkele dubbelzinnige frasen. Zo kan ‘rondde (…) af’ aan het begin van de tweede
strofe zowel de betekenis van “ronder maken” hebben, als van “voltooien”. Nog sterker is de
dubbelzinnigheid aan het begin van het gedicht. Daar kan ‘haast’ een zelfstandig naamwoord zijn.
De ‘haast’ duidt dan op een snelheid en onrust om “van huis” weg te gaan. Daardoor wordt
heimwee ‘geboren’ en is als ‘een klevende slak’: een tegenwicht tegen de snelheid, een blok aan
het been, een verlangen om terug te gaan naar “huis” tegen de onrust van de ‘haast’ in. Maar
‘haast’ kan ook een bijwoord zijn met de betekenis van “bijna”. De formulering wordt dan wat
krom, maar het beeld dat we krijgen is een ‘slak’ die “bijna” vastgeplakt zit, maar toch langzaam
vooruit komt en een spoor (‘zog’) trekt waardoor er een reis en daarmee ‘heimwee’ ontstaat. De
reis gaat dan juist langzaam. Overigens lijken de woorden ‘een klevende slak’ door het inspringen
inderdaad aan de voorgaande versregel vast te kleven.
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De laatste en kortste strofe vergelijkt ‘heimwee’ met ‘een ezelsoor’. Dit woord verbindt deze strofe
met de eerste waarin de ‘slak’ voorkwam en de tweede met het ‘dierenvel’. Tegelijk is ‘ezelsoor’
natuurlijk ook de benaming voor een omgevouwen hoekje van een bladzijde. Daarmee is het
eveneens een verbinding met de vertraging van de ‘klevende slak’ (als het hoekje betekent dat de
lezer nu niet verder leest, maar later op die bladzijde verder gaat). Maar ook een verbinding met
het ‘reclamebord’ als markering (als het hoekje betekent dat er op die pagina een memorabele
passage staat). Tegelijk kan ook dit natuurlijk een jeugdherinnering zijn: tijdens het lezen in de
zomer maakte iemand een ezelsoor in een boek. Misschien stopte ij wel met lezen omdat
‘heimwee’ opspeelde. Er staat dat ‘heimwee’ ‘een ezelsoor’ werd ‘in de zomer’. Dit laatste is
misschien niet alleen een tijdsaanduiding, maar het ‘ezelsoor’ werd niet in een boek gemaakt,
maar ‘in de zomer’. Door het ‘heimwee’ werd de zomer vervormd. In ieder geval de ervaring van
de zomer.
En dan zijn er nog de ‘bramen’ in de laatste versregel. Als vruchten maken ze een verbinding met
de ‘appel’ in de tweede strofe. Maar bramen zijn natuurlijk ook oneffenheden op een mes, scherp
en onaangenaam. Ook hier buit het gedicht de dubbelzinnigheid uit. Het ‘heimwee’ heeft zo zijn
vruchten gebracht, bijvoorbeeld dit gedicht. Tegelijk was het heimwee onaangenaam en deed pijn
tijdens de ervaring.
Heel passend is dat alle dubbelzinnigheden van het gedicht hier eindigen met het bezittelijk
voornaamwoord ‘zijn’, waarvan het niet duidelijk is of het terugslaat op ‘heimwee’, ‘zomer’ of
‘ezelsoor’. Het gedicht gebruikt de dubbelzinnigheden niet alleen om meerdere betekenislagen te
tonen, maar ook om de onzekerheid, vervorming en vervreemding van het heimwee voelbaar te
maken voor de lezer.
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rond is moeilijk
Harry van Doveren
Uitgeverij Opwenteling
ISBN 9789063381639
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EI 59: Alain Delmotte – Pyrrhus’
testament
Warhoofd prakkiseert over zijn bekroningen
1
Is in de hartstocht het mooiste succes niet het verlangen dat
onvervuld bleef? Levenslang riep het alvast een voze begeerte in je
op, die zich voornamelijk in tics, neuroses en één enkele maagzweer
te kennen gaf.

2
Je kreeg een lauwerkrans voor wat je spuugde als je sprak en wat je
sprak was verspreking. Is dit een eer?
Hier, wat plakband voor op je mond! En verder veel voorspoed
gewenst met je dekselse mensenvlees.

3
Briljant was je in wishful thinking, in weddingschappen.
Natuurlijk gokte je op het verkeerde paard. Wie niet?
Klatergoud werd je hiervoor als troostprijs aangereikt!

4
Hulde aan je verdraagzaamheid: hoe lijdzaam liet je verder knagen,
wat aan je knaagde. Hulde aan al die keren dat je pispaal was.
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5
Een zegepraal was de strijd die je telkens weer met windmolens hebt
aangebonden.
Zin vond je in de blijvende dol en draaiende onzinnigheid ervan.

6
In prognoses en in profetieën verstrikt en verstrooid: nooit kan en zal
toekomst iemands eindzege zijn.
Een trofee verdient de poëzie voor al de ruimte die ze je vrijgaf – aan
wat ze niet is.

7
Ook een overwinning: de kwade dronk op al de
overwinningen die je ontgingen.
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Gepubliceerd op: maandag 11 september 2017
door: Jeroen van den Heuvel

De naam Pyrrhus is onlosmakelijk verbonden met de uitdrukking Pyrrhusoverwinning, volgens
Van Dale een “overwinning die in feite een nederlaag is”. Voor dit gedicht geeft dat de insteek
voor overpeinzingen over ‘bekroningen’, ‘succes’, ‘hulde’, ‘eindzege’ en ‘overwinning’. Wat
betekenen die woorden en ervaringen?
De titel doet vermoeden dat we de tekst van een ‘testament’ te lezen krijgen, die door ‘Pyrrhus’ is
geschreven, of voor hem opgesteld. Overdenkingen terugkijkend op een leven. Maar de ondertitel
geeft aan dat het ‘Warhoofd’ is die ‘prakkiseert over zijn bekroningen’, hetgeen zou betekenen dat
het ‘Warhoofd’ is die aan het woord is in dit gedicht. Buiten de ondertitel komen we niets te weten
over de verteller. Het hele gedicht lang wordt een -ook niet nader genoemde- ‘je’ aangesproken.
Dus misschien ‘Warhoofd’ die ‘Pyrrhus’ toespreekt? Of ‘Warhoofd’ die zijn eigen ‘bekroningen’
overdenkt en met ‘je’ een reflexieve afstand van zichzelf neemt? En zich daarbij sterk met
‘Pyrrhus’ identificeert?
Dat laatste is niet zo gek aangezien elk van de zeven genummerde delen gaat over een zege,
overwinning, succes, etc die allemaal een schaduwzijde hebben. ‘Hulde aan al die keren dat je
pispaal was.’ Het gedicht krijgt hierdoor een sterk paradoxaal karakter. Dit wordt nog versterkt
door enkele ronduit paradoxale uitlatingen. Zo staat in deel 6: ‘In prognoses en in profetieën
verstrikt en verstrooid: nooit kan en zal / toekomst iemands eindzege zijn.’ Dat laatste is
natuurlijk zelf een profetie over de ‘toekomst’. Het is een komische manier om de verstrikking aan
te geven. Het paradoxale geeft, gecombineerd met de overwegend grammaticaal correcte
volzinnen in korte fragmenten, ook een sterk aforistische indruk.
Inhoudelijk gaat het paradoxale hand-in-hand met het reflexieve. Dat is misschien het sterkste in
het laatste deel. Als een ‘overwinning’ bij nader inzien in zekere zin helemaal geen overwinning is,
dan zijn de nederlagen bij nadere beschouwing in zekere zin misschien wel overwinningen ‘die je
ontgingen’, omdat ‘je’ niet doorhad dat het eigenlijk overwinningen waren. Dat besef is dan ‘ook
een overwinning’, misschien wel de ultieme overwinning.
Het reflexieve zit in dit gedicht ook in de nadrukkelijke manier waarop het taal en poëzie als
onderwerp heeft. Dit is het sterkste in deel 2 en 6.
‘Je kreeg een lauwerkrans voor wat je spuugde als je sprak’ staat er aan het begin van deel 2. Het
spreken brengt woorden voort, maar ook spuug. De ‘lauwerkrans’ is blijkbaar niet zozeer voor de
woorden, maar voor het bijprodukt tijdens het spreken met consumptie. Het geeft twee dingen
aan. Ten eerste dat de bekroning vooral iets betreft wat toevallig en juist door gebrek aan
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menselijke controle ontstaat. Dit roept de vraag op ‘Is dit een eer?’ Ten tweede dat de taal, het
spreken, een lichamelijke binding heeft. Dit heeft een band met ‘veel voorspoed / gewenst met je
dekselse mensenvlees’ in de strofe erna. Dit klinkt alsof er iets aan het woord is dat zelf geen
‘mensenvlees’ heeft. Richt het gedicht, dat een talig lichaam heeft, zich hier rechtstreeks tot de
lezer met ‘je dekselse mensenvlees’? Zijn alle ‘bekroningen’ taaluitingen?
In deel 6 komt de poëzie expliciet aan bod: ‘Een trofee verdient de poëzie voor al de ruimte die ze
je vrijgaf – aan / wat ze niet is.’ De ‘poëzie’ verdient een prijs voor ‘al de ruimte die ze’ ‘vrijgaf’.
Doordat er niet staat ‘gaf’, roept de versregel het idee van vrijheid op. Tegelijk wordt de ‘poëzie’
hiermee voorgesteld als een beheerder van ‘ruimte’, die ze kan vrijgeven of niet, misschien ook
weer intrekken. De ‘ruimte’ heeft hier een relatie met de tijd die in de strofe ervoor (‘toekomst’)
wordt genoemd.
De zinsnede na het gedachtestreepje ‘aan wat ze niet is’ zegt iets meer over de ‘je’. Voor het
gedachtestreepje was al duidelijk dat de ‘poëzie’ de ‘ruimte’ ‘vrijgaf’ aan de ‘je’. Nu komen we te
weten dat de ‘je’ is ‘wat ze niet is’. Daarbij slaat ‘ze’ terug op de ‘poëzie’. Dus de ‘je’ valt buiten alles
wat de ‘poëzie’ is, maar kan blijkbaar wel dankzij de ‘poëzie’ ‘ruimte’ krijgen.
Overigens kan ‘ze’ ook terugslaan op ‘trofee’, als we de zin lezen met ‘een trofee’ als onderwerp en
‘de poëzie’ als lijdend voorwerp. Het is dan de ‘trofee’ die ‘de ruimte’ ‘vrijgaf’, en ook is de ‘je’ dan
wat de ‘trofee’ ‘niet is’.
We kunnen ons afvragen wat -in het licht van de Pyrrhusoverwinningen- in deel 6 nu eigenlijk de
schaduwzijde is. Is dat het besef van tijdelijkheid uit de eerste strofe van dat deel? Dat er geen
‘eindzege’ mogelijk is? Dat de ‘ruimte’ soms wel vrijgegeven wordt, maar niet blijft? Dat de
onverenigbaarheid van mens en ‘poëzie’ misschien wel noodzakelijk is? Dat de ‘poëzie’ een ‘trofee
verdient’, maar die nooit krijgt omdat ze zelf een ‘trofee’ is?
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Warhoofds gekkenwerk
Alain Delmotte
Uitgeverij Stanza
ISBN 9789490401344
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EI 60: Micha Hamel – niet nu

