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Inleiding 

 
In de serie Eerste Indrukken op ooteoote.nl behandelen we één gedicht uit een min of meer recent 
verschenen bundel. Vorig jaar sprak ik de ambitie uit om alle Nederlandstalige bundels in de serie 
te willen behandelen. Daarbij ging ik uit van alle originele nieuw verschenen Nederlandstalige 

dichtbundels.  Dat zijn er ongeveer 100 in een jaar.  

Dit jaar hebben we die ambitie niet gehaald. Dat komt voor een deel omdat we geen 100 Eerste 
Indrukken hebben geschreven. We zijn op 60 blijven steken. Daar zijn goede redenen voor. Op dit 

moment zijn er vier mensen die regelmatig Eerste Indrukken schrijven: Remco Ekkers, Jane 
Leusink, Eric van Loo en ik. Wij hebben dit jaar allemaal een periode gehad dat we om 

uiteenlopende redenen niet of nauwelijks bijdroegen aan de serie. Dat is eigenlijk over een heel 
jaar bezien niet meer dan normaal.  

Een belangrijker aandeel in het niet halen van de ambitie van vorig jaar, was het besef dat we met 

die originele nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundels niet per se de interessantste 
bundels en gedichten te pakken hadden. Begrijp me niet verkeerd: gelukkig zijn er in 2018 weer 
veel goede en interessante Nederlandstalige dichtbundels verschenen, waaronder veel sterke 

debuten.  Lees dit jaaroverzicht van Eerste Indrukken er maar op na. (We kunnen trouwens 
voorzichtig een trend signaleren in de Nederlandse poëzie van gedichten die meerdere talen in 

zich verenigen. In dit jaaroverzicht staat er ook één. Het is nog vroeg voor deze trend. Laten we er 
voorzichtig en tussen haakjes aandacht aan schenken.) Met alleen originele nieuw verschenen 
Nederlandstalige bundels zouden we vertalingen overslaan. En er zijn in 2018 heus weer mooie 

poëzievertalingen verschenen. Lees dit jaaroverzicht er maar op na. We zouden ook geen 
aandacht schenken aan verzamelbundels, selecties en heruitgaven. Dat zou jammer zijn, want ook 
daarvan zijn er enkele mooie en interessante verschenen in 2018. Lees er vooral dit jaaroverzicht 

van Eerste Indrukken op na. 

Dus wat is dan de ambitie voor 2019? Wat mij betreft verdere groei. Die 100 Eerste Indrukken in 

een jaar moeten we kunnen halen. Dat zijn er ongeveer twee per week. Het gaat daarbij  natuurlijk 
niet om het exacte getal. Het gaat erom dat nu nog veel interessante bundels en gedichten 
onbesproken blijven in de serie. De voornaamste reden daarvoor is gebrek aan mensuren, en dat 

is geen inhoudelijke reden. 

Tot slot dank ik Remco, Eric, en Jane voor hun mooie bijdragen aan de Eerste Indrukken dit jaar. 
Ook dank aan Erik de Smedt die al jaren sterk betrokken is bij Ooteoote en dit jaar zijn eerste 

Eerste Indruk heeft geschreven.  

Op naar een nieuw jaar vol verse indrukken! 

 

Jeroen v.d. Heuvel 
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EI 73: Marc Tritsmans – Taal 
  

als een tweede, even noodzakelijke 

en immer gonzende atmosfeer 

ligt ze om de hele wereld heen 

ook als we niet praten of schrijven 

borrelt ze onafgebroken uit ons op: 

alle lucht die we inademen lijkt wel 

als taal weer naar buiten te stromen 

geen enkele gedachte bestaat zonder haar 

en niet de mens was het die haar maakte 

zij heeft in haar eentje de mens gemaakt 

tot dit reddeloos aan de dood denkend dier 

dat zich steeds bewust van het uiteindelijk 

zinloze toch maar blijft proberen om hiervoor 

nog wat woorden te vinden omdat zelfs even 

bestaan beter is dan eeuwig niet bestaan 
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Gepubliceerd op: vrijdag 5 januari 2018   

door: Remco Ekkers 

 
Dat is belangrijk: we leven en hoewel we verdwijnen – ja, uiteindelijk met zijn allen – we leven 
nu. 
Zelfs even bestaan is beter dan eeuwig niet bestaan. 

Ik herinner me een jeugdboek van een Australische schrijfster, maar ik kan haar naam en de titel 
van het boek niet achterhalen, waarin een broer en een zus heksen kunnen herkennen en als die 
kwaad in de zin hebben, onschadelijk kunnen maken. Ze ontdekken een soort vampier die leeft 
van de energie van zijn slachtoffers en die hartstochtelijk graag wil leven, een echt lichaam 
hebben, ook al is het sterfelijk. ‘O’, zegt hij ‘ik zou er alles voor over hebben een sterfelijk lichaam 
te bezitten.’ Even echt leven! Ook de engelen bij Vondel zijn jaloers op onze sterfelijke lichamen. 

Marc Tritsmans beschouwt taal als een ‘immer gonzende atmosfeer’ om de wereld. Is de taal een 
los van mensen bestaande entiteit of ontstaat zij door mensen? Waar komt de taal vandaan? De 
dichter zegt dat het niet de mens was die de taal maakte, maar dat de taal mensen heeft gemaakt. 
Ik lees dat als: de taal heeft ons tot mensen gemaakt. We kunnen geen gedachten hebben zonder 
taal. Een andere vraag is of betekenis bestaat zonder taal. Wij kunnen denken in beelden. 
Misschien ook in gevoelens. Dieren kunnen, veronderstellen we, denken in beelden, niet in taal, 
dat wil zeggen niet in woorden en zinnen. 
Wij kunnen denken aan de dood. Wij zijn ons, aldus de dichter, bewust van het zinloze van het 
geheel. 

 
Kun je dichten zonder geloof dat wij deel uitmaken van een voor ons onbegrijpelijke ontwikkeling, 
een ‘zich ontvouwend bewustzijn’? 

Cees Nooteboom schreef: 

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. 

De gedichten zoeken hun dichters. Ze bestaan niet buiten de taal; ze zweven niet rond, maar zijn 

als het ware verscholen in de taal, die volgens Tritsmans ‘als een tweede, even noodzakelijke / en 

immer gonzende atmosfeer / (…) om de hele wereld heen’ (ligt). 
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___ 

  

 

Het zingen van de wereld  

Marc Tritsmans  

Uitgeverij Nieuw Amsterdam  

ISBN 9789046822937  
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EI 74: Joris Miedema – Prooi 
  

je strompelde als een gewond hert door de steeg 

ik had je al een poosje niet meer gezien 

zonder te struikelen 

je keek om en ik hield in 

zodat je zou denken dat ik moeite had om je in te halen 

bij de biobakken verzamelplek 

viel je op de grond 

in je ogen zag ik de angst van een opgejaagd dier 

sloot je in mijn armen 

zoals jij dat vroeger met mij deed 

je wilde niet meer leven zei je 

nog nooit had ik zo graag willen verliezen 
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Gepubliceerd op: maandag 8 januari 2018   

door: Eric van Loo 

 
Dit gedicht opent de voorlaatste afdeling van De dood en drie andere gedichten van Joris 
Miedema. Ik wil bij lezing van dit gedicht mijn ogen niet sluiten voor de voorkennis, die in elke 
bespreking van deze tweede bundel van Miedema nadrukkelijk naar voren komt. “In zijn 
onnavolgbare stijl blikt hij terug op de achterliggende periode, waarin hij zijn vader, die leed aan 
de ziekte van Huntington, verloor.” (uitgever Stanza) De ziekte van Huntington is een ernstige 
neurologische ziekte, met een kenmerkende aantasting van de motoriek. Men spreekt ook wel van 
de Chorea (‘dans’) van Huntington, vanwege de onwillekeurige, dansachtig aandoende 
bewegingen die in het begin van deze ziekte optreden. 

Deze achtergrondkennis kleurt onze interpretatie: de zoon (‘ik’) spreekt zijn vader (‘je’), die hij 
moeizaam ziet lopen, toe. De sombere o-klanken kleuren de eerste regel (‘strompelde’, ‘gewond’), 
en eigenlijk de hele eerste twee strofen (‘zonder’, ‘om’, ‘om’ en tenslotte: ‘op de grond’). 
De tweede regel is voor meerdere interpretaties vatbaar. ‘ik had je al een poosje niet meer gezien’ 
klinkt in eerste instantie als een nuchtere mededeling. Maar de zin gaat door na het regeleinde: 
‘zonder te struikelen’. Zuiver grammaticaal gezien heeft de derde regel betrekking op het 
onderwerp (ik), zoals in het zinnetje: ‘ik kan je sinds dit gebeurd is niet meer zien zonder te 
blozen’. Het ‘struikelen’ van de ik is een emotionele reactie, waardoor hij misschien wel over zijn 
woorden struikelt. We lezen echter ook: ‘ik had je al een poosje niet meer gezien zonder dat je 
struikelde’. Door zijn ziekte valt de vader steeds vaker. En nu de ik hem ‘al een poosje niet meer 
gezien’ heeft, schrikt de ik ervan, hoezeer de motoriek van vader sinds de laatste keer verder is 
verslechterd. 

Vader en zoon, mannen onder elkaar, competitie. Misschien was de zoon op zijn twaalfde trots 
wanneer hij harder liep dan zijn vader. Maar nu niet. Wanneer de zoon zijn eigen tempo zou 
aanhouden, had hij in een paar passen zijn vader ingehaald, hem aldus confronterend met zijn 
fysieke achteruitgang. Ondanks de aanpassing van de zoon gaat het echter mis: ‘bij de biobakken 
verzamelplek / viel je op de grond’. En al vermoed ik, dat dit gedicht een anekdotische oorsprong 
heeft, door de biobakken en de val komt de schrijnende associatie op, dat de vader weldra bij het 
afval gaat horen, dodelijk ziek is. 
In de formulering ‘opgejaagd dier’ komt het ‘gewond hert’ uit de eerste regel mooi terug. Het doet 
me denken aan ‘’t Hijgend hert der jacht ontkomen’ (psalm 42), zoals we dat vroeger op zondag 
zongen. Maar dit hert ontkomt niet. De zoon omarmt zijn vader ‘zoals jij dat vroeger met mij 
deed’. De rollen zijn omgedraaid, iets wat veel volwassenen die voor hun hulpbehoevende ouders 
zorgen op de meest uiteenlopende wijze ervaren. 

De voorlaatste regel valt uit de toon, in dit zorgvuldig geschreven gedicht. Een apoëtische regel. 
Maar een gedicht draait niet alleen om poëzie. Dit is kale taal, waarschijnlijk letterlijk opgetekend 
uit de mond van de vader. En als hij het al niet zei, was het in alles voelbaar. 
Het laatste woord is aan de zoon. ‘nog nooit had ik zo graag willen verliezen’ refereert in eerste 
instantie aan het wedstrijdje aan het begin van de tweede strofe. Had ‘ik’ nog langzamer moeten 
lopen? ‘Je’ zou sowieso gevallen zijn. Het verliezen klinkt ook omineus: de zoon is zijn vader aan 
het verliezen. Ik lees er bijna in: ‘ik zou je wel willen verliezen, ik wil dat je verdere achteruitgang 
en ontluistering bespaard blijven’. De titel van het gedicht slaat niet alleen op het vader-hert. De 
ik is ook ten prooi aan wanhoop en verdriet. Dat maakt dit gedicht tot zo’n indrukwekkend relaas. 
 

  

https://uitgeverijstanza.com/2017/08/30/de-dood-en-drie-andere-gedichten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Huntington
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___ 
  

 
 

De dood en drie andere gedichten  
Joris Miedema  
Uitgeverij Stanza  
ISBN 9789490401368 
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EI 75: Benno Barnard – Ode aan Joy 
  

Gewijd aan jou zijn door mannen al veel 

te veel bezweringen, incantaties, liederen, 

bijvoorbeeld over je losse haren, door 

de handen van de wind geknoopt, verstrengeld 

en dan verward als het hart van je zanger. 

Ik zou dus moeten kunnen zwijgen, alleen: 

er is dat angstaanjagend vrouwelijke 

van mij doen meeduizelen met het draaien 

van je gehaaide hoge hakken, zoals 

het meekantelen van mijn gedachten 

in het enjambement, of het verkeren 

van mijn gevoelens in een hitsig verlangen 

bij de toverslag van het formuleren – 

maar nu gluren we al naar de schaduwrijke 

plek waar ik mij neer wil vlijen, de bron 

waar het leven opwelt, schat … inderdaad, 

ginder tussen je dijen, aan de rand van je rok. – 

En nu je zo koket je lippen retoucheert: 

het is je vast ooit opgevallen dat de lipstick 

tevoorschijn komt als uit zijn voorhuid 

de hondenpik? Ja kind, alles is seks, 

en wij mannetjeszangers maar sublimeren. 

Vergeef ons in de kerk van de H. Emancipatie, 

waar de geslachten ongeslachtelijk met elkaar 
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verkeren … o mij best, ik zwijg al weer, maar 

gedenk het scheuren van je maagdenvlies: 

wanneer Joy glimlacht, breekt het trouwservies. 
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Gepubliceerd op: maandag 15 januari 2018   

door: Jane Leusink 

 

Negen strak opgezette, drieregelige strofen, in hoofdzaak jamben met hier en daar, ter 
verlevendiging, een dactylus of een trochee, telt Barnards lyrisch gedicht. 
Rijm en assonantie worden niet geschuwd. Ziehier de ouderwets aandoende – het genre van de 
ode was populair in de renaissance maar werd al in de oudheid beoefend – lofzang op Joy, 
echtgenote van Barnard. Ze zijn beslist niet gisteren getrouwd, het trouwservies vertoont barstjes 
en scheurtjes van ouderdom. These are private words adressed to you in public, schrijft Barnard 
naar T.S. Eliot als motto aan het begin van de afdeling. Hij spreekt Joy toe zoals dat hoort in een 
klassieke ode. Niet door haar op lyrische wijze als een heldin te vereren. Integendeel, hij doet dat 
juist door zichzelf te verkleinen, zich als een door seks beheerst mannetjesdier af te schilderen. En 
daar genoegen aan te beleven. Hij heeft het ongetwijfeld overwogen, maar Barnard wilde geen 
echte porno schrijven, daarvoor is hij nu eenmaal veel te highbrow en subtiel in zijn beeldkeuze. 
Nee, het gedicht is een en al sublimatie, zoals hij zelf zegt in de een na laatste strofe. Maar dan wel 
geraffineerde sublimatie. 

In de eerste twee strofen wordt Joy bezongen, niet door hemzelf maar via ‘mannen’ die haar 
prijzen in allerlei teksten: ‘bezweringen, incantaties, liederen (…) bijvoorbeeld over je losse haren, 
door//de handen van de wind geknoopt, verstrengeld’. Hij zou zich daar niets van moeten 
aantrekken, maar toch, hun beelden nestelen zich in zijn hoofd en zijn fantasie brengt dat hoofd 
op hol. (Incantaties zijn toverachtige bezweringen.) 

Waarmee de tweede sublimatie wordt ingezet: hij spreekt daar over het draaien ‘van je gehaaide 
hoge hakken’ en het ‘het meekantelen van mijn gedachten/in het enjambement.’ Wij, tenslotte 
geraffineerde lezers, ontkomen hier niet aan onze eigen fantasie die maakt dat we hier (ook) de 
seksuele daad in lezen. Waarna Barnard, die dat ongetwijfeld voor ogen stond, nogal 
ontnuchterend schrijft dat dat helaas alleen in de taal gebeurt. Het ‘in het enjambement’ is subtiel 
geplaatst, je hoort de dichter gnuiven bij het opschrijven. 
Zijn beschrijving maakt ook zijn eigen ‘hitsig verlangen’ wakker. Let op de mooie regel ‘bij de 
toverslag van het formuleren’ (een incantatie, zie hierboven). Het eeuwige wonder van de taal 
voltrekt zich onder de handen van de schrijvende dichter: taal schept werkelijkheid. 
Hij gaat direct op zoek naar een schaduwrijke plek om zich neer te vlijen ‘de bron waar het leven 
opwelt’. We ontkomen er ook nu niet aan, we zien hier eerst een romantisch, ongetwijfeld mosrijk 
plekje in het bos onder een boom met een bron ernaast. Pas daarna lezen we: ‘ginder tussen je 
dijen aan de rand van je rok.’ Tja, wie is hier nu eigenlijk wie aan het opvrijen? Let op het 
effectieve rijm: ‘vlijen’ – ‘dijen’. 

Dan de volgende sublimatie. De rauwe directheid van de combinatie seks en het dierlijke beneemt 
je bijna de adem: 
‘het is je vast ooit opgevallen dat de lipstick 
tevoorschijn komt als uit zijn voorhuid 
de hondenpik? Ja kind alles is seks,’ 
zegt de dichter tegen Joy (en de lezer) en verklaart zichzelf met een nogal gedateerd aandoende 
veeg uit de pan: 
‘en wij mannetjeszangers maar sublimeren. 
Vergeef ons in de kerk van de H. Emancipatie, 
waar de geslachten ongeslachtelijk met elkaar//verkeren’ 
In welke tijd leeft deze dichter eigenlijk? Nog steeds in de zestiger/zeventiger jaren toen tijdens de 
tweede feministische golf heel wat heilige mannenhuisjes ter ziele gingen? Gezien zijn leeftijd, ja. 
Hij kruipt overigens snel in zijn schulp met alweer zo’n typische mannenopmerking: 
‘o mij best, ik zwijg alweer. Maar 
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gedenk het scheuren van je maagdenvlies: 
wanneer Joy glimlacht, breekt het trouwservies.’ 

Tussen trouwen, het stel krijgt een servies, en het breken van dat servies zit dertig jaar (zo lang 
blijkt de dichter getrouwd-zie het gedicht CXIII elders in Het trouwservies, de bundel heeft zijn 
titel ontleend aan het gedicht). Kijk je nu allereerst naar de taal dan valt op dat tussen ‘-vlies’ 
(maagdenvlies) en ‘-vies’ maar één letter verschil zit, de l. In die laatste lettergreep, vies, hóór je 
de voorafgaande strofen resoneren. Je zou haast zeggen: als commentaar van de dichter op wat hij 
daar schrijft: vies, bah. En misschien ook als commentaar op jezelf, die hij zo fijn heeft laten 
meegenieten en beet genomen. Je kunt het je afvragen. 

Zoals er overigens ook dertig jaar zit tussen het scheuren van Joy’s maagdenvlies en het breken 
van het trouwservies. ‘Breken’, we kunnen het overdrachtelijk én letterlijk lezen. Een dertig jaar 
oud servies vertoont immers allerlei lijntjes en barstjes, adertjes in het porselein? De tijd is er niet 
aan voorbij gegaan. Net zoals het huwelijk van de dichter niet aan de tijd is ontkomen, ook dat 
vertoont scheurtjes. Bovendien, symboliseert het huwelijk niet de onverbrekelijke band tussen 
man en vrouw? Het is een treffend beeld dat Barnard hier schetst. Het geeft aan dat hij een man is 
van traditie. 

En wat te denken van Joy’s glimlach? De dichter smeekt haar om aan de eerste keer te denken dat 
ze met elkaar naar bed gingen. Het lijkt haast een wanhopige oproep om niet te vergeten hoe het 
was, ooit. Moet ze daarom glimlachen? Liefdevol, misschien zelfs moederlijk. Of treurig? Ze kent 
hem na zoveel tijd immers door en door, haar zanger, haar romantische, seksistische, anti-
feministische maar ook ontwapenende en geestige taalvirtuoos? 
Opvallend is dat de dichter hier Joy niet meer toespreekt maar óver haar spreekt. Hij zet haar op 
een voetstuk en op afstand. Hij zet daarmee ook ons, lezers, op afstand, daarmee de ‘feitelijkheid’ 
van het breken benadrukkend. En breekt op dat moment het oude servies misschien om de weg 
vrij te maken voor een nieuw, als een nieuw begin? 
Kan taal ook dat bewerkstelligen? Een dichter als Barnard zal dat nooit ontkennen. Door aan het 
scheuren van haar maagdenvlies te refereren spreekt hij zijn hoop uit. 

Het gedicht met zijn romantisch beschrijven van de geliefde met haar losse haren in de wind. En 
van de natuur met zijn schaduwrijke plekjes bij een bron, het teken van nieuw leven, doet denken 
aan de liederen die minstreels in de middeleeuwen voor hun beminde zongen. Dikwijls in de 
standaardbewoordingen die ook Barnard kiest. Ook toen diende het beschrijven van haar 
schoonheid en de ontmoeting op een lieflijke plek, een locus amoenus, als een kracht waarmee zij 
gewonnen kon worden. De natuur stelde zich helpend op. De dichter schrijft hier weliswaar 
binnen een traditie, maar die keert hij in letterlijke zin om. In de ogen van andere ‘mannen’ is zij 
een en al lieflijke pracht, bij hem roept die echter hitsigheid op. Hij verantwoordt zich in de 
laatste twee strofen van het gedicht. Dat krijgt zo het karakter van een boetedoening. Het 
beschrijft, en dat doet Barnard rücksichtlos, de complete geschiedenis van een liefde. Oprecht en 
vanaf het begin. 

Inmiddels weten we dat Barnards geadopteerde dochter Anna iets meer dan een jaar geleden bij 
een tragisch verkeersongeluk is omgekomen. Ze was pas achttien jaar. Het hele gedicht en vooral 
de slotstrofe komt daardoor in een ander licht te staan. Het breken van het trouwservies staat nu 
ook symbool voor de dood die ruim baan kreeg. 

Zie ook mijn bespreking van Barnards bundel op Tzum. 

  

https://www.tzum.info/2018/01/recensie-benno-barnard-trouwservies/
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EI 76: Karim Schelkens – LVIV 
  

geen konijn delft 

hier nog holen 

de grond is te hard en de afstand 

haarscherp aanwezig 

zelfs duizendblad stelpt niet 

langer de wonden 

wie in deze streek wortel schoot 

had talent als jager 
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Gepubliceerd op: maandag 22 januari 2017   

door: Eric van Loo 

 

Dit gedicht staat als derde in de afdeling ‘Plekke’ van de bundel enkel tegen enkel, het debuut van 
Karim Schelkens. Hoewel we ons bij een Eerste Indruk zoveel mogelijk tot de tekst zelf beperken, 
helpt deze plaatsbepaling ons wel bij de interpretatie. Het gedicht volgt op de gedichten 
‘Warschau’ en ‘Malta’, en gaat vooraf aan o.a. ‘Parijs’ en ‘Braga’. Geografische benamingen dus. 
Hoewel de schrijfwijze met louter hoofdletters aan Romeinse cijfers doet denken, verwijst de titel 
naar Lviv, een stad in het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Polen, waar het ook lange tijd 
deel van uitgemaakt heeft. Het gedicht gaat echter geenszins over een stad: we krijgen eerder de 
indruk van een verlaten streek (vgl. ook ‘streek’ in r7). Misschien moeten we Lviv opvatten als de 
oblast (provincie) Lviv, waar de stad het bestuurlijk centrum van is. Genoeg Wikipedia, tijd om de 
tekst eens nader te bekijken. 

Het gedicht bestaat uit vier disticha van onregelmatige lengte. Opvallend in de eerste twee strofen 
is de viervoudige alliteratie ‘hier’ / ‘holen’ / ‘hard’ / ‘haarscherp’. In de laatste twee strofen treft 
ons de assonantie ‘wonden’ / ‘wortel’, en de halve alliteratie ‘stelpt’ / ‘streek’. Deze regelmatige 
aspecten van het gedicht maskeren het ongewone van bepaalde elementen. 

Een konijn kan holen graven, maar bij ‘delft’ denken we eerder aan mijnbouw, bijv. aan het 
winnen van kolen (dat scheelt tenslotte maar één letter). Enige naspeuring helpt ons wederom uit 
de brand: de kolenindustrie nam en neemt nog steeds een belangrijke plaats in in de streek rond 
Lviv, en zal zijn sporen zeker in het landschap hebben achtergelaten. In deze tekst wordt een kaal 
en desolaat terrein geschetst. De grond is voor dieren als een konijn te hard om in te graven. En 
‘de afstand / haarscherp aanwezig’ schetst de leegte van het landschap, zonder begroeiing om zich 
achter te verbergen, zodat het dier sowieso makkelijk ten prooi zou vallen aan roofvogels. 

Naast de titel vormen de woorden ‘delft’ en ‘stelpt’ in zekere zin tongbrekers. Gestuwd door de 
alliteratie met de letter ‘h’ lees ik onbewust ‘zelfs duizendblad helpt niet’. Wat doet het 
duizendblad hier? Of liever gezegd: wat doet het duizendblad hier niet? Het duizendblad is een 
pionier, die op voedselrijke, verstoorde grond en op braakliggende terreinen voorkomt. De 
afwezigheid van duizendblad geeft aan, dat vrijwel geen enkele begroeiing de kop opsteekt, 
mogelijk omdat de bodem slechts weinig voeding bevat of (door de kolenwinning) vervuild is. 

De toevoeging ‘stelpt niet / langer de wonden’ roept bij mij het beeld op, dat de scheuren in de 
gebarsten bodem niet door planten gebruikt worden om zich in te nestelen. Maar de dichter heeft 
waarschijnlijk ook een diepere laag op het oog: de geslachtsnaam van het duizendblad (Achillea 
millefolium) is afgeleid van de Griekse strijder Achilles, die het plantje met zijn legers meenam 
voor de behandeling van krijgswonden. Zoals toegelicht in mijn recensie van enkel tegen enkel is 
Karim Schelkens klassiek zeer goed onderlegd, wat het hier gevonden verband aannemelijk 
maakt. 

In de laatste strofe belanden we echter weer volledig met onze voeten op de (droge) aarde. Het 
woord ‘schoot’ is mooi dubbelzinnig: een jager zal niet snel op een wortel mikken. Maar dit ‘wortel 
schieten’ grijpt wel schitterend terug op het (afwezige) konijn uit de eerste strofe. Het vierde 
distichon vat het gedicht mooi samen. We zouden het gedicht hiertoe zelfs kunnen beperken: Lviv 
// wie in deze streek wortel schoot / had talent als jager. Een soort echo van ‘Bij Loosdrecht // Als 
dit Ierland was / zou ik beter kijken.’ (K. Schippers) Al zouden we met deze reductie van het 
gedicht ook veel verliezen. Elke regel is raak, er staat nooit wat er staat. Terecht staat op de 
achterkant van enkel tegen enkel: “De woorden zijn herkenbaar en alledaags, lijken losjes op het 
blad geschud, maar vooral voor wie herleest ontvouwt zich langzaam een verrassende geologie (!) 
van betekenissen.” 

 

https://meandermagazine.net/wp/2018/01/een-kleine-selectie-uitgelezen-pralines/
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EI 77: Hans van Pinxteren – Wolkenfuga 
  

Door de patrijspoort in het vliegtuig boven 

wolkenvelden waar de zon op kaatst 

als in een gril zijn sneeuwsteden bouwt 

zie ik de dood, hoe vreeswekkend ook daar 

aan te denken, zie ik door het venster de dood 

zomaar zijn vreedzaamst gelaat opzetten 

zo buitengewoon vredig en onthecht dat even 

dit leven iets luchtigs krijgt en speels 

zo speels haast als een fractie van wolkend licht 

in een fuga van Bach, en weer komt in zijn 

klankenbuitelend ruimteschip de oude meester 

zelf de Leipziger Dom binnenvaren 
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Gepubliceerd op: maandag 29 januari 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Vier terzinen, geen eindrijm, wel assonanties en alliteraties, maar nooit te nadrukkelijk: 
‘vreeswekkend’, ‘venster’, ‘vreedzaamst’ en nog eens ‘vredig’; ‘even’ en ‘leven’. Muzikaal, 
buitelend: ‘iets luchtigs’ ‘en speels’, ‘klankenbuitelend ruimteschip’. 

Het woord ‘fuga’ is afgeleid van het Latijn ‘fugare: vluchten’. Het kenmerk is meerstemmigheid en 
gevarieerde herhaling. 
De wolken laten herhaling zien. Ieder die boven zo’n wolkendek heeft gevlogen, kent de 
fascinerende vormen. Van Pinxteren vindt hiervoor het woord ‘sneeuwsteden’. 

Het beeld wordt gevormd door de wolken, maar het onderwerp van het gedicht is de dood. Je 
weet als toeschouwer dat je kijkt naar doodsvelden, maar tegelijk zie je schoonheid en ziet het er, 
zoals de dichter schrijft, ‘vreedzaam’ uit en ‘onthecht’, zodat je zelfs zou kunnen denken: als het 
vliegtuig wordt opengereten is het niet erg. 

Het speelse karakter van de vormen en de vlagen licht doen de dichter denken aan een fuga van 
Bach, waar de melodie wordt achtervolgd door allerlei variaties. Dit leidt tot een herinnering. In 
de Dom van Leipzig waar de oude meester cantor was, hoorde de dichter, neem ik aan, een fuga 

van Bach op het orgel klinken. Maar dat moet in de Thomaskirche, die nooit Dom werd genoemd, 
geweest zijn. Waarom schrijft Van Pinxteren dan ‘Dom’? Het kan natuurlijk zijn dat hij zich 

vergist, maar hij kan er ook voor gekozen hebben vanwege de vergelijking met de zon die 
weerkaatst wordt door de wolkenvelden, een Dom van wolken, een groots en tegelijk vreedzaam 
en vreeswekkend beeld. 

Zoals het licht in de wolken speelt, zo speelt het metaforisch in de melodieën van Bach, die in zijn 
‘ruimteschip’ de Dom binnenvaart, zonder punt. 
___ 
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EI 78: Yannick Dangre – Washington D.C. 
  

Daar gebeurt het. Jij bent de gewijde plek 

waar mannen hun geweten verhandelen, 

hun ego bezwangeren en Gods zegen 

afsmeken over mijn tv. 

Daar loopt zelfs de grootste cynicus te bidden 

dat mensen hun geloof in heiligen nooit verliezen. 

En ik, aan de overkant van die zwellende zee 

van meningen, zit al te vaak op de bank 

mijn verontwaardiging op te potten, verklaar je god 

tot zot en aan het eind vergeet ik alles weer 

op het bidmatje van mijn portemonnee. 

Hier gebeur ik niet meer. 

 

  

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 22 

Gepubliceerd op: maandag 5 februari 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Dit gedicht is gestoeld op de tegenstelling ‘daar’ (v1, v5) versus ‘hier’ (v12). 
De eerste zes versregels gaan over ‘jij’ en ‘daar’ en betreffen vooral religie (‘gewijde’, ‘Gods zegen’, 
‘heiligen’). De tweede zes versregels gaan over een ‘ik’ ‘hier’ en betreffen vooral financiën (‘bank’, 
‘op”potten’,’portemonnee’). De tegenstellingen gaan verder. ‘Daar’ ‘verhandelen’ ‘mannen’ ‘hun 
geweten’; ‘hier’ ‘zit’ de ‘ik’ ‘verontwaardiging op te potten’. ‘Daar loopt zelfs de grootste cynicus’; 
‘hier’ ‘zit’ de ‘ik’ ‘al te vaak’. ‘Daar’ zijn ‘mannen’ die ‘Gods zegen afsmeken’; ‘hier’ ‘verklaar’ ‘ik’ ‘je 
god tot zot’. ‘Daar’ wordt gebeden ‘dat mensen hun geloof in heiligen nooit verliezen’; ‘hier’ 
‘vergeet ik alles weer’. ‘Daar gebeurt het.’ ‘Hier gebeur ik niet meer.’ 

Toch zijn er overeenkomsten. De verbinding is in eerste instantie ‘mijn tv’. De ‘ik’ zit ‘aan de 
overkant van die zwellende zee van meningen’. Maar de ‘ik’ heeft ook een eigen ‘bidmatje’, een 
religie: ‘mijn portemonnee’. En aan die ‘portemonnee’ hangt geld, inkomen, werk, vaste lasten, 
boodschappen, uitgaven: het hele kapitalistische systeem. Dat is ook ‘daar’ aanwezig, weten we 
door het woord ‘verhandelen’ (v2). De ‘ik’ is passief, overweldigd door massacommunicatie en 
vastgeklonken in een economisch systeem. Onmachtig om ‘mijn verontwaardiging’ om te zetten in 
actie. 

Voor alle aspecten van het gedicht geeft de titel extra verdieping. De religie waarover de eerste 
helft van het gedicht gaat, kunnen we nu plaatsen als de conservatief-christelijke traditie in de 
V.S. De eerste strofe gaat nu over politici. De tweede strofe waarschijnlijk ook. De ‘grootste 
cynicus’ die niet wil ‘dat mensen hun geloof in heiligen verliezen’? Dat gaat pas ergens op slaan als 
we de ‘heiligen’ opvatten als politieke afgoden. 
De ‘overkant van die zwellende zee’ is door de titel ook letterlijk de Atlantische oceaan. De 
overeenkomst tussen ‘daar’ en ‘hier’ wordt alleen maar sterker door de titel. ‘Washington D.C.’ is 
het symbool bij uitstek voor een kapitalistische politiek. De passiviteit en frustratie die de ‘ik’ voelt 
bij het volgen van de wereldpolitiek is heel herkenbaar. 

Het gedicht kent redelijk wat klankovereenkomsten. De eerste strofe kent prominent de korte a-
klank: ‘man-‘, ‘-han-‘, ‘-zwang-‘ , ‘af-‘. Zo sterk, dat ik me afvroeg of het woord ‘mannen’ vooral op 
klank is gekozen. Het geeft ook het conservatisme aan, en is ook logischer in combinatie met 
‘bezwangeren’. De derde strofe kent de korte o-klank als verbinding: ‘-ont-‘, ‘pot-‘, ‘god’, ‘tot’, ‘zot’, 
‘por-‘. Het rijm ‘god tot zot’ is extra vet aangezet als enjambement en breekt het ritme. Het 
gedicht komt tot een halt. Het woord ‘god’ is hier met een kleine letter geschreven, waar het in de 
eerste strofe nog met een hoofdletter stond. Toch roept de dreun die deze formulering uitdeelt 
vooral twijfel op: is dat wel zo? Over welke god hebben we het hier? De traditionele christelijke 
god zweert de ‘ik’ ‘hier’ af, maar de hedendaagse kapitalistische god lijkt de ‘ik’ ‘hier’ met de 
‘mannen’ ‘daar’ te delen. 

De laatste versregel staat los. Dat geeft een extra dramatisch effect, werkt als een uitsmijter. Het 
eindrijm op ‘weer’ twee versregels erboven helpt daarbij. De versregel ademt een eenzaamheid. 
De kleine ‘ik’ die ‘niet meer’ ‘gebeur’t. Lamgeslagen door het systeem, onmachtig om te 
ontsnappen. 
Het gedicht geeft geen uitweg. We kunnen wel zeggen dat de ‘verontwaardiging’ juist in dit 
gedicht een plek heeft gekregen. Maar het gedicht is niet zelfreflexief. Het beschrijft een wereld 
waarin de ‘ik’ inderdaad niet, en ook nooit, ‘gebeur’t. Poëzie is, hoe gek het misschien ook klinkt, 
ook een vorm van massacommunicatie. Dit gedicht toont een status quo tussen twee posities. Een 
patstelling. 
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EI 79: Sasja Janssen – Ballade van de 
eendagsvlieg 
  

En daar, met het middagdenken de kamers uit 

dat kiert tussen meisjes met Vikinghuid 

de vlieg, ze zwemt de lucht vol stroop. 

Kijk toch, die benen omhoog, handen in hun zij 

ze ziet een page onder zich, maar vooral haar kransen 

zandvoeten en onderbroekjes bloot 

best zacht, maar nee, haar bolle ogen weg 

van dat gekooide gras, van bloemen die geen bloemen 

ooit ajuin ooit prei, maar vandaag prinsessenbollen vol lila brein. 

Wij verwelken niet, zoemen om meisjes die eeuwig 

kirren, heimwee maken naar wat komen moet. 

Ineens valt het stil, er loert iets, de uren sterven te 

rap, het middagdenken uit de enige middag kwijt. 

Ze zwetsen over mij, willen stout en razernij 

niet ver van hier mijn mannetjes, kom kom hier 

maar dan knappen ze mijn staartdraden, kiften wie 

mijn vleugels in haar poesiealbum mag. 

Ik heb mijn leven niet geraakt. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 9 februari 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Er is wel enige lef voor nodig om een regel in een sextet te eindigen met ‘te’, zeker vóór de 
strofegrens, maar als je de schijnwerper wilt richten op het woord ‘rap’, is het effectief. Het gaat 
allemaal om de korte levensduur, maar ach, het is betrekkelijk, ook zestig of zeventig jaar zijn rap 
voorbij. 

Ligt het perspectief bij de eendagsvlieg? Ja, maar dan toch begiftigd met meisjesverstand. Zij 
vliegt het huis uit in de middag. Er is een kier en het ‘middagdenken’ ‘kiert tussen meisjes met 
Vikinghuid’. Blanke (witte) meisjes met blond haar. De vlieg is al op leeftijd in de middag. Ze 
vliegt niet meer zo snel, als zwemmen in ‘stroop’? Zij kijkt naar die liggende meisjes, ‘die benen 
omhoog, handen in hun zij’. Ze ziet een jongensachtig meisje of een jonge jongen die de meisjes 
begeleidt. Een ‘page’ is ook een vlinder. De meisjes liggen op het zand, hun blonde haren als 
kransen om hun hoofd. Ze maken een blote indruk. 

De vlieg vindt het wel ‘zacht’ om te landen, maar ze wil weg van die tuin, van die gekweekte 
bloemen. Dat is ook een metafoor voor die meisjes… ja, het is een dichterlijke vlieg. Ooit worden 
die aantrekkelijke, frisse, jonge meisjes sterk ruikend en minder mooi, maar nu zijn ze nog 
prinsesselijke alliumbloemen: spits en paars of lila. En dan zegt de vlieg: ‘Wij verwelken niet’. De 
vlieg weet op auctoriële wijze hoe het gaat met de meisjes en die – mooie omkering – ‘heimwee 
maken naar wat komen moet’. 

Maar ja, dan is de middag al weer bijna voorbij en er is er maar één. Er lijkt ook een opgaan van 
de meisjes in de vlieg: ze willen ‘mijn mannetjes, kom kom hier’ Daar is de toekomst die overgaat 
-over hoe lange tijd?- in heimwee. 
Nu willen ze nog iets moois voor hun ‘poesiealbum’. En dan staat er: ‘Ik heb mijn leven niet 
geraakt.’ De vlieg is de dichteres of andersom. 
Uit de bundel waarin dit gedicht staat, blijkt dat ‘We weten dat we geboren worden om snel kapot 
/ te gaan, dat weten dient geen doel.’  

De ‘ik’ in deze bundel is ongelukkig om allerlei redenen, maar ze kan mooi zoemen. 
___ 
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EI 80: Remco Campert – Vrienden 
  

Vandaag is het nu avond 

gegeten met liefste vrienden 

even ontheven aan poëtische plicht 

op lachen gericht van elkaar weten 

dat het diepste van de liefde de vriendschap is 

ik schrijf een end van me weg 

maar hoop dichterbij te komen 

bij mijn vrienden en u 

altijd op weg 

waar eindigt ons pad? 
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Gepubliceerd op: maandag 12 februari 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Mede-Eerste Indrukker Eric van Loo besteedt in zijn recensie van Camperts bundel ook aandacht 
aan dit gedicht en merkt o.a. op: “Poëtisch zit de eerste strofe subtiel in elkaar, met het kruisend 
binnenrijm ontheven/weten en plicht/gericht in r3/r4, en de sterke assonantie in r5: diepste / 
liefde / vriendschap.” Ik zou zeggen dat die eerste strofe zelfs nog sterker in elkaar zit. En 
daarmee bedoel ik ook: een nog grotere coherentie heeft. De lange ‘ie’-klank die de vijfde versregel 
laat zweven, draagt een groot deel van de hele strofe. In v2 vinden we al een voorbode van v5: 
‘liefste vrienden’, en in v3 vinden we de klank in het ‘poëtische’. Het gecombineerde midden- en 
eindrijm ‘ontheven’ (v3) / ‘weten’ (v4) is verbonden in klank met ‘even’ (v3) en ‘gegeten’ (v2). 
In de tweede versregel ontstaat zo een tegenstelling tussen vorm en inhoud. Een ironische ruimte. 
De inhoud suggereert een moment waarop de dichter niet bezig hoeft te zijn met dichten. Het 
binnenrijm aan het begin van de versregel ‘even’ / ‘-heven’ benadrukt -net als de alliteratie aan 
het einde- dat de dichter toch bezig is met dichten. En natuurlijk staat de hele scène in een 
gedicht. 

De eerste strofe culmineert in die vijfde versregel, veruit de langste van het hele gedicht. Het is 
niet alleen die langgerekte ‘ie’-klank die de charme bepaalt. Er staat ‘diepste’, waar metrisch 
“diepst” misschien iets beter was geweest, maar hierdoor ontstaat een volledig klinkerrijm met 
‘liefde’. Het draagt bij aan de stelligheid van de mededeling. Een ander deel van de charme is een 
aarzelend effect dat die stelligheid juist ondermijnt. De versregel heeft een soort stotter die begint 
met een herhaling van de ‘d’ aan het begin van woorden (‘dat’, ‘diep-‘) en zich uitbreidt naar de 
klank ‘de’ die drie keer kort achter elkaar voorkomt: ‘de -de de’. Het geeft de versregel een 
emotionele lading die goed past bij de inhoud. 
Maar met de betekenis is ook iets raars aan de hand. Ten eerste zouden we net zo goed het 
omgekeerde kunnen zeggen: “dat het diepste van de vriendschap de liefde is”. Daar kijkt niemand 
raar van op. Misschien is het zelfs wel logischer: liefde en vriendschap in wezen hetzelfde gevoel, 
maar een verschil in intensiteit. De vraag is ook of Campert hier ‘liefde’ als een gevoel bedoelt. We 
kunnen het ook opvatten als “werkwoord”: de liefdesrelatie die een gebeuren is, een samenleven. 
Dat kan alleen maar als je ook ‘vrienden’ bent, met elkaar kunt ‘lachen’ en eten. Van de andere 
kant gaat de context waarin de versregel staat, die zeer coherente eerste strofe, over ‘vrienden’ en 
niet over een liefdesrelatie. Dus zegt Campert dat ‘vriendschap’ belangrijker en “dieper” is dan een 
liefdesrelatie? Dat hangt af van de betekenis van dat woord: ‘diepste’. Duidt dat op een basis, een 
fundament? Of juist het “hoogste”, het summum, en is het woord ‘diepste’ gekozen om 
vormtechnische redenen? De stelligheid wordt niet alleen ondermijnd door de stotter in de vorm 
van de versregel, maar ook door een intrigerende inhoudelijke onduidelijkheid. 

En dan de tweede strofe. Die is qua toon en vorm heel anders dan de eerste. Waar de eerste strofe 
grotendeels wordt gedragen door de lange ‘ie’-klank, gebeurt dat in de tweede door de ‘ij’/’ei’ 
klank: ‘schrijf’ (v6), ‘-bij’ (v7) ‘bij mijn’ (v8) ‘-tijd’ (v9) en ‘ein-‘ (v10). Des te opvallender dat in v6 
‘een end’ staat en niet ‘een eind’. Daarmee treedt ook in de vorm van de versregel een 
verwijdering op. Twee van de versregels van deze strofe eindigen met ‘weg’. De lengte van de 
versregels neemt af tot de laatste versregel weer iets langer is. Dat is een Mieke Telkamp-achtige 
versregel die expliciet ‘eindigt’. Het is niet moeilijk hier het naderende einde van de oude dichter 
in te lezen. Ook het begin van het gedicht past daar prima in: er is nog een ‘nu’ om te genieten, 
maar de ‘ik’ is in de ‘avond’ van zijn leven. En van zijn dichterschap. 

De afnemende lengte van de versregels in de tweede strofe contrasteert met het toenemen 
daarvan in de eerste strofe. De twee strofes horen meer bij elkaar dan op het eerste gezicht lijkt. 
Ze hebben allebei het woord ‘vrienden’ in zich, dat ook de titel is. Beide strofen gaan over poëzie. 
De tweede strofe is daar explicieter in dan de eerste. In de tweede strofe is het ‘nu avond’ en 
schrijft de ‘ik’ dit gedicht na eerder gegeten en gelachen te hebben met vrienden. De ‘ik’ blijft in de 

https://meandermagazine.net/wp/2018/01/de-ontwapenende-blik-van-de-oude-dichter/
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eerste strofe impliciet. De tweede is zelfreflexief. Beide strofen gaan over tijd. De eerste strofe is 
gericht op het ‘nu’, het ‘even’, het vergankelijke, genieten met ‘vrienden’; de tweede strofe is 
gericht op ‘altijd’. 

In de tweede strofe richt de dichter zich ook expliciet tot ‘u’. Een (in tegenstelling tot ‘vrienden’) 
onbekende, een lezer. Zelfs met een zinvol enjambement: ‘u altijd’. Er waren, zijn en zullen ‘altijd’ 
lezers zijn. Door de onbekende ‘u’ in één adem met ‘mijn vrienden’ te noemen suggereert de strofe 
dat de ‘u’ geen ‘vriend-‘ is, omdat de ‘ik’ de ‘u’ niet persoonlijk kent, en dat dat meer een 
toevalligheid is. Het schrijven in de ‘hoop dichterbij te komen’ geldt gelijkelijk voor de ‘vrienden’ 
en voor de onbekende ‘u’. Schrijver en lezer zijn ‘vrienden’ van elkaar, de persoonlijke vrienden 
zijn de ‘liefste vrienden’. De ‘liefde’ en ‘vriendschap’ van de eerste strofe vormen niet alleen de 
sleutel tot een zinvol leven in het vergankelijke ‘nu’, maar ook tot de eeuwigheidswaarde van het 
dichterschap, juist door de veranderlijkheid, het ‘altijd op weg’ zijn, te omhelzen. 
___ 
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EI 81: Rozalie Hirs – wakkere paarden 
  

voorbij de waarheid vind je wakkere paarden naast de dag 

het almaar stiller dan een penpunt is en dood blijft voelen 

denken vanuit het graf geklauterde kinderen tegenkomen 

bij de zoveelste schreeuw tegelijk het oog de bocht omgaat 

een zegel levert vastbesloten gezond de dag weer 

drijft weg almaar diepte vangend in het dansende verder 

geraamten die ons voorgaan bij aankomst in elke stad 

mechanieken van vervoering vertonen een zondags iemandsland 

neuriënd naar de vijand onverkiesbaar in een lichaam trillende 

vogels kloppende hoofdpijn bezingen een blauw 

veranderend niets tot een onbemand hart los sprekende 

horizonversnelling naar jou toe brengt nu een buiging maakt 
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Gepubliceerd op: vrijdag 16 februari 2018   

door: Remko Ekkers 

 

Rozalie Hirs zet in de meeste gedichten geen leestekens, waardoor je je kunt afvragen hoe je een 
zin moet lezen. We zijn gewend aan het lezen van een krant of een artikel in een tijdschrift. De 
zinnen zijn dan meestal syntactisch in orde. 
De woorden volgen elkaar in dit gedicht op als muzieknoten in een fragmentarische compositie. 
De klank is van belang, ook het ritme. Dat geldt natuurlijk voor alle gedichten, jong en oud, maar 
bij een dichter als Hirs in het bijzonder. 

Je zou kunnen denken dat de woorden zonder onderlinge en uitbouwende betekenis achter elkaar 
geplaatst zijn. Hoor de klanken: waarheid, paarden, naast, almaar en wakker, dag en penpunt, 
denken etc. Voel het ritme. Zing de woorden. 
Toch is taal een betekenisvol communicatiemiddel, anders dan muziek. Ook muziek heeft 
betekenis, maar die kun je meestal niet in woorden vangen. 
Hier gaat het om woorden en woordgroepen met een meestal nauw omschreven betekenis. 

Wat betekent ‘voorbij de waarheid’? Ik zou zeggen, in het Trumpiaanse ‘post-truth’-tijdperk: de 
leugen, eventueel: de kletspraat, de praatjes voor de vaak, om de domme kiezer een rad voor ogen 
te draaien. 
Daar vind je ‘wakkere paarden’: oplettende mensen die geen signaal willen missen, die alert zijn. 
Zij zijn ‘naast de dag’. Ze kijken er naar, worden ‘almaar stiller dan een penpunt is’. Dat is heel stil 
‘en dood’. ‘voelen’ blijft daar ‘denken vanuit het graf’. Kinderen weerspreken die dood. Er wordt 
geschreeuwd. Het oog sterft, gaat de bocht om. 

Maar ‘een zegel levert vastbesloten gezond de dag weer’. Ik moet denken aan: ‘Als Lam van God 
opent Hij de zegels van de boekrol. Hij toont zijn gemeente de weg voor haar verdere groei en 
ontwikkeling naar Gods bedoeling. Hij laat zien wat er in deze heilsopenbaring aan de orde is.’ 
Maar ‘dat drijft weg almaar diepte vangend in het dansende verder’. We dansen naar de afgrond. 
‘geraamten die ons voorgaan bij aankomst in elke stad’. Het wordt allemaal handig en met kennis 
van demagogie uitgevoerd. 

‘een zondags iemandsland’: verwijzing naar de rechtse dominees die deze politiek mogelijk 
maken. De vijand wordt belachelijk gemaakt; hij wordt onverkiesbaar, maar dat leidt allemaal tot 
‘kloppende hoofdpijn’. Het leidt tot ‘een blauw // veranderend niets tot een onbemand hart los 
sprekende’. 
We versnellen naar een toekomst en moeten buigen. 

Ik stel me voor dat de dichteres hier hard om moet lachen. Ze zegt: ‘Hoe komt hij hier op?’ en ik 
zeg: ‘Vertel maar hoe ik het gedicht moet lezen.’ 
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EI 82: Miriam Van hee – Lente in Käsmu 
(3) 
  

nu, dan nu, hier, dan hier, terwijl de wind 

van richting veranderde en de zee opeens 

klonk als de noordzee en donker geworden 

was, ruig, niet aflatend, en je dacht, nu, dan 

nu, je wilde iets zeggen, je had geen bereik 

je had een naam, een herinnering die als 

een vriendelijk dier aan je voeten ging liggen 

en je gevangen hield, nu, dacht je, nu, je zag 

nog de draden, licht tegen de donkere dennen 

ze brachten de stemmen naar huis maar jou 

belde niemand, er kwam geen bericht, er lag 

een goudvink op het terras, je legde hem 

in het gras, hier, besloot je, hier 
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Gepubliceerd op: maandag 19 februari 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

‘nu, dan nu, hier, dan hier’: wat een begin van een gedicht, wat een veranderlijkheid van zowel tijd 
als plaats. Geen vastigheid, geen bepaaldheid. Ik proef er ook een berusting in: dan maar nu, dan 
maar hier, desnoods. Of juist onverschilligheid: net zo goed nu als een andere keer, net zo goed 
hier als ergens anders. 
Het veranderlijke zien we ook in de natuurlijke elementen. De ‘wind’ die ‘van richting 
veranderde’, en de ‘zee’ die ‘opeens klonk als de noordzee’. Dit is de setting: een ‘je’ die ‘dacht’ bij 
de ‘zee’ met ‘wind’. En dat alles ‘terwijl’ (v1), dus tegelijkertijd met ‘nu, dan nu, hier, dan hier’. 

De herhaling van de woorden past bij het golven van de zee. Het hele gedicht is feitelijk een 
expansie van die eerste woorden. Verderop in de eerste strofe komt ‘nu, dan nu’ weer terug. Met 
een enjambement, waardoor de nadruk komt te liggen op ‘nu dan’ (eindelijk). Ook worden de 
woorden hier gecombineerd met ‘je dacht’. Deze toevoeging neemt in de tweede strofe de plaats in 
van dat mysterieuze woord ‘dan’: in v8 wordt het ‘nu, dacht je, nu’. Dat denken leidt tot een 
besluit, waardoor het gedicht eindigt met ‘hier, besloot je, hier’. 

Het veranderen van de windrichting kunnen we nog letterlijk opvatten, maar het veranderen van 
de zee is duidelijk van een andere orde. Hoe kan die ‘opeens’ klinken ‘als de noordzee’? De 
verandering betreft misschien een verandering in de zee, misschien komt het anders klinken door 
de verandering van windrichting. Maar het is vooral een verandering in perceptie. Dus binnenin 
de ‘je’. Het gedicht spreekt op de breuklijn van de twee strofen van een ‘herinnering’. Is dat een 
herinnering aan de ‘noordzee’, of is de ‘noordzee’ de trigger voor de herinnering? Ook de 
herinnering is veranderlijk, gaat ‘als een vriendelijk dier aan je voeten (…) liggen’, maar blijkt ook 
‘je gevangen’ te houden. Misschien gaat het hier nog over de zee, dat laatste stukje als de golven 
niet meer ‘ruig’ zijn, maar gemoedelijk over het strand glijden en ongevaarlijk ‘je voeten’ bereiken. 
Een zee kan ‘je’ ook insluiten, ‘gevangen’ houden, bijvoorbeeld als je op een zandbank staat bij 
opkomende vloed. Is dat de herinnering waar dit over gaat? Een herinnering uit de kindertijd, ‘je 
had een naam’: ja, je naam werd geroepen, je moest van de zandbank weg: ‘nu, dacht je, nu’ om 
het moment te kiezen de zee in te gaan, terug naar het strand proberen te komen voordat het 
water te hoog staat. Misschien is de ‘herinnering’ iets heel anders. De ‘je’ wil immers ‘iets zeggen’, 
maar heeft ‘geen bereik’. Contact maken, bij elkaar komen, maar de zee zit ertussen, het water is 
te diep. Dat ‘bereik’ is een mooi woord. Het gaat over fysiek bereik, maar hier ook over bereik met 
de mobiele telefoon. De eerste strofe eindigt zo met een gevoel van onmacht. 

In de tweede strofe verschuiven een paar dingen. De mobiele telefoon wordt de vaste lijn waarvan 
de ‘je’ ‘de draden’ ziet. De scene aan zee is meer landinwaarts verplaatst waar ‘dennen’ zijn. Die 
overigens wel ‘donker’ zijn, zoals de zee in de eerste strofe ook ‘geworden was’. Het ‘licht’puntje 
komt van de ‘draden’. De ‘je’ wil nu niet zelf bellen, maar ‘jou belde niemand’. De ‘je’ wacht 
blijkbaar op een telefoontje, of een andere vorm van communicatie, maar ‘er kwam geen bericht’. 
De eerste strofe gaat over veranderlijkheid, maar in de tweede strofe is er passsiviteit, vooral 
wachten, er gebeurt niets. Tot het einde, waar de tweede strofe ophoudt. Een ‘goudvink’ is geen 
bericht. Misschien is het wel een teken. Een ‘goudvink op het terras’. Na de ‘wind’, de ‘zee’ en de 
‘dennen’ ligt er nu een ander, kwetsbaarder stukje natuur op ‘het terras’, een mensenmaaksel. De 
‘je’ besluit het vinkje ‘in het gras’ te leggen. Terug te geven aan de natuur. Het ‘hier’ aan het einde 
krijgt zo het karakter van iets aanbieden: ‘hier’, alsjeblieft. 

De ‘naam’ in de eerste strofe is waardoor andere mensen de ‘je’ kunnen aanspreken, waardoor 
communicatie mogelijk is. Tegelijk wordt in deze eerste strofe de ‘naam’ sterk verbonden met de 
‘herinnering’. Het is de ‘naam’ van de ‘je’ die hetzelfde is gebleven tussen het moment waarop de 
herinnering speelde en het moment van herinneren. Zo komt de vraag naar identiteit naar voren. 
Wat dat betreft is het veelzeggend dat in dit gedicht de ‘je’ aangesproken wordt. De vertelinstantie 
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heeft kennis van de ‘herinnering’ van de ‘je’. Het lijkt alsof iemand in dit gedicht zichzelf 
toespreekt, met zichzelf communiceert, aan zelfonderzoek doet. 

Daarmee neemt de vertelinstantie tevens afstand van zichzelf: refereert niet naar zichzelf als “ik”, 
maar als ‘je’. Neemt ook afstand in de tijd: het gedicht staat in de verleden tijd (ondanks het ‘nu, 
dan nu’). De afstand is daarmee zo groot, dat het om iemand anders lijkt te gaan. Wat is het 
eigenlijk dat zorgt dat wij een “zelf” ervaren? Ervaren dat ondanks alle veranderingen de “ik” van 
lang geleden “dezelfde” is als de “ik” van nu? De vertelinstantie in dit gedicht heeft niet het 
‘bereik’ om met zichzelf in contact te komen en wacht in eenzaamheid op een ‘bericht’. Maar het 
“teken” dat komt, is ‘een goudvink’, die dood is naar we mogen aannemen, want vinken hebben 
niet de gewoonte ‘op het terras’ te liggen als ze leven. De ‘je’ legt de ‘goudvink’ vervolgens ‘in het 
gras’. Dat krijgt het karakter van een uitvaart, een ceremonie, een offer misschien. De natuur 
heeft in de ‘zee’ en daarna de ‘dennen’ de ‘je’ afgesloten gehouden. Nu treedt de ‘je’ in contact met 
de natuur. 

Het gedicht kent een ‘nu’ en een ‘hier’ in de eerste strofe aan ‘zee’. En een ‘nu’ en een ‘hier’ in de 
tweede strofe in of bij een bos. Daarnaast is er sprake van een ‘herinnering’ die sterk wordt 
geassocieerd met de ‘naam’ van de ‘je’. De onbepaaldheid die meteen in het begin van het gedicht 
naar voren komt, geeft een universaliteit aan het gedicht. Daarnaast lijkt het vooral te slaan op 
een veranderende identiteit van de ‘je’. De ‘je’ valt niet met zichzelf samen, doet aan 
zelfonderzoek, ziet de veranderlijkheid om zich heen gespiegeld in de natuur. 

De vorm van het gedicht doet heel natuurlijk aan, maar is fragmentarisch als de identiteit van de 
‘je’. Het bevat geen keurige volzinnen, maar is een aaneenschakeling van uitspraken aan het adres 
van de ‘je’ die min of meer bij elkaar horen. Of eigenlijk bij elkaar horen juist omdat ze de ‘je’ 
adresseren. De ‘naam’, een talige entiteit die een ‘herinnering’ is, verbindt gedachten, plaatsen, 
tijden, handelingen van de ‘je’. 
Als het gedicht besluit met een besluit van de ‘je’, een handeling, een gebaar, begint een nieuwe 
strofe die maar een enkele versregel heeft. Verbonden maar losgebroken. Dat woord, ‘besloot’, is 
perfect. Het is een afsluiting, een einde, maar houdt ook een voornemen in, een nieuw begin. 
Het is niet voor niets ‘lente’. 
___ 
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EI 83: Jürgen Smit – Staarsonnet (2) 
  

 

  

 

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 36 

Gepubliceerd op: vrijdag 23 februari 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

We zien hier iets wat een ‘staarsonnet’ genoemd wordt. De tekens die we zien, lijken op letters, 
maar we herkennen ze niet als behorende tot enige bestaande natuurlijke taal. We kunnen 
derhalve dit ‘-sonnet’ niet lezen. We kunnen het wel bekijken, zoals we beeldende kunst bekijken. 
We kunnen ernaar staren, zoals de term ‘staarsonnetten’ ons uitnodigt om te doen. Lang en 
indringend kijken. 

In het oorspronkelijke Italiaanse sonnet, ook wel Petrarca-sonnet genoemd (naar de 14e-eeuwse 
dichter Francesco Petrarca), zijn de veertien regels verdeeld over vier strofen. De eerste twee 
strofen bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. Samen heten deze strofen het octaaf. De laatste twee 
strofen hebben elk drie regels, de terzinen, ook wel terzetten genoemd. Deze strofen heten samen 
het sextet. Na het octaaf ligt een inhoudelijke wending, ook wel chute of volta genaamd. De 
gedeelten voor en na de chute vormen een eenheid van vorm en inhoud. 

(Wikipedia) 

 

Het niet-leesbare gedicht vertoont inderdaad kenmerken van het Petrarca-sonnet: vier strofen, 
twee kwatrijnen, twee terzetten. Ook de wending na het octaaf zien we duidelijk door te kijken 
naar de horizontale uitlijning. Van de kwatrijnen zijn steeds twee versregels links uitgelijnd, en de 
twee andere rechts uitgelijnd. De versregels van het sextet zijn alle gecentreerd. 
Dit wekt de indruk van toenemende regelmaat en stabiliteit. Te meer omdat het eerste en het 
tweede kwatrijn een andere afwisseling hebben van het links en rechts uitlijnen. 

Maar wacht, nu zijn we het gedicht aan het “lezen”: de structuur aan het bekijken zoals we met 
een leesbaar gedicht zouden doen. Het gedicht heet een ‘-sonnet’ te zijn, dus dat is prima. Maar 
het is ook een ‘staar-‘ gedicht, hetgeen de mogelijkheid opent er puur visueel naar te kijken. En 
dan “lezen” we niet van boven naar beneden, dan zien we het sextet staan als een basis, een soort 
stam, waarop de uitwaaierende, uitersten zoekende regels van de kwatrijnen balanceren. Dat lijkt 
overigens niet te lukken: de visuele zwaarte van de kwatrijnen zit iets meer aan de rechterkant. 
Als dit al een evenwicht is, dan is het een precair en instabiel evenwicht. Er hoeft niet veel te 
gebeuren om het naar rechts te laten overhellen. 
Misschien is het gedicht ook niet in evenwicht, maar in beweging, en zien we hier een foto, een 
momentopname. 

Het rijmschema is vaak abba abba cdc dcd. Maar ook andere rijmschema’s worden gebruikt, zoals 
abba/abba/cde/cde.[2] In het octaaf wordt het omarmend rijm van de eerste strofe vaak 
omgedraaid in de tweede: abba baab. In het sextet komen bijvoorbeeld voor cdc cdc of cde dce of, 
zoals in het sonnet van Nijhoff hieronder: efe fef. 

(Wikipedia) 

 

Rijm is een klankfenomeen. Maar hoe zouden we de tekens die we hier zien moeten uitspreken? 
We hebben geen enkele aanwijzing daarvoor. We kunnen dus niet weten of er sprake is van 
eindrijm in het klankdomein. We kunnen wel visuele equivalenten voor rijm zien. 
Er lijkt niet echt sprake te zijn van “eindrijm” in visuele zin. Enkele versregels eindigen in een 
soort losse punt (v2, v3, v4, v7, v11), andere in twee verbonden punten (v6, v8). Maar daarmee 
krijgt het gedicht geen “rijmschema”. Eerder kunnen we in de uitlijningsstructuur van de twee 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet
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kwatrijnen een equivalent voor een rijmschema zien: omarmend rijm in het eerste kwatrijn en 
gepaard rijm in het tweede. 

Ondanks de afwezigheid van een strak en duidelijk “rijmschema” kunnen we wel herhalingen zien 
van tekens. Als we aannemen dat dezelfde tekens steeds op dezelfde manier uitgesproken worden, 
impliceert dat klankovereenkomsten. Buiten de hierboven opgemerkte herhaling van tekens aan 

het einde, komt bijvoorbeeld het teken waarmee het gedicht begint, , opvallend vaak voor aan 
het begin van een versregel. Misschien zijn het twee tekens. Het lijkt op een ‘h’ met een dubbele 
punt ‘:’ erachter. Naast de eerste versregel beginnen ook v2, v5, v7, en v9 met dit teken. (Of een 
teken dat er veel op lijkt: is de variatie toevallig in het handschrift, of houdt het een verschuiving 
in van betekenis, nadruk of klank?) Er lijkt dus sprake van een soort “beginrijm”. Maar misschien 
is het nog sterker: alle begintekens lijken vervormingen van dit teken. 
Het teken lijkt in alle versregels waar het aan het begin staat verderop in de regel terug te keren, 
in v2 zelfs twee keer. Het is in de eerste versregel overigens erg slordig geschreven. In de tweede 
versregel is de derde keer dat het teken voorkomt het ‘h’ deel van het teken minder hoog en 
breder. Er lijkt dus ook sprake van een visuele equivalent van binnenrijm. 
En ook van middenrijm. In v2 en v3 komen de tekens voor op ongeveer dezelfde positie binnen de 
versregel. Er staat in beide versregels zelfs een teken voor dat waarschijnlijk hetzelfde is: . 
Het lijkt hetzelfde teken te zijn dat in het midden en aan het einde van de eerste versregel staat. 
Ook lijkt het voor te komen in v6 (2x), en misschien, maar steeds vrijere varianten, in de 
versregels van het sextet. 

Iets soortgelijks geldt natuurlijk voor meer tekens. Het teken  komt bijvoorbeeld twee keer 
voor in v9. We kunnen het ook herkennen in andere versregels. Idem met nog meer tekens. Het 
schrift van dit gedicht lijkt zo wel degelijk een taal te zijn. 

Het schrijven van gedichten in een dergelijke taal, d.w.z. eentje die niemand kan “lezen” in de 
gebruikelijk zin van het woord, heet asemisch schrijven en is een relatief nieuw fenomeen. 

Volgens een definitie van Michael Jacobson is asemisch schrijven een schrijven dat semantisch 
open is en geen specifieke inhoud wil produceren. Dat levert teksten op die eerder bedoeld lijken 
om naar te kijken dan om te lezen. 