Voorbij alle verwaandheid én voorbij alle wilskracht beluister ik effen
het niet nu
dat gespannen afwacht of ik appeltaart tot
rozijnen, kaneel, appels en meel terug kan maken
‘Maar je zwijgt vaak aan tafel, de laatste tijd.’
of voor mijn part tot een andere metafoor
maar ik zeg nee
‘Ik heb jullie laatst nog verteld over
mijn plan voor het maken van een gereedschap opbergsysteem in het schuurtje.’
niet nu
want sinds ik bescheidener, dapperder en
dankbaarder ben blijkt juist de liefde een vermoeden te zijn geweest
dat mij en jou
en ons hielp om…
Er is iemand die apekop en iemand die papa tegen me zegt.
voordat
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Gepubliceerd op: maandag 18 september 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Meteen vanaf het begin is er een ‘ik’ aan het woord. De eerste versregel vertelt voornamelijk over
die ‘ik’ zelf. De ‘ik’ beweert ‘voorbij alle verwaandheid’ en ‘voorbij alle wilskracht’ te zijn. Een ego
dat minder groot is dan het ooit was, misschien ook minder sterk. Een teruggetrokken houding.
Het woord ‘ik’ komt dan ook pas tegen het einde van die eerste versregel voor – om zich letterlijk
niet voorop te stellen. De ‘ik’ beluistert, dus richt zich op iets anders. En dat doet de ‘ik’ ‘effen’,
dus onaangedaan. We hebben hier blijkbaar te maken met een ‘ik’ in een soort zen-toestand.
Tegelijk gaat de hele versregel wel enkel over dat ‘ik’. Centraal staat het dus wel in dit gedicht.
Wat het ‘ik’ beluistert is ‘het niet nu’. We zouden kunnen denken dat ‘het niet nu’ alles is wat nu
niet is, wat nu niet gebeurt. Het gedicht maakt echter een sterke band met de ‘ik’. Dat komt
ongetwijfeld omdat het de vertellende ‘ik’ is die luistert wat ‘het niet nu’ hem (verderop in het
gedicht blijkt het om een man te gaan) te zeggen heeft. En wat de ‘ik’ hoort is dat ‘het niet nu’
‘gespannen afwacht’. Het ‘niet nu’ kijkt dus naar de toekomst, verwacht dat er iets gebeurt. De
spanning komt ongetwijfeld omdat wat er nu nog niet is een vorm is van ‘het niet nu’. Een andere
vorm is uiteraard wat er geweest is, m.a.w. wat er nu niet meer is. En dat vinden we dan ook in het
voorbeeld van de ‘appeltaart’. De ‘appeltaart’ is er nu, maar was vroeger een verzameling losse
ingrediënten. De vraag is of de ‘ik’ de ‘appeltaart’ ‘terug kan maken’ tot die ingrediënten. (De
opsomming van ingrediënten is overigens niet compleet, dus als de ‘ik’ de appeltaart inderdaad
‘terug kan maken’ tot die ingrediënten is er in het terugconversie proces wel wat verloren gegaan.)
Dat expliciete ‘maken’ komt later in het gedicht weer terug, en geeft een actieve inspanning aan
van de kant van de ‘ik’. Het ‘terug’ ‘maken’ wordt zo een genealogisch opgevatte vorm van
deconstructie.
Dan komt er een rechts uitgelijnde éénregelige strofe. We kunnen dat opvatten als een tweede
spoor. De links uitgelijnde strofes kunnen we lezen als in elkaar overgaand, en de rechts
uitgelijnde strofes lijken op elkaar te reageren. Maar we kunnen de doorgehaalde opmerking
‘Maar je zwijgt vaak aan tafel, de laatste tijd.’ ook opvatten als een aangaan van de uitdaging. Ja,
‘ik’ kan wel iets ‘terug’ ‘maken’. De uitspraak, het verwijt, is gedaan, maar wordt doorgestreept en
zo in zekere zin ‘terug’ gemaakt. De uitspraak is er wel (geweest), maar is ‘nu’ niet volwaardig.
Bovendien gaat de uitspraak over zwijgen, dus over wat niet gezegd is of wordt. Een hoog ‘niet nu’
gehalte dus. Het verwijt eindigt met het woord ‘tijd’, om nog maar eens aan te geven dat ‘het niet
nu’ in dit gedicht vooral langs de tijdsdimensie opgevat moet worden. Dus als wat er niet meer of
nog niet is. Als verleden en toekomst.
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Ironisch genoeg weigert de ‘ik’ gehoor te geven aan de oproep van ‘het niet nu’. Tegen het verwijt
van de eerste rechts uitgelijnde strofe komt nu de opmerking ‘Ik heb jullie laatst nog verteld over
mijn plan voor het maken van een gereedschap opbergsysteem in het schuurtje.’ Een plan is iets
wat er nu is, maar waarvan de inhoud er typisch nog niet is. Iets wat in de toekomst gerealiseerd
zou moeten worden. Ook gaat het gereedschap (waarmee het ‘terug’ ‘maken’ zou moeten
gebeuren) opgeborgen worden: de ‘ik’ wil het niet gebruiken. De ‘ik’ wil niet ‘terug’, de ‘ik’ wil
vooruit. Niet de invulling van ‘het niet nu’ gericht op het verleden, maar juist een invulling gericht
op de toekomst. Hoe komt dat?
Dat lijkt in de vijfde strofe te komen omdat de ingrediënten ‘liefde’, ‘mij’ en ‘jou’ samen iets
gemaakt hebben. ‘Er is iemand die apekop en iemand die papa tegen me zegt.’ En die uitspraak is
niet doorgestreept. De ‘ik’ komt hier net als in de eerste strofe naar voren als verbinding tussen
verleden en toekomst. De ‘ik’ is de verbinding tussen zijn ouders, de vorige generatie, en zijn (de
‘ik’ blijkt hier een man te zijn) kind, de volgende generatie. En dat kind kan of wil de ‘ik’ niet
‘terug’ ‘maken’. De tijd stroomt maar één richting op. De blik gaat vooruit.
Het gedicht lijkt ondanks de new age-achtige gemoedstoestand van de ‘ik’ stelling te nemen tegen
het mindful in-het-nu-zijn. Het gedicht beschouwt de ‘ik’ juist vooral als verbinding tussen het
ene ‘niet nu’ en het andere.
Op een ander niveau heeft ieder gedicht een hoog ‘niet nu’ gehalte. In dit gedicht wordt dat
expliciet benoemd en uitgespeeld.
Het gedicht heeft een open einde. Een onvoltooid einde mogen we wel zeggen. Met ‘voordat’ als
laatste woord laat het gedicht voor ‘nu’ heel veel ongezegd en ongeschreven en ongebeurd. Maar
door dat woord is het wel zeker dat ‘ons’ nog iets te wachten staat.
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Toen het moest
Micha Hamel
Uitgeverij Atlas Contact
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EI 61: Aletta Beaujon – Ochtend

In de verse ochtend
zijn de blaren vochtig nog
al heeft het gister niet geregend
de dieren druilen
beslagen behaarde domme neuzen
snuiven de groene morgen
droevig in
en de hele lucht is wakker
boven de akkers
van mijn vader
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Gepubliceerd op: maandag 25 september 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Er zijn gedichten waarbij je het gevoel krijgt: “het klopt”, nog voordat je hebt nagedacht over wat
het zou kunnen betekenen. Dit is zo’n gedicht. De klanken rijgen de woorden en versregels aan
elkaar. De meeste van de klanken doen onnadrukkelijk hun werk. Zo komen de ‘v’ van ‘verse’ en
de ‘och’-klank van ‘ochtend’ in de eerste versregel samen als ‘vochtig’ in de tweede versregel.
Metrisch verloopt die tweede versregel analoog aan de eerste, maar voegt een extra beklemtoonde
lettergreep toe, die bovendien de ‘och’/’og’-klank herhaalt. Hierdoor krijgt het toch niet zo
aanzienlijke woordje ‘nog’ een bijzondere positie. Het staat er om aan te geven dat de ‘blaren’ niet
‘vochtig’ zullen blijven. Maar door de herhaling van de ‘och’/’og’-klank, wordt hier ook de
betekenis van “nog een” opgeroepen.
De derde versregel speelt met de afwisseling van ‘g’ en ‘r’ (‘gister’ ‘geregend’). Bovendien is dat
‘gister’ een verkorting omwille van het metrum van “gisteren”, zoals de versregel ervoor dat geldt
voor ‘blaren’ / “bladeren”.
Het woord ‘druilen’ is in ongebruik geraakt. We zeggen nog wel van het weer dat “het druilerig is”.
Zo blijkt de regen -die er dus niet is geweest- toch weer dichtbij. In de werkwoordsvorm
gebruiken we het woord tegenwoordig eigenlijk niet meer. Hier lijkt het in zijn oorspronkelijke
betekenis van “suffen”, nog halfslaperig zijn, gebruikt te worden. Dat slome komt tot uiting in de
volgende versregel, die het zelfstandig naamwoord waarover het iets wil zeggen uitstelt door er
drie bijvoeglijke naamwoorden voor te zetten. Wederom met grote klankovereenkomst. De
‘dieren’ worden metonymisch gereduceerd tot ‘neuzen’. Ze zijn ‘beslagen’, dus blijkbaar gaat het
over vee en niet in het wild levende dieren. Tegen het einde van het gedicht blijken we inderdaad
op ‘akkers’, een boerderijsituatie, te zijn. De dieren zijn bovendien ‘behaard’ en ‘dom’. Is het de
bedoeling hier het dier met de mens te contrasteren?
De keuze voor ‘neuzen’ als metonymische aanduiding blijkt niet toevallig, want het gaat om wat
de ‘neuzen’ doen, te weten ‘snuiven’. Ze ‘snuiven’ ‘de groene morgen’. Het noemen van een kleur
krijgt hier bijna het karakter van een synesthesie. Voor ‘snuiven’ is geur belangrijk en maakt de
kleur niet uit, zou je zeggen. De kleur ‘groen’ legt hier een verband terug naar de eerder genoemde
‘blaren’. Tegelijk geeft het een nog onvolgroeid en onervaren zijn aan. De ‘ochtend’ is immers pas
het begin.
De ‘dieren’ lijken de lamlendige, vochtige ochtend op te ‘snuiven’, want die is als bij toverslag
verdwenen als het gedicht het klinkende rijm ‘wakker’/’akkers’ gebruikt. Of misschien al daarvoor
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als de ‘hele lucht’ genoemd wordt. Het gedicht suggereert dat dankzij het ‘snuiven’ ‘de hele lucht’
‘wakker’ is geworden. We hebben dus wel wat te danken aan die ‘domme neuzen’.
De formulering ‘de akkers’ ‘van mijn vader’ aan het einde van het gedicht, doet vermoeden dat de
vertelinstantie van het gedicht een jeugdig persoon is. Dat past ook wel bij het thema van het
gedicht: de overgang van ‘ochtend’ naar ‘dag’. Van kind naar jongvolwassene. Tegelijk kunnen we
het ‘wakker’ ook opvatten als een spiritueel ontwaken. De ‘vader’ kunnen we zien als God-devader, en de regen die er in het gedicht bijna is (geweest) als Gods water over Gods ‘akkers’.
Hoe je er ook tegenaan kijkt, voor mij blijft het mooiste hoe dit gedicht met klanken en ritme de
transitie die zich aan het begin van een nieuwe dag voltrekt weet vorm te geven. Nee, sterker:
tastbaar maakt.
___

De schoonheid van blauw / The Beauty of Blue
Aletta Beaujon
Uitgeverij In de Knipscheer
ISBN 9789062656462
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EI 62: Gerry van der Linden – Verse
helden vertellen verhalen

Verse helden vertellen verhalen
grote gebaren en kleine nuances
af en toe vul ik het glas, daar
zorg ik voor, zoek mijn jas.
Het lawaaiige huis wacht, het waait
mij tegemoet
als de wind van voren komt
als de wind draait en vrienden
van vroeger
stil
van de verloren avond
op mij wachten.
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Gepubliceerd op: vrijdag 13 oktober 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Dat openingsvers, dat is qua klank zo fascinerend. Het heeft louter korte e-klanken als klinkers,
uitgezonderd een langgerekte a-klank tegen het einde. Drie keer ‘ver-‘, en een ‘hel-‘/’-tel-‘
binnenrijm. De langgerekte a-klank verbindt de eerste versregel met de ‘gebaren’ in de tweede.
Met die langgerekte a-klank begint het verhaal pas echt.
Gaat het in de eerste strofe over ‘helden’, ‘gebaren’ en ‘nuances’ (alles meervoud), in de tweede
strofe gaat het over ‘ik’, ‘glas’ en ‘jas’. Elke strofe is een op zichzelf staande volzin. Toch worden de
twee strofes als één zin gepresenteerd in het gedicht. De eerste strofe begint met een hoofdletter,
maar er komt geen afsluitend leesteken tot de punt aan het einde van de tweede strofe.
Op dezelfde manier horen ook de vier volgende strofes bij elkaar. Dit tweede deel van het gedicht
wordt gekenmerkt door het werkwoord ‘wachten’ (in v5 en v12) en een passieve rol van de ‘ik’. De
‘ik’ komt in de eerste strofe niet voor, hooguit impliciet, in de tweede strofe is de ‘ik’ het
onderwerp van de zin, maar in het grootste tweede deel van het gedicht komt alleen ‘mij’ voor.
In de vijfde versregel, aan het begin van het tweede deel, gebeurt iets moois. Het ‘lawaaiige huis
wacht’. Daar zit een alliteratie in, er spreekt een tegenstelling uit het wachten dat associaties heeft
met iets stils en geduldigs, terwijl dat ‘lawaaiige’ juist wijst naar rumoer en drukte. Tegelijk
spreekt er een weerstand uit om naar dat ‘lawaaiige huis’ te gaan. Dat voelt voor de ‘ik’ blijkbaar
als een verplichting. Maar het mooie is dat het ‘-waai-‘ deel zich uit het ‘lawaaiige’ losmaakt, het
wordt een werkwoord om mee verder te gaan: ‘het waait’. En dat ‘het’ slaat tegelijk op het ‘huis’
(dat ‘mij tegemoet’ waait – de ‘ik’ ervaart zichzelf als passief, het huis komt vanzelf op de ‘ik’ af.
Voor ij het weet, is ij bij het ‘huis’) als op een algemeen, onpersoonlijk ‘het’ zoals we vaker
gebruiken bij beschrijvingen van het weer (“het regent”).
En als ‘het waait’, dan is er blijkbaar ook ‘wind’. Dat wordt in de vierde strofe uitgebuit. De wind
kun je ‘van voren’ krijgen, dus kritiek en weerstand, maar de wind kan ook draaien. Dan
veranderen omstandigheden, ten goede of ten kwade. Aangezien de wind eerst ‘van voren komt’,
zal de verandering hier ten goede zijn. Deze wind leidt ons naar ‘vrienden van vroeger’. Dat lijkt
een contrast met de ‘verse helden’ aan het begin. Dat ‘verse’ zeggen we bijvoorbeeld over groente
en fruit. Het duidt op iets nieuws. We zouden kunnen zeggen dat ‘als de wind draait’ in de vierde
strofe, de aandacht van het nieuwe (‘verse helden’) en het toekomstige (dat ‘tegemoet’ ‘waait’)
verschuift naar het verleden (‘vroeger’). De ‘avond’ blijkt vanuit dit perspectief voorbij en
‘verloren’.
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In die korte vijfde strofe komt nog een andere tegenstelling naar voren, namelijk die tussen ‘stil’
en het ‘lawaaiige huis’. Is de ‘ik’ toch niet in het ‘lawaaiige huis’ beland? Of wel en zijn alleen de
‘vrienden van vroeger’ daar ‘stil’? Of is het een herinnering aan ‘vroeger’, toen het daar nog ‘stil’
was?
Welk verhaal wordt eigenlijk verteld in dit gedicht? In de eerste twee strofes is de ‘ik’ ergens waar
‘verse helden’ ‘verhalen’ ‘vertellen’. De ‘ik’ heeft daar een dienende functie (ij vult ‘het glas’). We
kunnen speculeren over wat voor gelegenheid dit precies is, maar we komen er feitelijk weinig
over te weten. Het kan een literaire avond zijn, maar net zo makkelijk een ‘avond’ (v11) met
lezingen over welk onderwerp dan ook, of een vluchtelingenopvang. Het kan ook zijn dat de ‘ik’ zit
te lezen of film kijkt o.i.d. Als de ‘ik’ ‘mijn jas’ zoekt (blijkbaar om naar ‘het lawaaiige huis’ te
gaan), komt ij buiten in de ‘wind’ terecht. Daardoor denkt of gaat ij naar ‘vrienden van vroeger’.
Wie weet is ‘het lawaaiige huis’ wel een kroeg waar de ‘ik’ heeft afgesproken met oude vrienden.
Wie weet is het wel het thuis van de ‘ik’ en denkt ij eraan hoe het ‘vroeger’ was.
Het verhaal van dit gedicht gaat – zo wordt meteen in het openingsvers duidelijk – over
‘verhalen’. Gecombineerd met de manier waarop het middelste deel van het gedicht uit de taal zelf
ontstaat, rechtvaardigt dat een interpretatie waarbij het gedicht over dichters en gedichten gaat.
Nieuwe dichters en gedichten (‘verse helden’) versus dichters en gedichten die de ‘ik’ al lang kent
(‘vrienden van vroeger’). De plaatsen en verplaatsingen in het gedicht moeten we dan misschien
niet per se letterlijk nemen.
Maar waarom is de avond ‘verloren’? Vielen de ‘verse helden’ tegen en keert de ‘ik’ daarom terug
naar de ‘vrienden van vroeger’? De wind die eerst ‘van voren komt’ en daarna ‘draait’, lijkt wel
zoiets te suggereren.
Dat woordje ‘stil’ staat daar zo alleen, zo meditatief op de tiende versregel. Een moment van
bezinning, waarna de avond ‘verloren’ blijkt.
Behalve misschien dat er uiteindelijk een mooi gedicht van gekomen is.
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EI 63: Jean Pierre Rawie – Boven het gras

Soms is het of ik al onzichtbaar ben.
In vrouwenlevens was ik maar een fase
die men vergeet. Ik staar. De spiegelglazen
kaatsen een man weer die ik niet herken.
Waar zijn de vrienden die de wrochtsels lazen
die ik nog steeds ontworstel aan mijn pen?
Verdwenen zijn mijn tijdgenoten, en
dat ik nog leef, stemt mij zelfs tot verbazen.
De jaren zijn mij ondershands ontkomen.
Als ik ‘in de rivier een steen verleg’,
weet ik dat zij niet anders zal gaan stromen.
Het haalt niets uit wat of ik doe of zeg.
Ik luister naar het ruisen van de bomen
boven het gras. Ik ben al bijna weg.
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Gepubliceerd op: maandag 16 oktober 2017
door: Eric van Loo

‘Boven het gras’ is een mooie, dubbelzinnige titel. De titel lijkt ontleend aan de laatste regels: ‘Ik
luister naar het ruisen van de bomen / boven het gras.’ De aanduiding ‘boven het gras’, die hier
extra nadruk krijgt doordat zij enjamberend wordt toegevoegd, is echter nogal overbodig. Het zou
pas echt bijzonder zijn wanneer de bomen onder het gras ruisten. ‘Boven het gras’ is hier
synoniem aan ‘boven de grond’, zoals in ‘de kist staat nog boven de grond’, hetgeen gezegd wordt
wanneer iemand overleden is maar nog niet begraven. Kortom: de toon is direct al gezet.
Binnen de hedendaagse poëzie is Jean Pierre Rawie met zijn vormvaste gedichten een
opmerkelijke verschijning. ‘De perfectie waarmee hij zijn regels op maat snijdt, met nergens een
lus of een knoopje of een rijm dat knelt, dwingt bewondering af.’ (Trouw over de vorige bundel
van Rawie, hier geciteerd op de website van zijn uitgever Prometheus). Recent schreef Arjan
Peters in de Volkskrant over Rawie: ‘zijn thematiek is clichématig (…) en zijn rijmende regelen
lopen altijd in de pas.’ Daar valt echter nogal wat op af te dingen in zijn laatste bundel, zeker in
het onderhavige gedicht.
Het gedicht is geschreven als een klassiek sonnet. De jambische pentameters lopen echter niet zo
in de pas als we van Rawie gewend zijn. Bij maar liefst zes van de veertien regels valt de klemtoon
op de eerste lettergreep (1, 4, 5, 8, 11, 14). Iets te vaak om nog van antimetrie te kunnen spreken,
al is de klemtoon op het eerste woord van het sonnet ronduit krachtig. Maar waarom die vreemde
constructie in regel 4? Bij de voor de hand liggende formulering ‘weerkaatsen een man die ik niet
herken’ zou de klemtoon nog netjes op de tweede lettergreep vallen. Of zou de auteur regelmaat
betracht hebben door alle eerste en laatste regels van de kwatrijnen én de laatste regels van de
terzetten uit de pas te laten lopen?
Verder treffen we in dit gedicht toch een aantal ‘lussen of knoopjes’ aan. Het neologisme
‘spiegelglazen’ (spiegels, spiegelende ruiten) voegt weinig toe, en lijkt een constructie om te
kunnen rijmen. Het enjambement aan het eind van regel 7 is ronduit lelijk, zeker het gebruik van
het losse woordje ‘en’ als rijmklank. Het ‘ondershands’ in regel 9 heeft veel weg van een stoplap.
En het eerste ‘of’ in regel 12 is ook een lusje omwille van het metrum.
Is ‘Boven het gras’ dan een slecht gedicht, een misbaksel? Zeker niet! Er valt genoeg te beleven.
Het binnenrijm wrochtsels/ontworstel, woorden die in hun klank alleen al de wanhoop doen
voelen. Ook veel klankrijkdom in de laatste regels: luister/ruisen en het allitererende
bomen/boven. Daarnaast lichte echo’s, die door hun plaats in de regel als binnenrijm werken,
zoals steeds/leef (regel 6/8) en ondershands/anders zal (regel 9/11).
‘Ik staar’ is dubbelzinnig in al zijn eenvoud. Letterlijk geeft het het nietsdoen aan, en het staren
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naar zijn vreemd geworden spiegelbeeld. Maar het kan ook verwijzen naar ‘staar’ als vertroebeling
van de ooglens, een veelvoorkomende oogaandoening bij het ouder worden. Met de laatste vijf
woorden wordt de cirkel van het gedicht mooi gesloten. ‘Ik ben al bijna weg’ is een parafrase van
‘Soms is het of ik al onzichtbaar ben’. Alles wat tussen deze twee zinnen staat is een uitwerking
van die gedachte.
Het gedicht behandelt een thema dat Rawie wel is toevertrouwd: de vergankelijkheid van de
mens, de zinloosheid van zijn bestaan. Verrassend is het citaat in regel 10: ‘in de rivier een steen
verleg’. In zijn hoge poëzie verwijst de dichter naar het lied De steen van chansonnier Bram
Vermeulen:
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
De dichter zet zich af tegen de zanger. Met de regel ‘Het haalt niet uit wat of ik doe of zeg’ twijfelt
hij zelfs aan de kern van zijn bestaan, de houdbaarheid van zijn literaire nalatenschap. In zijn
jongere werk, met name Onmogelijk geluk (1992) en Woelig stof (1998) leek hij er nog wel in te
geloven dat hij met zijn poëzie een onvergetelijk monument kon oprichten. In het hier besproken
gedicht neemt hij echter expliciet afstand van die gedachte. Het leven is vergankelijk, en daarmee
zinloos. Dit stilstaan bij de vergankelijkheid is gaandeweg de kern van het oeuvre van Rawie gaan
vormen. In ‘Boven het gras’ heeft hij dit opnieuw, op buitengewoon krachtige wijze, verwoord.
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EI 64: Anton Korteweg – Ouderwets
mannetje, Leiden, jaren zestig
(voor Bert Keizer)

Van Dylan, Beatles, Stones, Earrings en Doors
is alleen Yesterday me bijgebleven
wegens die troubles die so far away,
en ook wat covers van The Grateful Dead.
Stickies? Daar had ik helemaal niets mee.
Mijn hoofd was gestoffeerd met requiems,
met Stabat Maters, Müllerin en Winterreise –
dat je leeg wegging en ook leeg terugkwam.
’t Moest worden ingehaald. Daar kwam het van.
En later is er niet meer van gekomen.
Een echte Korteweg. Zit ik niet mee.
Opa kwam zelden verder dan het hoefpad,
ik was nooit in New York of in L.A.
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Gepubliceerd op: maandag 23 oktober 2017
door: Eric van Loo