(Frank Keizer in het dossier over asemisch schrijven dat Samplekanon aan het opbouwen is) 

 

Waarom zou een schrijver die dit doet de sonnetvorm kiezen, een eeuwenoude, traditionele 
versvorm? Asemisch schrijven wil zich toch juist bevrijden uit de traditionele, “semantisch 
gesloten”, dichttraditie? Een mogelijk antwoord ligt in de klankaspecten van het sonnet. Niet voor 
niets is die naam afgeleid van “sonare”. De klankaspecten zijn de belangrijkste structurerende 
elementen van het sonnet. Het ‘staarsonnet’ onderzoekt hoe asemisch schrijven binnen deze 
traditionele versvorm (visuele) equivalenten kan vinden voor de traditionele fenomenen klank en 
ritme. Het ‘staarsonnet’ vindt zo speelse, verse mogelijkheden binnen de regels van het “klassieke 
sonnet”. Evenzeer speelt het met die regels, en bevrijdt het de sonnetvorm van een starre 
stoffigheid die het in de loop van de eeuwen heeft vergaard. De spanning tussen het nieuwe en het 
oude, tussen “semantisch open” en vaste traditie, tussen het klankvoorkomen van een gedicht en 
de visuele presentatie ervan, die spanning is tastbaar in dit ‘staarsonnet’. 
Misschien is het wel deze spanning die we terugzien in het balanceren in de horizontale 
uitlijningsstructuur van het gedicht. 
 

  

http://samplekanon.com/?p=1576
http://samplekanon.com/?cat=7
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EI 84: Kreek Daey Ouwens – De stille 
grootvader zit rechts 
  

De stille grootvader zit rechts. De andere 

grootvader zit links. Zacht kauwend zegt 

grootmoeder: ‘Er zat een rat in het hooi.’ 

Ze krabt met haar mes haar arm. De andere 

grootvader steekt zijn mes in de lucht. 

We horen de naam van onze vader. Onze 

moeder begint te huilen. 

We spelen met de eendenplank. Als je de 

plank heen en weer beweegt gaan de eenden 

met hun kop omlaag en weer omhoog. De stem- 

men raken in een knoop. De andere grootvader 

plant zijn mes in de tafel. Moeder loopt 

weg. We laten de snavels van de eenden zo 

hard mogelijk tikken tegen het hout. Ze 

buigen alle drie tegelijk hun kop, hoewel 

ze elkaar niet kunnen zien. 

 

  

 

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 40 

Gepubliceerd op: maandag 26 februari 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Hoe lees je zo’n gedicht zonder context? De gedichten van Kreek Daey Ouwens maken deel uit van 
een groter verhaal, dat in haar bundel Oefening in het alleenlopen gepresenteerd wordt. 

Laten we het proberen zonder dat verhaal. 
Er zijn twee grootvaders: een stille en een andere. En er is een grootmoeder en een moeder en er 
zijn kinderen, die spelen met een houten plank. De ik van het gedicht neemt dit alles waar. Zij ziet 
dat grootmoeder zich met een mes krabt. Gewoon jeuk? Ja, dat kan, maar toch maakt dat mes het 
unheimisch. Dat wordt versterkt door haar opmerking over de rat. De andere grootvader heeft 
ook een mes. Dan valt de naam van de kennelijk afwezige vader, met als gevolg dat de moeder 
begint te huilen. 

Tweede strofe: de kinderen spelen. De ik legt uit hoe het spel gaat. Ondertussen praten de 
volwassenen verder. Kinderen kunnen spelen en schijnbaar niets opvangen, maar dat is niet zo. 
Ze zien en horen ondertussen van alles. 
De stemmen raken in de knoop: het wordt verwarrend. De andere grootvader plant zijn mes in de 
tafel, een agressief gebaar, en moeder loopt weg. Ze lijkt het niet meer aan te kunnen. Wat wordt 
er gezegd? Gaat het over de vader? Is er wat ergs met de vader? De kinderen reageren 
gevoelsmatig met hun speelgoed. Zij begrijpen het geheel niet, maar verstaan het wel. De 
dichteres weet dit alles geraffineerd op elkaar te betrekken, blijkens de mededeling ‘hoewel / ze 
elkaar niet kunnen zien.’ Dit alles in eenvoudige taal. 
Er is iets onzichtbaar, verstopt, maar het is er en het is dreigend. Het wekt woede en angst. De 
eendenplank krijgt een symbolische betekenis van onmacht, herhaling, sprakeloosheid, starheid. 

Wie de hele bundel leest, begrijpt meer van de situatie. 
___ 
  

 
 

Oefening in het alleenlopen  
Kreek Daey Ouwens  
Uitgeverij Wereldbibliotheek  
ISBN 9789028427044 

 

  

  

  

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 41 

 

EI 85: Willem Jan Otten – Nestas 
  

Onverhoedse voorjaarsdag, 

uit ongeveer april 

naar januari afgezakt. 

Een ekster rukt takjes uit 

een vorig nest en krakkemikt 

een nieuw, in wintertakkenbos. 

Bliksemt in de drang 

om man te zijn en voortgeplant. 

Er is geen ommekeer die niet 

voltrokken kan, schrijft Augustijn, 

geen dag te oud om buiten uw gevaar te zijn. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 2 maart 2018   

door: Remco Ekkers 

 

“Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu”; deze bekende pennevrucht van een 
begin 12de-eeuwse monnik verleidde Willem Jan Otten tot het volgende gedicht of was het de 
vleug voorjaar en dacht hij toen aan de monnik en zijn “liefdesklacht”? 

De kerkvader Augustinus wordt hier om ritmische redenen Augustijn genoemd. Van hem is 
bekend dat hij in zijn jonge jaren een vitaal en viriel leven leidde en dat hij na zijn bekering 
drommels goed wist dat de verleidingen er nog steeds waren en dat een oudere man op zijn hoede 
moet zijn voor geile fantasieën en aandrang. Gevaar! 

In de eerste strofe wordt ‘april’ genoemd, de wreedste maand volgens T.S.Eliot: 

APRIL is the cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain. 
Winter kept us warm, covering 
Earth in forgetful snow, feeding 
A little life with dried tubers. 

April is zo wreed omdat het leven en de kleur van het voorjaar je confronteert met je ouder 
worden en pijnlijke herinneringen naar boven haalt. 

Je wordt overvallen in januari door een plotselinge vlaag van voorjaar. We hoeven hier niet te 
denken aan de opwarming van de aarde. Ook vroeger was er in januari plots een dag die naar 
lente rook. 
Vogels gaan aan hun nesten werken. Hier een ekster die gebruik maakt van een vorig nest. Hij 
heeft de aandrang eerder meegemaakt. Het woord ‘krakkemikt’ geeft misschien ook aan dat hij 
het niet zo goed meer kan. De tweede strofe is een mooi voorbeeld van iconisch taalgebruik: de 
klanken versterken de betekenis. De herhaling van de k en de korte a geeft het geluid van de 
ekster weer en duidt ook op het slordig, gemakkelijk in elkaar zetten van een nieuw nest. 
In de derde strofe vergelijkt de dichter zich met de ekster. Zoals de ekster zijn nest snel 
klaarmaakt voor de voortplanting, zo zou hij het ook wel (weer) willen. Hij is er te oud voor, maar 
de aandrang is er nog, verraderlijk en wel. Denk ook aan het verlangen naar een ‘tweede leg’ van 
oudere mannen. 

Maar dan komt de waarschuwing van Augustinus. Natuurlijk heeft Otten 
Augustinus’ Belijdenissen gelezen. Hij ging hem in zijn bekering voor. 
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___ 
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EI 86: Greetje Kruidhof – Je vader 
fluistert woorden 
  

‘Je vader fluistert woorden. 

Met voorzichtige vleugels proberen ze de lucht 

groeperen zich in nieuwe patronen: 

een vlucht krassende vogels 

die vertelt van de kuil met de hond en het kind. 

Dat hij te groot was om bij hen te komen. 

Over paraplu’s tegen de zon, bang zijn 

voor pijl en boog en varkens in de regentijd. 

Dat hij van een laken een doek knoopte 

het zieke kind wekenlang droeg, de angst 

mee-at aan tafel en liefde in hitte verdampte. 

Dat hij zijn lijf zocht in het vliegtuig terug 

zijn oren verlangend naar mannen die zongen- 

hij hoest. Zijn zinnen crashen op de ochtendkrant.’ 
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Gepubliceerd op: maandag 5 maart 2018   

door: Remco Ekkers 

 

De gedichten van Greetje Kruidhof in Wisselplaats geven samen het verhaal van een meisje dat 
geboren is in Papoea (Indonesië) en met haar vader, een zendeling, en het overige gezin naar 
Nederland ging. 

Uit de laatste zin van het gedicht is op te maken dat het nu van het gedicht zich afspeelt in 
Nederland. De vader is terug en wellicht ziek: ‘hij hoest’ staat er nadrukkelijk na ‘-zongen’. De 
vader fluistert over de belevenissen in Papoea. Zijn stem is niet meer krachtig, blijkt uit de tweede 
versregel. 

De ‘je’ van het gedicht – een verscholen ik – ziet als het ware hoe de woorden zich ‘in nieuwe 
patronen’ ‘groeperen’ en komt dan met de vergelijking: ‘een vlucht krassende vogels’, die wijst op 
onheil. De ‘vlucht’ vertelt over een enge gebeurtenis. De vader kon niet bij dat opgesloten kind 
komen. Misschien was hij letterlijk ook te groot om bij zijn dopelingen te komen. 

Er wordt verder verteld over de felle zon en over de angst die de omgeving oproept. 
Welk kind wordt gedragen? Het kind uit de kuil of een kind uit het gezin? De situatie daar is niet 
zo dat een kind even naar een ziekenhuis kan worden gebracht. Je kunt het evenmin alleen laten. 
De angst was groot en was ook aanwezig aan tafel. De liefde leed onder de omstandigheden. Ze 
moesten terug en de vader moest zijn eigen lichaam weer terugvinden. Hij verlangde naar de 
gezangen van medegelovigen. 

‘Crashen’ herinnert aan ‘krassen’. Zijn woorden botsen met slechte afloop op het actuele nieuws. 
De angst betreft vader en kind. 
___ 
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EI 87: Dirk Kroon – Strikt 
  

En je lichaam, 

dat beraad van cellen 

en je woorden, 

dat stramien van dood, 

stelselmatig 

roep je mij tot leven. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 9 maart 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Toch is het geen grammaticale 
zin. Dat is de derde strofe op zichzelf beschouwd wel. De eerste en tweede strofe lijken deel uit te 
maken van een opsomming die bezig was al voordat dit gedicht begon. Wie somt op? De 
vertelinstantie wordt expliciet met de ‘mij’ aan het einde van het gedicht. De lezer projecteert een 
“dichter” (die allerminst hoeft samen te vallen met de natuurlijke persoon Dirk Kroon) achter de 
tekst. Misschien dacht deze “dichter” dat de opsomming al klaar was, had netjes afgesloten met 
een punt. Moest daarom voor het vervolg een nieuwe zin beginnen, werd een beetje onzeker of de 
opsomming nu wel volledig was, sloot niet af, maar voegde een volzin toe aan de opsomming die 
strikt genomen niet bij de opsomming hoorde. Ergens besloot de “dichter” ook dat de opsomming 
belangrijk genoeg was om op te schrijven. Dat was aan het begin van de opsomming blijkbaar nog 
niet zo. Of is de hele opsomming opgeschreven, maar is alleen dit fragment gekozen om als 
gedicht tot ons te komen? Of is het niet de “dichter”, de ‘mij’, die opsomt? Komt de ‘mij’ pas aan 
het einde ‘tot leven’ en kon ij dus niet eerder beginnen met opschrijven? 

Hoe dan ook, het gedicht geeft aan onderdeel te zijn van een groter geheel. Zoals ‘cellen’ een 
‘lichaam’ vormen? Dat woord ‘beraad’ in v2 suggereert dat de ‘cellen’ bewust met elkaar 
overleggen, een soort politieke structuur zoals mensen kennen, en waarbij we ook over een 
(politiek) ‘lichaam’ spreken. Zo roept de eerste strofe een idee van collectiviteit op. Het aspect van 
overleg van het ‘beraad’ roept het idee van ‘woorden’ op dat in de volgende strofe aan bod komt. 

In die tweede strofe gebeurt in zeker zin het tegenovergestelde van de eerste strofe. Waar het 
enkelvoud ‘lichaam’ in de eerste strofe geassocieerd werd met het meervoud ‘cellen’ (via het 
enkelvoud ‘beraad’, maar toch), wordt in de tweede strofe het meervoud ‘woorden’ gelijk gesteld 
aan het enkelvoud ‘stramien’. Wederom is er sprake van meerdere elementen die samen een 
groter geheel vormen. Maar waar dat in de eerste strofe organisch en flexibel was, is dat hier een 
rigide structuur die zelfs leidt tot ‘dood’. De vierde versregel doet denken aan de veelgehoorde 
klacht dat het opschrijven van ‘woorden’ ze vastleggen en hun levendigheid teniet doen. 

In de derde strofe worden de eerste twee strofes met elkaar verzoend. Het systematische 
(‘stelselmatig’) van het ‘stramien’ leidt wel degelijk tot ‘leven’. Misschien komt dat ook door de 
betekenis van “voortdurend en opzettelijk” die het woord ‘stelselmatig’ ook heeft. 
Het gedicht als geheel is zeker ‘stelselmatig’ in beide betekenissen. De drie strofes hebben heel 
strak dezelfde vorm: de eerste versregel van iedere strofe is kort, een tweevoetige trocheus. De 
tweede versregel is ook steeds een regelmatige trocheus, maar iets langer: drie versvoeten. 
Daarbij is bij de tweede strofe de laatste onbeklemtoonde lettergreep weggevallen: een afkappen 
dat een stukje levendigheid weghaalt dat prima past bij het idee van ‘dood’. 

De indeling van de strofes is dus systematisch, verraadt een opzettelijkheid, wordt bij iedere 
strofe herhaald. En wordt iedere keer dat een lezer het leest herhaald. Iedere keer brengt het lezen 
de ‘woorden, dat stramien van dood’ tot ‘leven’. Als de ‘mij’ het gedicht is, is de ‘je’ dan de lezer? 
Die een ‘lichaam’ heeft in de wereld buiten de tekst dat nodig is om te kunnen lezen, die in het 
alledaagse gebruik de levendigheid van ‘woorden’ verloren heeft (maar de woorden wel moet 
kennen, nodig heeft om te lezen)? Een andere lezing is ook mogelijk, met de aangesproken ‘je’ als 
een dierbaar persoon voor de ‘mij’. Mogelijk een ouder, mogelijk overleden. Ook kunnen we een 
analogie lezen tussen de ‘cellen’ van een ‘lichaam’ en de ‘woorden’ van een gedicht. Het ‘lichaam’ 
als metafoor voor een gedicht, of het gedicht als metafoor voor een ‘lichaam’. 

De klanken in dit gedicht zijn onnadrukkelijk. De lange ‘aa’-klank verbindt de versregels van de 
eerste strofe. In de tweede strofe doet de lange ‘oo’-klank iets soortgelijks. De derde strofe heeft 
zoiets niet. Wel komt de lange ‘a’-klank ook in de tweede en derde strofe voor. 
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Er zijn ook veel klanken die niet in het gedicht voorkomen. Dat is normaal, maar in dit geval is het 
opmerkelijk dat de ‘k’-klank niet voorkomt. Alleen in de titel. 
‘Strikt’ in de zin van precies is het gedicht zeker, met zijn strenge kortheid en strakke strofe-
indeling. Maar ‘strikt’ kan ook een werkwoordsvorm zijn. Wie of wat ‘strikt’ er dan, de ‘je’? Bij het 
strikken hoort een idee van vangen, dat goed bij het ‘stramien’ past, maar ook een idee van 
vervlochtenheid dat goed past bij het onderdeel zijn in een groter geheel. 

Het gedicht is een uiting van de symbiose van mensen met elkaar en met woorden. En van 
woorden met elkaar en met mensen. 
___ 
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EI 88: Arjen Duinker – Terugtocht 
  

Soms zoek ik vroege rozen 

In de woestijn van alledag. 

Soms zoek ik late rozen 

In de tuin van mijn jeugd. 

En tussendoor ga ik soms 

Nieuwsgierig naar het ezeltje 

Dat tijdloos in zijn weiland staat. 

Tot verdriet van de planoloog. 

Tot woede van de golflobby. 

Tot wanhoop van het wegennet. 

Ik wil van hem geen antwoord 

Op mijn nutteloze vragen. 

Voer slechts voor wolkendek 

En loodkleurig water. 

Ik wil van hem begrip noch klacht. 

Zijn vale hoed kan me gestolen worden! 

En evenmin heb ik behoefte aan een les 

In soort en kwaliteit van gras. 

Hij is het ezeltje, al is hij mager, 

Dat de vooruitgang tegenhoudt. 

Maar graag kreeg ik 

Van hem een groet, 

Een groet van rust, van verte 

En nabijheid, geheime groet 

Die in ons zou onthullen 

De feitelijke roos voorafgaand aan de fantasie. 

Sentimenteel. Grof. 
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Gepubliceerd op: zaterdag 10 maart 2018   

door: Erik de Smedt 

 

Net als de Franse verlicht romantische denker Jean-Jacques Rousseau trekt de dichter zich soms 
terug in de natuur of wat er nog van overblijft: een weiland met een ezeltje. De eerste strofe is 
poëtisch, maar niet zonder ironie: levert de zoektocht naar de roos – symbool van onder meer 
liefde en schoonheid – wel iets op? Op de achtergrond is er een intertekstuele verwijzing naar de 
profeet Jesaja 35:1 “De woestijn […] zal bloeien als een roos”. De dichter kent blijkbaar vooral de 
steenwoestijn van de moderne stad, de ‘tuin van mijn jeugd’ is voltooid verleden tijd en in die zin 
“afgesloten”. 

Het ezeltje, een vrij gewoon dier, minder edel bijvoorbeeld dan een paard, is als een wezen uit een 
andere tijd of zelfs tijdloos. Anders dan een mens veranderen dieren immers nauwelijks. Ze 
blijven zichzelf, als ze geluk hebben niet onderworpen aan de vooruitstrevende beschaving. Die 
laatste is hier vertegenwoordigd door planoloog, golflobby en wegennet, waarvoor de natuur moet 
wijken. Franciscus van Assisi sprak van “broeder ezel”, al bedoelde hij dat niet altijd aardig. Soms 
gebruikte hij die woorden om er zijn lichaam mee aan te duiden, de kerker van zijn spirituele ziel. 
Daarin volgt Duinker hem zeker niet. 

Metafysische vragen – genre Heidegger: “Waarom is er het zijnde en niet veeleer niets?” – zijn 
voor hem nutteloze vragen. Tobberige reflecties, vluchtig als de wolken aan de hemel, 
weerspiegeld in de vuile waterbak. De ezel hoeft niets te zeggen, niet “I-A” te balken: het “ja” van 
het bevestigende begrip, de ‘a’ van de ‘klacht’. Het belangrijkste is dat hij er is: ‘de vooruitgang 
tegenhoudt’. Dat is positief voor de dichter, maar een storend anachronisme in de ogen van de al 
genoemde ontginners van het landschap. 

Een geluidloze groet, een blik van herkenning, een gevoel van verwantschap volstaan. De paradox 
‘van verte / en nabijheid’ die pas duidelijk wordt als de zin over het verseinde heen wordt 
doorgelezen, is altijd een uitdaging voor het denken geweest: een schijnbare tegenspraak, die toch 
waarheid bevat. Hij overstijgt de enge definities. De ‘ik’ uit het gedicht wordt plots een “wij”. De 
ezel confronteert ons met de naakte werkelijkheid die aan de symbolische orde voorafgaat. Taal 
en cultuur staan immers zo bol van fantasie en symboliek dat ‘de feitelijke roos’ in een nevel van 
(bij)betekenissen verdwijnt. 

Het laatste vers is in zijn beknoptheid bijzonder meerduidig. Slaan ‘sentimenteel’ en ‘grof’ op wat 
– tegen de intentie van de dichter – ondertussen toch weer in het gedicht gebeurd is? Van de ezel 
wordt namelijk iets verwacht (een ‘groet’, ‘rust’), hij wordt opgezadeld met menselijke betekenis, 
voor het karretje gespannen ‘dat de vooruitgang tegenhoudt’. De dichter berispt zichzelf omdat hij 
van de natuurlijke ezel een product van woordcultuur maakt. In plaats van er gewoon naar te 
kijken, hem te laten zijn wie of wat hij is en er verder het zwijgen toe te doen. De ‘terugtocht’ uit 
de titel kan dus zowel een reis terug, van cultuur naar natuur, betekenen, als een tactisch bevel 
dat de dichter zichzelf geeft: trek je terug, probeer de werkelijkheid niet met sentimentele 
interpretaties naar je hand te zetten. 
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___ 
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EI 89: Kira Wuck – Eurolines 
  

We zijn onderweg naar Polen om Auschwitz te bezoeken 

je moet het gewoon een keer gezien hebben 

we staan naast de kapotte bus 

sneeuw maakt ons aanhankelijk 

kou begint altijd bij de benen 

trekt dan door naar het bot 

de angst om niet gevonden te worden 

ooit werkte ik in een keuken waar de manager 

tijdens de pauze ‘Arbeit macht frei’ riep 

na mijn laatste werkdag propte ik 

mijn werkkleding in de eerste beste vuilnisbak 

in het wegrestaurant lijken we een gezin 

dat met de jaren vergroeid is 

we warmen onze tenen en wanten aan de verwarming 

zonder dat onze schouders elkaar raken 
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Gepubliceerd op: maandag 12 maart 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Kira Wuck schrijft alsof ze berichten intypt op haar smartphone: ‘We zijn onderweg naar Polen 
om Auschwitz te bezoeken’ en ze voegt er een onbedaarlijk cliché aan toe. 

Auschwitz als uitje, als een toeristische bestemming; zo gaat dat. Samen in een bus naar Polen. 
Niet duur. En ja, dan gaat de bus kapot, staan we in de kou en de sneeuw, houden we elkaar vast, 
niet uit liefde. 

En dan gebeurt er iets geheimzinnigs: dat stomme uitje wordt een verschrikkelijke verwijzing 
naar het onvoorstelbare: de ‘kou’ trekt door tot in ‘het bot’ en er is ‘angst’ verloren te raken. 

In de derde strofe pakt de dichteres het nog eens stevig aan met die stomme ‘manager’. De spreuk 
werd destijds in opdracht van Rudolf Höss bevestigd, omdat hij zelf een aantal jaren gevangen 
had gezeten en toen ervoer dat het werken hem hielp door de tijd te komen. De manager in het 
gedicht evenaart de nazi’s in cynisme, al zal hij dat zelf ontkennen. De ‘ik’ walgt van haar werk. De 
lezer van het gedicht moet denken aan de kleding van de gevangenen. 

In de laatste strofe moet ik denken aan het schouder aan schouder staan in de zogenaamde 
doucheruimte. 

Kira Wuck kijkt om zich heen en verwondert zich. Zij ziet veel absurditeiten en doet daarvan op 
nuchtere wijze verslag. Je kunt ‘tenen en wanten’ verwarmen, maar de kou om de krankzinnige 
ellende blijft. 
___ 
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EI 90: Leo Vroman – Lieve lucht 
  

Hoe lief toch deze aardse lucht 

ons allen met elkaar verbindt! 

Zij steunt de gieren in hun vlucht, 

de bomen waaien in haar wind, 

het zonlicht waait met ze mee, 

ze waait je haar langs je gezicht, 

ze speelt met het verhongerd kind 

en waait de golven over de zee, 

haar storm verbuigt het weerlicht, 

gierende tussen de kieren van de 

zuigende en buigende wanden 

door eigen geweld gekweld, 

stijgt met haar branding uit de oceaan 

tegen de deuren en tegen de ruiten 

op donderend en zwijgt. 

De mensen, levend opgestaan, 

stromen naar buiten. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 16 maart 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht begint lieflijk, zoals we mogen verwachten bij een gedicht dat ‘lieve’ in de titel heeft. 
Het idee van de lucht die ‘ons allen met elkaar verbindt’, zoals ki of The Force, wordt in een 
afgeronde volzin in twee versregels weergegeven. De paradox ‘aardse lucht’ is sterk om aan te 
geven dat het weliswaar om iets onzichtbaars gaat, maar ook om iets alledaags en concreets, niet 
iets zweverigs. 
In eerste instantie lijkt ‘we’ te slaan op “wij mensen”, maar dat wordt in de versregels erna 
uitgebreid met fauna (‘gieren’) en flora (‘bomen’) en zelfs niet-levende fenomenen als ‘zonlicht’. 
De lucht is er niet alleen voor de mensen om in te ademen en zo zuurstof uit te halen, ook dieren 
doen dat. Bomen gebruiken juist de koolstofdioxide in de lucht en geven er zuurstof aan terug. 
Om dit te kunnen doen, hebben bomen en planten inderdaad ‘zonlicht’ nodig. Ook gebruiken ze 
de wind voor de verspreiding van zaden. 

Het lieflijke wordt in de eerste vier versregels uitgedrukt in regelmatige viervoetige jamben en 
gekruist eindrijm. Het metrum zorgt ook voor de indruk van een zacht ruisen, een aangename 
stroom, een rustige, regelmatige ademhaling. 
De lieflijkheid duurt niet lang. In de vijfde versregel staat al een antimetrie, en vanaf dan staan er 
meerdere versregels tussen de eindrijmen. In v7 is al het lieflijke voorbij met een ‘verhongerd 
kind’. Een ‘kind’ zou ontwikkeling en toekomst moeten betekenen, maar hier heeft het niet genoeg 
voeding gekregen. Alleen ‘lucht’ om adem te halen is nou eenmaal niet genoeg om te overleven. 
Hier zitten we midden in de wereldproblematiek. 

De antimetrie in v8 is de opmaat naar de ‘storm’ in v9. Deze negende versregel is het midden van 
het gedicht. Dat is vrij symmetrisch: een volzin verdeeld over twee versregels aan het begin, een 
volzin verdeeld over twee versregels aan het einde. Daartussen één lange zin. Maar grammaticaal 
gezien begint met v9 eigenlijk een nieuwe zin. Samen met de toenemende onregelmatigheid in 
metrum en eindrijm geeft Vroman zo met dichterlijke middelen de ‘storm’ weer. De drie 
versregels na v9 zijn metrisch hoofdzakelijk dactylisch (geeft goed windstoten en ‘golven’ weer) en 
sterker in het binnenrijm dan het eindrijm. Al dat ‘geweld’ van de natuur richt zich tegen 
‘wanden’, ‘deuren’ en ‘ruiten’: de huizen van de mensen. 

In versregels 13 en 14 lijkt de storm te bedaren: de dactylus wordt min of meer regelmatig. Maar 
dan komt aan het begin van de 15de versregel een paukenslag van een antimetrie, waarmee de 
storm in één keer definitief ten einde lijkt. De ‘lucht’ (of misschien is het onderwerp hier ‘haar 
storm’) ‘zwijgt’. De storm was blijkbaar een spreken. Het einde is abrupt. De versregel is eigenlijk 
te kort. Hierdoor valt er een stilte. Er wordt een antwoord verwacht. 

Dat komt aarzelend. De ‘mensen’ zijn beduusd. Ze zijn ‘levend’, dus ze ademen, voelen de ‘lucht’ 
als verbinding. Ze gaan ‘naar buiten’: waarschijnlijk de schade van de storm opnemen. Hebben ze 
ook de boodschap van de storm gehoord, en begrepen dat er een antwoord van hen wordt 
verwacht? Ze zijn ‘opgestaan’, dat is misschien een hoopvol teken. En ze ‘stromen’, dus doen net 
als lucht en water. Maar dat ‘de mensen’ hier aan het einde van het gedicht afgezonderd zijn waar 
‘we’ aan het begin nog onderdeel waren van het verbond – dat stemt allesbehalve hoopvol. 

De vorm van het gedicht is zo zijn inhoud. Het harmonieuze van de natuur van de eerste twee 
versregels wordt in het tussenstuk in toenemende mate verstoord totdat het komt bij ‘de mensen’ 
in de laatste twee versregels. Maar er is een kans. Het gedicht kent geen witregels, is één geheel: 
er is een verbinding. 
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EI 91: Jana Arns – Maandag 
  

Toen ik alarm sloeg 

drukte je mijn hoofd in 

en keek me aan 

met een blik die zei: 

zelfs de duurste dagcrème 

kan de nacht niet wissen. 

We wisten beiden hoe laat het was. 

Ik knipperde zo hard met de wimpers 

dat mijn ogen open vlogen 

en zette de landing in. 

Beneden draaide ik het kind 

minder luid, berispte de hond 

die stond te slapen. 

Mij was het liggend weer niet gelukt 

en ik maalde mijn brein tot sterke koffie. 

Het wolkje melk voorspelde regenvlagen. 

Nog een half leven, dacht ik 

en het zit erop. 
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Gepubliceerd op: maandag 19 maart 2018   

door: Eric van Loo 

 

Dit gedicht is de eerste van de reeks “Meerkeuzedagen” uit Nergens in het bijzonder, de onlangs 
verschenen tweede bundel van Jana Arns. In zes korte strofen wordt een niet al te zonnig begin 
van een week geschetst. 

Normaal gaat ‘s ochtends de wekker, en drukken we het knopje in. Maar de verwarring slaat al 
direct toe. Niet de wekker slaat alarm, maar ‘ik’. En onmiddellijk verschijnt ook een ‘je’ die dit 
onraad de kop indrukt. 
De witregel tussen strofe één en strofe twee is bijzonder effectief. De derde zin oogt onschuldig, of 
misschien zelfs romantisch: toen we wakker werden keek je me aan… Maar de blik die ‘ik’ van de 
ander opvangt is geenszins vleiend. Ze ziet er na een brakke nacht blijkbaar niet uit. Dat de nacht 
slecht geweest is, wordt in de vijfde strofe nog eens expliciet onder woorden gebracht. 

‘We wisten beiden hoe laat het was’ is een onheilspellende constatering. Grappig hoe bij deze 
frase de figuurlijke betekenis zich als eerste opdringt. ‘Dan weet je wel hoe laat het is’ betekent 
meestal weinig goeds. Maar we mogen de zin ook letterlijk nemen, als een open deur: de wekker is 
net gegaan, dus we weten allebei dat het zeven uur is. 

De lichtvoetige woordspeling die tot absurdistische situaties leidt, is het handelsmerk van Jana 
Arns. Soms komen associaties echter wat geforceerd over. Het beeld van ogen die ‘open vlogen’ is 
niet erg sterk, maar blijkbaar de opmaat van de ‘landing’ van het geassocieerde vliegtuig. In 
‘landing’ als beeldspraak voor opstaan zit ook een dalende beweging, die mooi terugkomt in het 
naar beneden gaan van ‘ik’. 

De verdeling van de tekst over de strofen is inmiddels behoorlijk arbitrair geworden. Waar de 
overgang ‘en keek me aan // met een blik die zei’ nog behoorlijk effectief genoemd kon worden, 
worden ook de zinnen ‘Ik knipperde (…) landing in’ en ‘Beneden draaide ik (…) te slapen’ over 
verschillende strofen verspreid. Waarschijnlijk om te passen binnen het ontstane stramien van 
drieregelige verzen. 

Beneden aangekomen belanden we met ‘ik’ in een absurdistisch tafereel. Net als een te hard 
spelende radio wordt het kind zachter gezet. En die arme hond, die gewoon staat te niksen, krijgt 
ook op zijn donder. Het feit dat hij ‘stond te slapen’ wekt jaloezie op bij de slapeloze ik. 
Koffie dan maar doen? De dichter lijkt erop te zinspelen, dat als we toch de hele nacht hebben 
liggen malen we maar beter koffiebonen kunnen gaan malen. Het wolkje melk dat in de koffie 
ontstaat krijgt daarbij een voorspellende lading, alsof de ik ook nog koffiedik kan kijken. Daarna 
komt er onverwacht een einde aan alle woordspelingen en dubbele lagen. Met de uitgesproken 
sombere slotregels laat de dichter elke poging tot humoristische verhulling varen. 

In ‘Maandag’ worden we op lichtvoetige wijze geconfronteerd met huiselijke en relationele 
problemen. Problemen die we in Nergens in het bijzonder nog regelmatig terug kunnen zien 
komen. 
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EI 92: Joost Baars – theologie van de 
stoel 
  

omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel 

omdat de naam van de stoel alles wat niet stoel is aanwezig stelt 

omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat uit wat wel en niet stoel is 

omdat het noemen van namen een daad is 

gaan zitten bijvoorbeeld 

omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt 

en daarmee alles wat niet stoel is 

en daarmee het universum onder de naam van de stoel 

omdat de wet van het universum eindeloos vallen is 

omdat lichamen vallen 

omdat onder de naam van het lichaam alles voorbij het lichaam aanwezig wordt verondersteld 

omdat ons bestaan belichaamd is 

omdat ons belichaamde zijn het noemen is van een naam 

omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt 

en onder de naam van het lichaam het vallen besloten ligt 

omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt 

omdat taal ons bewoont en ontvalt 

bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft 

omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt 

omdat de naam van het vallen alles wat niet vallen is aanwezig stelt 
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omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen 

omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat 

uit wat wel en niet vallen is 

omdat vallen de wet van het universum is 

omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt 

stoelen bijvoorbeeld 

omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een naam 

omdat een naam je ontvalt als een antwoord 

als je gaat zitten 

als je je zoon in je armen neemt 

omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt 

heilig zij zijn onwettige naam 
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Gepubliceerd op: vrijdag 23 maart 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Wij vallen voortdurend door een vreemde zwaartekracht. 
De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die massa’s op elkaar uitoefenen. Hoe? Dat weten 
we niet. Zwaartekracht is een raadsel dat de natuurkundigen ooit hopen op te lossen. 
Wij vallen door de dood naar een ander universum of naar niets. 