De wat complexe titel van dit gedicht is een specifieke aanduiding van iemand op een bepaalde
plaats in een globaal bepaalde tijd. Juist de formulering ‘jaren zestig’ maakt het minder
waarschijnlijk, dat het om één specifieke observatie of herinnering gaat (zoals in het gedicht
‘Donkere, bijna zigeunerachtige, al wat oudere vrouw, gezien op de Grote Markt te Middelburg’
uit dezelfde bundel. Noot: dit is echt de titel van een gedicht). Anton Korteweg is geboren in 1944,
en zou dus heel goed in de jaren zestig in Leiden gestudeerd kunnen hebben. In dat geval is de
aanduiding ‘Ouderwets mannetje’ pure zelfspot, hetgeen duidelijker wordt wanneer we het
gedicht een keer helemaal doorlezen.
De eerste regel verwijst naar bekende popmuziek uit de jaren zestig. De Rolling Stones en Golden
Earring worden beide slechts met één woord aangeduid. Opvallend voor iemand die er prat op
gaat dat vrijwel alle populaire muziek aan hem voorbij is gegaan, is de aanduiding ‘Earrings’. Dit
is juist een term van insiders, waarmee de afzonderlijke leden van de Golden Earring werden
aangeduid.
‘Yesterday‘ is dubbelzinnig: Korteweg haalt het nummer ook aan, om te onderstrepen dat hij over
het verleden, over “gisteren” schrijft. ‘All my troubles seemed so far away’ is hem goed
bijgebleven. Die zin heeft natuurlijk een pakkende melodielijn, maar waarschijnlijk sprak de
inhoud de jonge Korteweg ook aan omdat hij toen al geen zorgeloos zieltje was.
‘The Grateful Dead’ zegt me minder. Even googelen laat mooie psychedelische albumhoezen zien,
met zoals de naam al doet vermoeden veel doodshoofden. Verder moest de toen nog jonge dichter
blijkbaar niet zoveel hebben van de bruisende jaren zestig, zeker niet van een lekkere joint.
Nee, strofe twee laat ons de “ouderwetse”, wat wereldvreemde bagage van de jonge student zien,
waarbij ‘gestoffeerd’ ook de bijbetekenis van het “stoffige” van zijn muzikale voorkeuren oproept.
Klassieke muziek, en binnen die klassieke muziek juist de zwaardere stukken. ‘Requiem’ is de
aanduiding voor een toonzetting van de katholieke dodenmis en in een ‘Stabat Mater’ (letterlijk:
er stond een moeder) wordt het verdriet van Maria bij de stervende Jezus aan het kruis bezongen.
‘Müllerin‘ en ‘Winterreise‘ verwijzen naar Schubert. Net zoals enkele bandnamen in de eerste
regel is Die schöne Müllerin afgekort. Deze liederencyclus is overigens het enige vrolijke stuk in
de opsomming uit r6 en r7. Regel 8 is een parafrase van de beroemde openingszin van
Schuberts Winterreise. De originele tekst van de hand van Wilhelm Müller luidt: ‘Fremd bin ich
eingezogen, fremd zieh‘ ich wieder aus’. ‘Fremd’ hier door ‘vreemd’ vertalen zou een germanisme
zijn. ‘Fremd’ betekent hier eerder ‘onbekend’, ‘niet van hier’. Als een vreemdeling dus, maar dat
past slecht in het metrum. Korteweg schrijft: ‘dat je leeg wegging en ook leeg terugkwam.’ Dat
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gaat veel verder dan het origineel van Müller: ‘stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren’.
Opmerkelijk is ook, dat Korteweg de volgorde van het aankomen en weggaan hier omdraait ten
opzichte van het origineel.
In de laatste regel van strofe 2 dringt het besef door dat hij wat gemist heeft. ‘Daar kwam het van’
klinkt stellig, en lijkt ook een voornemen van: daar komt het later nog wel eens van. Niet dus.
Anton is ‘een echte Korteweg’. Net zoals zijn grootvader is hij een man van traditie. Weinig
reislustig ook. Het woord ‘hoefpad’ ken ik niet, hoewel in deze context direct een landweggetje
opdoemt, en een boer die nooit veel verder komt dan de directe omgeving van zijn boerderij.
Korteweg, what’s in a name! Het dialectenwoordenboek Brabants geeft als betekenis “onverharde
weg”. Nu kan iemand nog wel heel wat van de wereld gezien hebben zonder in Amerika geweest te
zijn, maar het gaat hier natuurlijk om de symboliek.
Een paar woorden nog over vorm en techniek. Het gedicht begint met een vijfregelige strofe,
gevolgd door twee kwatrijnen. Inhoudelijk valt de laatste regel van de eerste strofe wat uit de
toon, omdat het de gedachtegang over het verschil in muzikale voorkeur –dat toch de kapstok is
waar dit coming of age gedicht aan is opgehangen– doorbreekt. Mogelijk bestond het gedicht
aanvankelijk uit vier kwatrijnen, en is regel 5 later toegevoegd omwille van het rijm. In elke strofe
vinden we twee rijmende regels. Regel 3/5 in strofe 1, regel 3/4 (halfrijm) in strofe 2 en regel 2/4
in de laatste strofe. Korteweg speelt een lichtvoetig spel met het Engels in dit gedicht.
McCartney’s ‘away’ rijmt op ‘mee’, en in de laatste strofe doet ook ‘L.A.’ mee aan dit tweetalige
rijm. De zin ‘wegens die troubles die so far away’ blijft ook haken. Een mooie, onaffe zin, waarbij
vooral het tweede woordje ‘die’ tussen z’n Engelse buren makkelijk verkeerd gelezen kan worden,
en zo naast Grateful Dead en de requiems nog wat meer dood in het gedicht brengt.
De opdracht aan Bert Keizer (verpleeghuisarts en columnist) voegt voor mij weinig aan de
interpretatie toe. Waarschijnlijk is deze van persoonlijke aard.
Kortom, ‘Ouderwets mannetje, Leiden, jaren zestig’ is een echte Korteweg. Geen hoogdravende
poëzie, maar een subtiele, ironische schets van zijn studententijd in Leiden, waar de rumoerige
jaren zestig grotendeels aan hem voorbijgingen.
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Uitgeverij Meulenhoff
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EI 65: Lieke Marsman – Palimpsest (iii)

wanneer ik niet goed uit mijn woorden kom
stel ik me voor hoe mijn gedachten
kleine hondjes zijn, lastige puppy’s
die ik uitlaat in mijn gesprekken met jou
waarin ze niet meer dan kleine plasjes doen
om hun territorium af te bakenen. daarna
keren ze met een lege blaas terug
mijn hoofd in, waar ze zich
met hun zachte vachtjes gezellig
tegen mijn wang aan schurken.
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Gepubliceerd op: maandag 30 oktober 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Dit gedicht bestaat uit twee zinnen. De eerste zin begint met ‘wanneer’ en loopt tot en met de punt
in versregel zes. De tweede zin begint met ‘daarna’ en loopt tot en met de punt aan het einde van
het gedicht. Tijd, met name als volgorde en opeenvolging, is dus belangrijk in dit gedicht.
Beide zinnen hebben ongeveer halverwege een komma. In alletwee de gevallen zou er ook een
punt kunnen staan om een grammaticaal correcte zin af te sluiten. Beide keren staat er echter een
komma en volgt er aanvullende informatie voordat de zin eindigt.
De tweeledigheid van het gedicht en de opeenvolging lijkt een verband te hebben met de
titel. ‘Palimpsest’ is een stuk perkament waarvan een eerdere tekst is afgeschraapt, zodat er een
nieuwe tekst op kon worden geschreven. Een vergelijkbare vluchtigheid, een niet-definitief-zijn,
vinden we in dit gedicht. De ‘gedachten’ zijn als ‘kleine hondjes’ ‘die ik uitlaat’, ‘daarna keren ze
(…) terug’. De ‘gedachten’ blijven dus niet “buiten” ‘in mijn gesprekken’. De gesproken
communicatie is tijdelijk, vluchtig. Die ‘kleine plasjes’, zijn dat de woorden? Blijven die langer?
Maar ook hier heerst het niet-definitief-zijn: de ‘kleine plasjes’ zijn ‘om hun territorium af te
bakenen’. Dus om een gebied aan te geven, niet een definitieve, blijvende bezetting, invulling of
beschrijving van dat gebied.
Het gedicht begint met een situatie waarbij ‘ik niet goed uit mijn woorden kom’. Het gedicht geeft
niet veel aanwijzingen wat die situatie is en waarom het moeilijk is voor de ‘ik’ om goed te
formuleren. We leren alleen dat het gaat over ‘gesprekken met jou’. Het gaat blijkbaar over
gesproken woorden. De inhoud van die ‘gesprekken’ blijft evenwel -net als de relatie die de ‘ik’ tot
de ‘jou’ heeft- onduidelijk. Mogelijk gaat het om een moeilijke filosofische kwestie, waarbij het
kiezen van de juiste woorden cruciaal is. Maar het zou net zo makkelijk juist over emoties of
ervaringen kunnen gaan, die niet makkelijk onder woorden te brengen zijn.
Het zou ook kunnen dat de ‘ik’ door hevige emoties bevangen is (bijvoorbeeld een ruzie met de
‘jou’), of anderszins afgeleid, waardoor ij niet de juiste woorden kan kiezen. Dat lijkt me in dit
geval niet waarschijnlijk. Het kalme en lieflijke beeld van de ‘kleine hondjes’, ook al zijn ze dan
‘lastig’, sluit hier niet goed bij aan.
De twee zinnen van dit gedicht kennen een verbondenheid, maar ook een tegenstelling.
De verbondenheid betreft een consequent verloop van het gedicht. Aan het begin is de ‘ik’ het
onderwerp van zin en bijzin. Maar als de ‘jou’ ter sprake is gekomen, wordt de ‘ze’ (hetgeen
terugslaat op de ‘kleine hondjes’) het onderwerp van de bijzin die de eerste zin afsluit. In de
tweede zin is de ‘ze’ onderwerp van zin en bijzin en vinden we de ‘ik’ alleen twee keer terug in het
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bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’ (en dat is minder dan de drie keer in de eerste zin). In de loop
van het gedicht raakt de ‘ik’ dus op de achtergrond. De ‘ik’ is de denker van ‘mijn gedachten’ en de
bron van de beeldende metafoor van de ‘kleine hondjes’. Naarmate het gedicht vordert krijgen
deze metaforische ‘hondjes’ een grotere zelfstandigheid. Tegelijk zouden we kunnen zeggen dat de
‘ik’ de ‘hondjes’ juist beter onder controle krijgt. Ze ‘keren (…) terug’, waardoor de ‘ik’ ze in een
volgend gesprek volwassener en beter afgericht weer kan uitlaten.
De tegenstelling betreft de gevoelswaarde van de twee zinnen. In de eerste zin overheerst het
unheimische, het ‘lastige’, het niet goed uit woorden kunnen komen, een situatie waarin het
blijkbaar nodig is om een ‘territorium af te bakenen’, om duidelijke grenzen aan te geven. In de
tweede zin overheerst juist een zekere tevredenheid. De spanning is eraf, de ‘blaasjes’ zijn leeg,
het is ‘zacht’ en ‘gezellig’. Alleen het laatste woord, ‘schurken’, doet niet alleen mee aan die
gezelligheid aan de binnenkant van de ‘wang’, maar heeft ook een negatieve connotatie en geeft
daarmee een zekere dreiging voor de toekomst. Misschien blijven die ‘kleine hondjes’ wel lastig,
misschien worden het wel ‘schurken’ als ze volwassen zijn.
Tenslotte nog dit: in dit gedicht worden ‘mijn gesprekken met jou’, net als ‘mijn hoofd’, ruimtelijk
voorgesteld. Daarbij is ‘mijn hoofd’ de bron waarin de ‘hondjes’ terugkeren, en de ‘gesprekken’ de
buitenwereld waarin een ‘territorium’ bevochten kan worden door middel van woorden. Het is
niet moeilijk hierin de relatie van de dichter tot het gedicht te lezen. Opvallend is dan wel het
voorbehoud, het vluchtige en tijdelijke karakter van de gedachten en hun uiting. Maar misschien
is dat juist de drijfveer van de dichter: om hetzelfde, of dan toch ongeveer hetzelfde, beter te
denken en te zeggen. En zo verder te komen als mens en als dichter.
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___

Man met hoed
gedichten 2005 – 2017
Lieke Marsman
Uitgeverij Atlas Contact
ISBN 9789025450892
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EI 66: Martin Reints – Kartonnen
koffiebeker
Omgeven door kantoorartikelen,
zelf gezeten op een kantoorartikel, en aan een kantoorartikel
niets dan kantoor om hem heen,
en in hem
tussen hem en wat hem omgeeft: alleen zijn lenzen
waardoor hij rustig inzoomt:
op het schrijfgerei, op het stempelkussen
op de perforator
als de trein afremt
begint er een lege kartonnen beker over de grond te rollen
rolt heen en weer, komt stil te liggen
haar stem heeft zo’n vibrato dat het lijkt
of er kunstmatig een echo aan was toegevoegd
en hij zegt weinig tot niets, hij heeft een hese stem,
als van een duivenmelker
nu zoomt hij in op het
geleidelijk tot stilstand gekomen externe geheugen
dat onzichtbaar vastzat aan een van zijn kantoorartikelen.
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Gepubliceerd op: maandag 6 november 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Het gedicht begint humoristisch. De herhaling van het woord ‘kantoorartikel’ is overdadig en
heeft daardoor een komisch effect. Tegelijk geeft het de eentonigheid van het kantoorwerk en de
kantooromgeving goed weer, en daar spreekt een tragiek uit.
Belangrijker voor het gedicht is waarschijnlijk het abstractieniveau dat met deze beschrijving
gepaard gaat. Een stoel, een bureau, je kunt ze allemaal onder de term ‘kantoorartikelen’ scharen,
zoals je misschien op een financieel overzicht of een verkoopcatalogus zou doen. Maar deze
abstrahering staat ver af van de concrete en gedetailleerde werkelijkheid.
Dat is dan ook waar het gedicht heen gaat. Van de abstracte -en ietwat wanhopige- constatering
‘niets dan kantoor om hem heen’ via middel en proces (‘zijn lenzen // waardoor hij rustig
inzoomt’) naar de concrete instantiaties van de ‘kantoorartikelen’ die er na inzoomen blijken te
zijn: ‘schrijfgerei’ (zelf nog een verzamelnaam, een abstractie), ‘stempelkussen’, en ‘perforator’.
Het inzoomen gaat in dit gedicht inderdaad ‘rustig’. In de eerste strofe is er sprake van een ‘zelf’,
maar het is nog onduidelijk wie of wat dat is. Een belangrijke mogelijkheid is dat het hier een ‘ik’
betreft. De omstandigheden die beschreven worden, kunnen heel goed overeenkomen met de
omstandigheden waaronder geschreven wordt.
In de tweede strofe blijkt het echter om een ‘hem’ te gaan, die helemaal in de kantooromgeving
opgaat. Pas in de vierde strofe zal het inzoomen ver genoeg zijn om de ‘hij’ grammaticaal
onderwerp te maken.
Bij de overgang van de tweede naar de derde eenregelige strofe lijkt er in eerste instantie sprake te
zijn van een enjambement. De opsomming lijkt door te lopen. Maar na de dubbele punt staat er
nadere uitleg: ‘alleen zijn lenzen’. Dat slaat alleen op ‘tussen hem en wat hem omgeeft’ en niet op
de tweede strofe. De lezer wordt zo gedwongen om zijn focus bij te stellen. Een ervaring
vergelijkbaar met de ogen aan het donker (of juist het licht) laten wennen, of het draaien aan een
lens om in of uit te zoomen. Het tweede deel van de vijfde versregel (‘alleen zijn lenzen’) sluit wel
door een enjambement aan bij de strofe erna. Hierdoor is die derde eenregelige strofe zelf een
dunne lens geworden. Een verbinding tussen een onscherp begin en een gedetailleerd vervolg. En
een manier om die scherpstelling te bereiken.
Met het inzoomen gebeurt er nog iets in dit gedicht. Waar het door de abstrahering aan het begin
heel goed over een kantoorsituatie in de huidige tijd kan gaan, lijken we na inzoomen in het
verleden te zijn beland. In de meeste kantoren is tegenwoordig wel ‘schrijfgerei’ aanwezig. In
meerdere nog wel een ‘perforator’. Maar een ‘stempelkussen’?
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Het gaat in de vijfde strofe ineens over een ‘trein’ die ‘afremt’. In welke situatie zitten we nu in dit
gedicht? Iemand die in de trein zit en zich een moment vroeger op kantoor herinnert? Of iemand
op kantoor die via een herinnering (of via de ‘koffie-‘ uit de titel?) bij een andere herinnering over
een rollende beker in de trein uitkomt? Of gaat dat ‘heen en weer’ ook over het springen van
heden naar verleden en terug?
Wie is de “zij” uit ‘haar stem’? Ook deze sprong lijkt associatief te zijn. Het ‘vibrato’ lijkt op het
‘heen en weer’ rollen van de ‘lege kartonnen beker’. Er is een ‘echo’, dus een nagalmen van wat
geweest is, een goede beschrijving van het fenomeen herinnering. Hier is iets geks aan de hand.
Er staat ‘of er kunstmatig een echo aan was toegevoegd’: in de voltooid verleden tijd, terwijl het
grootste deel van het gedicht in de onvoltooid tegenwoordige tijd staat, inclusief de opmerking
over ‘haar stem’ in de versregel ervoor. We zouden dus “aan is toegevoegd” verwachten. Blijkbaar
zijn we zo ver gekomen in dit gedicht dat heden en verleden, waarneming en herinnering, tegelijk
bestaan. Dat werd al een beetje aangekondigd door ‘als de trein afremt’, waarbij ‘als’ zowel
“indien” als “wanneer” kan betekenen. In het eerste geval suggereert het een oorzakelijk verband
tussen het afremmen van de ‘trein’ en het rollen van de ‘beker’. In het tweede geval is er alleen
sprake van gelijktijdigheid.
Ook zijn we hier van de visuele waarneming aan het begin van het gedicht afgestapt en
uitgekomen bij het auditieve van ‘haar stem’, ‘vibrato’ en ‘een hese stem’ van een ‘hij’. Het is niet
helemaal duidelijk of dit dezelfde ‘hij’ is die ‘rustig inzoomt’ in de vierde strofe. Het lijkt een ‘hij’
te zijn die bij de “zij” van ‘haar stem’ hoort. Een stel zoals we dat allemaal wel kennen met een
veelpratende en qua stem aanwezige “zij” en een ‘hij’ met een bedeesde stem die ‘weinig tot niets’
zegt.
De ‘hij’ in de vierde strofe lijkt in ieder geval dezelfde te zijn als de ‘hij’ in de achtste strofe, die
opnieuw inzoomt, ‘nu’ op ‘het externe geheugen’. Hier komen we dus in de huidige tijd. Het
‘geheugen’ is de representant van het verleden in het heden, een voorwaarde voor herinnering.
Het ‘externe geheugen’ hangt waarschijnlijk aan een computer. Zijn de fragmenten over de ‘trein’,
het ‘vibrato’ en zijn ‘hese stem’ onderdelen van filmpjes die op de computer zijn bekeken?
In ieder geval is het nu klaar. Het ‘externe geheugen’ is ‘tot stilstand gekomen’. Daarmee is het
afremmen van de trein in de vijfde strofe in zekere zin voltooid.
Maar waarom was het externe geheugen ‘onzichtbaar’? Was het uit zicht, bijvoorbeeld omdat het
ergens achter lag? Of gaat het om een geheugenkaartje, of een dvd, en zat het in de computer (niet
waarschijnlijk gezien de formulering ‘vastzat aan’ – let overigens op de onvoltooid verleden tijd
hier)? Of komt het gewoon omdat de aandacht op het scherm gevestigd was? Pas als we
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uitzoomen van het scherm, kunnen we inzoomen op de bron van wat we daar net gezien hebben:
het ‘externe geheugen’.
Aan het einde zoomt het gedicht weer uit. De blik gaat van gedetailleerd naar weids, van concreet
terug naar de abstracties die we ook aan het begin van het gedicht tegenkwamen. Het laatste
woord is dan ook weer ‘kantoorartikelen’. Het gedicht beschrijft zo een cirkel. Dat zien we ook aan
de vorm. Het centrum van het gedicht zijn strofes 4, 5, en 6. Daarvan is strofe 5 weer het
middelpunt, met boven en onder zich een strofe van drie versregels. Zowel voor als na dit centrum
staan vijf versregels verdeeld over drie strofes (twee van twee versregels gevolgd door eentje van
één). We zagen al dat die eenregelige strofe aan het begin werkt als een lens om de focus te
verleggen. Aan het einde gebeurt iets soortgelijks. Ook als afsluiting van het gedicht een
eenregelige strofe. Ook hier een lens om de blik bij te stellen.
Zo zijn we in dit gedicht ‘heen en weer’ gegaan tussen verleden en heden, tussen wazig en scherp,
tussen abstract en concreet, tussen visueel en auditief, tussen eentonig en levendig.
En uiteindelijk tussen onze alledaagse omgeving en de tekst van het gedicht.
___

Wildcamera
Martin Reints
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023454694
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EI 67: F. van Dixhoorn – Verre uittrap
(de website toont hier een video)

Gepubliceerd op: vrijdag 17 november 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Verre uittrap bestaat uit ongenummerde, grotendeels lege pagina’s. Het is een gedicht van 46
bladzijden (de titel niet meegerekend)), maar met minder woorden (93) dan veel gedichten die 1
bladzijde beslaan.
Iedere bladzijde waarop woorden staan (grofweg de helft van de bladzijden), heeft 1 of meer
regels. Iedere regel bevat 1 of meerdere woorden. De tekst van iedere regel is steeds zover
mogelijk links op de bladzijde uitgelijnd. De eerste bladzijde betreft een rechter bladzijde,
waardoor de tekst uit de gelijmde rug van het boekje lijkt te komen. Bij alle andere bladzijden gaat
het om een linker bladzijde, waardoor het lijkt of het grootste deel van de tekst zich in de lucht of
het tafelblad naast het boekje bevindt en er maar een klein gedeelte op de bladzijde gevangen is.
Ook de verticale uitlijning is van belang. De tekst op iedere bladzijde begint op gelijke hoogte van
de bovenkant van de bladzijde gezien. Een gevolg hiervan -in combinatie met de horizontale
uitlijning- is dat bij het omslaan van de bladzijden de tekst van de nieuwe bladzijde de plek
inneemt van de tekst die op de vorige bladzijde stond. Een ander gevolg is dat het boekje zo de
mogelijkheid geeft het te zien als een elementaire tekenfilm. Zoals je kinderen wel laat zien hoe
een stipje van de ene kant van het papier van een kladblok naar de andere beweegt door de bladen
snel na elkaar los te laten.
Door deze associatie met opeenvolging en film kent dit gedicht een sterk tijdsaspect.
Naast de woorden en hun positionering op de bladzijde spelen leestekens een grote rol. Iedere
regel die tekst bevat, eindigt met een punt. Hierdoor weten we dat het steeds het einde van een zin
betreft. En dat ondanks de linkse uitlijning, waarmee doorgaans juist het begin van een regel
wordt aangegeven. Na de punt komt steevast nog een leesteken: een enkele quote (‘). Hierdoor
weten we dat het gedicht uit uitspraken of citaten bestaat. Het gedicht echoot blijkbaar het einde
van wat anderen gezegd of geschreven hebben. En het gedicht vindt het belangrijk om duidelijk te
maken dat het woorden betreft die geleend, gevonden, gedeeld zijn en worden. Het wordt
overigens nergens aangegeven uit welke bron of bronnen de citaten komen. Ook niet wat de
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procedure of methode is geweest voor de selectie hieruit. Evenmin welke keuzes ten grondslag
liggen om van het ene citaat alleen het laatste woord op te nemen, maar van een ander citaat de
laatste 3 of 4.
Ook is onduidelijk waarom op de ene bladzijde maar 1 regel staat en op een andere bladzijde
meerdere regels (nooit meer dan 5). Wel ontstaat er zo -mede dankzij het filmisch aspect- een
ritme in de tijd. Een afwisseling van enkele en meerdere regels, een soort golfbeweging. Het ritme
zit in het gedicht ook in de klanken. Het begint met (waarbij de bladzijdewisselingen worden
aangegeven door een witregel):
ding.’
ding.’
gok.’
ding.’
ding.’
ding.’
overal van.’
terecht.’
Het begin klinkt als een fietsbel. Met ‘gok’ begint de afwisseling, een contrasterende klank, die
wordt uitgebreid naar het aantal regels. Daarmee treedt eerst een intensivering op: de tijd tussen
de vierde en vijfde ‘ding’ is korter dan die tussen de eerste en de tweede, of die tussen de derde en
de vierde. In deze ritmische afwisseling doet ook de lengte van de regels mee. De afwisseling
betreft zowel de lengte als de breedte van de tekst op een pagina.
De titel ‘Verre uittrap’ is een term uit het voetbal. Erg duidelijk is het verband met het gedicht
niet. Het is mogelijk dat de uitspraken allemaal over voetbal gaan, of van voetballers en/of
trainers zijn, maar doordat steeds alleen het einde van de citaten weergegeven worden, krijgen we
daarvoor te weinig informatie en zijn er te weinig aanknopingspunten om dat zelfs maar
waarschijnlijk te achten. Buiten de titel staan er geen voetbalspecifieke termen in het gedicht.
Wel kunnen we een parallel zien van de titel met de vorm van het gedicht. Bij een ‘verre uittrap’
probeert de keeper het grootste deel van het veld en de spelers over te slaan. De bal gaat
rechtsreeks naar het einddoel: scoren. En dit gedicht slaat het grootste deel van de woorden van
de citaten over. Het gaat rechtstreeks naar het einde van de citaten.
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Dit is een eigenzinnig gedicht dat teruggaat tot de fundamenten van de poëzie. Voor mij is een
interessant aspect dat het antwoord lijkt te geven op de vraag waarom er in de 21ste eeuw nog
altijd papieren bundels verschijnen. Verre uittrap laat zien dat lezen eigenlijk altijd interactief is,
zonder dat daar ingewikkelde technologie voor nodig is. Dat woorden elkaar opvolgen als in een
film en dat je daarvoor geen filmtechnologie nodig hebt. Poëzie gaat juist over het elementaire en
bereikt dat met elementaire middelen. Het is een weldadige ervaring om dit boekje in je handen te
houden, te bladeren, te lezen, de tekst als tekenfilm voorbij te laten komen van begin tot einde, en
dan eens van einde tot begin.
___