Bij een wormgat is er een vervorming van de ruimte-tijd maar nu gaat het om een doorgang naar 
een ander deel van de ruimte-tijd. Als een object in een wormgat terechtkomt blijft het niet 
aanwezig in dat deel van de ruimte-tijd maar komt het in een heel ander deel van de ruimte-tijd 
tevoorschijn. Dit wordt niet veroorzaakt door een grote massa, maar door de combinatie van 
relativistische en quantumeffecten. Aangezien er nog geen goede relativistische quantumtheorie 
is, is ook nog niet duidelijk of wormgaten echt kunnen bestaan en hoe ze dan precies zouden 
werken. Ook is niet duidelijk hoe ze zouden kunnen ontstaan en of ze wel voorkomen in het 
heelal. 

Estelle Boelsma, kunstenares/dichteres, schrijft: “Een stoel bestaat omdat zij in een ruimte staat, 
en dezelfde stoel krijgt betekenis door haar plek in de ruimte en de aanwezigheid van een ander 
object of een persoon.” Naar aanleiding van deze uitspraak schreef Joost Baars dit gedicht. 

Aporeia: een impasse, een raadsel. We vragen hoe het universum in elkaar zit, waar alles vandaan 
komt. Waarom? Daarom. Omdat. Is dit theologie? Godsleer? 

Is dit taalfilosofie? Op het woord ‘stoel’ kun je niet zitten (Kouwenaar). 
“De wereld spreekt niet. Alleen wij doen dat. De wereld kan ons, zodra wij onszelf hebben 
geprogrammeerd met een taal, iets doen geloven”. (Uit: Contingentie, ironie en solidariteit van 
Richard Rorty) 

Is dit kosmologie? De wet van de entropie? We vallen naar de dood. 
Joost Baars bezoekt een project van Estelle Boelsma en denkt met haar mee. Elk gedicht is 
uiteindelijk autobiografisch, maar ook lezen, kijken naar kunst is autobiografisch. Vandaar de 
zoon in dit gedicht. We bevallen (onze moeder bevalt) van een zoon, die zal vallen, zoals wij. We 
geven onze zoon of onze gewenste zoon een naam (die niet samenvalt met de zoon), maar hij 
verrijst in zijn naam uit je mond. 
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Eerder verscheen in deze serie een bespreking van een 
ander gedicht uit deze bundel: ach, ganzen van de 
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EI 93: Wouter Godijn – Over hemelse 
schoonheid 
  

Een beroemde dichter terroriseerde zijn gezin; 

het contrast tussen zijn gezin en zijn gedichten kon hij niet verdragen; 

de ‘prins der duisternis’: hij bracht de hemel naar de aarde 

en leidde kinderen en vrouwen naar de hel die hij rondom de hemel maakte 

als hij geen trompet speelde. 

Kun je schrijven: voor deze kunstenaars was de schoonheid van hun kunst een zware last? 

(Zijn deze formuleringen helder en eenvoudig 

of moet ik er nog aan werken?) 

Ik bedenk – terwijl ik Miles Davis opzet – 

dat ze die schoonheid beter niet hadden kunnen maken 

als ze dan minder slecht waren geweest. 

Van dat streng zijn ga ik me groter voelen, 

Plato- en kikkerachtig zwel ik op, 

ik voel me een trompet waarop wordt gespeeld. 

Ik spreek in gedachten tegen mijn vrouw en dochter: 

jullie verwoesten mijn leven! Alles maken jullie kapot! 

en ik word nóg groter, als deeg rijst hemelse schoonheid rond me op. 

‘Ga weg!’ roep ik. ‘Ik wil geen hemelse schoonheid’. 

Ik wil slecht schrijven en onbenullig zijn. 

Ik ga naar mijn vrouw en dochter en aai ze over hun hoofd; 

ik voel mezelf veranderen in een aardige man. 

Het zonlicht aait de slootjes rondom het huis; 

overal beginnen kikkers te kwaken. 

De enige waardevolle muziek en de enige waardevolle poëzie, besef ik, klinkt zo: 

kwaak-kwaak-kwaak. 

Nu is iedereen gelukkig. 

 

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 65 

Gepubliceerd op: maandag 26 maart 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Wouter Godijn is een dichter die de lezer graag in de war brengt met allerlei theorieën en terzijdes 
of parentheses. Hij, de dichter -los van de persoon, voor zover dat mogelijk is -, beschuldigt zich 
zelf vaak van wangedrag, twijfelt tussen genialiteit en domheid, liefde en afkeer, burgerlijkheid en 
dichterschap, hemel en aarde, hel en huisgezin, schoonheid en zwerfvuil, twijfel en zekerheid, 
toegeeflijkheid en strengheid. Hij zou wel gezond willen zijn, maar ziek zijn heeft ook wel iets. 

Hij heeft talent en hij moet schrijven, maar hij verlangt ook naar een burgerlijk bestaan, naar 
gewone arbeid. Hij wil een brave huisvader zijn, echtgenoot en vader. Hij is intelligent en erudiet, 
maar is het niet beter om onbenullig te zijn? En wat betekent dat schrijven nu helemaal? En die 
poëzie, wat is dat meer dan gekwaak? Raymond Queneau schreef in Zazie in de metro: “Je daast, 
je daast (…) dat is alles wat je kunt.” 

Je talent eist je op. Je moet schrijven en dat is toch wel weer iets. 
 

___ 
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EI 94: Dmitri Danilov – Het kleine, het 
schamele 
  

De zogeheten ‘jaren’ ‘gaan door’ 

En wat steeds en steeds interessanter wordt 

Dat is al het kleine, het nietige, het schamele 

Al het oninteressante, het saaie 

Het alledaagse, het doodgewone 

De hoofdstraat 

Zoals in sommige Amerikaanse steden 

Main street 

Net als bij ons 

De hoofdstraat, een paar evenwijdig lopende straten 

En een heleboel loodrechte dwarsstraten 

Van die doodgewone flatjes, grijs en grauw 

Van vier verdiepingen, van drie verdiepingen 

Van twee verdiepingen 

Het treinstation 

En het busstation 

Het nieuwe station met plastic stoeltjes en kunstgras 

Of het oude, met oude houten bankjes 

En echt gras 

Een knollentuin waar de bal overheen huppelt 

Op zo’n veld kan een team 

Met veel spelers met veel techniek 

Niet zo goed uit de voeten 

Terwijl een team 

Van spelers met weinig techniek 

juist goed uit de voeten kan 

In de Engelse boerenkoolstijl 

Over de flank voorzetten, een voorzet 

Een kopbal, en misschien wel een goal 

De stoffige straten 
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De winkel die dag en nacht open is 

Alcohol tot negen uur te koop 

Maar ook wel daarna 

In principe, waarom ook niet 

Al het kleine, het nietige 

En het schamele 

Doen mij meer en meer 

De dingen die zomaar rondslingeren 

De dingen die nergens meer voor deugen 

De kleine verkreukelde bussen 

En de kleine oude auto’s 

Zo’n Zjigoeli uit het jaar nul 

Of zo’n Moskvitsj uit Izjevsk 

Slechte, vervelende boeken 

Bijvoorbeeld zo’n sovjetboek 

Over hoe twee sovjetsportjournalisten 

‘De wijken’ ingaan 

En daar zogeheten 

Misstanden aan het licht brengen 

Het kwaad wordt gestraft, aan het eind 

Lijkt het goede te zegevieren 

Dat is zo aandoenlijk 

Je voelt bijna de waterlanders komen 

De kleine, de zwakke 

Voerbalteams 

Uit de derde divisie 

Of uit de districtscompetitie 

Die van het district Moskou bijvoorbeeld 

Wat zijn ze schattig en lief 

Die schamele teams 

FC Torpedo Ljoebertsy 

FC Kraskovo (regio Ljoebertsy 

FC Jeugd Zilveren Vijvers 

FC Olimp-SKOPA (de stad Zjelesnodorozjny) 

Wat een rare naam 

Alsof er geen andere naam te verzinnen was 
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Olimp-SKOPA 

Wat een rarigheid 

Maar ook die rare naam 

Voegt op de een of andere manier 

Iets van extra sympathie of zo toe 

Of zelfs, in zekere zin 

Liefde 

Als je dat zo mag zeggen 

Een uur of drie op een bankje zitten 

En dat er dan niets gebeurt 

Trieste saaie vertrekken 

Gangen en kamers 

Was onlangs 

Op een fototentoonstelling 

Het project behelsde 

Het fotograferen van lege, verlaten 

Interieurs van een stad in Karelië 

Het ziekenhuis, de polikliniek 

De kleuterschool, iets van kantoren 

En meer van dat soort dingen 

Wat was dat toch prachtig allemaal 

Je raakte niet uitgekeken 

Op die prachtfoto’s 

Die het saaie en alledaagse hadden vastgelegd 

En nog een ander fotoproject 

Een man reist kleine stadjes af 

En fotografeert kleine stadions en voetbalvelden 

Bespeeld door piepkleine, nietige 

Voetbalteams 

Koevsjinovo (district Tver) 

Poljarny (district Moermansk) 

Valdaj (district Novgorod) 

Enzovoort 

Je kunt die foto’s 

Wel vijftig of honderd keer bekijken 

Er staan zoveel dingen op 
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Die je blij maken, heel erg blij maken 

Dat onze wereld 

Geilt op ongewoonheid 

Oorspronkelijkheid 

Opzichtigheid en andere <krachtterm> 

Nog mensen kent die aandacht besteden 

Aan het kleine, het saaie en het gewone 

Omdat niets zo interessant 

En zo schitterend is als 

Het kleine, het schamele 

Het saaie, het gewone 

Je moet alleen wel een beetje aandachtig kijken 

Goed kijken 

En onze alledaagse, krankzinnige werkelijkheid 

Begint te stralen in onmogelijke kleuren 

Of, wat je ook kunt zeggen, te schitteren 

Je moet alleen wel goed kijken, aandachtig kijken 

Aandachtig en goed kijken 

Aandachtig en goed 

28 mei 2014 
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Gepubliceerd op: vrijdag 6 april 2018   

door: Jane Leusink 

 

De tijd verstrijkt, lijkt Dmitri Danilov te willen benadrukken met de aanhalingstekens in versregel 
1 en alles wat hij (of wij) normaliter oninteressant vindt, wordt steeds boeiender. Opvallend 
kenmerk in het gedicht is het ontbreken van een ik-perspectief, met als gevolg dat de lezer 
geneigd is het gelezene ook op zichzelf te betrekken: o ja? Vind ik dat ook? 
Geraffineerd. 

Er volgt een uitvoerige opsomming van al dat boeiends verspreid over drieënhalve bladzijde. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of het komt aan bod: de hoofdstraat, het treinstation, het 
busstation, het stadion, de winkel, de bussen, auto’s boeken, voetbalteams, het zitten op een 
bankje, vertrekken, gangen en kamers. 

Waar hij is aangeland bij ’De dingen die zomaar rondslingeren’ doet Danilov me onweerstaanbaar 
denken aan het verhaal ‘Tranenthee’ in het Gouden Boekje van Arnold Lobel Bij uil thuis. Uil 
besluit een kopje tranenthee te gaan zetten en gaat, om zijn waterketel vol te krijgen, de akeligste 
dingen bedenken. Ik vis het boekje uit onze kinderboekenkast en lees onder andere: “Lepels die 
achter het fornuis zijn gevallen en die je nooit meer terugvindt[…]En potloodjes die te klein zijn 
geworden om vast te pakken”. Uil huilt de ketel vol tranen en geniet even later van een heerlijk 
kopje tranenthee. 

Overigens, niet alleen de dingen zelf vindt de dichter Danilov interessant, en zoals hijzelf verderop 
zegt: aandoenlijk, ook de foto’s ervan kun je ‘Wel vijftig of honderd keer bekijken/Er staan zoveel 
dingen op/Die je blij maken, heel erg blij maken’. 
Neemt hij ons, lezers, soms in het ootje? 

Danilov versterkt zijn opsommingen met nogal apart en verrassend commentaar en kadert ze zo 
effectief in: ‘Voetbalteams/Uit de derde divisie[…]Wat zijn ze schattig en lief’. De naam Olimp-
SKODA is natuurlijk wel raar ‘Maar ook die rare naam/Voegt op de een of andere manier/Iets van 
extra sympathie of zo toe/Of zelfs, in zekere zin/Liefde/Als je dat zo mag zeggen’. 
Ironie of spot -uiteraard op de loer- blijkt geheel te ontbreken. 
Nee, de dichter neemt de lezer zeker niet in het ootje, maar neemt hem daarentegen mee in zijn 
exuberante enumeraties van de gek genoeg boeiende sleur van het grijze dagelijkse. Knap. 

An het eind van zijn gedicht schrijft Danilov dat weliswaar niets zo schitterend is als het 
alledaagse, maar dat je het wel moet willen zien. Het is dus zaak aandachtig te kijken (vier keer 
herhaald). Het is zijn dwingend devies dat je meevoert in een haast trance-achtige ervaring. 
Tenslotte kun je het alleen nog maar hartgrondig met hem eens zijn. Hoe heeft hij dat voor elkaar 
gekregen, vraag je je vervolgens verbaasd af, en je begint weer opnieuw te lezen. Overigens 
schijnen er aldus de uitgevers ook lezers te zijn die dit geschrijf compleet geouwehoer vinden. 

We mogen deze poëzie ongetwijfeld zien als Danilovs post-postmodernistische reactie op de 
postmodernistische vrijblijvendheid in de (onder andere Russische) kunst van de laatste 
tientallen jaren. Het is het interessante onderzoeksobject van hoogleraar moderne 
letterkunde/Slavistiek, Ellen Rutten aan de UVA. Zij signaleert ook in de contemporaine 
Russische kunst en literatuur een al tijdens de perestroika geboren hang naar nieuwe oprechtheid 
en compromisloze eerlijkheid -zoals bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de optredens van Pussy Riot 
en de activist Aleksej Navalny. Een reactie op de leugenachtige eis tot oprechtheid van de 
achtereenvolgende leiders van de revolutie van 1917. 
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EI 95: Dean Bowen – .de con struct 
  

bewegingloos de giganten langs 

waar de aangezichten 

zich verlengen in 

elkaar; cascading 

oostwaarts zolang deze zware adem blaast 

een diaspora beweegt and on your 

right hand side you’ll find 

Chinatown 

linksaf. wat de benen moeten 

tegenwerken nous sommes 

and all het analoge is 

romantic ideology. nous sommes 

delicate stugheid, die een hedendaags herscheppen 

van onze gedeelde etymologie 

behoeven 

unheimlich, we are 

alles wat steden staande houdt 

in de riten van five-fingered gods 

herders van origami 

mensonges, verpakt in seasonal 

cadeaupapier. we tend not to dabble in 

alchemy nowadays. ongemakkelijk als particulars 

of politics nous sommes 

de lichamen. mag even alleen dat 

we ontvellen ons gemeenschapsgoed, 

un grand échec, zijn wij 
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Gepubliceerd op: maandag 9 april 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De titel verwijst natuurlijk naar de deconstructie van Derrida, een methode om de 
tekortkomingen van het binaire denken bloot te leggen. Door spaties tussen de lettergrepen te 
gebruiken, wordt het woord letterlijk uit elkaar gemonteerd, en richt daarmee de aandacht op de 
letterlijke betekenis van de term “deconstructie”. Tegelijk wordt het door de spaties in combinatie 
met de meertaligheid van het gedicht mogelijk om de lettergrepen als afzonderlijke woorden te 
lezen: ‘de’ als Nederlands lidwoord, ‘con’ als Spaans voorzetsel en ‘struct’ als een term uit een 
programmeertaal. Maar ook is er de vraag of de titel Nederlands of Engels is. Een “construct” is 
een Nederlands woord, dus waarom zou de dichterlijke vrijheid niet het zelfstandige naamwoord 
‘deconstruct’ toelaten, bijvoorbeeld om een gedicht aan te duiden? Maar het is ook een Engels 
werkwoord, een gebiedende wijs. 

Een punt gebruiken we normaal gesproken om een grammaticale zin af te sluiten. Hier begint de 
titel ermee, alsof de rest van de titel uit die punt voortkomt. Tegelijk sluit het ook iets af, zoals de 
punt als leesteken nou eenmaal doet. Alleen valt wat er wordt afgesloten nu buiten het gedicht. 
Elk einde is een nieuw begin. De punt verzorgt zo de overgang naar een leeservaring. 

En wat een leeservaring is dit gedicht. Engels, Duits, Frans, Nederlands. Europese talen door 
elkaar als ‘een hedendaags herscheppen van onze gedeelde etymologie’. Het gedicht is zo 
inclusief, doorbreekt het wij-en-zij denken. Vanuit de Europese talen en de Westerse traditie kijkt 
het gedicht naar het Oosten: ‘oostwaarts’ (v5), ‘Chinatown’ (v8), ‘origami’ (v19). 
Het collectieve staat voorop. Niet voor niets wordt het wij-zijn benadrukt: drie keer in het Frans 
(v10, v12, v23), één keer in het Engels (v16) en helemaal als laatste woorden in het Nederlands. 

Dit laatste kan ook als vraag gelezen worden. Want een utopisch gedicht is het allerminst. Het is 
maar de vraag of we genoeg gedeelde collectiviteit overhouden nadat we ‘ons gemeenschapsgoed’ 
‘ontvellen’. Hebben we eigenlijk wel een gezamenlijke culturele basis, of delen we alleen de 
biologie, ‘de lichamen’, ‘mag even alleen dat’. 

Het gedicht legt vanaf het begin de nadruk op zijn eigen taligheid. We kunnen hier dus ook een 
link leggen naar het talige lichaam van het gedicht. Maar ook hier trekt het gedicht ons 
‘ongemakkelijk’ in ‘politics’. De Europese talen die over de hele wereld verspreid zijn, verbonden 
met vele ‘diaspora’ die allemaal grote gevolgen hebben gehad. Bijvoorbeeld segregatie waarvan 
‘Chinatown’ maar een mild voorbeeld is. 

Nee, het ‘nous sommes’ is geen utopisch antwoord op ‘je suis Charlie’. Eerder het failliet van de 
Verlichting, ‘un grand échec’. 

‘unheimlich, we are’ 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deconstructie
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EI 96: Ton van ’t Hof – Stip aan de 
horizon 
  

  

  

Mijn persoonlijke visie is dat ik op termijn doodga. 

In tussentijd volop ruimte om te dralen, me laf te gedragen, 

besluiteloos te blijven staan. 

Om me heen snel uitdijende onvrede. Ik heb geen rugdekking. 
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Gepubliceerd op: zaterdag 5 mei 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De term ‘stip aan de horizon’ wordt in bedrijven vaak gebruikt om een doel voor de lange ‘termijn’ 
aan te duiden. De ‘stip aan de horizon’ beschrijft iets wat het bedrijf graag wil bereiken en gaat 
hand-in-hand met de ‘visie’ en de missie van het bedrijf. 

In dit gedicht wordt dit doelmatige denken uitgehold. Het gaat niet over een bedrijf, organisatie of 
ander collectief, maar over ‘mijn persoonlijke visie’. Het gaat ook niet over iets wat de ‘ik’ wil 
bereiken, maar over iets wat zeker gaat gebeuren: ‘dat ik op termijn doodga’. Sterker nog, in de 
tweede strofe is het reden om maar wat aan te lummelen. Om elk doel te vermijden. Dit gedicht 
gaat dan ook niet over de lange ‘termijn’, maar over het nu. Het staat in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd. We kunnen de derde strofe lezen als de niet-acceptatie (‘onvrede’) van deze 
levenshouding door de mensen in de omgeving van de ‘ik’. Er is niemand die de ‘ik’ erin steunt, 
‘rugdekking’ geeft. 

De term ‘stip aan de horizon’ krijgt in dit gedicht zo andere betekenissen. Het roept het beeld op 
van een condoléancekaart: een ‘horizon’, een ondergaande zon, een bootje dat wegvaart, dat 
nauwelijks nog waarneembaar is, een ‘stip’ is geworden en weldra helemaal verdwenen zal zijn. 
Doodgaan, afscheid nemen, loslaten. 
Daarnaast duidt de kleine ‘stip’ aan de weidse ‘horizon’ op de nietigheid van de (individuele) 
mens. Tegelijk kunnen we het juist zien als een genieten van het leven. Op vakantie, nietsdoen, 
kijken naar de horizon. Het past goed bij het ‘dralen’ van de tweede strofe. 

Het gedicht combineert deze betekenissen moeiteloos. Dat komt in de eerste plaats door de 
luchtige, ja, ironisch-spottende toon van het eerste vers. ‘Dat ik (…) doodga’ wordt niet loodzwaar 
gebracht. De tragiek ervan wordt op klassieke humoristische wijze verlicht door het komische van 
een paradox. De dood is vaak genoemd als één van de weinige zekerheden die de mens in het 
leven heeft. Dat heeft niets te maken met een ‘visie’ of een overtuiging. Het is ook niets 
persoonlijks, want het geldt voor ons allemaal. De ‘ik’ wordt zo een hedendaagse Elckerlyc. 

De tweede strofe gaat een stap verder: ‘in tussentijd volop ruimte’. De ‘horizon’ is ver weg en dat 
betekent ‘ruimte’. De (lange) ‘termijn’ is ook ver weg en dat betekent ‘volop’ ‘tussentijd’: tijd 
tussen nu en de dood. De zekerheid van de dood schept ‘-tijd’ en ‘ruimte’ om te doen wat je wilt. 
Maar er gebeurt meer hier. Er ontbreken enkele woorden. Zo staat er geen lidwoord voor de 
zelfstandige naamwoorden ‘tussentijd’ en ‘ruimte’. Hierdoor wordt het abstracte van de begrippen 
benadrukt. Ook mist er een onderwerp en een persoonsvorm. We vullen tijdens het lezen 
automatisch iets als “heb ik” of “is er” in tussen de woorden ‘tussentijd’ en ‘volop’. Het weglaten 
hiervan heeft verschillende effecten. Zo is er geen persoonsvorm en daarmee geen actie 
gedefinieerd in de zin, wat goed bij het ‘besluiteloos’ lummelen past. Ook is er geen onderwerp, 
waarmee de ‘ik’ uit de eerste strofe naar de achtergrond verdwijnt. Dat past bij de Elckerlyc-
functie van de ‘ik’, en natuurlijk ook bij het doodgaan. 

Door het ontbreken van de woorden aan het begin van de tweede strofe wordt vooral 
een brevitas bereikt die tot een paradox leidt analoog aan de eerste versregel. Ondanks dat er alle 
‘-tijd’ en ‘ruimte’ is, wordt die hier juist niet gebruikt. Dit staat op gespannen voet met de 
uitgebreide en doelloze invulling van deze ‘-tijd’ en ‘ruimte’ in de rest van de strofe. 
Deze strofe is de enige van het gedicht die uit meer dan één versregel bestaat. Er gebeurt dan ook 
iets bijzonders. De langgerekte a-klank van ‘-ga’ aan het einde van de eerste strofe, wordt opgepikt 
in de tweede strofe en leidt tot een half binnenrijm ‘dralen’/’-dragen’. Ook de tweede versregel 
van de tweede strofe kent de klank: helemaal aan het einde lezen we ‘staan’. Anders dan de vorige 
twee keer, komt er geen lettergreep meer na. Zo ontstaat het gevoel van tot stilstand komen. Dat 
wordt versterkt door het ontbreken van iets wat op binnenrijm lijkt in deze versregel. Alle andere 



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 77 

versregels in dit gedicht hebben dat wel (‘mijn’ in v1, ‘dralen’/’-dragen’ in v2 en ‘heen’/’geen’ in 
v4). Het woord ‘besluiteloos’ krijgt extra nadruk doordat het aan het begin is geplaatst. Daardoor 
schittert het in al zijn betekenissen. En daar valt o.a. onder: het ontbreken van een einde. De tijd 
komt hier tot stilstand. Er is alleen een nu, geen toekomst. De dood is even overwonnen. 

Dat is geen houdbare situatie. In de derde strofe keert de ‘ik’ terug en kijkt om zich heen. De 
‘ruimte’ blijkt gevuld met ‘onvrede’, de openheid ervan betekent ook een gebrek aan ‘rugdekking’. 
De weidse ‘horizon’ is iets bedreigends geworden. 
De term ‘rugdekking’ gebruiken we voor zover ik weet in twee omstandigheden. Bij het 
verdedigen in een teamsport, bijvoorbeeld voetbal, kan de ene speler de andere ‘rugdekking’ 
geven. In het verband van dit gedicht lijkt deze associatie met sport niet van belang, maar het 
teamaspect wel. Het collectieve waar de eerste strofe al mee speelde, keert hier dwingend terug. 
We spreken ook van ‘rugdekking’ bij gewapende acties, bijvoorbeeld door het leger of de politie. 
De ‘rugdekking’ kan in deze context eveneens verleend worden door een teamgenoot, maar ook 
door een muur of andere beschutting waardoor iemand niet in de rug kan worden aangevallen. De 
combinatie met ‘onvrede’ roept zo een oorlogssituatie op. Het is niet gek om in een dergelijke 
omstandigheid aan doodgaan te denken. Ook de term ‘laf’ in de tweede versregel komt hierdoor 
een ander licht te staan. 

Tenslotte is het gedicht zelf een ‘stip aan de horizon’. Niet voor niets is het een klein gedichtje op 
een weidse, lege bladzijde. Niet voor niets zijn de versregels langgerekt als een ‘horizon’. De 
stilstand die de derde versregel bereikt, is een ‘stip’, een vast punt aan een alsmaar verder 
schuivende ‘horizon’. 
___ 
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EI 97: Simone Atangana Bekono – 
(fragment) 
  

‘Een chimpansee ziet voor het eerst daglicht 

ze heeft borstelige wenkbrouwen 

rimpelige vingers waarmee ze puzzels heeft gelegd 

buizen heeft gebogen 

geprobeerd heeft haar kind te beschermen 

ze loopt alleen langs een rivier 

geniet van het gras onder haar tenen 

de wind waait door haar vacht 

in het onbekende voelt zij iets werkelijks 

dat aan de oude omgeving ontbrak 

ik wil haar vragen naar haar ervaring van de deltawerken 

hoe ontvang je deze nieuwe werkelijkheid? 

zie jij structuren in de velden? 

een doel in je eigen bestaan?’ 
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Gepubliceerd op: vrijdag 11 mei 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De chimpansee (Pan troglodytes) is een Afrikaanse mensaap. Zijn nauwste verwant is de 
dwergchimpansee of bonobo (Pan paniscus). Beide chimpansees worden beschouwd als de 
nauwste nog levende verwanten van de mens. 

(…) 

Wegens hun evolutionair nauwe verwantschap met mensen worden zij vaak gebruikt voor 
medische en gedragsproeven, hoewel dit de laatste tijd steeds minder gebeurt en verboden is in 
verscheidene landen, waaronder Nederland. De mate waarin chimpansees en mensen genetisch 
aan elkaar gelijk zijn is een onderwerp van geschil. Opgaven van het percentage identiek DNA 
lopen uiteen van 94,6% tot 99,4%. De verwantschap tussen een chimpansee en een mens, is 
echter wel groter dan de verwantschap tussen een chimpansee en een gorilla. 
(…) 

Ook het gedrag van een chimpansee lijkt zeer op dat van een mens. Chimpansees zijn zeer sociale 
dieren, die veel moeten leren en dus ook een lange opgroeiperiode hebben. Daarnaast vormen 
chimpansees coalities en vrienden. Chimpansees in het wild tonen ook culturen, waar het gedrag 
van de ene groep verschilt van een ander. Bovendien hebben onderzoeken bewezen dat 
chimpansees ook empathie bezitten en zich tot op een zekere hoogte kunnen inleven in een ander. 

(Wikipedia) 

 

De ‘chimpansee’ aan het begin roept vragen op over de verhouding van de mens tot de natuur. 
Ook geeft het meteen een evolutionair-geschiedkundig perspectief. Deze twee aspecten worden in 
dit fragment in elkaar gevlochten. 

De ‘chimpansee’ wordt beschreven als een mens. Ze is vrouwelijk en heeft ‘wenkbrouwen’, 
‘vingers’, en ‘tenen’. Ze heeft ‘puzzels’ ‘gelegd’ – een bij uitstek menselijke bezigheid. Eigenlijk 
weten we alleen dat het NIET om een mens gaat door de woorden ‘chimpansee’ in v1 en ‘vacht’ in 
v8. Ze is zo menselijk dat de ‘ik’ haar vragen wil stellen. Niet de eenvoudigste vragen bovendien. 
Het gedicht plaatst deze ‘chimpansee’ in een natuurlijke omgeving met ‘daglicht’, ‘een rivier’, 
‘gras’, en ‘wind’. Als het gedicht na tien versregels ophoudt een verhaal te vertellen, wordt ineens 
de term ‘deltawerken’ genoemd. De ‘deltawerken’ kunnen we opvatten als een symbool voor hoe 
de mens de natuur bedwingt en naar ijs hand zet. De combinatie van ‘werkelijks’ (v9), ‘-werken’ 
(v11), en ‘werkelijkheid’ (v12) aan het einde van de versregels benadrukt het idee van 
maakbaarheid van de ‘werkelijkheid’. 

En raakt daarmee aan het geschiedenis-aspect. Hoewel de eerste versregel expliciet een begin is 
(‘voor het eerst’), is er ook nadrukkelijk sprake van een voorgeschiedenis. Wat die geschiedenis 
precies is, wordt niet duidelijk. In ‘de oude omgeving’ van de ‘chimpansee’ was geen ‘daglicht’. Ze 
heeft er ‘puzzels’ ‘gelegd’, ‘buizen’ ‘gebogen’, een ‘kind’ gekregen en dat niet kunnen ‘beschermen’. 
Blijkbaar was ze een tijdlang samen met andere chimpansees. Zat ze in een binnenverblijf van een 
dierentuin met enkel kunstlicht? Zat ze in een onderzoeksinstituut waar er proeven (‘puzzels’ 
‘leggen’) op of met haar gedaan werden? Waartegen wilde ze ‘haar kind’ ‘beschermen’? 

Hoe onduidelijk de voorgeschiedenis ook is, het betrof een kunstmatige ‘omgeving’. Nu komt ze 
‘voor het eerst’ in een natuurlijke omgeving. Dat roept de terug-naar-de-natuur gedachte op. 
Maar die gedachte wordt allerminst naïef uitgewerkt. De ‘oude omgeving’ (v10) contrasteert met 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chimpansee
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de ‘nieuwe werkelijkheid’ (v12). Maar is die ‘nieuwe werkelijkheid’ de ‘chimpansee’ die ‘geniet’ in 
de vrije natuur? Of juist de ‘deltawerken’? Of worden de ‘deltawerken’ hier gebruikt om het 
verleden van de ‘chimpansee’ aan te duiden waarin de mens poogde haar naar ijs beeld en 
gelijkenis te vormen? Of hebben we hier te maken met een alternatieve ‘werkelijkheid’ en is de 
‘chimpansee’ niet echt een chimpansee, maar de mens zoals de mens had kunnen zijn als ij anders 
geëvolueerd was? 

In de eerste tien versregels vertelt het gedicht een verhaal over de chimpansee. Al meteen aan het 
begin blijkt dat de verteller kennis heeft van het verleden van de chimpansee (‘voor het eerst’). De 
chimpansee wordt evenwel aanvankelijk van buitenaf beschreven. In v7 staat ‘geniet’ en vanaf 
daar leren we als lezers iets over het innerlijke gevoelsleven van de chimpansee. De ervaring van 
de chimpansee wordt zinnerijk beschreven, de lezer wordt er deelgenoot van. Vanaf v11 lost het 
verhaal op in vragen. Er is een ‘ik’, blijkbaar de verteller, die de chimpansee vragen wil stellen. 
Het gedicht breekt zich in zelfbewustzijn los van de directe ervaring. Chimpansees hebben niet 
het taalvermogen, noch het zelfbewustzijn, noch de intelligentie die nodig is om de vragen van de 
‘ik’ te beantwoorden. Het gaat meer om de wens, de neiging van de ‘ik’. En laten we niet vergeten: 
de ‘ik’ stelt de vragen toch. In dit gedicht. Misschien niet aan de chimpansee, maar aan de lezer 
die zich net heeft ingeleefd in de chimpansee. Niet voor niets is de ‘chimpansee’ beschreven als 
een mens: ze is een bijna-mens, een personage. 

Het hele fragment staat tussen enkele quotes. Het is een citaat, een nadrukkelijk talig en tekstueel 
fenomeen. Het vormt het begin van een langer gedicht waarin dit fragment een gedicht is dat de 
‘ik’ van het omsluitende gedicht leest. Ja, dat spel met tekst- en werkelijkheidslagen zit er goed in. 
De versregel ‘hoe ontvang je deze nieuwe werkelijkheid?’ is dan ook een relevante vraag aan de 
lezer over dit fragment, dit gedicht. 
 