Verre uittrap
F. van Dixhoorn
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023466055
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EI 68: Delphine Lecompte – de hazen zijn
bang, de patrijzen zijn panisch
Gewoon een titel die goed klinkt
Maar niets betekent
Er zit een man tegenover mij
Hij vertelt graag hoe hij werd mishandeld door nonnen met notenkrakers
In een kostschool ergens in Oost-Vlaanderen, de ergste heette Noëlla.
De lucht is grijzer dan de kin van mijn naakthond
De grond is blauwer dan de deken van mijn lievelingstante
De man tegenover mij stapt af
Er zit nu een kind tegenover mij
Het zwijgt in alle talen over de volwassenen met lookpersen, de ergste is ook nog eens winderig.
Ik stap af, dit is een kuststad met extreem veel juwelenwinkels
Ik koop een zilveren citroenhaai voor mijn zus Zoë
Het is voor rond haar nek
Haar mooie gladde nimfwaardige likkebaardnek
Een kat blaast naar mij omdat mijn laatste dichtbundel een flop was.
De zee is opnieuw geen bittere teleurstelling
Een horlogemaker verdrinkt
Zijn vrouw roept: ‘Oef! Nu kan ik vanavond ongegeneerd een fles martini drinken of twee
En drie kilo chocoladen mosselen soldaat maken terwijl Robert Smith ophitsende kreetjes slaakt.’
Een beiaardier verdrinkt ook, maar hij heeft een vrouw die het zonder roes kan stellen.
De vrouw van de verdronken beiaardier huilt, ik troost haar
Ze is immers mijn nicht
We laten ons overhalen door de vrouw van de verdronken horlogemaker
We drinken veel martini in haar woonkamer maar we maken geen enkele chocoladen mossel
soldaat
Ik zeg: ‘De hazen zijn bang, de patrijzen zijn panisch.’ Typische dronkenmanspraat.
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Gepubliceerd op: maandag 27 november 2017
door: Jeroen van den Heuvel

De basis van het verhaal dat in dit gedicht verteld wordt, is eenvoudig genoeg: iemand gaat met
het openbaar vervoer op familiebezoek naar een ‘kuststad’.
Er komen opvallend veel dieren in voor. Naast de ‘hazen’ en de ‘patrijzen’ van de titel een
‘naakthond’, ‘kat’, ‘citroenhaai’ en ‘mosselen’. Daarnaast is er een sterke nadruk op de man-vrouw
verhouding. De mannen in het gedicht zijn vroeger mishandeld of worden aangeduid met hun
beroep en verdrinken, de vrouwen worden als ‘de vrouw van’ aangeduid of als familierelatie (‘tante’, ‘zus’, ‘nicht’).
Het verhaal wordt verteld in vijf strofen van elk vijf versregels. Iedere strofe omvat meerdere
zinnen en zinsdelen, maar alleen de strofe wordt afgesloten met een punt. Zinnen binnen een
strofe eindigen niet in de leesteken. De versregels variëren in lengte: steeds is de tweede of derde
erg kort, en de laatste of één-na-laatste erg lang.
Wanneer zit er iemand tegenover je? In de trein of tram, in een wachtkamer (bijvoorbeeld van een
dokter of specialist), in een restaurant, op bezoek bij iemand thuis. In welk van die situaties is het
waarschijnlijk dat ‘een man’ vertelt (‘graag’, zelfs) over mishandeling in zijn jeugd? Hoe
openbaarder de gelegenheid, hoe minder waarschijnlijk. Hoe losser de relatie met de
gesprekspartner, hoe minder waarschijnlijk. In de tweede strofe ‘stapt’ ‘de man tegenover mij’ ‘af’.
Als dit over dezelfde man gaat, betreft het blijkbaar het openbaar vervoer, waarbij de aanduiding
een/de ‘man’ niet duidt op een sterke band met de ‘ik’. Een willekeurige man die in het openbaar
vervoer aan wildvreemden vertelt over ‘hoe hij werd mishandeld’? Of is de situatie in de eerste
strofe een andere, een herinnering, opgeroepen door ‘de man tegenover mij’ in het openbaar
vervoer? De ‘ik’ projecteert een vergelijkbaar verhaal daarna op ‘het kind’ dat ‘nu’ ‘tegenover mij’
zit.
De eerste twee versregels van de tweede strofe bevatten twee vergelijkingen in de beschrijving van
de omgeving, waaruit duidelijk wordt dat de ‘ik’ alles op de eigen belevingswereld betrekt. Iets
dergelijks zien we ook aan het einde van de derde strofe. ‘Een kat blaast naar mij’, dat kan
natuurlijk, maar om dat te verklaren met ‘omdat mijn laatste dichtbundel een flop was’? Blijkbaar
zit de ‘ik’ er zelf mee dat ‘mijn laatste dichtbundel’ het niet goed heeft gedaan, maar ‘een kat’ heeft
daar natuurlijk geen weet van, laat staan dat het een reden is voor de kat om de ‘ik’ onaardig te
bejegenen. Veel waarschijnlijker is het dat de ‘ik’ ‘mijn naakthond’ heeft meegenomen en dat de
kat daarnaar blaast.
Het is opvallend hoe het gedicht omgaat met causaliteit en verbanden tussen beweringen en
situaties. Causaliteit wordt maar in enkele gevallen expliciet aangegeven. zoals in het geval met
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‘een kat’ hierboven, maar bijvoorbeeld ook in de laatste strofe met ‘Ze is immers mijn nicht’.
In andere gevallen is het verband minder duidelijk. De vierde strofe zegt bijvoorbeeld: ‘De zee is
wederom geen bittere teleurstelling / Een horlogemaker verdrinkt’. Is die tweede versregel
bedoeld als verklaring waarom ‘de zee (…) geen bittere teleurstelling’ is? Stelt de zee niet teleur
omdat ze mensen doodt? Of omdat ze de mensen doodt van wie je het zou verwachten, of waarvan
de ‘ik’ dat graag wil?
In hoeverre zijn de situaties en personages in dit gedicht verbonden? ‘De vrouw van de
verdronken beiaardier’ blijkt ‘mijn nicht’ te zijn. Waarom dan eerst dat afstandelijke alsof het om
een onbekende gaat? Of trekt ook hier de ‘ik’ gebeurtenissen en personen de eigen
belevingswereld binnen, in dit geval de eigen familie? Is de ‘lievelingstante’ uit de tweede strofe de
moeder van ‘mijn nicht’? Is ‘de vrouw van de verdronken horlogemaker’ een onbekende? Zou die
de ‘ik’ en ‘mijn nicht’ overhalen om bij haar thuis te komen drinken? Is het ‘mijn zus Zoë’? Het
roept ook weer de vraag op in hoeverre ‘de man’ in de eerste strofe een onbekende was.
Verbanden worden ook weergegeven door opeenvolging in de tijd. ‘De man tegenover mij stapt af
/ Er zit nu een kind tegenover mij’: de man verlaat de openvervoer gelegenheid en daardoor komt
de plek ‘tegenover mij’ weer vrij en gaat iemand anders daar zitten.
De tijd speelt een opvallende rol in het gedicht. Niet voor niets noemt het een ‘horlogemaker’ en
een ‘beiaardier’, twee beroepen die we associëren met het aanduiden van de tijd. Beide
verdrinken. De tijd wordt niet duidelijk aangeduid in dit gedicht. Alleen ‘mijn laatste dichtbundel’
en de mishandeling van de man in de eerste strofe staan expliciet in de verleden tijd. De rest van
het gedicht wordt verteld in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat
alles dezelfde dag gebeurt. Dat de ‘horlogemaker’ en de ‘beiaardier’ beide op dezelfde dag
verdrinken, is al niet waarschijnlijk (het zijn geen beroepen waarvoor ze de zee op moeten). ‘De
vrouw van de verdronken horlogemaker’ heeft het in strofe vier over ‘martini’, ‘chocoladen
mosselen’, en ‘ophitsende kreetjes’. In de vijfde strofe gaat het wel over ‘martini’, maar rept met
geen woord over ‘ophitsende kreetjes’ en de strofe zegt expliciet ‘maar we maken geen enkele
chocoladen mossel soldaat’. Het lijkt dus niet over dezelfde avond te gaan als die in strofe vier.
Ook een woord als ‘opnieuw’ aan het begin van de vierde strofe speelt hierin mee. De ‘ik’ is hier
vaker geweest (niet zo gek, er woont familie) en blijkbaar komen er weer herinneringen boven die
de ‘ik’ in het nu herbeleeft.
Dit gedicht is ondanks een sterke fragmentatie en een zekere kille afstandelijkheid toch heel
coherent. Dat komt omdat veel delen van het gedicht verbanden met elkaar aangaan door
herhaling van woorden en parallelle zinsconstructies. De eerste twee versregels van de tweede
strofe lopen volledig parallel. De zin uit de eerste strofe ‘Er zit een man tegenover mij’ vindt zijn
parallel in de tweede strofe met ‘Er zit nu een kind tegenover mij’. De beschrijving van de
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mishandeling van de man in de eerste strofe verloopt analoog aan de beschrijving van de
vermeende aversie van ‘het kind’ in de tweede strofe: ‘vertelt graag’ wordt ‘zwijgt in alle talen’,
‘nonnen met notenkrakers’ wordt ‘volwassenen met lookpersen’ en beide beschrijvingen eindigen
met ‘, de ergste (…)’. Later in het gedicht wordt het verdrinken herhaald, evenals de ‘martini’ en
de ‘chocoladen mosselen’.
Deze manier van dichten wordt eigenlijk al in de titel aangekondigd. ‘De hazen zijn bang’ verloopt
parallel aan ‘de patrijzen zijn panisch’. Zelfde opbouw: ‘De (zelfstandig naamwoord meervoud)
zijn (bijvoeglijk naamwoord)’. De eerste is een gezegde, een cliché. De tweede heeft in beide
variabele elementen van de zin een lettergreep meer. Bovendien berust de tweede bewering niet
op cliché, maar op klankovereenkomst, alliteratie in dit geval. Ook is de tweede bewering sterker:
‘panisch’ wijst op blinde paniek, een graadje erger dan gewoon ‘bang’. We zouden deze titel dan
ook programmatisch kunnen opvatten: wat de dichter doet, is een overtrokken analogie van de
clichématige werkelijkheid in een talige vorm gieten.
Het gedicht opent met de mededeling dat deze titel geen betekenis heeft. Aan het einde komt toch
een situatie voor waarin de titel uitgesproken wordt. Is het hele gedicht een zoektocht geweest
naar een context om de titel in te gebruiken? Maar dan nog is het ‘typische dronkenmanspraat’.
Niet echt iets zinnigs, dus. De bewering lijkt er een beetje bijgesleept. Hij gaat niet over de
‘kuststad’, niet over de familie, niet over de verdronken mannen. Veelzeggend is ook dat het de ‘ik’
is die deze woorden ‘zegt’. De ‘ik’ is een dichter getuige ‘mijn laatste bundel’. De titel lijkt een
inspiratie te zijn voor het gedicht. Dat betreft vooral de parallelle vorm. Misschien hoort daar ook
wel bij -om de coherentie in het gedicht te vervolmaken en het een afronding in zichzelf te gevenom zowel aan het begin als aan het einde van het gedicht het expliciet over de titel te hebben.
Die klinkt inderdaad goed, en betekent eerder op een structurerende dan semantische manier.
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___

Western
Delphine Lecompte
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789023463139
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EI 69: Dorien De Vylder – Open grenzen

Drie verroeste buizen vormen een kader.
Als je er een bal in trapt, rolt hij door,
net zoals wanneer je hem ernaast trapt.
Dit lijkt een poort naar de vlakte
maar als er geen omheining staat
is een poort overbodig.
Tenzij je een spel speelt.
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Gepubliceerd op: vrijdag 8 december 2017
door: Eric van Loo

Dit is een bijzonder kaal gedicht. Twee strofen van drie regels, en een losstaande slotregel. Geen
rijm, geen duidelijk metrum. Er gebeurt bijna niets, hoewel er wel een paar keer op
mogelijkheden wordt gewezen (als, wanneer, lijkt, als, tenzij).
Mijn eerste associatie bij de drie verroeste buizen was een oude fabriekshal. Het kader blijkt
echter een andere functie te hebben. De drie buizen functioneren als een doel bij het voetballen.
Als je een bal in het doel trapt, heb je gescoord! Maar de dichter lijkt geen fanatieke voetbalfan, en
toont zich slechts een objectieve waarnemer. De bal rolt gewoon door, omdat er op dit eenvoudige
trapveldje geen net is. Ja, aan het begin van de derde regel, de dichter weet toch wel waar ze het
over heeft. Maar verder lijkt het haar weinig uit te maken of je de bal in het doel trapt of ernaast.
Een bijzonder onthechte vorm van waarnemen.
In de vierde regel wordt gesuggereerd, dat we de constructie van roestige buizen ook als een poort
kunnen zien. Een poort die toegang geeft tot een eindeloze vlakte. Dit beeld wordt door de dichter
direct weer ontkracht. Er zijn immers geen hek of muur waar de poort een deel van zou moeten
uitmaken. Daarmee is de buizenconstructie voor de tweede keer mislukt. Als doel was de
constructie niet heel belangrijk, want het maakte weinig uit of je de bal tussen de buizen door of
ernaast schoot. En ook als poort staat de constructie daar maar een beetje niets te doen.
De laatste regel zet alles op zijn kop. De poort kan pas een functie hebben als je die eraan toekent,
bijvoorbeeld in een partijtje voetbal. Anders bakent hij niets af. En dan komt opeens de titel om
de hoek kijken. De gedachte wordt geboren, dat grenzen alleen bestaan wanneer je bepaalde
regels met elkaar afspreekt. Zonder die regels, zonder het spel, zijn die buizen slechts buizen. En
is een grens slechts een denkbeeldige lijn, zonder al te veel betekenis.
De verroeste buizen en de vlakte passen niet direct bij de stad Gent waar de dichter woont en
werkt. Een aantekening op de laatste bladzijde van de bundel geeft opheldering: ‘Vertraagd
stilleven ontstond tijdens een rondreis door Andalusië in de nazomer van 2015 en een reis door
het Atlasgebergte, van Marrakech naar de Sahara, in juni 2016’. Met deze kennis vermoed ik, dat
het gedicht ontstond tijdens de reis in Noord Afrika. De titel ‘Open grenzen’ past minder goed bij
Andalusië, dat in 2015 nog gewoon deel uitmaakte van een ongedeeld Spanje.
Onlangs hoorde ik iemand op de radio het belang van het leren van vreemde talen benadrukken,
omdat deze niet alleen een verrijking vormen van onze woordenschat, maar ook van ons begrip
van de werkelijkheid. Als voorbeeld noemde hij, dat het Nederlands slechts één woord kent voor
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het begrip ‘grens’, terwijl het Engels hier meerdere woorden voor heeft, die allemaal een net iets
andere betekenis van dit begrip verwoorden. Welnu, de dichter heeft het niet alleen over
‘grenzen’, maar ook over ‘poort’ en ‘omheining’. We kunnen daar nog ‘afbakening’, ‘omtrek’ en
‘limiet’ aan toevoegen. En specificaties als gemeentegrens, landsgrens, ondergrens, bovengrens
enz. Het gedicht stelt het bestaan van deze grenzen ter discussie. Natuurlijk weet de dichter dat zij
zich makkelijker van het ene land naar het andere kan verplaatsen dan de mannen en jongens die
‘s avonds op het veldje voetballen. De kracht van het gedicht is echter, dat deze ons ook een
andere mogelijkheid, een andere werkelijkheid laat zien. Voor de duur van het gedicht zijn de
grenzen weggevallen. Bestaan ze niet.
Tenzij je speelt dat ze bestaan.
___

Vertraagd stilleven
Dorien De Vylder
Uitgeverij vrijdag
ISBN 9789460015885
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EI 70: Jan Glas – Polderland

Ik was het eerste kind en werd Konijn
genoemd, de zoon van een Koningin, een moeder
die alles zelf naaide: een berglandschap
waar in ons polderland geen plaats voor was,
een trein die in één keer doorreed naar Parijs,
niemand die daar in 1967 belang bij had.
Midden in de Koude Oorlog naaide ze
de zwartste dag; het moment waar iedereen
bang voor was. Nu nog word ik soms wakker
van het gebrom van een naaimachine in de nacht.
Wat die tijd zo anders maakte: we hielden niet
van politici, we hielden van onze buren.
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Gepubliceerd op: maandag 11 december 2017
door: Jane Leusink

‘Polderland’ is geschreven vanuit het ik-perspectief door een (eerste) zoon die met zijn gedicht
een jeugdherinnering oproept en daarmee een hommage brengt aan zijn moeder. Het gedicht
bestaat uit twee strofen van elkaar gescheiden door een opvallende verandering van toon en tijd,
onbezorgdheid tegenover angst, verleden tegenover heden. Als Glas de sonnetvorm had gekozen
voor zijn gedicht zou je op deze plek spreken van een volta.
In de eerste strofe introduceert de ik zichzelf met de naam Konijn, die de zoon was van een
Koningin. Voorwaar geen naam waar een jongen blij mee hoeft te zijn, een konijn staat immers
voor zacht, lief, kwetsbaar, aaibaar. Maar het tegendeel lijkt het geval, niet alleen schrijft de
dichter hun beider namen met een hoofdletter, hij laat ook zien dat ze beginnen met maar liefst
vier dezelfde letters: de k, de o, de n en de i en als slotletter de n. Kan trots en verbondenheid nog
explicieter worden uitgedrukt? Zelfs de taal werkt mee. Je wordt dan wel ‘Konijn’ genoemd maar
je krijgt er een ‘Koningin’ voor terug. Ze borrelen op, maar de mogelijkheid van een verwijzing
naar die gelijknamige maar minder prettige figuren uit Alice in Wonderland, lijken we hier wel uit
te mogen sluiten.
De moeder lijkt allereerst koningin, pas daarna moeder. Volgt een effectief enjambement met de
nogal abrupte, daardoor ironisch aandoende derde versregel ‘die alles zelf naaide’. Een
dubbelzinnig werkwoord dat niet alleen verwijst naar het naaien op een naaimachine. Ik neem
aan dat de dichter weet heeft van deze connotatie en deze hier met opzet inzet: verwarring zaaien,
het gaat hier natuurlijk wel om een zeer speciaal iemand.
Hoe dan ook, de dichter vervolgt met een wederom bizar-ironische opsomming van wat de
koningin-en-moeder allemaal op die naaimachine naaide, geen jurken of broeken in elk geval, wat
alle moeders toen nog deden. Maar: een berglandschap, ja, dat heb je in de polder niet
voorhanden; een trein die in één keer doorreed naar Parijs, ook dat bestond in de tijd van de
dichter nog niet, het was overstappen geblazen in 1967, in ieder geval vanuit Uithuizen (de dichter
is in het polderdorp Uithuizen geboren). Overstappen moest je in de stad Groningen, in Zwolle,
Amsterdam, Brussel wellicht. En wie ging er in 1967 nou uit Noord-Groningen helemaal naar
Parijs? Men had er geen belang bij, schrijft Glas die hier een typisch Groningse
streektaaluitdrukking gebruikt. Laat staan dat die enkeling ook nog in één keer door wilde reizen
naar Parijs, je was al blij dat je er kon komen, stel ik me zo voor. Met al dat overstappen deed je er
toch nog wel een uur of negen over. Ja, de dichter is wel degelijk afkomstig van het platteland.
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Wat een opsomming trouwens, bergen én Parijs. En wat een moeder dat ze dáár haar fantasie op
los liet. Ze had natuurlijk foto’s gezien in een tijdschrift, foto’s waarop berglandschappen te zien
waren, of Parijs met de Eiffeltoren. Ze kon daarmee daadwerkelijk haar verlangen naar avontuur,
naar verre landen en steden uitdrukken. En je voelt ook hier de grenzeloze bewondering van de ik
voor zijn Koningin, zijn moeder. Ze toverde hem een buitenwereld.
Maar waarom dan toch in de derde versregel dat dubbelzinnige woord ‘naaien’ gebruiken, zo pats
boem zonder er ‘op de naaimachine’ aan toe te voegen? Is de gehele eerste strofe misschien
opgezet om de dreiging die uitgaat van de tweede in te leiden, evenals het effect van beide op de
dichter in het heden?
De Koningin tovert hem in de tweede strofe ook het gevaar dat in die buitenwereld dreigt. Ze naait
midden in de Koude Oorlog de zwartste dag: ‘[…]het moment waar iedereen/bang voor was’ (v
8,9). Welk moment dat was, schrijft de ik niet op. We worden kennelijk geacht dat zelf in te
vullen. En ja, de grijze hersencellen van deze lezer gaan meteen aan het werk: de angst dat de
atoombom zou vallen en er een kernoorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie uit zou breken, de
angst voor radioactieve straling die vrij zou komen en ons allemaal zou vernietigen. In het
provinciale Nederland kregen we in die tijd van de overheid ook provinciale adviezen: ga onder de
trap zitten, neem een knijpkat mee; het stond in de huis-aan-huisfolder die alle huishoudens in
Nederland ontvingen. Of dit de invulling is die Glas van zijn lezers verwacht? De lezers zijn daar
vrij in.
Inderdaad het ergste, het zwartste, valt niet op te schrijven, dat heeft de dichter goed aangevoeld
en doeltreffend ingezet. Zelf schrijft hij, en we bevinden ons nu abrupt in het heden: ‘Nu nog word
ik soms wakker/van het gebrom van een naaimachine in de nacht.’ (v 9,10). We bevinden ons
ineens midden in de Tweede Wereldoorlog; in alle oorlogsboeken die je las en die Glas
ongetwijfeld ook heeft gelezen kwam dat voor, het gebrom van vliegtuigen die ’s nachts over ons
land vlogen op weg naar Duitsland of vice versa naar Engeland. Er zit nu merkbare subtiele ironie
en relativering in het gebruik hier van het woord ‘naaimachine’: naast het veiligste het ergste
zetten. De ik wordt in zijn dromen terug geworpen op zijn jeugd. De Koude Oorlog doet zich voor
als Tweede Wereldoorlog. Alles wordt samengebald in het geluid van de naaimachine uit die
jeugd, die daarmee ook het beeld van de koningin en moeder weer levendig oproept. Maar ook
Camperts bekende ‘Alles zoop en naaide/heel Europa was één groot matras’ resoneert hier.
Wellicht werden de andere kinderen uit het gezin in die angstige Koude-Oorlogsperiode geboren.
Volgen al weer bizarre, ironische en ontnuchterend concluderende slotregels:
‘Wat die tijd zo anders maakte: we hielden niet / van politici, we hielden van onze buren.’ (v 11,
12)
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Waarmee het gedicht terugkeert naar het begin: Polderland. Waarmee het gedicht opeens ook
vooruit lijkt te wijzen naar de hedendaagse actualiteit. Het polderland van Noord-Groningen
destijds, uitvergroot tot het Nederland van nu en zijn reactie op de buitenwereld (waar zo’n
creatieve koningin-en-moeder ontbreekt).
Er is sprake van alliteratie: Konijn, Koningin (let dus op de letters). Van assonantie: Konijn, trein
(volrijm), Parijs. Naai(en)(de), plaats, Parijs. Landschap, had, zwartste, dag, bang, wakker, nacht,
anders. Ritmisch werken de drieslagen: ‘plaats voor was’(v 4), ‘belang bij had’ (v 6), ‘bang voor
was’(v 9). En ook in de laatste regel zien we ontnuchtering door klankcombinaties die nog niet
eerder in het gedicht werden toegepast: ‘politici’ en vooral, met een lange klankuithaal ‘buren’.
Het dichtbije, je denkt het uitroepteken erachter. ‘Polderland’ is een uiterst compact gedicht,
mede door de verticale binding die ontstaat door de hierboven opgesomde vormeigenschappen.
Het gedicht draait uiteindelijk om de tegenstelling tussen de eerste en de tweede strofe: de eerste
onbezorgd, met een sprookjesachtig gezin en exotische vergezichten. De tweede dreigend, met
oorlog en zelfs totale vernietiging. Een verlies van onschuld? Een oproep om ook nu niet van
politici te houden, ze niet te volgen, met de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog als
schrikbeelden van wat er kan gebeuren als je dat wel doet? Weer terug naar de jaren zestig en als
toen van onze medemensen houden? Moet de kunst zich bezighouden met de vergezichten uit de
eerste strofe of zich engageren met de politiek uit de tweede?
___