___ 
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EI 98: Peter Swanborn – Deductie 
  

Is het een muur van glas, de palm van een hand 

rechtop? Is het een gebrek aan gezond verstand, 

ijzer in het bloed? Peuten geven degelijk advies: 

Daal af in het kind dat geen woorden kent, alleen 

jij kan erbij. Maar waar ik ook grijp, ik grijp mis. 

Het is geen sleetse woede die spieren stijft, geen 

allergie, geen zeldzame waan. Het is een tikfout 

in de genen. Melancholie op celniveau. Het is een 

haperend mechaniek. En nee, ook dat is het niet. 
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Gepubliceerd op: maandag 14 mei 2018   

door: Eric van Loo 

 

‘Deductie’ betekent letterlijk afleiding. Het is een vorm van redeneren waarbij vanuit algemeen 
geldende regels een specifiek verschijnsel kan worden verklaard. In het gedicht vindt ook een 
poging tot verklaren plaats, al is hier eerder sprake van een duiding: wat is er aan de hand? 
De dichter probeert iets te verklaren, in de eerste strofe aangeduid met ‘het’. Het interessante van 
het gedicht is dat dit niet echt lukt, gezien de laatste woorden ‘En nee, ook dat is het niet.’ Wie wat 
vindt, heeft slecht gezocht. 

De opbouw van het gedicht is systematisch. In de eerste twee zinnen worden in vragende vorm 
vier verschillende opties opgeworpen voor wat ‘het’ is. Na een intermezzo worden drie dingen 
opgesomd die ‘het’ niet is. Vervolgens drie vaststellingen van wat ‘het’ wel is. Doordat het drie 
verschillende vaststellingen zijn, waarvan het nog maar de vraag is of ze met elkaar verenigbaar 
zijn, komt de conclusie niet onverwacht. De met veel moeite verworven vaststellingen worden 
verworpen. 

De vorm van het gedicht is enerzijds regelmatig: drie drieregelige strofen van ongeveer gelijke 
lengte. Anderzijds lopen de verschillende ideeën en vaststellingen speels over de regels en zelfs 
strofen heen. Er is sprake van eindrijm, dat naarmate het gedicht vordert zwakker wordt. In de 
eerste twee strofen tweemaal volrijm (hand/verstand, alleen/geen) en één keer halfrijm 
(advies/mis). De combinatie tikfout/niet kan slechts met de nodige fantasie als rijm worden 
opgevat, omdat de klemtoon bij ‘tikfout’ daarvoor verkeerd ligt. En het onbeklemtoonde ‘een’ in 
v8 staat er helemaal alleen voor. Het enjambement ‘het is een / haperend mechaniek’ valt 
ritmisch uit de toon, en versterkt daarmee de betekenis. Voor het aan het eind van de regel lastig 
uit te spreken ‘tikfout’ geldt min of meer hetzelfde. Naast eindrijm vinden we in dit gedicht ook 
veel alliteratie en binnenrijm, waarvan ik alleen het schitterende melancholie/mechaniek eruit wil 
lichten. 

Intussen wordt het steeds duidelijker dat het in dit gedicht gaat om iets wat niet lukt. Er wordt 
een belemmering ervaren (‘een muur van glas’), die er op het eerste gezicht misschien uitziet als 
een motorisch probleem. De ‘palm van een hand / rechtop’ is het gebaar waarmee je iemand 
maant om te stoppen, en doet aan een verbod denken. 
De vragen aan het begin van het gedicht worden onderbroken door de opmerking ‘Peuten geven 
degelijk advies’. Met peuten worden natuurlijk therapeuten, en waarschijnlijk specifieker 
psychotherapeuten bedoeld. Het advies, dat spottend ‘degelijk’ genoemd wordt, is immers om 
terug te gaan naar vroege herinneringen en ervaringen. Door de plaatsing van ‘alleen’ aan het 
einde van de regel wordt de dubbelzinnigheid van dit woord optimaal uitgebuit. Jij bent de enige 
die bij je jeugdherinneringen kan, maar het woord roept ook het beeld op van een kind dat 
eenzaam is. Het woordje ‘grijp’, dat twee keer kort achter elkaar gebruikt wordt, is een kernwoord 
in dit gedicht. Lukt het de ‘ik’ niet goed om bij zijn jeugdherinneringen komen? Of ‘grijpt’ hij 
daadwerkelijk mis, is er sprake van een motorisch probleem? De stijve spieren uit de volgende 
regel laten dat vermoeden. 

Doordat de dichter er zo nadrukkelijk omheen draait, maakt hij overduidelijk dat het hem en ook 
anderen niet lukt om ‘het’ (de aanwezige klachten c.q. belemmeringen) goed te verklaren. In de 
gezondheidszorg heeft men van het ontbreken van een goede verklaring voor bepaalde 
lichamelijke klachten zelfs een diagnostisch begrip gemaakt: SOLK, oftewel Somatisch (lees: 
medisch) Onverklaarde (meer genuanceerd: Onvoldoende verklaarde) Lichamelijke Klachten. Er 
bestaan zelfs speciale behandelingen voor en instellingen die zich hierin gespecialiseerd hebben. 
We weten niet aan welke klachten de dichter lijdt. Hij laat ‘het’ in het midden. We weten 
überhaupt niet of de dichter klachten heeft, het is immers slechts een gedicht. Wel heeft Peter 
Swanborn in dit gedicht onder woorden gebracht hoeft frustrerend het kan zijn om er niet in te 

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk
https://www.dimence.nl/psychische-problemen/solk
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slagen een verklaring te vinden voor bepaalde klachten en belemmeringen. Ondanks de 
ontkennende en ogenschijnlijk teleurstellende conclusie is het gedicht daarmee wel degelijk 
geslaagd. 
 

___ 
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Zie ook de recensie van Het wolkenreparatieatelier van 
Peter Swanborn op Meander 
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EI 99: Radna Fabias – Vader 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

en de oude man ging naar de zee en de oude man ving niks meer en de oude man vond 

daar zijn nietigheid 
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Gepubliceerd op: vrijdag 25 mei 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Een pagina met slechts één of twee regeltjes tekst ergens onderaan: dat zag ik vroeger regelmatig 
in kinderboeken. Meestal betrof het een citaat uit het hoofdstuk. Erboven stond een tekening die 
de situatie of handeling van dat citaat verbeeldde. Bij dit gedicht is de tekening leeg. Dat is een 
prima illustratie van het ‘niks’ dat ‘de oude man ving’. 
Dit gedicht doet me ook denken aan een essay dat ik in mijn studententijd las. Michel 
Foucault die in Magritte’s beroemde Ceci nest pas une pipe een “uit elkaar gevallen kalligram” 
ziet. Als we dat idee op dit gedicht toepassen, is de situatie nog iets ingewikkelder, omdat het een 
‘niks’ betreft dat verbeeld zou moeten worden. Maar zoals Foucault over Magritte’s schilderij 
concludeert “Er is geen pijp, nergens”, kunnen wij misschien over dit gedicht zeggen: “Er is geen 
niks, nergens”. 

De tekst lijkt niet een citaat te zijn, zoals in de kinderboeken. Het lijkt veeleer een samenvatting 
van een verhaal. In het bijzonder van The Old Man and the Sea van Hemingway. Of misschien 
moeten we eerder spreken van een herschrijving, want in Hemingway’s verhaal vangt ‘de oude 
man’ uiteindelijk wel weer een vis. In die zin kunnen we dit gedicht opvatten als een afrekening 
met literaire voorvaderen. Het is in dat verband veelzeggend dat dit gedicht -inclusief de titel- 
expliciet over mannen gaat. 

De tekst bestaat uit 24 woorden, de titel meegerekenend. De helft daarvan wordt gevormd door de 
vier woorden ‘en de oude man’ die drie keer voorkomen. Die herhaling bewerkstelligt in dit 
gedicht vooral een opeenvolging. Het is een ketting van drie deelzinnen die elk beginnen met ‘en 
de oude man’. 
Er is geen hoofdletter, er is geen punt. Het is geen afgesloten zin, eerder een fragment. een rijtje 
woorden dat uitgelicht is uit een langere tekst waarvan de overige woorden verborgen zijn. 
Het woordje ‘en’ aan het begin suggereert dat er iets voor kwam, maar in dit gedicht staat er 
alleen een lege bladzijde voor (en een titel). Sluit de tekst aan bij alles wat er op die bladzijde had 
kunnen staan? Is het een uitnodiging aan de lezer om die zelf in te vullen? Of is het omgekeerd 
juist een teken dat het voorgaande niet van belang is en net zo goed ongeschreven kan blijven? 
Net zoals het begin open is, is het einde van de tekst door het ontbreken van een leesteken aan het 
einde dat ook. Wel staat de tekst onderaan een pagina, waardoor gesuggereerd wordt dat dit in 
ieder geval een voorlopig einde is. De afsluiting van een deel of fase is. We moeten letterlijk een 
bladzijde omslaan voor het volgende hoofstuk, het volgende gedicht. Dit sluit goed aan bij de 
inhoudelijke afsluiting die het gedicht bereikt. Ook past het bij het idee van de literaire 
afrekening. 

Naast de herhaling van ‘en de oude man’ zijn er meer opvallende overeenkomstige woorden in de 
tekst. Zoals de woorden ‘ving’ en ‘vond’, waarvan naast een alliteratie de plaatsing in de deelzin 
gelijk is. Het zijn ook beide transitieve werkwoorden. Het belangrijke verschil zit in de intentie: 
‘de oude man ving niks meer’ suggereert dat hij de intentie had om iets te vangen. In plaats 
daarvan ‘vond’ hij iets, zonder intentie. Wat hij ‘vond’ is ook niet wat hij wilde vangen. Door de 
combinatie met de ‘zee’ roept de tekst samen met het “vangen” het idee van “vissen” op. Maar de 
tekst vermijdt zorgvuldig te vermelden wat ‘de oude man’ eigenlijk wilde vangen. 
Iets soortgelijks geldt voor de woorden ‘niks’ en ‘nietigheid’. Het spreektalige ‘niks’, waar we in 
een statige tekst “niets” zouden verwachten en die ‘niet-‘ klank resoneert in ‘nietigheid’. Waar de 
tekst via het voegwoord ‘en’ uitsluitend opeenvolging communiceert, is het voor de lezer niet 
moeilijk om verbanden te leggen. Omdat ‘de oude man’ ‘niks meer’ ‘ving’, ‘vond’ hij ‘zijn 
nietigheid’. 

Het is verleidelijk om de ‘vader’ van de titel gelijk te stellen met ‘de oude man’ in de tekst. Als we 
dat niet doen, wordt het lastiger om een verband te leggen tussen de titel en de rest van het 

https://monoskop.org/images/9/99/Foucault_Michel_This_Is_Not_a_Pipe.pdf
https://monoskop.org/images/9/99/Foucault_Michel_This_Is_Not_a_Pipe.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Man_and_the_Sea
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gedicht. Een andere mogelijkheid zou een christelijke perspectief zijn. Een ‘Vader’, in het aanzicht 
van wie slechts ‘nietigheid’ past. Drie delen (in dit geval deelzinnen) die samen één zijn. Het ‘niks’ 
vangen doet ook denken aan Johannes 21. 

Als we wel aannemen dat ‘de oude man’ iemands ‘vader’ is: wat zouden we als kind van zo’n vader 
denken? Zouden we medelijden hebben omdat hij ‘niks’ vangt? Zouden we ontzag hebben voor 
zijn besef van ‘zijn nietigheid’? Zouden we hem vervloeken dat hij ‘daar’ blijft, ondanks dat hij 
niets vangt? 
Voor een kind is een ‘vader’ een lijn naar het verleden. In dit gedicht is ‘de oude man’ -daar 
worden we in de weinige woorden die het telt herhaaldelijk op gewezen- vooral oud. Een vader, 
een verleden. Iemand die ‘daar’, in het verleden, blijft hangen. 
Een ‘vader’ duidt op afkomst. Samen met de ‘zee’ kunnen we dat groter trekken tot evolutie. 
Zouden we inderdaad eindigen in ‘nietigheid’, of moeten we hoop putten uit het open karakter 
van dit gedicht? 
 

___ 
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Radna Fabias  
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http://www.basisbijbel.nl/boek/johannes/21
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EI 100: Tsead Bruinja – (zonder titel) 
  

van de zon van de lucht 

van de plant van de vis 

van de vogel van de lucht 

van de grond van de tijd 

toegerekend – opgeëist 

uitgesproken 

neem het terug riep je 

deel het opnieuw op 

laat ons begaan 

haal ons aan 

* 

als je dat doet 

zet je de sluizen open 
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Gepubliceerd op: maandag 28 mei 2018   

door: Jane Leusink 

 

Zodra ik een kort gedicht met veel ritmiek en een vis erin tegenkom moet ik denken aan Marc 
groet ’s morgens de dingen, het beroemde gedicht van Paul van Ostaijen. Het was een van de 
eerste “moeilijke” gedichten waarmee ik als middelbare scholier (ja, uit de vorige eeuw) werd 
geconfronteerd. Het was een doorbraak toen het “open” ging en ik ontdekte dat je het alleen maar 
heel precies hoefde te lezen, gewoon wat er staat dus. Het mag veelbetekenend genoemd worden 
voor mijn/onze manier van lezen dat we dat niet konden. Tegenwoordig noem ik het gedicht ook 
wel een grappige en ontroerende voorzetseloefening. 
Bij Tsead Bruinja komt alleen de vis aan de orde, geen visserke vis, geen visselijn. De kracht van 
de associatie met Marc zit ‘m waarschijnlijk in het speelse, het heldere en dingachtige van in elk 
geval de eerste drie regels van de eerste strofe bij Bruinja. 

Behalve dat het een treffend voorbeeld van parallellisme is, is in die eerste strofe het woordje ‘van’ 
intrigerend, drukt dat een bezitsrelatie uit? En wat is dan van de zon of van de lucht, van de plant, 
van de vis, van de vogel, de grond en de tijd? Het leven? Daar geeft de strofe geen antwoord op. Je 
kunt ‘van’ ook vervangen door “over”. De strofe gaat dan over de zon, de lucht, de plant, de vis, de 
vogel, de grond en de tijd. Merk op dat ‘van’ en “over” in dat geval hetzelfde betekenen. 
Zie trouwens ook dat er in de eerste regel sprake is van lucht, in de laatste van grond (naast tijd), 
dat er in dit gedicht met andere woorden een beweging naar beneden zit. 

In de tweede strofe is sprake van drie voltooid deelwoorden. Worden de “dingen” uit de eerste 
strofe hier misschien aan iets of iemand toegerekend, bijvoorbeeld de vogel aan de lucht, of 
opgeëist door iets of iemand, bijvoorbeeld de plant door de grond? Moet er ergens iets 
uitgesproken worden? Mmm. Is er wellicht sprake van mogelijke handelingen die we met deze 
dingen kunnen verrichten? 
Als je het zegt, gebeurt het al: we geven betekenis aan iets zoals de conventie ons oplegt: zeg vis en 
de manier waarop we in ons hoofd de vis in beeld brengen, verschijnt compleet mee. Het zit in 
ons (taal)systeem, zeggen we dan. Zeg vis in de context van het gedicht van Tsead Bruinja en bij 
mij verschijnt het complete gedicht van Van Ostaijen. Dat zit kennelijk in mijn (taal)systeem. Op 
dat laatste verschijnsel plakken we tegenwoordig het woord intertekstualiteit. Bij ieder woord dat 
we gebruiken resoneert de conventie, het geheel aan betekenissen dat een woord of een zin 
produceert, als het ware mee. Dat geldt ook voor een heel gedicht. Het gedicht van Van Ostaijen 
resoneert in het gedicht van Bruinja. Voor Jane in ieder geval. 

Taal schept werkelijkheid, zou je misschien ook kunnen zeggen. Ook: taal schept de manier 
waarop wij orde brengen in de werkelijkheid om ons heen. In chaos kunnen we niet leven. 
In de derde strofe is sprake van iemand die iets roept tegen iemand anders en ontstaat er opeens 
iets van een verhaal: iemand roept dat je iets moet terug nemen, en opnieuw moet opdelen. 
Tenminste als je je aangesproken voelt. Wie is die ‘je’? 
En dan is de volgende strofe opeens in het meervoud, is er sprake van een ‘ons’, maar wie zijn hier 
aan het woord? De dingen soms uit strofe één, die willen dat je iets (hun indeling) opnieuw ter 
hand neemt? Die aangehaald willen worden? Als een kat? Of geciteerd? 
En dan dat sterretje, is dat ook een strofe? Een rust soms? Of is het een asterisk en duidt het op 
een verwijzing, of wordt er iets weggelaten en mogen we zelf bedenken wat? 
In elk geval lijken de laatste twee regels over de sluizen open zetten (let op dat er een spreekwoord 
meezingt) ons tot voorzichtigheid te manen. 

Hoe dan ook, ik lees ik dit gedicht als het leven zelf, vanaf het begin, de geboorte, tot en met het 
eind, de dood “tot in den eeuwigheid” (en daar duikt het onze vader al op). Via geel, blauw, groen, 
zwart, via de lucht, de plant, de vogel, de vis, de grond en de tijd. 
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___ 
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EI 101: Miguel-Manso – Antiwereld 
  

voor João Diogo 

listig plagiaat van de big bang 

de materie van het gedicht zet uit, koelt af 

talmt en duurt op vreemde wijze voort 

zoals het universum 

het gedicht is het spiegelbeeld van een lichaam 

zonder weerkaatsing: de poëzie 

asymmetrische leegte, afval van dat begin 

op een betwijfelde plaats gezet, bijna altijd gescheiden 

van het zwarte gat dat ze literatuur noemen 

we mogen veronderstellen dat weinig dichters 

in staat zijn deeltjes te versnellen 

zodat je niet alleen ziet wat het licht al aflegde 

maar ook het meest centrale gebied van het niets, het woedende 

plein van de potentie 

en op deze plaats van substanties, van voorwerpen 

zijn de woorden gestalten uit de onwereld, dingen die 

overbleven van de openingsknal van die eerste ongeschonden 

en onbewolkte dag die culmineerde in de ontbrekende plaats van deze korte tekst 

logaritme zonder toepassing of uitgang 

de dichter rest het bedrog 

te beweren wat neigt naar het oneindige 

te gluren door de kier van het wonder die ieder ding biedt 

en het onvoorziene heet, of toeval 

het kind op straat dat de vuilnisbak opent 

waar iemand onwetend de verbazing in stopte van een 

witte nog volle heliumballon 
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die ontsnapte en als een maan verrees aan het eind van de middag 

dicht bij huis 

het kind was verbluft, daarna verdrietig 

later bedacht het: je moet een gedicht schrijven over de ballon 

die opsteeg uit het vuil en die we niet pakten 

een gedicht is het droevigste wat er is 

en ik schreef 

(Vertaling: Arie Pos) 
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Gepubliceerd op: maandag 4 juni 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het Poetry International festival is ieder jaar een feest van poëtische ontdekking. Afgelopen week 
kende de 49ste editie onder andere de Portugese dichter Miguel-Manso. Wat was het toch jammer 
geweest als we deze dichter, en dit gedicht, niet in Nederland hadden leren kennen. 

Het gedicht verwerkt ideeën uit de natuurwetenschappen (‘big bang’, ‘materie’ en anti-materie, 
uitdijend heelal, ‘weerkaatsing’ van licht, zwarte gaten, ‘deeltjes’ ‘versnellen’, ‘logaritme’) en past 
die toe op de poëzie. Zo leren we in de eerste strofe dat een ‘gedicht’ een ‘universum’ op zich is. 
Vooral ook dat er zoiets is als ‘de materie van het gedicht’. 

En dat blijkt niet de materie te zijn die we in de fysieke wereld om ons heen kunnen vastpakken. 
In de tweede strofe staat immers: ‘het gedicht is het spiegelbeeld van een lichaam zonder 
weerkaatsing’. In de wereld van de natuurkunde kan een ‘spiegelbeeld’ alleen ontstaan als er licht 
weerkaatst. Blijkbaar spiegelt een gedicht wel iets af, maar werkt dat op een andere manier. 

De derde strofe lijkt niet zo positief over poëzie: die wordt omschreven als ‘leegte’, ‘afval’, staat op 
een ‘betwijfelde plek’ en lijkt niet eens per se tot de ‘literatuur’ te behoren. Toch blijken in de rest 
van het gedicht dit juist de eigenschappen te zijn die de poëzie de moeite waard maken. Te 
beginnen met de leegte. Een gedicht gaat ‘niet alleen’ over de zichtbare wereld (‘wat het licht al 
aflegde’), maar ook ‘het meest centrale gebied van het niets, het woedende plein van de potentie’. 
Door de leegte in het hart van de poëzie, herbergt die al het mogelijke. De formulering is krachtig 
maar raadselachtig. We lijken hier een verwijzing te hebben naar Aristoteles, maar evenzeer naar 
politieke demonstraties. 

Daardoor kan het gedicht ‘gluren door de kier van het wonder die ieder ding biedt’. Dat is een 
‘bedrog’, want de woorden van een gedicht zijn slechts ‘gestalten uit de onwereld’. Het gedicht 
ontstaat uit het ‘afval’ van de schepping. Het gedicht illustreert het kijken door een kier met een 
magisch voorval. Uit een ‘vuilnisbak’ komt een ‘witte nog volle heliumballon’ omhoog, die ‘als een 
maan verrees aan het eind van de middag’. 

Dat is een prachtig beeld dat bovendien rijk aftekent tegen de achtergrond van de 
natuurwetenschappelijke begrippen in het gedicht. Toch is een gedicht ‘het droevigste wat er is’, 
want meer dan ‘gluren door de kier’ zit er niet in. 
___ 

  
 
Deze en andere gedichten van Miguel-Manso 
op deze pagina.  

Een kort stukje over hem en zijn poëzie 
inclusief bibliografie staat hier. 

 

  

  

https://www.poetryinternationalweb.net/pi/pif3/festival/poet/29094/Miguel-Manso
https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/29120/Miguel-Manso
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EI 102: Carmien Michels – Het gevecht 
met de nachtegalen 
  

Ze kwamen uit de gemeenste dorpen van het Noorden 

uit de steden vol galgen en zondebokken 

in hun spoor de geiten die verdronken 

de katten die van daken sprongen 

ze kwamen onze uitbundigheid smoren 

Ze waren uitgedost in grijze veren, verscholen zich 

achter liefdesliederen, floten elk kind 

tactieken in, hun vlucht verraadde geen schemering 

geen stikkende weemoed, geen gevallen engel in hun blik 

Niemand van ons had de aanval voorspeld 

onze handen waren enkel wapens gewend 

de wind haatte ons, we vochten met nesten in onze lakens 

Ze kwamen uit het kwade Noorden, van hoge daken 

die wij nooit zagen, ze krijsten alsof ze ons herkenden uit de hel 

en ook nu zwijgen we, in de hoop onze laatste dode te hebben geteld 
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Gepubliceerd op: vrijdag 22 juni 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De nachtegaal is een klein vogeltje dat alom geliefd is om ijs zang. De ‘ze’ in dit gedicht zijn 
kwaadaardige wezens. Zijn het wel de ‘nachtegalen’ uit de titel? Getuige de tweede strofe hadden 
‘ze’ ‘grijze veren’ (hoewel dat alleen voor de onderkant van de nachtegaal geldt, de bovenkant is 
bruin), brachten ‘liefdesliederen’, en ‘floten’. 

Wat er precies gebeurd is in het ‘gevecht’ wordt niet duidelijk. Wel maakt de derde strofe ons 
duidelijk dat het een gevecht was zonder ‘wapens’, of in ieder geval zonder de wapens die de ‘we’ 
‘gewend’ waren. Blijkbaar was de aanval als van een wolf in schaapskleren. Een idee dat 
inderdaad uit de tweede strofe spreekt. 

Gaat het hier over verloedering van de jeugd? De ‘ze’ ‘floten elk kind tactieken in’, en ‘we vochten 
met nesten in onze lakens’. Maar er zijn blijkens de laatste versregel doden gevallen. Mogelijk 
hebben de nachtegalen een opstand van de jeugd ontketend? Mogelijk brachten ze een 
besmettelijke ziekte mee. 

Het verhaal in dit gedicht is er een van mythische proporties. Het ‘Noorden’ wordt met een 
hoofdletter geschreven en symboliseert alles wat verdorven en slecht is. Het lijkt een beetje op de 
tien plagen van Egypte in de bijbel. De verbinding met de bijbel wordt ook gemaakt door het idee 
van de ‘hel’ (v14) en de ‘gevallen engel’ (v9). 

Daarnaast speelt de associatie mee met kunstmatigheid via het sprookje van de Chinese 
nachtegaal van Andersen. En in het verlengde daarvan het idee van zich anders voordoen dan de 
werkelijkheid, dat ook in de tweede strofe prominent naar voren komt. 

De nachtegaal komt wel voor bij ons in West-Europa, maar dat is wel zo’n beetje het noordelijkste 
waar ij komt. Waar bevinden de ‘we’ uit het gedicht zich? En ‘het kwade Noorden’, zijn wij dat in 
West-Europa? 

Het gedicht bestaat uit vier strofen. Ze beginnen met een hoofdletter, maar eindigen niet in een 
punt. ze vormen een soort combinatie tussen een zin en een alinea. Drie strofen beginnen met ‘ze’ 
en beschrijven vooral de ‘ze’, de ‘nachtegalen’. Alleen de derde strofe begint met ‘niemand’ en gaat 
over de ‘we’. Zo zitten de ‘we’ ook qua structuur van het gedicht gevangen tussen de ‘ze’. 

De overgang van de beschrijving van de ‘ze’ in de eerste twee strofen naar ‘niemand’ in de derde, 
kunnen we ook zien als de wending die we in een sonnet op deze plaats vaak zien. Het gedicht 
heeft echter een versregel te veel om voor sonnet, hoe vrij ook, door te kunnen gaan. De eerste 
strofe heeft daarvoor een versregel te veel: ‘ze kwamen onze uitbundigheid smoren’. 

Dat is goed gelukt. De traditionele uitdrukkingsvormen zijn verlaten. Er zit zeker eindrijm in dit 
gedicht, maar dat is veelal halfrijm (‘-dronken’/’sprongen’, ‘Noorden’/’smoren’). alleen de laatste 
versregel kent een volrijm (‘geteld’) met v10 (‘voorspeld’). 
In die laatste versregel zijn we bij het ‘nu’ aangekomen, waar de ‘we’ ‘zwijgen’. Geen sprake meer 
van ‘uitbundigheid’, enkel nog van het “tellen” van “doden”. 
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EI 103: Hugo Claus – Hecate spreekt 
(XVII) 
  

Mijn honden en ik, 

wij zijn elkaars gekleurde beesten. 

Ik van saffraan 

en zij van gebrande omber. 

Wij liggen samen uitgestrekt 

voor een lens die ontdekt 

dat mijn gebit past in hun muil 

dat mijn haar hun schedel dekt, 

dat hun poten mijn handen zijn. 

Soms kauw ik ’s avonds op hun oren, 

maar meestal blaf ik alleen. 

Eén hond heeft de kleur van de zon 

met mijn lipstick op zijn snuit. 

Soms wandelt hij rond 

met mijn ingewanden in zijn buik. 

Of andersom. Dan snuffelt hij 

binnenwaarts rond in mij 

en ben ik zijn kooi, 

en bedwing ik zijn geweld. 

Op een dag word ik helemaal 

van vrouw tot teef herleid 

en blaf ik alleen 

naar mijn welp, de dode liefde. 
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Gepubliceerd op: maandag 2 juli 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht bestaat uit 23 versregels en kent geen onderverdeling in strofen. Toch zijn er 
inhoudelijk duidelijk twee delen. De eerste 11 versregels gaan over een ‘ik’ met meerdere ‘honden’. 
Vanaf versregel 12 gaat het nog slechts over één hond en wordt steeds duidelijker dat de ‘ik’ 
vrouwelijk is en de hond mannelijk. 

Over de ‘ik’ komen we te weten dat ij ‘van saffraan’ is, een ‘gebit’, ‘haar’ en ‘handen’ heeft. Die 
‘handen’ duiden erop dat de ‘ik’ menselijk is. Desondanks vind de ‘ik’ zichzelf tot de ‘beesten’ 
horen. Ook zijn de meeste mensen niet ‘van saffraan’: zijn niet gemaakt van die kleurstof en 
hebben ook niet die kleur. Nu wijst het begin van het gedicht op een schilderij. En dat zou 
natuurlijk best kunnen: iemand die ‘gekleurd-‘ is (zoals het gedicht het een beetje kinderlijk-
oneerbiedig noemt – “kleuren” doen we op de kleuterschool), dus geschilderd of getekend, in 
saffraankleur. 

Verder vertelt het eerste deel van het gedicht vooral over de relatie van de ‘ik’ met de ‘honden’. Er 
is een sterke verbondenheid. De ‘ik’ heeft het over ‘mijn honden’ en dat kan op eigendom en een 
machtsrelatie duiden. In dit gedicht lijkt het op een bredere meer gelijkwaardige relatie te wijzen. 
Zo zijn ‘mijn honden en ik (…) elkaars gekleurde beesten’ en daaruit spreekt een zekere 
wederzijdse afhankelijkheid. Vooral ook zijn lichaamsdelen van de ‘ik’ inwisselbaar met die van de 
‘honden’, vanuit zeker perspectief misschien wel hetzelfde (‘dat hun poten mijn handen zijn’). 
Hierdoor ontstaat er een versmelting van de ‘ik’ in de ‘wij’ van de groep honden. 

Er is sprake van een ‘lens’. Misschien gaat het over fotografie, misschien over film. De ‘ik’ en de 
‘honden’ ‘liggen samen uitgestrekt’. Gecombineerd met de versmelting van lichaamsdelen geeft 
het een erotische sfeer. 
Daarnaast kan de ‘lens’ ook duiden op een (wetenschappelijke) onderzoeksinstrument. Dat die 
lens ‘ontdekt’ versterkt dat idee, hoewel het ook bij de artistieke invulling van de ‘lens’ past. Een 
vergrootglas, microscoop, telescoop? Een onderzoek naar hemellichamen als de ‘zon’ (v12), 
‘Hecate’ als gebied van de planeet Venus (‘uitgestrekt’)? Mogelijk ook een onderzoek of restauratie 
van een schilderij? 

Het tweede deel van het gedicht begint ook weer met het expliciet noemen van ‘kleur’ (v12). De 
‘lipstick’ kunnen we zien als een soort verf. Het is ook een aanwijzing dat de ‘ik’ vrouwelijk is. Er is 
weer sprake van inwisselbaarheid en versmelting met de hond. Toch is er geen sprake van -net als 
in het eerste deel trouwens- dat de ‘ik’ zich volledig verliest in de groep of de ander. Er blijft een 
‘ik’. En de ‘ik’ is in rang “hoger” dan de hond, heeft er macht over. Zo kan de hond rondlopen ‘met 
mijn ingewanden in zijn buik’. Maar als het ‘andersom’ is, zit de hele hond in de ‘ik’ en ‘ben ik zijn 
kooi / en bedwing ik zijn geweld’. 

Dit laatste beeld, vrouw met levend wezen in zich, doet uiteraard denken aan zwangerschap. En 
inderdaad komt er aan het einde van het gedicht een kind, een ‘welp’ te voorschijn. Nu is een 
‘welp’ niet het jong van een hond, maar van een leeuw. En eigenlijk passen de genoemde kleuren 
ook, misschien zelfs beter, bij een leeuw. Deze dierverwisseling breidt de verbondenheid en 
inwisselbaarheid die in het gedicht tussen mens en hond bestaan uit naar andere dieren. Het past 
ook bij de godin uit de Griekse mythologie die in de titel genoemd wordt. 

Het gedicht kent veel structuur, maar gaat daar speels mee om. Zo is er soms eindrijm, maar 
onregelmatig en in de meeste gevallen onnadrukkelijk. Sterker, maar net zo speels, is de structuur 
aan het begin van de versregels. Aan het begin komen vaak dezelfde (‘soms’, ‘en’, ‘met’, ‘dat mijn’) 
of soortgelijke woorden (‘mijn’, ‘ik’, ‘wij’). Dat laatste betreft ook tijdsaanduidingen. Het gedicht 
staat in zijn geheel in de tegenwoordige tijd. Het schetst niet een statisch beeld als op een 

https://pubs.usgs.gov/sim/3163/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hekate
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schilderij, maar omvat een tijdsperiode waarin ‘soms’ of ‘meestal’ iets gebeurt. Het is een soort 
dynamisch evenwicht tussen de ‘ik’ en de ‘honden’. Tegen het einde treedt ‘op een dag’ een 
volledige overgang (‘helemaal’) op. Door de vele structuurelementen en de keuze om het gedicht 
niet onder te verdelen in strofen benadrukt het gedicht de eenheid van het proces dat 
onvermijdelijk tot deze definitieve metamorfose leidt. 