Het waaide er
Jan Glas
Uitgeverij kleine Uil
ISBN 9789492190567
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EI 71: Ernst Jandl – hoofdzaak

de hoofdzaak is
dat ik heb geslapen
als ik wakker ben
de hoofdzaak is
als ik wakker ben
dat ik zal slapen
dat ik slaap
is de hoofdzaak
als ik slaap
dat ik zal slapen
is de hoofdzaak
als ik wakker ben
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Gepubliceerd op: dinsdag 19 december 2017
door: Jeroen van den Heuvel

Drijft de dichter hier de spot met de poëzie? Je gedicht ‘hoofdzaak’ noemen en er dan niets van
belang in zetten? Vier strofen maken die uit vrijwel dezelfde woorden bestaan: poëzie als in
zichzelf gekeerd taalspelletje? Als “woordzemelarij” (vrij naar Johnny van Doorn).
Het gedicht telt 42 woorden in totaal, opgebouwd uit 13 unieke woorden. Daarvan komt ‘ik’ het
vaakste voor: 8 keer.
Elke strofe bestaat uit 3 versregels. Eentje daarvan is altijd ‘de hoofdzaak is’ of ‘is de hoofdzaak’.
Steevast begint eentje daarvan met ‘als ik’ en heeft vervolgens het woord ‘wakker’ of een
vervoeging van het werkwoord ‘slapen’ in zich. En iedere strofe bevat één versregel die begint met
‘dat ik’ en vervolgt met een vervoeging van het werkwoord ‘slapen’. Iedere versregel bestaat uit 3
of 4 woorden. De strofen lijken dus sterk op elkaar.
Het gedicht vertoont zo een grote interne coherentie. Ook klanken komen overeen en maken het
gedicht tot een hecht geheel: de lange aa-klanken van ‘slaap’ (en vervoegingen) en ‘-zaak’; de korte
a-klank van ‘wak-‘, ‘als’, ‘dat’ en ‘zal’; de i-klank van ‘is’ en ‘ik’. Het compacte en korte van de
strofen en versregels versterken het gevoel van coherentie. Zo sterk, dat het een komisch effect
krijgt.
Tegelijk krijgt het door alle herhalingen iets bezwerends. Maar wat moet er bezworen worden? De
korte versregels en strofen gecombineerd met de herhalingen zorgen ervoor dat er geen ritme
ontstaat dat lekker kan swingen. Het is eerder een soort mompelen.
Ook ontstaat er de indruk van een aarzeling. Van zoeken naar woorden. Iemand die iets wil
zeggen, het steeds opnieuw probeert, maar ij komt niet goed uit ijs woorden. En ij lijkt ook niet bij
machte om nieuwe woorden te vinden, blijft gevangen in dezelfde woorden.
Dit maant ons om extra aandacht te geven aan de variatie die er wel is. De eerste twee strofen
beginnen met de versregel ‘de hoofdzaak is’. In de laatste twee strofen heeft deze frase een plek
gekregen op de tweede versregel. Bovendien is de woordvolgorde veranderd, omdat de woorden
deel uitmaken van een andere zinsconstructie.
In de eerste strofe kan de derde versregel (‘als ik wakker ben’) gelezen worden als horende bij
zowel de eerste versregel (‘de hoofdzaak is’) als de tweede versregel (‘dat ik heb geslapen’). In het
eerste geval is wat het belangrijkste is (‘de hoofdzaak’) afhankelijk van een conditie. In de tweede
strofe wordt die mogelijkheid sterker. Er zou ‘dat’ of een dubbele punt moeten staan aan het einde
van v4 om wat ‘de hoofdzaak is’ niet ergens afhankelijk van te laten zijn. En dan nog zou het een
rare zinsconstructie zijn. In de laatste twee strofen is het duidelijk dat wat ‘de hoofdzaak is’,
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afhankelijk is van een conditie. Het is blijkbaar niet iets wat vaststaat. De ‘hoofdzaak is’
veranderlijk, afhankelijk van factoren.
En zo zegt het gedicht misschien toch iets wezenlijks over wat het allerbelangrijkste is.
Ook is er een variatie in werkwoordstijden. Het grootste deel van het gedicht staat in de
onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat geeft in eerste instantie de indruk van wetmatigheden.
Onwrikbare, altijd geldende stellingen. Inhoudelijk morrelt het afhankelijke van de ‘hoofdzaak’
daaraan. Er zijn ook drie versregels die niet in de onvoltooid tegenwoordige tijd staan. De voltooid
tegenwoordige tijd van v2 (‘heb geslapen’) verwijst naar iets wat is afgerond in het verleden. De
onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van v6 en v10 (‘zal slapen’) verwijst naar iets in de
toekomst.
In beide gevallen gaat het over dezelfde handeling: ‘slapen’. Blijkbaar is de ‘ik’ nu ‘wakker’ en kijkt
zowel terug als vooruit op ‘slapen’. Het gedicht vereenvoudigt het leven zo tot een cyclus van
waken en slapen. Bij het beschrijven van wat ‘de hoofdzaak is’, kun je je blijkbaar beperken tot
deze twee toestanden. Eten, drinken, liefde, huis, geld, werken: het valt allemaal buiten wat ‘de
hoofdzaak is’. Ook gaat wat ‘de hoofdzaak is’ alleen over een ‘ik’. Andere mensen zijn blijkbaar
niet van wezenlijk belang. Hier komt het spottende weer om de hoek kijken: die in zichzelf
gekeerde egoïstische dichters toch.
Tegelijk bewerkstelligt het gedicht wel degelijk het universele van altijd geldende stellingen. Alles
in het gedicht is heel herkenbaar. Waken en slapen zijn belangrijke toestanden voor iedere mens,
in ieder tijdperk. Ook het zoeken naar wat ‘de hoofdzaak is’, is een herkenbare belangrijke
drijfveer voor iedereen. Ook al doet eenieder dat op ijs eigen manier, en ook al is het resultaat
alleen geldig voor één enkele ‘ik’.
De cyclische tijdsopvatting die uit de werkwoordstijden naar voren komt, past natuurlijk goed bij
de herhalingen in het gedicht. In zekere zin maakt het gedicht qua vorm net iets meer dan een
volledige cyclus door. Van de herinnering aan slapen (v2) naar ‘wakker’ zijn (v3-5) naar ‘slapen’
(v6-10) naar ‘wakker’ zijn (v12). Samen met de inhoudelijke onduidelijkheid van de eerste strofe
geeft dit het idee van iemand die bijna wakker wordt, weer slaapt, echt wakker wordt. Het hele
gedicht is zo een half-slapen, half-waken.
We kunnen hier waken en slapen ruimer opvatten dan menselijke handelingen. Waken heeft een
emotionele en spirituele dimensie. Slapen evenzo, en heeft bovendien een lange geschiedenis als
geliefde vergelijking voor de dood. En zo zegt het gedicht misschien nog wel meer wezenlijks over
het leven, en over de poëzie.
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___

poëzieklysma
Ernst Jandl
Vertaling door Erik de Smedt
Uitgeverij Vleugels
ISBN 9789078627388
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EI 72: Nachoem M. Wijnberg – Herinner
je
Herinner je je wat je
je lang geleden wilde herinneren
beter dan, bijvoorbeeld, een hotelkamer?
Omdat je je wil herinneren
waar je niet meer kan komen,
begin je in een hotel.
Waar is het bed
als je de deur naar de badkamer opent
en zie je dan een bad?
Je herinnert je niet genoeg
om de kamer opnieuw in te richten
en de rest van het hotel daaromheen.
Je bent nog steeds thuis,
de plaats waar je wil dat je bent als je je niets anders meer kan herinneren.
niet in een hotelkamer
waar het buiten donker is,
bijna niets te zien door het raam,
maar je wil toch nog even buiten lopen,
omdat je daar niet eens die nacht wil blijven,
maar misschien wordt het daarna
makkelijker.
Is het een van de hotels
die zijn alsof het al lang geleden is?
Je heer herinnering
staat achter de receptie,
en ja, er is altijd nog een kamer voor je
ook als je pas laat in de avond aankomt,
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maar je moet zelf al je spullen naar de volgende kamer brengen
als nog een ander aankomt.
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Gepubliceerd op: zondag 24 december 2017
door: Remco Ekkers

Wie of wat is ‘je heer herinnering’? In ieder geval een heer, die je beheerst, die heerst over je. Hij
staat in dit gedicht achter de receptie en bepaalt dat er altijd nog een kamer voor je is. Er is echter
een voorwaarde: als er nog een gast komt, moet je plaats maken en zelf je spullen naar een
volgende kamer brengen. En als er dan nog een gast komt? Hoe lang gaat dat door? Is het hotel
oneindig?
Je kunt je altijd iets herinneren: je kunt een denkbeeldige ruimte vullen met die herinnering,
maar je zult moeten opruimen als er een volgende herinnering komt. En dat kan eindeloos
doorgaan.
Nachoem Wijnberg schrijft gedichten die je moet lezen en herlezen. Je moet ze niet analyseren; je
moet ze ondergaan. Het is alsof je mee moet denken. Het is voor jou, van jou. Het gedicht bestaat
uit gedachten van iemand die denkt. ‘Ja’, zei een beeldend kunstenaar tegen me, toen ik hem een
gedicht van Wijnberg voorlas: ‘zo denk je.’
Je herinnert je bijvoorbeeld dat je met een geliefde een hotelkamer binnen ging. Je had een bos
bloemen in de hand en een fles wijn en twee glazen in een tas. Je zag het opgemaakte bed, je zag
door een open deur het bad, leeg en schoon. Je zag dit alles heel duidelijk in het licht. Of je zag het
in je fantasie. Je wilde het zien en je vroeg je af: zou het voldoende zijn om het zo te zien, zo te
fantaseren? Moest het dan ook nog echt gebeuren?
Lang geleden wilde je je iets herinneren. Wat was dat? Herinner je je dat beter dan bijvoorbeeld
een hotelkamer?
Was het van belang om de rest van de kamer in te richten? Moest je weten hoe je in de lift naar
boven ging, tot welke verdieping en hoe de gang bekleed was? Liep je zacht op een dikke loper?
Liepen jullie zacht omdat jullie niemand wilden storen of tegenkomen?
Je kunt maar beter thuis zijn en niet in een hotelkamer. Daar ben je ’s avonds. Het is donker
buiten. Waar ben je eigenlijk, in welke stad, in welk land?
Je herinnert je een hotel. Waar was het? Je wilt naar buiten om iets te herkennen misschien en
dan wordt het gemakkelijker om terug te gaan naar die kamer. Bleef je geliefde daar?
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