Toch kunnen we ons afvragen hoeveel er nu daadwerkelijk verandert. Het gedicht roept die vraag 
op door tegen het einde van het tweede deel dezelfde woorden te gebruiken als aan het einde van 
het eerste deel: ‘blaf ik alleen’. Bij het tweede deel komt er nog een versregel na. Daarin komt de 
‘welp’ tevoorschijn dat in een bijstelling gelijk wordt gesteld met ‘de dode liefde’. Daar kunnen we 
nog alle kanten mee op, maar wederom past het bij de mythische figuur Hecate, zowel godin van 
de vruchtbaarheid als van de dood. Dit gedicht toont ons de versmelting van deze twee 
eigenschappen in één lichaam. 
Misschien is dat zelfs wat dit gedicht is. 
 

___ 
  

 
 
Nieuwe tekeningen en gedichten  
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Uitgeverij De Bezige Bij  
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EI 104: Marlene van Niekerk – In ’n 
vatting van gekraakte 
  

 

Stilleven met drie mispels en een vlinder (ca. 1693-1695) 

Adriaen Coorte 

Olieverf op papier, 26,9 x 20,4 cm 

privécollectie 

In ’n vatting van gekraakte 

plint en pieterselievlinder 

van ’n ligakkoord op drie 

ryp mispels. Jy weet waarom 

jy hulle huis toe bring – 

dit skeel hul nie dat jy hul 

lydsaamheid begeer, hul soet 

vermolmings as dade 

van jou eie sterflikheid 

herken. Op hul voetstuk 

van bewerkte klip, 

deur ’n skoenlapper 

besoek, vang jy hul opulente 

ongetraaktheid vas en weet 

jou daarby ingereken, 

raakgetel, eendag, 

maak nie saak wanneer, 

in ’n museum met Rembrandts, 

Ruisdaels en Vermeers – 

deur jou beste vriende 

vergesel. 
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In een kader van gekraakte 

plint en peterselievlinder 

valt een lichtakkoord op drie 

rijpe mispels. Jij weet waarom 

je ze hebt meegenomen – 

het deert ze niet dat je hun 

lijdzaamheid begeert, hun zoete 

bederf als een verrichting 

van je eigen sterfelijkheid 

herkent. Op het voetstuk 

van bewerkte steen, door een 

schoenlapper bezocht, strik 

jij hun gulle onverstoor- 

baarheid en weet je daardoor 

inbegrepen, meegeteld, eens, 

het maakt niet uit wanneer, 

in een museum met Rembrandt, 

Van Ruisdael, Vermeer – 

door je beste vrienden 

vergezeld. 

(Vertaling: Henda Strydom en Marlene van Niekerk) 
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Gepubliceerd op: vrijdag 6 juli 2018   

door: Remco Ekkers 

 

De zeer fraai uitgegeven bundel In de stille achterkamer van Marlene van Niekerk laat 
schilderijen zien van Adriaen Coorte (zeventiende eeuw) en Jan Mankes (1889-1920). Eerst de 
reproductie, dan het gedicht en dan de vertaling, die voor ons Nederlanders misschien niet 
noodzakelijk, maar dan toch handig is, omdat we sommige woorden niet kennen. Je leest eerst 
het Afrikaans, dan de vertaling en dan weer het Afrikaans, want de muziek klinkt beter in de 
oorspronkelijke taal. Dan kun je ook genieten van de Afrikaanse woorden. 

De ‘peterselievlinder’ heet in het Nederlands ook “oranjetip”. Coorte heeft hem opgezet en op zijn 
schilderij boven de mispels vliegend afgebeeld. De vlinder is symbool van de onsterfelijke ziel en 
voor de kortstondigheid van het leven. De vlinder staat ook symbool voor de drie stadia die de 
menselijke ziel doorloopt: leven, dood en wederopstanding. 

De ‘schoenlapper’ heet ook wel “admiraalvlinder”, maar hij ziet er anders uit dan de oranjetip. 
Hier neemt de dichteres haar vrijheid. 

De mispels op het schilderij zijn rood, maar in werkelijkheid zijn ze eerder bruin. Ze worden pas 
echt rijp na de eerste nachtvorst. De ‘peterselievlinder’ is juist een voorjaarsvlinder en hij heeft 
niets te maken met de rijpe mispel. Het schilderij is dus een constructie. 

Het gedicht gaat over sterfelijkheid en lijdzaamheid of onverstoorbaarheid en berusting, maar ook 
over vakmanschap en eeuwige roem en over licht. 

Coorte wordt naast de groten van de Nederlandse schilderkunst gezet. In het Mauritshuis hangen 
ze samen. De schilder herkent het zoete bederf van de vruchten, zoals de dichteres de stilte en de 
aandacht voor de natuur herkent, of moet ik schrijven: voor wat eens leefde, voor kleur en licht. 

‘jy hulle huis toe breng’ is treffender dan de vertaling. De ‘jy’ is natuurlijk Coorte, maar in de 
vereenzelviging lijkt het woord ook betrekking te hebben op Van Niekerk. 
‘vang’ is treffender dan ‘strik’; ‘gul’ is daarentegen beter dan ‘opulent’. 
Waarom de beroemde schilders de s verliezen in de vertaling is mij niet duidelijk, wel dat Coorte 
volgens Marlene van Niekerk een plaats naast deze schilders verdient. 
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Uitgeverij Querido  
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EI105: Huub Beurskens – Vergeten stond 
de plukladder 
  

Verwonderd vroeg ik me iets af, weet niet meer wat, 

over ons bestaan allicht, verwonderd omdat de vraag 

zelf het antwoord scheen op ik wist niet meer wat, 

want als uit het gedachte vernam ik toen dat ruisen 

niet uit maar van de fruitboom waaronder ik, bij warm 

zomerweer zonder zuchtje wind, in de schaduw zat, 

alsof het gebladerte zich met elk blad mee bezonnen 

had over het wist al niet meer wat. Eén waren boom 

en ik en ogenblik, zoals ik bladwerk had gehad en 

zijn kroon zowel vraag als antwoord was geweest. 

Nog eens lukte ons dit niet, wisten we, zoals 

een droom zich geen twee keer dromen liet. 

Vergeten stond de plukladder aan de stam. 

Ik keek omhoog om te zien of er niet 

alsnog een vrucht verscholen hing. 
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Gepubliceerd op: maandag 30 juli 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het citaat kent verscheidene varianten en wordt soms aan Aristoteles toegeschreven en soms aan 
Plato: verwondering is het begin van alle kennis. Het eerste woord van het gedicht refereert eraan. 
Maar het tweede deel van de eerste versregel maakt meteen duidelijk dat het hier niet om kennis 
gaat: ‘weet niet meer wat’. 
Een variant hierop wordt twee keer herhaald: ‘ik wist niet meer wat’ (v3) en ‘het wist al niet meer 
wat’ (v8). Samen geeft het de grote lijn van het gedicht weer. De tegenwoordige tijd ‘weet’ als 
instapje, een link naar het hier en nu. Daarna een verhaal in de verleden tijd waarin de ‘ik’ het al 
snel ook niet meer ‘wist’. Vervolgens het opgaan van de ‘ik’ in een eenheid met de natuur om ij 
heen. 

Er worden meer elementen herhaald. Zo komen de ‘vraag’ en het ‘antwoord’ van de eerste strofe 
terug in de tiende versregel. We komen als lezers van het gedicht niet te weten wat de ‘vraag’ is 
geweest, laat staan het ‘antwoord’. Misschien iets diepzinnig filosofisch ‘over ons bestaan allicht’, 
hoewel dat laatste woord zorgvuldig alle zekerheid daarover vermijdt. Toch lijkt het wel iets 
wezenlijks te zijn. Het gedicht lijkt over kennis te gaan: de allusie op het verwondering-kennis 
citaat, de setting van het gedicht die erg doet denken aan het plukken van de boom der kennis in 
Genesis, de ‘vraag’ en het ‘antwoord’. 

De crux van het gedicht lijkt te zijn om daaraan voorbij te gaan. Wat de ‘vraag’ en het ‘antwoord’ 
was, komen we niet te weten. De vrucht van de boom der kennis is er niet (meer). Het gedicht 
beschrijft een ervaring (‘Eén waren boom en ik en ogenblik’) die de kennis overstijgt, in het 
spirituele domein uitkomt. Misschien is kennis niet belangrijk en gaat het om het spirituele. 
Misschien ook moeten we kennis zien als de ‘plukladder’, zoals in de vergelijking van 
Wittgenstein, die je niet meer nodig hebt als je er de volgende fase mee bereikt hebt. Zoals de 
‘vraag’ en het ‘antwoord’ op dat moment belangrijk waren om in het ‘ruisen’ van de ‘fruitboom’ 
gespiegeld, opgenomen, en overstegen te worden. Het ‘vergeten’ van de ‘plukladder’ past bij beide 
interpretaties. 

Die ervaring van vereniging van meerdere elementen bereikt het gedicht -behalve door de 
herhaling van woorden- via enjambementen waarmee de ene strofe een verbinding met de 
volgend krijgt. Dat stopt na de derde strofe. De ervaring is dan verteld, er komt nog een reflectie 
op. Opvallend overigens dat hier weer kennis, een weten, belangrijk wordt: ‘wisten we’ (v11). Aan 
het einde kijkt de ‘ik’ niet voor niets ‘of er niet alsnog een vrucht verscholen hing’ in de boom. Het 
lijkt hier niet te gaan om kennis, maar wel om iets tastbaars, een les te halen uit de ervaring die 
dit parabelachtige gedicht beschrijft. Dat mag de lezer zelf doen. De ladder staat er uitnodigend 
genoeg. 

De rechterkant van de versregels is in de eerste twee strofen een beetje rafelig. Daarna neemt de 
lengte van de versregels geleidelijk af. Het gedicht lijkt zo qua vorm wat op een deel van de ‘kroon’ 
van een ‘fruitboom’. Opgaan in het ‘ruisen’ van dit ‘gebladerte’ leidt tot een ervaring voorbij de 
kennis. 
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EI106: Annemarie Estor – Ik ben 
  

Ik ben een rattensteeg. 

Ik ben mijn botten kwijt, 

liet anderen mijn vaatdoek kneden. 

Wie was het die mij reguleerde? 

Ik zit eenzaam in mijn asbak 

en staar naar mijn ontsnapte vogels. 

Mijn handen ijlen door de koelkast 

en mijn keel zit vol met ogen. 
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Gepubliceerd op: maandag 6 augustus 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat is een ‘rattensteeg’? 
Een steeg, een smalle ruimte tussen gebouwen, waar ratten lopen? Een onbeduidend klein 
onderdeel van een dorp of stad, een samenleving. Bovendien lopen er ratten, die besmettelije 
ziektes overbrengen en we daarom zien als ongedierte. We hebben er liever geen weet van dat ze 
vlakbij zijn. 
Of misschien wat ratten een steeg vinden? Daarbij kijken we vanuit de ratten. De ‘ik’ is dan een 
onderdeel van de infrastructuur voor ratten. En misschien juist belangrijk voor het rattennetwerk, 
een heel andere samenleving. 
De term ‘rattensteeg’ roept ook ‘rattenstreek’ op, een moreel verwerpelijke daad. 

De verbinding met de tweede versregel is niet helemaal duidelijk. Die begint ook met de woorden 
uit de titel, ‘Ik ben’. Maar verder? Een steeg heeft geen ‘botten’, ratten wel. Of komt het juist 
doordat de ‘botten’ ‘kwijt’ zijn dat de ‘ik’ een steeg is geworden? 
Waarschijnlijker lijkt het dat hier iets nieuws begint. Misschien is de ‘ik’ niet dezelfde als in de 
eerste versregel, misschien wel en verandert het gedicht hier van metafoor. Of metaforen, want 
het beeld van een bottenloos wezen (zoals bijvoorbeeld op schilderijen van Dali) verbindt zich met 
de ‘vaatdoek’ (via de uitdrukking “zo slap als een vaatdoek”). Die ‘vaatdoek’ levert dan weer een 
interessante combinatie op met ‘kneden’. Een ‘vaatdoek’ gebruiken we immers bij het afdrogen, 
als het eten voorbij is en we alle gebruikte borden, pannen, bestek afwassen. En ‘kneden’ doen we 
typisch juist bij deeg, dus in de voorbereiding op het eten. Zo heeft ‘vaatdoek kneden’ een circulair 
karakter in zich. 
Nu lijkt ‘kneden’ hier vooral figuurlijk bedoeld te zijn. Waar ‘vaatdoek’ in eerste instantie lijkt te 
staan voor lichaam, wordt die metafoor door deze figuurlijke betekenis van ‘kneden’ zelf weer 
metafoor voor het hele wezen van de ‘ik’. 

Maar wie voerde dat ‘kneden’ uit? Dat is de vraag in de vierde versregel, waarbij ‘reguleerde’ het 
vermoeden van een formele en bureaucratische structuur oproept. Ook is de associatie met 
“regels” sterk, zowel voorschriften als versregels. Ook suggereert de vraag dat er nu niemand meer 
is die de ‘ik’ reguleert. 

In de strofe die daarop volgt, doen de ‘asbak’ en de ‘vogels’ denken aan de mythe van de feniks 
(die uit haar eigen as herrijst – een circulair proces). De ‘ik’ is ‘eenzaam’, waar er in v3 nog sprake 
was (in de verleden tijd) van ‘anderen’. Het gevoel van buiten de samenleving staan van de eerste 
versregel komt hier terug. De ‘asbak’ heeft net als de ‘rattensteeg’ connotaties van afval, vies, 
liever uit het zicht. 

De titel, ‘Ik ben’, duidt op het wezen, de grond van de existentie van een ‘ik’. Tegelijk is het 
afgekapt, we verwachten er iets achter. Iets over het wezen of de eigenschappen van de ‘ik’. 
Bijvoorbeeld: “ik ben een mens” of “ik ben leuk”. Maar er kan ook een metafoor na komen. Dat 
lijkt met de ‘rattensteeg’ het geval te zijn. Maar in de titel staat er niets achter. Blijkbaar komt de 
‘ik’ niet verder dan de constatering dat ‘ik ben’. Geen filosofisch “ik denk dus ik ben” en ook geen 
helder zelfbeeld. Puur een ontologische en existentiële basis. 

De woorden van de titel komen twee keer in het gedicht voor en werken anaforisch. Wel begint de 
aandacht meteen van het wezen van de ‘ik’ af te schuiven. Waar in de eerste versregel de ‘ik’ 
waarschijnlijk metaforisch iets karakteristieks over ijs wezen wil zeggen, is ‘ben’ in de tweede 
strofe een hulpwerkwoord. Na de vraag in v4 is de anafoor ‘Ik ben’ gereduceerd tot ‘Ik’ en die ‘ik’ 
‘zit’. In de laatste strofe is de reductie nog verder doorgevoerd: er is geen ‘ik’ meer. Er zijn alleen 
nog losse onderdelen van de ‘ik’: ‘mijn handen’ en ‘mijn keel’ (zoals eerder ‘mijn vaatdoek’ en 
‘mijn ontsnapte vogels’). De losse lichaamsdelen zitten niet per se op hun gebruikelijke plek: er 
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zitten ‘ogen’ in ‘mijn keel’. 
De leegte is vanaf het begin aanwezig. De ‘-steeg’ is een lege ruimte, de ‘botten’ zijn ‘kwijt’ en het 
lichaam van de ‘ik’ dus leger. De ‘ik’ wordt ijler en de lichaamsdelen van de ‘ik’ (of van wat vroeger 
de ‘ik’ was) ‘ijlen’ tegen het einde dan ook. 

Zo lost de ‘ik’ op in dit gedicht. In ieder geval als coherent ‘gereguleerd-‘ geheel. Tegen het einde 
zit een overgebleven lichaamsdeel (‘keel’) ‘vol’ met andere lichaamsdelen (‘ogen’). Er is misschien 
minder sprake van leegte binnen het geheel. Er lijkt wel nog sprake van instorting en afname van 
dat geheel. Er blijft uiteindelijk alleen de notie over van er-zijn. Een verzameling lichaamsdelen, 
een verzameling eigenschappen, een verzameling metaforen, een verzameling woorden. ‘Ik ben’. 
 

___ 
  
 
 
Niemandslandnacht  
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EI107: Floor Buschenhenke – Vliegveld 
  

Voor Arnouds clown 

 

Zij staan elke zaterdag in de vertrekhal 

zakdoekslingers uit hun mouwen te trekken. 

Ze gaan met grote gebaren het publiek rond. 

Men wordt uitgenodigd om het verdriet 

om het afscheid van deze of gene 

in zo’n zakdoek te snotteren, 

om de naam van de vertrokkene 

erin te schreeuwen, hoesten of, 

voor mensen met wat meer tijd omhanden, 

borduren. 

Ik kom mijn verdriet ophalen. 

Het zit opgefrommeld in de binnenzak 

van een halfafgeschminkte schipholclown. 

Zakdoek voor zakdoek bevoel ik mijn weg. 

Ik zit gehurkt achter zijn stoel mijn werk te doen, 

terwijl de clown van dienst een broodje eet. 

Met kleverige vingers van het verdriet 

van anderen zoek ik naar je naam. 

Ik maak van die zakdoek een landingsbaan. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 10 augustus 2018   

door: Jane Leusink 

 

Hoe zit dat toch met ontroering bij het lezen van een gedicht als ‘Vliegveld’. Je hoeft er niks voor 
te doen, het is er zelfs zonder dat je het gedicht helemaal hebt gelezen, laat staan geïnterpreteerd. 
Zijn het de woorden, sommige woorden, zoals hier misschien ‘clown’, ‘verdriet’? Veel kinderen 
zijn bang voor clowns, in mijn beleving al sinds de onopgeloste zedenzaak in Oude Pekela eind 
tachtiger jaren. Een paar jaar geleden was er sprake van zogenaamde killer-clowns, ook in Oost-
Groningen. Clown en verdriet koppel ik in mijn hoofd automatisch aan elkaar. 

In het gedicht van Buschenhenke is juist sprake van helpende clowns. Clowns die op Schiphol in 
de vertrekhal, een hal waar veel afscheidsverdriet heerst (dit in tegenstelling tot de aankomsthal 
waar zwaaiende afhalers juist in grote blijdschap verkeren), wekelijks op zaterdag dat verdriet 
opvangen teneinde het letterlijk ‘een plekje te geven’. Dat dat plekje een ‘zakdoek’ is, is de 
schitterende vondst van de dichter, die waarschijnlijk zelf ook wel eens met een zakdoek in de 
vertrekhal heeft gestaan. Immers een zakdoek helpt waar tranen heersen. Hier zijn het de clowns 
die de achtergelatenen helpen door ‘uit hun mouwen’, als goochelaars, ‘zakdoekslingers’ te 
trekken: een touw met zakdoeken eraan gebonden. Je ziet de vrolijke kleuren en dessins voor je: 
rood, blauw, geel, gebloemd, geblokt. En vervolgens mag je je verdriet in zo’n zakdoek ‘snotteren’, 
bij tranen hoort namelijk snot, gehoest, ook geschreeuw. Je verdriet uitschreeuwen: de naam van 
je vertrokken dierbare. En, en daar wordt het hilarisch, je mag het verdriet ook in zo’n zakdoek 
‘borduren’, als je tijd genoeg hebt tenminste. Kruissteekjes op zakdoeken, stel ik me voor, weer 
eens wat anders dan paarden op kussens. 

Als ik vroeger in de boekwinkel stond te twijfelen over de aankoop van een gedichtenbundel, 
bladerde ik die helemaal door op zoek naar het gedicht, de regel of het woord dat me bij de keel 
greep. Er hoefde maar een zo’n regel in te staan en ik was verkocht. Kocht die bundel. 
Hans Andreus’ “Laatste gedicht”, herinner ik me zo: “Dit wordt het laatste gedicht dat ik 
schrijf,/nu het met mijn leven bijna is gedaan,/ de scheppingsdrift me ook wat is vergaan/met 
letterlijk de kanker in mijn lijf”. Ook Jan Eijkelbooms: “O, dat ik nog eens een vers met o 
beginnen mocht,/en dat dan ongezocht een ode/werd waarin zeg maar een dode/dichteres tot 
leven kwam/ofwel een warm lief lijf tot marmer werd waardoor voor wie daarvoor gevoelig is/een 
adem ging als was het/leven nu voorgoed betrapt.” Alleen de adem ontbreekt, zei de docent 
tijdens mijn studie kunstgeschiedenis dan. Bij het laatste Prinsentuinfestival (Groningen) las Bart 
Moeyaert “Sterk” voor, een gedicht over de liefde tussen zijn oma en opa: “Dus het is waar/dat 
liefde/spieren geeft/en op den duur/ook vuur.” 

In de tweede strofe van ‘Vliegveld’ is sprake van een ‘ik’ die haar/zijn verdriet bij ‘de clown van 
dienst’ komt ‘ophalen’. Zij moet daarvoor al die reeds gebruikte zakdoeken uit de binnenzak van 
de clown trekken (een vies werkje, lijkt me) en zoeken naar die éne zakdoek waarin haar verdriet 
zit, daar heeft ze een ‘naam’ in gezet. Als ze die gevonden heeft vouwt ze de zakdoek uit en maakt 
er een ‘landingsbaan’ van. 

Kan het mooier en treffender? Het gedicht begint met het vertrek van de, van een, van elke 
geliefde en eindigt met de premature voorbereiding van de wederkeer van de geliefde van de ‘ik’. 
Hoe sterk kan een verlangen zijn. Buschenhenke maakt door die zakdoek met zo’n beeld op te 
tuigen de pijn letterlijk voelbaar. 
De humor, de lach zit ‘m in de contrasten: de heel gewone woordkeus, de plechtige show die de 
clowns ‘met grote gebaren’ maken, de hilarische snotter- en borduurscène, het ‘gehurkt’ zitten 
achter de stoel terwijl de clown ‘een broodje eet’ (is dat soms Arnoud aan wie het gedicht is 
opgedragen of is Arnoud een kind met een clown als pop?), de ‘kleverige vingers’. Het is humor 
die schrijnt. 



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 111 

Buschenhenke’s gehele bundel is overigens in vet gedrukt. Alsof ze wil zeggen: hier komen jullie 
niet omheen. Zie hierover ook mijn bespreking op Tzum. 

Hoe het nu zit met die ontroering? En hoe komt het dat de meeste mensen over dezelfde 
gedichten zo’n diepe ontroering ervaren? Het is niet gemakkelijk daar woorden voor te vinden. 
Maar bij het lezen van zo’n gedicht, ook al lees ik het voor de honderdste maal of denk ik eraan als 
ik met mijn hond door het park wandel, ik voel me iedere keer weer opgetild, net als de bij die 
echt ‘hoger honing’ vindt. Het is een herkenning van iets in jezelf, iets ouds misschien, iets wat je 
in een flits te zien krijgt, een wijder uitzicht, een meer objectieve blik. Een blik die je kunt delen 
met anderen, die het particuliere voorbij is. 
Degene die hierover het meest treffend heeft geschreven is natuurlijk Rutger Kopland. Lees 
behalve Buschenhenkes Parachute dus ook eens de verzameling essays die Kopland schreef, 
getiteld Het mechaniek van de ontroering. 
 

___ 
  

 
 
Parachute  
Floor Buschenhenke  
Uitgeverij Atlas Contact  
ISBN 9789025452988 

 

  

  

  

https://www.tzum.info/2018/07/recensie-floor-buschenhenke-parachute/
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EI108: Halil Gür – ’s Avonds na het eten 
  

Op zomeravonden, als het niet regent in de Rozenstraat 

ga ik ’s avonds na het eten een blokje om. 

Een paar stappen bij mijn huis vandaan, 

is het Vondelpark mijn achtertuin. 

Op het terras van het ronde, blauwe theehuis drink ik koffie met melk. 

Ik luister naar het gefluit van de vogels 

en naar de herinnering verborgen in de stilte. 

Dan verder naar het Openlucht Theater, 

waar ik kijk naar de vrolijke en fabelachtige show 

van die beroemde clown Django Edwards. 

Vervolgens begin ik te fantaseren, 

de wind, een wijde, open zee, mijn innerlijke wereld. 

De sterren zijn nog niet verdwenen. 

Geluidloos roei ik naar de overkant, 

van verleden naar toekomst, 

zo boven, zo beneden 

zo buiten, zo binnen, 

in alle rust naar dat land van gelukkige mensen, 

vertrouwend op het kompas van mijn kleine bootje 

dat me kalmpjes daarheen brengen zal 

en weer terug naar huis, over de drempel van de slaap. 

(vertaling: Akkie Joosse) 
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Gepubliceerd op: maandag 13 augustus 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Op een mooie zomeravond ‘een blokje om’. Naar het park en terug. Dat is een prettige, lome 
ervaring die dit gedicht goed weet over te brengen. Het vertelt over meerdere ‘zomeravonden’ 
maar is in het eerste deel heel specifiek over plaatsen (‘Rozenstraat’, ‘Vondelpark’, ‘blauwe 
theehuis’, ‘Openlucht Theater’) en een performer (‘Django Edwards’). Mogelijk gaat het hier over 
één specifieke avondwandeling, maar waarschijnlijker is het dat indrukken uit meerdere 
wandelingen hier ineen vloeien. 

Tegelijk specifiek en algemeen, enkelvoudig en meervoudig. Die opheffing van tegenstellingen 
vinden we ook in de ervaring die het tweede deel van het gedicht beschrijft, als de ‘ik’ begint ‘te 
fantaseren’. Met die fantasie weet ij een toestand te bereiken waarin de tegenstellingen ‘verleden’ 
en ‘toekomst’, ‘boven’ en ‘beneden’, en ‘buiten’ en ‘binnen’ tegelijk geldig zijn. 

De ‘stilte’ bestaat binnenin de ‘ik’, buiten is immers ‘het gefluit van de vogels’. Het is een voorbode 
op de ervaring waarin de ‘ik’ ‘geluidloos’ roeit. De metafoor van de ‘zee’, het roeien, en ‘mijn 
kleine bootje’ zorgt uiteindelijk voor het samensmelten van nog meer tegenstellingen: van 
fantasie en werkelijkheid, van ‘mijn innerlijke wereld’ en de buitenwereld. Het ‘kompas’ van het 
‘bootje’ dat bij de ‘zee’ van de ‘binnenwereld’ hoort, brengt de ‘ik’ uiteindelijk ‘kalmpjes’ ‘terug 
naar huis’. 

Deze fantasievolle, bijna spirituele en utopische ervaring heeft ‘alle rust’ gebracht. Het is nog 
maar een kleine stap om nu ‘over de drempel van de slaap’ te gaan. 

Morgen weer? 
 

___ 
  

 
 
Derwisj ben ik, dansende Derwisj 
Halil Gür  
Uitgeverij De Muze  
ISBN 9789492165275 
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EI109: Gerrit Komrij – Signalen 
  

De spanning zakt. Het niets raakt aan het niets. 

De lucht rondom is braakverwekkend lauw 

En ook aan het gebouw kleeft iets morbieds. 

De pad die aan de stoeprand hurkt is blauw. 

De huid is vaal, de tijd is uitgehold. 

Ik tel tot drie en zie, de pad is rood. 

De spanning is gedaald tot twintig volt. 

De lippen zijn de antennes van de dood. 
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Gepubliceerd op: maandag 20 augustus 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht is gebouwd op woorden met meerdere betekenissen. 

Zo verwijst ‘de spanning’ waarmee zowel v1 als v7 begint naar elektrische spanning, lichamelijke 
(spier)spanning, psychische spanning, sociale spanning, maatschappelijke spanning, tot zelfs 
gespannen internationale relaties. In v7 gaat het expliciet over elektrische spanning, maar aan het 
begin van het gedicht leren we alleen dat ‘de spanning zakt’. Dus afneemt, maar over wat voor 
soort spanning het gaat, wordt niet duidelijk. Ook het vervolg ‘het niets raakt aan het niets’ maakt 
wat dat betreft weinig duidelijk. We kunnen een verband zien met het afnemen van ‘de spanning’: 
het wordt zo weinig dat het ‘raakt aan het niets’. Maar blijkbaar was het al ‘niets’ dat ‘raakt aan 
het niets’. Is dat omdat het fenomeen ‘spanning’ (in alle mogelijke betekenissen) met het blote 
oog moeilijk waarneembaar is? Het is ‘niets’ in de zin van niet of nauwelijks stoffelijk. 

Ook het woord ‘pad’ heeft meerdere betekenissen, waaronder een kikkerachtig dier en een smalle 
weg, veelal onverhard. Het lidwoord ‘de’ wijst ons in de richting van het dier (net als het hurken), 
maar de combinatie met ‘stoeprand’ in v4 houdt de andere betekenis op de voorgrond. Wat niet 
normaal is voor zowel het dier als de weg is de kleur die het gedicht aan ‘de pad’ toekent. In v4 is 
dat ‘blauw’ en in v6 verandert dat in ‘rood’. Dat zijn kleuren die meer bij elektriciteitsdraadjes 
passen. Ook is het gebruikelijk om temperaturen met deze kleuren aan te geven, bijvoorbeeld op 
waterkranen: ‘blauw’ voor koud, ‘rood’ voor warm of zelfs heet. Ook horen beide kleuren typisch 
bij een ander woord dat in hun strofe staat: ‘de lucht’ in de eerste strofe is ‘blauw’, ‘de lippen’ in de 
tweede strofe zijn ‘rood’. 

En dan ‘uitgehold’ (v5): gestopt met hollen, of een leegte ruimte binnenin gemaakt? De eerste 
betekenis ligt het meest voor de hand. De tijd vliegt, en vooruit, dan kan ij ook wel hollen. Hierbij 
wordt van het fenomeen ‘tijd’ zowel aangegeven dat het snel voorbij gaat als dat het klaar is met 
snel gaan. Misschien helemaal gestopt, als teken dat een leven ten einde is. De ‘dood’ loopt als een 
rode draad door het gedicht. Van het afnemen tot ‘het niets’ in v1 naar ‘iets morbieds’ (v3) naar 
‘de huid is vaal’ (v5) totdat ‘de dood’ als laatste woord expliciet genoemd wordt. 
De snelheid van de tijd komt wel nog aan bod in v6 als de ‘ik’ in drie tellen de kleur van ‘de pad’ 
verandert. Het doet denken aan een goochelshow. En ook wel aan een sprookje. Dan gaat het 
meestal niet over een ‘pad’ maar een kikker. Als de stereotiepe schone prinses die kust, verandert 
ij in een stereotiepe knappe prins. Hier verandert ‘de pad’ alleen van kleur. Dat is minder 
spectaculair, maar wordt er wel gekust? Dat zou best kunnen. Het gedicht krijgt daarmee 
onderhuids ook een erotische ‘spanning’. 
De laatste versregel heeft het expliciet over ‘de lippen’ en gebruikt daarvoor de metafoor ‘de 
antennes van de dood’. Een antenne verzendt en ontvangt elektromagnetische ‘signalen’. ‘Lippen’ 
zijn onderdeel van de mond waarmee we geluid kunnen maken en zo ‘signalen’ versturen. Het 
ontvangen daarvan gebeurt doorgaans niet met ‘de lippen’, maar de oren. Maar in dit gedicht lijkt 
het niet in eerste instantie om geluid te gaan, maar om kleur. ‘Lippen’ zijn ‘blauw’ als ze koud zijn 
en ‘rood’ als ze warm zijn. Maar wat hebben ‘de lippen’ met ‘de pad’ te maken? 

Het gedicht kent qua vorm een grote regelmaat. Zes van de acht versregels beginnen met ‘De’ 
gevolgd door een zelfstandig naamwoord. Het metrum is een monotone vijfvoetige jambe, die pas 
in de laatste versregel wordt gebroken. De mededelingen zijn grotendeels onpersoonlijk, feitelijk 
en observerend. Alleen in de twee versregels die niet met ‘De’ beginnen, is er sprake van iets 
persoonlijks. In v3 wordt ‘iets morbieds’ als gevoel of associatie van iemand bij ‘het gebouw’ 
genoemd. In v7 is er sprake van een ‘ik’. 
Het observerende van de mededelingen doet denken aan het verslag van een wetenschappelijk 
experiment. In het bijzonder doet dit gedicht denken aan het experiment van Galvani waarin hij 
ontdekte dat spieren van dode kikkers te bewegen zijn via elektrische ‘signalen’. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
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De titel, ‘signalen’, is natuurlijk ook een woord met meerdere betekenissen. Het gedicht geeft 
ruim baan aan de natuurwetenschappelijke betekenis ervan, maar geeft -net als bij het woord 
‘spanning’- voldoende aanleiding om ook aan de andere betekenissen te denken. In het bijzonder 
opent het door het noemen van ‘antennes’ aan het einde de weg naar intermenselijke 
communicatie en daarmee naar alle betekenissen van ‘spanning’. 
Het gedicht laat enerzijds afnemen tot ‘het niets’ en ‘de dood’, anderzijds is er een stijgende 
temperatuur van ‘blauw’ naar ‘rood’ en door de antimetrie in v8 een vonkje nieuw leven. Het geeft 
dus meerdere ‘signalen’ af, vooral door via woorden met meerdere betekenissen in meerdere 
richtingen te wijzen. 
 

___ 
  
 
 
Alle gedichten 
Gerrit Komrij  
Uitgeverij De Bezige Bij  
ISBN 9789403108308 
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EI110: Astrid Lampe – in de 
shoppingbubbel 
  

in de shoppingbubbel 

leer ik het gepersonaliseerde aanbod 

diagonaal lezen 

de fysieke winkelstraat 

moet zich behelpen 

met stille airco’s en luchtgordijnen die 

optimaal communiceren 

met het buitenklimaat 

voor het gedicht is een Siberisch koude entree 

juist een pre 

deze tropische hitte 

past niet in het pashok 

waar niets wil passen 

en je je slipje aan moet houden 

buiten een muskietennet 

om trackers af te vangen 

zoek ik jou 

diagonaal lees ik de verzameling kunstboeken 

duizendpoten 

kunnen hun bovenlijf oprichten en daar woest mee zwaaien 

ik 

kan met vijftien ondernemers naar Lapland 

op netwerkmissie 

nu het gevoelige dossier openvalt 

in het licht van de daglichtzaal 
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Gepubliceerd op: vrijdag 31 augustus 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat is een ‘shoppingbubbel’? Is dat net zoiets als de social media bubble en de dot-com bubble, 
dus een ‘tropische hitte’ in het economisch klimaat? Dat ‘shopping-‘ wijst ook al een economische 
kant op. We kunnen die ‘-bubbel’ ook zien als een soort gevangenis waaruit geen ontsnapping 
mogelijk is: we moeten doorgaan met ‘shopping-‘. 
Daarnaast kunnen we denken aan de filterbubbel waarbij het ‘gepersonaliseerde aanbod’ van 
informatie ervoor zorgt dat iemand geen informatie krijgt die niet bij het eigen wereldbeeld past. 
Ook hier past een andere betekenis van ‘shopping-‘: naar eigen willekeur kiezen uit ‘aanbod’. Zo 
stond er jaren geleden in de Volkskrant de zinsnede: “geloven heeft de vorm aangenomen van 
shoppen op de reli-markt”. 

Deze twee sporen, economie en informatie, trekken door het hele gedicht. 
Zo zit de economie in de ‘winkelstraat’, de ‘trackers’ (als de beleggingsstrategie indextracker) en 
de ‘ondernemers’. 
De informatie zit in het ‘communiceren’, ‘diagonaal lezen’ en ‘dossier’. De techniek van ‘diagonaal 
lezen’wordt twee keer genoemd in het gedicht, en past helemaal in het idee van een 
informatiefilter en het naar eigen willekeur kiezen. Erg belangrijk is daarbij het “leesdoel”, m.a.w. 
waarnaar ben je op zoek in een tekst? Het gedicht is duidelijk: ‘(…) zoek ik jou’ (v17). 

De twee sporen raken elkaar ook in het gedicht. Het taalgebruik van onze van economisch denken 
doordrenkte samenleving is promiment aanwezig. Zo lijkt een tekst als ‘stille airco’s en 
luchtgordijnen die / optimaal communiceren / met het buitenklimaat’ rechtstreeks uit een 
reclamefolder te komen. Van termen als ‘het gepersonaliseerde aanbod’ en ‘netwerkmissie’ kijken 
we niet meer op. 
Waar de twee sporen elkaar raken, ontstaat een bezorgdheid omtrent privacy. De ‘trackers’ 
kunnen ook duiden op GPS trackers. En waarom is het ‘in het pashok’ eigenlijk zo dat ‘je je slipje 
aan moet houden’? In ieder geval is er aan het einde sprake van ‘het gevoelige dossier’ dat 
‘openvalt’. 
Het gedicht lijkt zelf op een ‘diagonaal lezen’-achtige manier “geshopt” te hebben in het 
hedendaagse taalaanbod. 

Er zijn ook twee tegenstellingen belangrijk in dit gedicht. Dat zijn het ‘Siberisch koude’ versus 
‘deze tropische hitte’ en binnen versus buiten. 
Het binnen komt in het gedicht naar voren als ‘in de shoppingbubbel’, ‘in het pashok’ en ‘de 
daglichtzaal’. Het buiten als de ‘winkelstraat’, ‘het buitenklimaat’, ‘buiten een muskietennet’ en 
‘naar Lapland’. Het gedicht lijkt zich niet op een eenduidige lokatie af te spelen. Zit de ‘ik’ in een 
winkel in ‘de fysieke winkelstraat’ ‘in het pashokje’ en checkt daar ‘in de shoppingbubbel’ het 
online ‘gepersonaliseerde aanbod’? Mogelijk, maar aan het einde van het gedicht doen de 
‘kunstboeken’ en de ‘daglichtzaal’ een museum vermoeden. 
Het ‘buitenklimaat’ verbindt de binnen-buiten tegenstelling met de warm-koud tegenstelling. We 
kunnen een verband zien tussen economische oververhitting en de klimatologische ‘hitte’. Het 
gedicht zelf verbindt het ‘Siberisch koude’ met het idee van een gedicht. 

Qua vorm heeft het gedicht enkele opvallende plekken. 
Zo is er het enigzins koddige eindrijm ‘entree’ / ‘pre’ zodra ‘het gedicht’ expliciet genoemd wordt. 
Een speelse manier om op de vormvaste traditie van de poëzie te reflecteren. En betekent de 
voorkeur voor het ‘Siberisch koude’ ook een voorkeur voor gedichten die niet overlopen van 
emotie? 
Daarnaast is opvallend dat de kortste versregel van het gedicht (alleen bestaande uit het woordje 
‘ik’) direct staat na de allerlangste versregel van het gedicht (‘kunnen hun bovenlijf oprichten en 
daar woest mee zwaaien’). Door de analogie van de zinnen waarvan deze versregels deel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_bubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatieluchtbel
https://www.volkskrant.nl/mensen/ongeneeslijk-religieus~b0d3a2bf/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund
https://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/snellezen/diagonaal-lezen.html
https://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/snellezen/diagonaal-lezen.html
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_tracking_unit


 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 119 

uitmaken, wordt de ‘ik’ verbonden en tegelijk gecontrasteerd met ‘duizendpoten’. De ene zin gaat 
over wat ‘duizendpoten kunnen’ en de andere over wat ‘ik kan’. Door het woordje ‘ik’ alleen op een 
versregel te plaatsen krijgt het veel nadruk. Dat wordt nog eens versterkt doordat de 
zinsconstructies in de rest van het gedicht ‘ik’ steeds achter het werkwoord plaatsen. Het ‘ik’ lijkt 
het diepste binnen te zijn ‘in de shoppingbubbel’. Dus binnen het economische klimaat en de 
alomtegenwoordige informatie-uitwisseling. Maar ook binnen dit gedicht. Gelukkig kan de ‘ik’ ‘op 
netwerkmissie’ om verbinding te zoeken, wie weet zelfs met de ‘jou’. 
De lengte van de versregel over de ‘duizendpoten’ geeft het logge van het ‘zwaaien’ goed weer. We 
kunnen de afwisseling in verslengtes binnen dit gedicht ook zien als een soort ‘zwaaien’. Het is 
niet waarschijnlijk dat de mededeling over de ‘duizendpoten’ uit de ‘kunstboeken’ komt. 
Misschien uit een online of ‘fysieke’ encyclopedie? 

Door alle her en der “geshopte” woorden wordt dit gedicht zelf een figuurlijke “duizendpoot”. Die 
zich gaat ‘oprichten’ en op een elementaire manier ‘communiceren’: door te ‘zwaaien’. 
 

___ 
  

 
 
Zusterstad 2.0 
Astrid Lampe  
Uitgeverij Querido  
ISBN 9789021412917 

In deze bundel staat ook het gedicht ‘naakt schudt de 
pelsjager’, waarvan een eerdere versie verscheen in onze 
Lage Landen Poëzie serie. 

 

  

  

  

http://ooteoote.nl/2017/06/ll100-astrid-lampe-naakt-schudt-de-pelsjager/


 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 120 

 

EI 111: Paul Bogaert – Dat komt dan weer 
door de stevige structuur 
  

Dat komt dan weer door de stevige structuur 

van deze Belgische vis. 

De vis groeit op in puur hemelwater. 

De vis krijgt gezonde plantaardige voeding. 

De vis is daardoor gezond. 

Het is een zachte vis van hoge kwaliteit. 

De graatloze filets 

zijn voor chefs en hobbykoks een plezier om mee te werken. 

De bereidingsmogelijkheden zijn eindeloos. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 7 september 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Als ik een gedicht uit mijn hoofd leer, dan is dat om het voor te dragen. Al is het maar aan mezelf. 
Ik zoek dan naar emotie in de woorden, naar de klankovereenkomsten, naar de toon die het beste 
bij de versregels past. 

Bij dit gedicht is het twijfelachtig hoe het beste te beginnen. Het begin reageert ergens op. Iets 
buiten dit gedicht, maar we hebben geen idee wat. Het eerste woord krijgt nadruk, zoveel is 
duidelijk, maar hoe vet moeten we dat aanzetten? Heel sterke nadruk geven en een opgeblazen 
‘Dat’ leeg laten lopen via de keten van d-klanken in de rest van de versregel totdat de alliteratie 
van ‘stevige structuur’ weer staat als een huis? Alternatief is een meer gematigde en zakelijker 
toon die ook wel bij de afgemeten mededelingen van dit gedicht past. Leggen we in v2 
bijvoorbeeld veel nadruk op ‘Belgische’, of juist op ‘deze’? Dit gedicht prijst de ‘hoge kwaliteit’ van 
‘deze Belgische vis’ aan. Het lijkt niet om een verkoper in een viskraam, visspeciaalzaak of 
supermarkt te gaan. Daarvoor is het taalgebruik te stijf en teveel een geschreven tekst. Het lijkt 
ook geen tekst uit een advertentie of reclamefolder of op de verpakking. Daarvoor loopt de tekst 
niet lekker genoeg. Iedere zin stopt. Misschien moeten we het zien als een bespotting van dit soort 
taalgebruik en kiezen we het beste een wat ondeugende en ironische toon. De mededeling in v3 
nodigt daar zeker toe uit. We kunnen veel nadruk leggen op ‘puur’ om het belachelijke en 
pompeuze van de mededeling te tonen. Van de andere kant kunnen we ook hier kiezen voor de 
zakelijker toon, die hier richting de voice-over van een natuurdocumentaire gaat. 

Het gedicht zelf kent een ‘stevige structuur’. Negen versregels waarvan vijf (v2-v6) achter elkaar 
het woord ‘vis’ in zich hebben. Dit blok is de basis van het gedicht. Daarvan beginnen drie 
versregels met ‘De vis’, waardoor een extra anaforische structuur ontstaat. Een graat, zo u wilt. 
Ook hebben v5 en v6 beide een binnenrijm van de woorden ‘vis’ en ‘is’. Het ‘daardoor’ in v5 
verwijst terug naar de mededeling van v4. Door de herhaling van ‘gezond-‘ ontstaat er een extra 
verbinding in klank en betekenis. De versregels in dit blok eindigen in een punt. 
Vier versregels vallen buiten dit blok. Naast de openingsregel zijn dat de drie slotregels van het 
gedicht. Tevens zijn v1/2 en v7/8 de enige twee enjambementen in het gedicht. Het blok als een 
soort trechter of zandloper die samenperst maar daarna weer de ruimte geeft. 

Het gedicht is enorm open, omdat alle mededelingen specificiteit zoveel mogelijk vermijden. ‘De 
vis’ is ‘van hoge kwaliteit’, maar hetzelfde zouden we kunnen zeggen over bijvoorbeeld een auto. 
Over wat die ‘kwaliteit’ zou moeten inhouden komt het gedicht niet verder dan dat de vis ‘gezond’ 
is en ‘zacht-‘ en de ‘filets’ graatloos. 

Zo hebben we aan het slot een soortgelijk probleem als aan het begin. Welke toon past er het beste 
bij? We wisten in het begin niet wat het was dat voor het gedicht gebeurde en waarop v1 aanhaakt. 
Nu, aan het einde, weten we niet wat erna komt. Het gedicht eindigt vrij letterlijk in een open 
einde. 
We kunnen nog steeds een enthousiaste toon aanslaan en veel nadruk leggen op ‘EINdeloos’. Een 
zakelijke toon is hier misschien het beste om het gedicht te laten “hangen”. En zo te laten horen 
dat het gedicht open eindigt, dat er nog iets na moet komen. De ironische toon komt ook vanzelf 
om de hoek kijken omdat het woord ‘bereidingsmogelijkheden’ door zijn grote aantal lettergrepen 
nauwelijks serieus valt uit te spreken. Ook lijkt de ironische toon de herhaling van de ei-klank (‘-
rei-‘ / ‘ein-‘) het beste te laten uitkomen. 

De ‘vis’ is van levend wezen (‘groeit op’) veranderd in ‘graatloze filets’ en getuige de laatste 
versregel gereed voor ‘bereiding-‘. We staan dus aan het begin van het bereidingsproces, maar het 
is niet duidelijk welk recept gevolgd gaat worden. Misschien mogen we dat zelf weten. Het is niet 
moeilijk hier een verband te zien met het lezen (en misschien ook schrijven) van poëzie. 
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We kunnen ons dan ook afvragen wie of wat ‘de vis’ in dit gedicht eigenlijk is, of allemaal zou 
kunnen zijn. Onderdeel van symboliek of niet, onderdeel van een voedselketen, onderdeel van een 
consumptiecultuur, onderdeel van reflectie op consumptie, onderdeel van een talig systeem, 
onderdeel van communicatie, …. 
Ja, de ‘-mogelijkheden zijn eindeloos’. 
 

___ 
  
 
 
Zo kan het niet langer 
Paul Bogaert  
Uitgeverij Polis  
ISBN 978-94-6310-283-4 

In deze bundel staat ook het gedicht ‘Jong en oud gebruikt’, 
dat eerder verscheen in onze Lage Landen Poëzie serie. 

  

  

  

  

http://ooteoote.nl/2017/12/ll106-paul-bogaert-jong-en-oud-gebruikt/
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EI 112: Michaël Slory – Menigte 
  

Verward geroep. 

Mijn stem 

die niet wil opgaan 

in dat rumoer, 

maar blinken wil, 

een zon 

op stille paden. 

Een zoektocht 

naar meer eerbied 

en meer vrede. 
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Gepubliceerd op: maandag 10 september 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Als je iets zegt over een gedicht, gebruik je dan de woorden die in het gedicht staan? Die 
inhoudelijk op elkaar lijken, zoals ‘geroep’ en ‘rumoer’, ‘pad-‘ en ‘-tocht’, ‘blinken’ en ‘zon’. Of juist 
tegengesteld zijn, zoals ‘rumoer’ en ‘stille’. Of qua vorm op elkaar lijken, zoals ‘wil’ en ‘stil-‘, ‘maar’ 
en ‘naar’, ‘meer’ en ‘eer-‘. Of herhaald worden, zoals ‘wil’ (v3 en v5) en ‘meer’ (v9 en v10). 

Of heb je het juist over woorden die grenzen aan de woorden die er staan? Het woord ‘stem’ 
grenst bijvoorbeeld aan “persoon”, “mond”, “voordracht”, “dictie”, maar ook aan “verkiezing”. 
Heeft dat iets te maken met het gedicht? Waar speelt het gedicht zich af? Er is blijkbaar een 
‘menigte’ en ‘verward geroep’. Je kunt dus denken aan een ramp, maar ook aan een popconcert of 
ander groot evenement. En ook aan een demonstratie. Op die manier zit er inderdaad een 
politieke ondertoon in het gedicht. Ook het laatste woord van het gedicht wijst in die richting. 

Of heb je het over de structuur van het gedicht? Geen vloeiend lopend verhaal of zin. Een 
opsomming van drie elementen (vier als we de titel meetellen). 

Verward geroep. 

Mijn stem 
[expansie niet] 
[expansie wel] 
Een zoektocht 
[expansie wel] 

 

Je kunt denken dat de witregel de missende expansie is van het eerste element. Maar het gedicht 
wil juist daarvandaan leiden en er dus weinig aandacht aan besteden. De eerste expansie van het 
tweede element is dan ook een negatieve, waarin duidelijk wordt dat het eerste element niet 
wenselijk is. De tweede expansie van het tweede element gaat over wat wel wenselijk is en 
gebruikt een synesthesie om het visuele met het auditieve te verbinden. Zoals ook een gedicht die 
beide uiterlijkheden heeft. 

Of heb je het over de ideeën in het gedicht? De expansie van het derde element kan gaan over 
politiek, maar je kunt het ook spiritueel opvatten. Misschien ook gaat het over poëzie. 

Of heb je het over hoe het gedicht er als geheel uitziet? Het lijkt op de letter i, dit smalle gedicht 
met die ene losse versregel bovenaan een een strofe van negen versregels eronnder. Die strofe zelf 
lijkt trouwens het meeste op de hoofdletter B. Of is het belangrijkste hier de enkeling ‘die niet wil 
opgaan’ in de ‘menigte’, zoals ook in het gedicht speelt? En die spanning, dat juist het collectieve 
met die enkele versregel wordt beschreven, terwijl het individuele er juist meerdere krijgt. 
Of moeten we de vorm van het gedicht zien als een omgekeerd uitroepteken? Zoals ‘mijn stem’ 
niet wil uitroepen, maar de ‘stille paden’ wil zoeken, zo leidt dit gedicht als omgekeerd vraagteken 
weg van het ‘verward geroep’. 
Zo is het gedicht de uiting van ‘een zoektocht’ waarvan het zelf ook onderdeel is. 
 

  



 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2018 125 

___ 
  

 
 
Alsof men alles loslaat 
Michaël Slory  
Uitgeverij In de Knipscheer  
ISBN 9789062659937 
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EI 113: Sylvie Marie – ik wou dat onze 
woorden kapotgingen 
  

ik wou dat onze woorden kapotgingen, 

dat ik het recht had ze de vuilnisbak in te kiepen 

maar we laten ze slingeren, stoten onze tenen 

en verbergen ons gezicht, in een opwelling 

laten we kinnen op schouders rusten, 

schouders op bovenarmen en die 

op ellenbogen, onderarmen, 

de handen een ingestort 

kaartenhuis. 

we geleiden, zou je kunnen zeggen 

als praten niet almaar moeilijker werd dan spreken. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 14 september 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wie zijn de ‘we’ in dit gedicht? 

Misschien een liefdeskoppel. Daartussen staan ‘onze woorden’ in de weg. Blijkbaar is er ruzie 
geweest. De ‘ik’ wil het liefste al die woorden uit de weg ruimen, ‘de vuilnisbak in (..) kiepen’, 
maar je kunt woorden niet terugnemen, niet echt. Ze blijven ‘slingeren’ en in onverwachte 
situaties weer opduiken. Ze blijven pijn doen, je blijft je eraan ‘stoten’. 

Maar er staat nergens in het gedicht dat het om een stel gaat. Misschien ook gaat het om een 
familie of gezin. Daar worden ook wel eens ‘woorden’ gesproken die moeilijk of niet te herstellen 
zijn. Misschien ook zijn er ‘woorden’ geweest tussen vrienden. Of op de werkvloer. Of tussen 
vreemden na een verkeersongeval. 

Toch is het liefdeskoppel de meest waarschijnlijke optie. De tweede strofe suggereert namelijk dat 
er sprake is van twee personen en van een zekere intimiteit. 
De strofe is erg lichamelijk, een opsomming van lichaamsdelen. Dat sluit prima aan bij de ‘tenen’ 
en het ‘gezicht’ in de eerste strofe. Er is sprake van meerdere ‘kinnen’: het gaat dus blijkbaar om 
meerdere mensen. De houding die uit de tweede strofe spreekt, lijkt het meest waarschijnlijk voor 
twee personen. Elk de kin op de schouder van de ander. En zo ‘ons gezicht’ voor de ander te 
‘verbergen’. En tegelijk -letterlijk- steun aan elkaar te hebben. 

Maar die steun gaat geen van beiden overeind houden, zien we wel. Vanaf v2 worden de 
versregels steeds korter. Een topzware constructie met v9 als basis die zeker gaat omvallen. 
Bovendien is die basis het woord ‘kaartenhuis’. En je weet dat een ‘kaartenhuis’ uiteindelijk 
gedoemd is in te storten. Volgens v8 is dat zelfs al gebeurd. 

De laatste strofe lijkt toe te geven dat de ondersteuning niet is om elkaar overeind te houden, 
maar elkaar te ‘geleiden’ in de onvermijdelijke val. Verder is het opvallend dat deze strofe de 
nadruk legt op gesproken ‘woorden’ door in twee versregels maar liefst drie werkwoorden 
daarvoor te gebruiken: ‘zeggen’, ‘praten’, ‘spreken’. De laatste versregel prefereert ‘praten’ boven 
‘spreken’, maar stelt ook dat dat ‘almaar moeilijker’ is. Die twee werkwoorden duiden beide op 
mondelinge communicatie. Het verschil waarom het lijkt te gaan is dat je ‘praten’ met elkaar doet 
en ‘spreken’ tegen elkaar. 

De laatste strofe gaat expliciet over communicatie met woorden en wordt zelfreflexief met ‘zou je 
kunnen zeggen’. De eerste strofe gaat ook expliciet over ‘woorden’ en hun materialiteit. We 
‘stoten’ zelfs ‘onze tenen’ eraan. Hiermee koppelt de eerste strofe de woorden aan de 
lichaamsdelen in de tweede strofe. De ‘we’ in dit gedicht kunnen we dus ook opvatten als een 
algemeen ‘we’. Wij als samenleving of als taalgebruikers. We gebruiken en hergebruiken woorden 
waarvan je als individuele ‘ik’ niet ‘het recht’ hebt ze zomaar ‘de vuilnisbak in te kiepen’. Ze 
blijven ‘slingeren’ en worden steeds opnieuw hergebruikt. Ook als ze gaandeweg betekenissen 
krijgen die een ‘ik’ onwelgevallig zijn. Ook als het ‘almaar moeilijker’ wordt om als samenleving 
met elkaar in gesprek te blijven. 

Onze ‘woorden’ vormen misschien een lichaam dat steun geeft maar uiteindelijk nergens op rust. 
Misschien zijn ze samen een wankel bouwwerk als een ‘kaartenhuis’. 
Nou ja, ‘we geleiden’, zullen we maar ‘zeggen’. 
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___ 
  

 
 
Houdingen 
Sylvie Marie  
Uitgeverij Vrijdag  
ISBN 9789460016257 

In deze bundel staat ook het gedicht ik had het moeten 
weten dat eerder in onze serie Lage Landen Poëzie 
verscheen. 

 

  

  

  

http://ooteoote.nl/2018/02/ll107-sylvie-marie-ik-had-het-moeten-weten/
http://ooteoote.nl/2018/02/ll107-sylvie-marie-ik-had-het-moeten-weten/
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EI 114: Daniël Vis – Inhoud 
  

O (I-III) 7 

[op de stoep voor de container…] 10 

O (IV) 13 

[in de expositie achter het glas…] 15 

[het programma dat u probeert af te sluiten…] 18 

O (V-VI) 22 

[hij heeft een plastic koffiebekertje in z’n hand…] 24 

[het licht op de gang is nog aan…] 29 

O (VII) 33 

[jim draagt een badjas over z’n normale kleren…] 35 

O (VIII-IX) 39 

[ik zit op een stoel in een afgesloten ruimte…] 41 

O (X-XI) 49 

[ik knip de kleine portretfoto’s uit de krant…] 52 

O (XII-XV) 56 

[voorbij dit punt alleen toegang voor medewerkers…] 59 

O (XVI-XVII) 70 

[ik richt een laserpen precies tussen m’n ogen…] 73 

O (XVIII-XIX) 77 

[iemand praat. de stem klinkt mechanisch…] 80 

O (XX-XXII) 87 

[de vlam die ik bij de punt van de sigaret houd…] 91 

O (XXIII-XXIV) 101 
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Gepubliceerd op: vrijdag 21 september 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht is opgezet als de inhoudsopgave van een boek. Er zit een strakke regelmaat in. 

Er zijn delen die worden aangeduid met een ‘O’ en vervolgens tussen haakjes een aanduiding voor 
een of meerdere Romeinse cijfers. Deze cijfers vormen door de inhoudsopgave heen een gesloten 
reeks. De eerste keer eindigt bijvoorbeeld bij ‘III’, dus de volgende gaat door bij ‘IV’, etcetera. De 
reeks eindigt bij ‘XXIV’. Romeinse cijfers gebruiken we tegenwoordig niet veel meer. We zien ze 
in sommige documenten in genummerde opsommingen. Maar we komen ze vooral tegen op de 
wijzerplaat van een klok. In de inhoudsopgave die in dit gedicht beschreven staat, gaan de 
Romeinse cijfers tot 24. Duidt dat op een etmaal dat in de ‘O’-delen beschreven wordt (hoewel de 
cijfers op een klok over het algemeen maar tot 12 gaan)? Wordt daarom het symbool ‘O’ gebruikt, 
om een cyclisch karakter aan te geven? Begint en eindigt dit gedicht daarom met de aanduiding 
van een O-deel? 
De O-delen zijn relatief kort als we de getallen aan het einde van iedere versregel opvatten als 
bladzijdenummers. Ze zijn 2 of 3 bladzijden lang, een enkeling 4. Van het laatste O-deel weten we 
niet hoeveel bladzijden het lang is. 

Er zijn ook delen die worden aangegeven met het begin van een zin en eindigen in een ellipsis. 
Dat geheel staat steeds tussen blokhaken. De zin begint nooit met een hoofdletter. Toch kunnen 
we aannemen dat het steeds om het begin van een zin gaat. De zinsstructuur maakt dat steeds 
aannemelijk. Het blijkt ook uit v10 waarin de naam ‘jim’ niet met een hoofdletter wordt 
geschreven en uit v20 waarin een punt staat ten teken dat de zin ten einde is en waar de volgende 
zin met een kleine letter begint. Het is duidelijk: deze tekst doet niet aan hoofdletters. (In ieder 
geval niet in de blokhaak-delen, want is de ‘O’ in de O-delen niet een hoofdletter?) 
Het taalgebruik in de blokhaak-delen is kil observerend. De eerste twee (v2 en v4) hebben precies 
dezelfde structuur: {voorzetsel} {bepaald lidwoord} {zelfstandig naamwoord} {voorzetsel} 
{bepaald lidwoord} {zelfstandig naamwoord}. In het vervolg komt meer variatie, maar de 
belangrijke rol van voorzetsels blijft opvallend. Slechts 2 van de blokhaak-delen hebben geen 
voorzetsel. Ook het ontbreken van bijvoeglijke naamwoorden blijft regel. Als ze wel voorkomen 
(‘plastic’ (v7), ‘normale’ (v10), ‘afgesloten’ (v12), ‘kleine’ (v14)) dan duiden ze op beperking en 
kunstmatigheid. Hebben we hier te maken met een soort laboratorium? 
De bepaalde lidwoorden zijn in de meerderheid t.o.v. de onbepaalde lidwoorden (13 om 5). Dit 
geeft de indruk van precisie. Die wordt enigszins teniet gedaan door het gebruik van de spreektaal 
aanduidingen voor persoonlijk bezittelijke voornaamwoorden: ‘z’n’ en ‘m’n’. 
Geen van de woorden in de blokhaak-delen verraadt ook maar enige emotie. 

De blokhaak-delen zijn langer dan de O-delen. Ze zijn minstens 3 bladzijden lang en dat loopt op 
tot 11. Twee keer komen er 2 blokhaak-delen achter elkaar, terwijl in de meeste gevallen er een O-
deel zowel direct voor als na een blokhaak-deel komt. Het is onduidelijk waarom dat is. 
In de blokhaak-delen worden enkele personen aangeduid. Er is een ‘ik’, een ‘jim’, een ‘hij’, een 
‘iemand’, en een ‘u’. Het is onduidelijk wat de relatie tussen deze personen is, maar ze worden 
opvallend vergelijkbaar beschreven. er is een opmerkelijke analogie tussen beschrijvingen als ‘jim 
draagt een badjas over z’n normale kleren’ (v10) en ‘ik zit op een stoel in een afgesloten ruimte’ 
(v12). Idem voor ‘het programma dat u’ (v5) en ‘de vlam die ik’ (v22). Ook bijvoorbeeld ‘hij heeft 
een plastic koffiebekertje in z’n hand’ (v7) en ‘ik knip de kleine portretfoto’s uit de krant’ (v14). 

Ook fascinerend is het gebruik van de ellipsis bij de aanduidingen van de blokhaak-delen. dat 
suggereert dat de aanduidingen slechts het begin zijn van langere prozastukken. Het zijn dus geen 
titels. Maar wat is de strategie om te bepalen hoeveel van dat begin te tonen? Blijkbaar mag dat 
niet te kort zijn: v19 begint met de korte zin ‘iemand praat’ en blijkbaar is dat te kort en wordt 
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daarna een deel van de volgende zin getoond. Maar waarom stopt v7 na ‘hand’ en niet 
bijvoorbeeld na ‘koffiebekertje’? Is dat om de menselijkheid van de ‘hij’ te benadrukken? 

Het prominente gebruik van haakjes en blokhaken, een symbool als ‘O’, en de Romeinse en 
Arabische cijfers past bij de rigide bijna mathematische structuur van het gedicht. Die natuurlijk 
past bij de kille observerende toon van de blokhaak-delen. Tegelijk suggereert het prominente 
gebruik van niet-letters in dit gedicht dat taal gestructureerd wordt door niet-talige elementen. 
Een beetje zoals de opzet als inhoudsopgave van dit gedicht suggereert dat er een heel boek is 
waarvan dit gedicht vooral de structuur beschrijft, hints geeft over de inhoud, maar het overgrote 
deel van die inhoud niet toont. 

En zo komen we bij de titel. Die duidt natuurlijk op de inhoudsopgave. Tegelijk geeft het ook aan 
dat er hier iemand is die zich inhoudt, die het grootste deel niet schrijft. Ook kunnen we het zien 
als aanduiding dat er meer inhoud is dan in dit gedicht beschreven staat. Dat dit slechts het topje 
van de ijsberg is. Het zichtbare deel van een groot fenomeen. 
 

___ 
  

 
 
Insect Redux 
Daniël Vis  
Uitgeverij Prometheus  
ISBN 9789044634938 
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EI 115: Wilbert Cornelissen – Het 
verdwijnlijf 
  

het gezonde lijf is het verdwijnende 

dat graag plaatsmaakt voor wat anders: 

de herinnerde scène, de opgesmukte waarneming, 

jouw lijf 

want zo wil ik het mijne: vanzelfsprekend, 

doorzichtig, onder- en achtergrond, 

transparant met aan elk uiteinde wereld, 

rond elke vezel mogelijkheid, toekomst, horizon, 

en als ik dan terugkeer naar het mijne 

dan in de zekerheid dat ik het verwende lijf 

weer kan laten verdwijnen 

in aandacht voor jou 
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Gepubliceerd op: vrijdag 5 oktober 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Dit is “stadsgedicht 3712, 29 12 2016”. Het is het eerste gedicht voor de lezer, het laatste voor de 
dichter. De bundel bestaat uit zeven afdelingen, die de dichter “sleuven” noemt. De bundel eindigt 
met het oudste gedicht, “3161, 27 06 2015”. Op de achterflap staat: “Een dagelijkse sprong in het 
diepe” en “Onder zijn heteroniem de Mottenfokker (nachtvlinderkweker) schreef Wilbert 
Cornelissen gedurende tien jaar, van 1 januari 2007 tot 31 december 2016, elke dag een gedicht.” 

‘het gezonde lijf is het verdwijnende’ schrijft de dichter. Uit de bundel blijkt dat hij dodelijk ziek 
is. 
Er staat niet: “het gezonde lijf verdwijnt”. Wat er wel staat is op de een of andere manier actueler, 
presenter, pijnlijker ook. Het gezonde lijf is aan het verdwijnen. 

De tweede regel verrast: ‘dat graag plaatsmaakt voor wat anders:’ Voor wat? ‘de herinnerde scène, 
de opgesmukte waarneming, / jouw lijf’. Als ‘het gezonde lijf’ aan het verdwijnen is, blijft een ziek 
lijf over en uiteindelijk helemaal geen lijf. Het ‘verdwijnende’ lijf maakt graag plaats voor ‘de 
herinnerde scène, de opgesmukte waarneming’. De waarneming is mooier gemaakt in de 
waarneming, in de herinnering. 

Dan volgt de kortste regel van het gedicht, die daardoor extra aandacht krijgt: ‘jouw lijf’. 
De ‘ik’ wil dat zijn eigen lijf ‘vanzelfsprekend’ is, ‘doorzichtig’, maar compleet in beeld met ‘onder- 
en achtergrond’. Ik denk: zoals op een schilderij, als een kunstwerk, maar ‘transparant’ betekent 
‘doorzichtig’, doorschijnend. De ondergrond is nog door de kleur te zien. Maar ‘transparant’ is ook 
“helder”, “niet duister”. 

De dichter wil meer van zijn lijf. Hij wil ‘toekomst, horizon’ en van hoofd tot voet ‘wereld’. ‘Rond 
elke vezel mogelijkheid’. Dit is een wens, maar hij moet terug naar zijn verdwijnend gezonde lijf. 
En als dat gebeurt, wil hij dat ‘in de zekerheid’ dat de ik dat gewenste, gedroomde lijf ‘weer kan 
laten verdwijnen in aandacht voor’ de ander. 

Het gedicht is een afscheid, maar ook een liefdesgedicht, zonder enige sentimentaliteit, zonder 
bitterheid, in aanvaarding, in liefde. 
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___ 
  

 

 
 
Elke dag een / proefsleuven 
Wilbert Cornelissen [de Mottenfokker]  
Uitgeverij De Arbeiderspers  
ISBN 9789029525817 
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EI 116: Anouk Smies – Ze droomde dat ze 
van vlees was 
  

’s Nachts droomt de vrouw 

van de Malediven 

Roggen spoelen er als feiten aan 

Het strand is wit genoeg 

voor een slecht gehoor 

Ze gaat systematisch op de plek 

naast haar lichaam liggen 

terwijl ze de kop van de realiteit afbijt 

Zelfs het tederste licht is een carnivoor 
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Gepubliceerd op: vrijdag 12 oktober 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Als we dromen, of in het algemeen onze verbeelding de vrije loop laten, kunnen we dingen 
bedenken die niet “echt” zijn. We kunnen ze ons voorstellen, we kunnen ze beschrijven. Maar 
altijd, echt altijd, bestaat het grootste deel van die voorstelling uit elementen die we kennen uit 
“de echte wereld”. 

Dus wat betekent het dat ‘Ze droomde dat ze van vlees was’? Dat ‘ze’ normaal niet ‘van vlees’ is, 
maar in haar droom wel? Of dat ‘ze’, net als in het “echt” ook in haar droom ‘van vlees was’? Duidt 
het op een gebrek aan fantasie? 

De eerste strofe zet meteen in op de relatie tussen fantasie en werkelijkheid. Er is een ‘vrouw’ die 
‘droomt’. Ze droomt over ‘de Malediven’. En ‘de Malediven’ bestaan echt, zijn een exotische 
vakantiebestemming, met name polulair bij duikers. De droom gaat hier dus niet zozeer over 
dingen die niet “echt” bestaan, maar vooral over ontsnappen aan de alledaagsheid. Ontsnappen 
aan de werkelijkheid lukt niet, want ‘Roggen spoelen er als feiten aan’. 

We kunnen ons wel afvragen hoe we die ‘feiten’ te weten komen. Waarneming speelt daarbij een 
belangrijke rol. Maar hoe de zintuigen werken is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht 
lijkt. De tweede strofe kent een visuele waarneming waaruit blijkt dat het ‘strand’ ‘wit’ is. Dat is 
het plaatje dat we kennen van de advertenties voor exotische bestemmingen: een stralend wit 
strand, een strakke blauwe zee. Als je “echt” op dat strand bent, ruik je ook de zee, hoor je de 
golven, hoor je andere mensen om je heen. Maar wat betekent het dat het ‘strand (…) wit genoeg 
[is] / voor een slecht gehoor’? Is het strand zo wit dat je er vanzelf een slecht gehoor van krijgt? Of 
is het zo wit dat je best een slecht gehoor kan hebben, dat auditieve waarneming eigenlijk niet 
nodig is? Of is het niet “echt”, kent ‘de vrouw’ ‘de Malediven’ alleen van de plaatjes en is ze er 
nooit geweest en ‘droomt’ ze er alleen over? Of is het ‘wit’van het ‘strand’ zo overdonderend dat 
het alle andere zintuigen overweldigt? 
Om de relatie tussen de zintuigen nog wat complexer te maken, begint het gedicht hier met 
klankovereenkomsten middels het binnenrijm ‘voor’-‘gehoor’. 

Die klankovereenkomsten gaan door in de derde strofe en zijn het sterkste in de versregel ‘naast 
haar lichaam liggen’. Daarin speelt het woord ‘lichaam’ mee in zowel de langgerekte aa-klanken 
aan het begin als in de alliteratie aan het einde van de versregel. Is dat ‘lichaam’ ‘van vlees’? 
Beschrijft dit een spirituele ervaring tijdens het zonnebaden? Die optreedt in een droom? Een 
buiten-je-lichaam-treden? Of is de ‘ze’ niet ‘van vlees’ zoals de titel suggereert en zelfs als ‘de 
vrouw’ droomt dat ze ‘van vlees’ is, weet ze niet hoe snel ze zich moet voorstellen om ‘naast haar 
lichaam’ te gaan liggen. 
De meeste mensen hebben het gevoel dat ze niet (volledig) samenvallen met hun lichaam. Ook 
over gedichten zeggen we dat ze meer zijn (betekenis, klank, opmaak) dan hun talige lichaam. 

‘Zelfs het tederste licht is een carnivoor’ besluit het gedicht. Slaat dat op het zonnebaden en het 
niet-samenvallen met het ‘lichaam’? Of slaat het op het begin van het gedicht, waaruit we leren 
dat het nacht is. En ‘zelfs het tederste’ ochtendlicht kan de dromer wakker maken, de droom 
eindigen, en de ‘ze’ terug doen keren naar haar normale staat, waarin ze niet ‘van vlees’ is. 

En zo komen we weer bij de titel. Want het gedicht staat in de tegenwoordige tijd. Maar waar in 
de laatste versregel de droom bijna ten einde is, is die in de titel helemaal afgelopen. De titel staat 
immers in de onvoltooid verleden tijd. Tenminste, als de ‘ze’ uit de titel dezelfde is als ‘de vrouw’ 
in de rest van het gedicht. En als het ‘droomde’ uit de titel slaat op dezelfde droom als die ‘de 
vrouw’ ‘droomt’. 
Misschien heeft de vrouw eerst gedroomd ‘dat ze van vlees was’ en droomt ze nu ‘van de 
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Malediven’. Misschien is het dezelfde droom en is de titel er later boven gezet. Misschien was de 
droom uit de titel de inspiratie voor het gedicht. 

Het gedicht speelt met wat we in taal kunnen beschrijven en voorstellen. Dat maakt het niet 
gemakkelijk, maar wel rijk. 
 

___ 
  
 
 
Onbeschoft zo wit 
Anouk Smies  
Uitgeverij Opwenteling  
ISBN 9789063381653 

  

In deze bundel staat ook het gedicht De mens zou de mens 
niet zijn dat eerder in onze Lage Landen reeks verscheen. 

  

  

  

  

http://ooteoote.nl/2018/04/ll108-anouk-smies-de-mens-zou-de-mens-niet-zijn/
http://ooteoote.nl/2018/04/ll108-anouk-smies-de-mens-zou-de-mens-niet-zijn/
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EI 117: Maria Barnas – Peggy zag je dat 
  

Hoe een vlezig roze met zilver 

langs oevers van vlekkend groen 

en spetters die op de planken vloer 

hemellichamen vormen 

tegen de stroom in met al zijn kracht 

boven het water aan de tijd ontsnapt 

om iets voor te stellen in een bad 

van licht. Een vis zo te zien 

en dat hij wazig is 

zullen we iemand kwalijk nemen. 

Het is die glibberige vis wellicht 

die van wateren naar water de ogen in 

zwemt zich als latente voorstelling 

opdringt. Mijn hoofd uit spat. 
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Gepubliceerd op: maandag 15 oktober 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Een eerdere versie van dit gedicht verscheen onder een andere titel in de Lage Landen Poëzie 
reeks op deze website. Daarbij werd duidelijk dat het gedicht geïnspireerd is op het beeldende 
werk van Peggy Franck. 
Ik ga nu niet in op de verschillen tussen de versies, die aanzienlijk zijn, maar reageer op het 
gedicht uit de bundel. 

Maria beschrijft eerst wat ze ziet op het doek en op de vloer, waar onbedoeld ook een schilderij 
ontstaat, dat echter niet bewaard kan worden. Een antithese: vloer en hemel. 
‘tegen de stroom in’: Peggy’s schilderijen doen denken aan het werk van Willem de Kooning. 
Bekijk maar eens zijn doek Door to the river (van 1960). Vijftig jaar later schildert zij ‘aan de tijd 
ontsnapt’, maar die woordgroep verwijst ook naar de boven de tijd uitstijgende waarde of 
betekenis van het schilderij. 

Er is ‘een bad van licht’ en een wazige vis. ‘dat hij wazig is / zullen we iemand kwalijk nemen.’ 
Stond er eerst “niemand”? 
Ik weet het niet, maar nu betekent die vis meer dan de geverfde afbeelding. De laatste disticha van 
dit gedicht gaan daarover. Opvallend is de apokoinou op de grens van de twee strofen: ‘(die 
glibberige vis) die van wateren naar water de ogen in // zwemt’ en ‘(die glibberige vis) (die) zich 
als latente voorstelling // opdringt’. 

Het zijn geheimzinnige beelden met een bijbelse connotatie. 
De kracht van het schilderij ligt volgens Barnas in het ‘latente’ (het sluimerende, verborgene) van 
de ‘voorstelling’, die vervolgens met veel kracht ‘Mijn hoofd uit spat’. In het gedicht laat zij het 
verborgene intact. 

In de titel vraagt Maria, maar ze laat het vraagteken weg, of ‘Peggy’ het heeft gezien. Wat weet een 
schilder van wat hij schildert? Wat weet een dichter van wat hij schrijft? De kwast schildert, de 
pen schrijft en de kunstenaar redigeert naar beste vermogen. 
___ 

  
 
 
Nachtboot 
Maria Barnas  
Uitgeverij Van Oorschot  
ISBN 9789028282032 

  

  

  

http://ooteoote.nl/2016/05/ll83-maria-barnas-hoe-de-illustere-vis-alsnog-de-toekomst-in-sprong/
https://www.dekooning.org/the-artist/artworks/paintings/door-to-the-river-1960_1960#57
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EI 118: Erik Bindervoet – De olifant van 
Oostzaan (fragment) 
  

Wat waren de allereerste huizen? 

                Wat voor soort huizen bouwden de eerste mensen? 

Zijn er nog steeds mensen die zo leven? 

                Wat kunnen wij van die mensen leren? 

In wat voor klimaat leven die mensen? 

                Hoe woont een Eskimo in de zomer? 

Waaraan moet een onderkomen in de woestijn voldoen? 

                Welk materiaal gebruikt men in de jungle bij huizen- 

bouw? 

Waarom maakt men zo graag gebruik van de tent? 

                Welk materiaal gebruikt men bij het maken van een 

tent? 

Wat leidde tot verbetering in de huizenbouw? 

                Welke bouwmethoden brachten een grote vooruit- 

gang? 

Welk materiaal gebruikte men vroeger bij het bouwen? 

                Wie gebruikten als eersten cement? 

Wanneer deed de architectonische ontwikkeling weer een stap 

vooruit? 

                Waartoe dienden de vensters in een woning? 

Wat gebruikte men voor het glas was uitgevonden? Welke 

verbeteringen bracht men nog aan de woningen aan? 

Hoe werd het interieur verzorgd? 

                Was hoogbouw een nieuw idee? 

Welke nieuwe materialen ontdekte men? 

                Welk voordeel bood de nieuwe constructie boven het 

oude systeem? 

Wanneer werd het eerste hotel gebouwd? 

                Hoe maakt men hoge gebouwen stormbestendig? 

Hoe kan een door glaswanden omgeven vertrek op tempera- 
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tuur blijven? 

                Hoe staat het met de geluidsdichtheid van onze hui- 

zen? 

Welke rol speelt elektriciteit in onze huizen? 

                Wie is tegenwoordig te vergelijken met de zwervende 

jagers van vroeger? 

Wat is de nieuwe soort stad? 

                Waar gaan we heen? 

Is het erg als je teddybeer geen persoonlijkheid heeft? 

                Of als je een gehandicapte kat op wieltjes hebt? 

Waarom hebben we snot? 

                Wat zijn de coördinaten van poolstation Zebra? 

Wat is het ijstijdperk? 

                Hoe ontstaan rivieren? 

Hoe maak je zelf een rivier? 

                Hoe ontstaan overstromingen? 

Hoe maak je zelf een overstroming? 

                En wat brengt de toekomst? 

Zullen we gaan bouwen op nieuw te ontdekken planeten? 

                Wie zal het zeggen? 

Wie durft te zeggen dat het onmogelijk is? 
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Gepubliceerd op: vrijdag 19 oktober 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Dit fragment bestaat uit louter vragen. Er staan geen antwoorden bij, maar vragen gaan uit van 
vooronderstellingen. De eerste vragen gaan over ‘huizen’ en de bouw daarvan. Huisvesting is iets 
fundamenteels voor mensen. Het zorgt voor veiligheid en zekerheid. Hoe huisvesting is geregeld 
bepaalt in hoge mate hoe een gemeenschap samenleeft. De vragen in dit gedicht tasten de grenzen 
af van het bekende hier en nu. Dit gebeurt door naar het verleden te vragen en naar andere 
omstandigheden (‘in de woestijn’, ‘in de jungle’). Hierdoor lijkt een ‘wij’ tegenover ‘die mensen’ te 
komen te staan (v4). Wat precies het hier en nu is van waaruit het gedicht spreekt, is niet 
helemaal duidelijk. Ook niet wie precies de ‘wij’ zijn. Als lezer kun je hier de huidige Nederlandse 
samenleving invullen, of misschien de Westerse samenleving. Maar als je het gedicht over 10 jaar 
leest? Of als bv iemand in China het gedicht leest? Het uitgangspunt staat niet vast, is in 
beweging. 

En dat is precies waarover het gedicht gaat. De vragen vervolgen over de geschiedenis van 
huisvesting en huizenbouw. Een terugkerende vraag is naar het ‘materiaal’. 
Uiteindelijk komen de vragen aan bij de toekomst (‘Wat is de nieuwe soort stad? Waar gaan we 
heen?’). En daar ontsporen de vragen. Ze gaan niet meer over ‘huizen’, maar over een ‘teddybeer’ 
zonder ‘persoonlijkheid’ en ‘een gehandicapte kat op wieltjes’. De aandacht voor fundamentele 
zaken als huisvesting raakt buiten beeld door overdereven aandacht voor luxe-problemen. 
Daarna gaan de vragen over een ‘poolstation’, ‘ijstijdperk’, ‘overstromingen’ en ‘bouwen op nieuw 
te ontdekken planeten’. Waar het ‘klimaat’ (v5) al in het begin aan bod kwam en de terugkerende 
vraag naar ‘materialen’ ook over grondstoffen ging, komen we tegen het einde erg nadrukkelijk in 
de problematiek van de klimaatverandering. 
Net voordat de vragen m.b.t. de toekomst aan bod komen, stelt het gedicht de vraag ‘Wie is 
tegenwoordig te vergelijken met de zwervende jagers van vroeger?’. In ons huidige ‘tegenwoordig’ 
kunnen we hierbij denken aan dak- en thuislozen, maar ook aan andere culturen, en bijvoorbeeld 
ook aan vluchtelingen. 

De vorm van het gedicht wordt gekenmerkt door een vrij regelmatige inspringing om de vraag. 
Zijn hier twee mensen aan het woord die om beurten een vraag stellen? Als dat zo is, worstelen ze 
met vergelijkbare vragen. Misschien om aan te geven dat de tegenstelling tussen ‘wij’ en ‘die 
mensen’ maar schijn is. 
Het spervuur aan vragen doet ook denken aan een kind met een gretigheid om dingen te leren. De 
‘teddybeer’ versterkt dat vermoeden, maar het is moeilijk om vast te stellen wat de leeftijd van het 
kind zou moeten zijn. Sommige vragen zijn van een (niet al te jonge) basisschool leeftijd, zoals 
‘Hoe woont een Eskimo in de zomer?’ en ‘Hoe maak je zelf een rivier?’. Andere vragen duiden op 
een veel oudere leeftijd, eigenlijk geen kind meer: ‘Welk voordeel bood de nieuwe constructie 
boven het oude systeem?’, ‘Hoe kan een door glaswanden omgeven vertrek op temperatuur 
blijven?’ en ‘Hoe staat het met de geluidsdichtheid van onze huizen?’. 

Het gedicht bestaat uit vragen over verandering. Verandering vroeger, nu en in de toekomst. 
Verandering hier en elders. Er is geen vaste ‘wij’, er is geen vast hier en nu. 
Er bestaan ‘mensen’, en die hebben ‘huizen’ nodig. 
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___ 
  

 
 
De olifant van Oostzaan 
Erik Bindervoet  
Uitgeverij De Harmonie  
ISBN 9789463360425 
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EI 119: Willem Thies – Tussen de schotten 
  

Oma    op het kiezelpad in de zon    doek rond haar hoofd    geknoopt 

de schillen in haar schoot    het plonzen van de blanke aardappelen in de teil 

(voor het middagmaal    soep    een kom jus met champignons    gebraden vlees) 

klimop tegen de hoge schuurmuur    gegons van bijen en hommels    in de garage 

sleutelt de nagekomen zoon    aan een crossmotor    tong uit de mond    mijn broer 

en ik voor op de motor    tussen oom en stuur    slalommend    om hoekige strobalen 

op de akker bij de Beekweg    de schuifdeur van de schuur    rollend over een rail 

betonnen vloer    stalen treden naar hooizolder    snuivend en snorkend de varkens 

voedertijd    snuit in de trog    wroetend    ik vang    een muis bij de staart 

tussen de vier houten    schotten van een hok    de muis kromt zijn lijf    bijt 

een ketting kleine    gaatjes in mijn hand    bloed    opa lacht    hoe lang 

blijft een muis zwemmen    in een emmer water    glijdend langs de wand 

ik zet hem uit in het maïsveld    hoop dat hij het overleeft    glad en nacht zijn vacht 

het andere, verre klimaat achter glas    zware tomatenplantgeur    stengel 

stervormige kroon    kortademige tropentocht in de kas    opgepotte zon 

dichte webben    kruisspinnen    golfplaten dak boven het rommelhok 

rubberlaarzen schoongespoten en drogend    in de melkkeuken    koel    beschaduwd 

de kersen trekken eksters    de mesthoop stoomt 
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Gepubliceerd op: maandag 22 oktober 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Willem Thies heeft een mooie oplossing gevonden voor het noteren van een prozagedicht: geen 
komma’s tussen de woorden en woordgroepen, maar een extra spatie. 

De tekst lijkt wel een script voor een korte film over de jeugd van een jongen op een boerderij. De 
dichter zoomt in op diverse onderwerpen en personen: ‘oma’, ‘nagekomen zoon’, ‘mijn broer’, ‘ik’, 
‘oom’, ‘opa’; dieren: ‘bijen en hommels’, ‘varkens’, ‘muis’, ‘kruisspinnen’, ‘eksters’. De tekst laat 
het allemaal zien. De dichter maakt gebruik van assonantie en alliteratie. 

We vinden in deze “film” elementen terug uit het werk van Willem Thies: aards, vegetatief, 
zintuiglijk, spel, strijd, liefdevolle aandacht, mededogen, muzikaliteit. De sfeer is warm. 

Je kunt de titel letterlijk nemen: tussen de (…) schotten van een hok’, maar ook figuurlijk: de 
bescherming (en wellicht het isolement) van een jeugd op een boerderij. (De muis wordt na het 
bijten vrijgelaten.) 

Mooi is het glijden van de camera van ‘kiezelpad’ langs het huis (met de gedachten en het beeld 
van de keuken waar ‘het middagmaal’ zal worden genoten) naar de ‘schuurmuur’, ‘de garage’, 
buiten ‘op de akker’, terug naar ‘de schuur’, de ‘hooizolder’, het ‘hok’, ‘het maïsveld’, de 
tomatenkas, ‘het rommelhok’, ‘de melkkeuken’, de boomgaard, ‘de mesthoop’. 

Mooi ook zijn de overgangen, bijvoorbeeld het varkenshok, het vangen van de ‘muis’, het bijten en 
dan het ‘zwemmen’ van de ‘muis’ ‘in een emmer’ en het uitzetten ‘in het maïsveld’. De gang naar 
de kas en het inzoomen op de ‘stervormige kroon’ van de bloem van de tomaat. 

De herinnering zwenkt steeds van klein naar groot en weer terug naar klein. 
 

___ 
  

 
 
Na het paringsritueel 
Willem Thies  
Uitgeverij Podium  
ISBN 9789057599408 
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EI 120: Désanne van Brederode – 
Periferie 
  

Ze dichten de dingen een kern toe. 

Een exact te bepalen midden. De lont 

in een kaars, het hart in de roos, 

de ingestulpte bodem van een fles: 

ziel, met een flauwe top die, nu nog 

verdronken in wijn, het midden 

van de wijn aanwijst. De zwarte inktstift 

in het midden van de pen. Navel 

in het midden van een gestrekte gestalte. 

Twee longen, te midden van ribben. 

Klokhuizen in appels. De pal 

die de grote en de kleine wijzer 

van klokken bijeenhoudt: brandpunt 

in een cirkel van twaalf cijfers. Krimp. 

Waar alle lijnen, getrokken van een 

willekeurig punt op de omtrek, 

naar een ertegenover liggend punt 

elkaar snijden en kruisen, in twee of drie 

dimensies: daar is het centrum, 

de essentie. Eerst na het leren meten 

zou men daar gevoel voor kunnen krijgen. 

Voor middag en voor middernacht. 

Voor op de helft zijn – in een boek, 

een leven, een project, een oorlog. 

Dus zonder bladzijden te tellen, doden, 

of, bij een tocht, naar afgelegde en nog 

af te leggen afstanden kijken. 

  

Er kan een heilig midden in een liefde zijn, 
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waar het gesprek verstomt en een kus 

de begeerte ontvlucht, waar blikken 

elkaar niet kruisen of snijden, 

maar een ruimte openvouwen. 

Alles in de wijde omtrek wordt zichzelf, 

waarachtig en geloofwaardig. 

Een omgekeerde flessenziel, een kom, 

een schaal, waarin de dag valt, 

waarin de ongenaakbare nacht rijst, 

waarin de tijd dooft en de vlam 

voortaan zonder kaars kan, 

het woord zonder pen, de roos 

zonder haar stoffelijke, sterfelijke zelf. 

Dit is het onmaakbare, natuurwetarme leven: 

geen vaste kern meer willen zijn of hebben. 

Zon noch duisternis – lichtspel in om het even 

welke kosmos. Nok, uitdijend heelal, 

nog ongezocht. Kloof. Krocht. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 26 oktober 2018   

door: Eric van Loo 

 
Bovenstaand gedicht komt uit Verzonnen grond, het poëtisch debuut van schrijfster/filosoof 
Désanne van Brederode. In mijn recensie op Meander mopper ik een beetje dat haar gedichten 
aan de lange kant zijn, en dat in haar gedichten vaak nadrukkelijk bepaalde gedachten worden 
uitgewerkt. Beide opmerkingen zijn van toepassing op ‘Periferie’. Toch is het gedicht interessant 
genoeg om aan een nadere verkenning te onderwerpen. 

In de eerste regel wordt het woord ‘dichten’ gebruikt. Dergelijke verwijzingen naar het schrijven 
zien we in veel gedichten in Verzonnen grond. Van Brederode toont zich in haar eerste bundel 
bijzonder bewust van het feit dat ze nu poëzie schrijft in plaats van proza. 

De interpunctie valt direct op. Grammaticaal zou logischer zijn: ‘Ze dichten de dingen een kern 
toe, / een exact te bepalen midden.’ Er volgen echter nog vele bijstellingen bij ‘een kern’, een reeks 
van losse “zinnen” zonder persoonsvorm. 

Ik blijf even haken aan ‘het hart in de roos’. In de romantische scène met ‘kaars’, ‘roos’ en ‘wijn’ 
dacht ik in eerste instantie aan een bloem. Maar juist bij een roos is, in tegenstelling tot bij 
bloemen als tulp of madeliefje, de ‘kern’ veel minder goed aan te wijzen. De roos is natuurlijk ook 
het middelpunt van een schietschijf, maar dat verklaart de formulering ‘het hart in de roos’ 
evenmin. Misschien wordt toch de bloem bedoeld: wanneer de ‘roos’ bijna is uitgebloeid, is het 
‘hart’ goed zichtbaar. 
De holle bodem, die vooral duurdere wijnflessen kenmerkt, wordt aangeduid met het woord ‘ziel’. 
De dichter plaatst dit woord achteloos aan het begin van de vijfde versregel, maar preludeert 
natuurlijk dankbaar op hogere betekenissen van de toegedichte ‘kern’, zoals ‘essentie’ in strofe 2. 

Verderop in het gedicht zien we ‘Twee longen, te midden van ribben.’ en ‘Klokhuizen in appels.’ 
Dit zijn beide middens die, in tegenstelling tot de exacte uitleg in strofe 2, niet uit één enkel punt 
bestaan. Bewust gehanteerde dichterlijke vrijheid? De strofe eindigt met het voorbeeld van de 
klok, waar de pal die de grote en de kleine wijzer bijeenhoudt wel weer een exact midden vormt. 
Zou daar het woord ‘Krimp’ op slaan? Of betekent ‘Krimp’ dat het hele object in dat ene punt 
wordt samengevat? 

Na de veelal traditionele objecten uit strofe 1 opent de tweede strofe zeer mathematisch. De ‘kern’ 
wordt nu exact gedefinieerd, om direct daarna toch weer meer filosofisch deze kern als ‘essentie’ 
te benoemen. 
De versregel ‘Voor middag en voor middernacht’ komt wat geforceerd over. Het woord ‘middag’ 
wordt in de oorspronkelijke zin gebruikt, als ‘het midden van de dag’. Toen we dichter bij de 
natuur stonden, was het midden tussen zonsopgang en zonsondergang, wanneer de zon haar 
hoogste punt bereikt, een belangrijk oriëntatiepunt en het begin van alle tijdmeting. 
Tegenwoordig denken we bij ‘middag’ echter vooral aan het dagdeel tussen twaalf en zes. Ook 
‘middernacht’ is geen eenvoudig begrip. Officieel is het om 0.00 uur middernacht. Maar in de in 
het gedicht gepresenteerde middens past middernacht niet al te best, velen gaan pas rond de klok 
van twaalven slapen, het midden van onze nacht valt meer om een uur of 3 of 4. Strofe 2 opent 
dus zeer exact, maar verliest de nauwkeurigheid al snel uit het oog. De dichter zit daar 
waarschijnlijk niet mee, omdat zij het midden vooral ziet als iets waar men ‘gevoel voor [zou] 
kunnen krijgen’. 

Maar eigenlijk zijn deze twee eerste strofen, met de romantische en de exacte benadering van 
‘kern’ vooral een inleiding op de derde strofe, die opent met de schitterende zin: ‘Er kan een heilig 
midden in een liefde zijn’. Wanneer het gesprek verstomt denk ik: nu volgt de kus. Zoals in films, 
zoals ook vaak in real life, zoals Heytze dichtte: wij liggen in het park van deze stad als lucht op 
water, / onze lippen overwegen al seconden lang een // -kus- (slotregels van ‘Impasse’). Maar in 

https://meandermagazine.nl/2018/09/recensie-desanne-van-brederode-verzonnen-grond/
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bovenstaand gedicht ‘[ontvlucht] een kus de begeerte’. Alles trilt, alles is aanwezig, alles valt 
samen. De eerste zeven versregels van strofe 3 vormen de kern van het gedicht. Wat, als we alleen 
maar deze zeven versregels nemen, zouden we niet een veel korter en bovenal sterker gedicht 
overhouden? 

Na ‘Alles in de wijde omtrek wordt zichzelf, / waarachtig en geloofwaardig.’ volgt nog een 
nadrukkelijk teruggrijpen op alle in de eerdere strofen gepresenteerde begrippen en objecten. En 
strofe 4 vat het nog een keer samen. We worden als lezer niet hoog aangeslagen. Nirwana: ‘geen 
vaste kern meer willen zijn of hebben’, losraken van begeerte, van het eigen ‘sterfelijke zelf’. De 
taal stamelt, en wordt rijker aan klank: ‘leven’ – ‘even’ , ‘ongezocht’ – ‘krocht’. Wat een 
ongelofelijk lelijk woord om dit gedicht mee te eindigen. Zou de dichter tegengif gezocht hebben 
tegen al te hoogdravende gedachten en formuleringen? Zoals ze ook het gedicht een vreemde titel 
meegeeft: ‘periferie’, buitenkant, wijde omtrek. 

In het gedicht ‘Periferie’ onderzoekt de dichter in een sterk schematische opzet het begrip ‘kern’, 
om uit te komen bij het verlangen vrij te komen van de natuurwetten, deze kern los te laten. Een 
mooie gedachte. Maak daar maar eens poëzie van. 
 

___ 
  
 
 
Verzonnen grond 
Désanne van Brederode  
Uitgeverij Querido 
ISBN 9789021412955 
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EI 121: Elfie Tromp – Zout vocht 
  

Ik zag het water en ging 

zonder twijfel, armen wijd 

mijn flanken bleken kieuwen 

ik leerde anders ademhalen 

zag doorzichtige vissen 

vond wrakken en schatten 

er zwermden schaduwen om mij heen 

haaien noemde ik zeemeerminnen 

ik weet nu dat de bodem niets is om te vrezen 

op een dag dreef ik omhoog 

waarom weet ik niet 

het licht was schel 

de mensen waren bleek 

en blij om mij 

ik spartelde dankbaar terug 

in hun handen 
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Gepubliceerd op: maandag 29 oktober 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De titel duidt op een zoute vloeistof. In eerste instantie kunnen we dan denken aan ‘water’ (v1), in 
het bijzonder is zeewater ‘zout’. Het is ongebruikelijk dit soort grote hoeveelheden vloeistof aan te 
duiden als ‘vocht’. We kunnen denken aan een zoutoplossing tegen een verstopte neus, maar dat 
heeft weinig relatie tot het gedicht, behalve misschien op het abstracte niveau van “genezing”. We 
kunnen ook denken aan traanvocht, dat is ook zout. Het idee van huilen dat dit oproept, past wel 
bij het gedicht. 
Maar we kunnen de titel ook opvatten als een zelfstandig naamwoord met een werkwoord in de 
onvoltooid verleden tijd: het ‘zout’ dat ‘vocht’. Het idee van vechten is niet zo gek in verband met 
het gedicht. 

Zoals we de titel op meerdere manieren kunnen zien, zo ook het verhaal van dit gedicht. Het 
begint met een duik, gevolgd door een verblijf in een wereld onder water, en tenslotte een 
terugkeer bij ‘de mensen’. Misschien moeten we het gewoon zien als een droom. De plotselinge 
verandering in een vis (of in ieder geval een wezen met ‘kieuwen’) en de sprookjesachtige sfeer 
onder water (‘doorzichtige vissen’, ‘wrakken en schatten’, ‘zeemeerminnen’) nodigen daartoe uit. 

Maar we kunnen het gedicht ook opvatten als een moeilijke periode van zelfonderzoek die leidt 
tot wedergeboorte. Het ‘ik leerde anders ademhalen’ (met de ‘flanken’) doet denken aan de 
beoefening van yoga. De duik in het water staat in deze lezing symbool voor het duiken in de eigen 
psyche en het eigen verleden. Misschien dat het gedicht daarom in de onvoltooid verleden tijd 
staat. Daar vindt de ‘ik’ bedreigingen (‘schaduwen’, ‘haaien’) en zaken die niet meer voldoen 
(‘wrakken’), maar ontdekt ook waardevolle dingen of mensen (‘schatten’). De ‘ik’ bereikt ‘de 
bodem’ van de put en overwint angsten (‘niets (…) om te vrezen’). 
Eenmaal zover keert de ‘ik’ ‘op een dag’ weer terug in ‘het licht’ en onder ‘de mensen’. Gelukkig 
zijn die ‘blij om mij’. 
Opvallend is dat het begin van de periode, de duik, een bewuste actie van de ‘ik’ is: ij ‘ging / 
zonder twijfel’. Het einde is dat niet: de ‘ik’ ‘dreef’ passief en ‘waarom weet ik niet’. De terugkeer, 
de wedergeboorte, overkomt de ‘ik’. Hoewel de keuze om het water te verlaten weer een actief 
spartelen vereist en daarmee weer een bewuste keuze lijkt. 

We kunnen het verhaal ook zien als de duik in een gedicht (of iets algemener: tekst, verhaal) en 
daaruit weer boven komen. De sprookjesachtige wereld pleit daarvoor. Ook dat dingen kunnen 
veranderen door andere woorden te gebruiken (‘haaien noemde ik zeemeerminnen’). En 
natuurlijk dat de duik in ‘het water’ precies het begin is van dit specifieke gedicht en het verlaten 
van het water precies het einde. 

Het gedicht is een open structuur. Het vermijdt specificiteit. Het gebruikt cultureel gemeengoed 
dat we kennen van sprookjes en Disneyfilms. Wat de moeilijke periode van de ‘ik’ precies zou 
moeten zijn, wordt niet duidelijk. Dat is tevens de kracht van het gedicht. De structuur is 
toepasbaar op (of zo u wilt herkenbaar in) meerdere scenario’s. De onderdompeling waar de ‘ik’ 
gelouterd uitkomt: het is een oervorm van verhalen. Dit gedicht verbindt door deze oervorm het 
verleden met het heden, het gedeeld culturele met het persoonlijke, en kijkt ermee naar de 
toekomst. 
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___ 
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EI 122: J.A. dèr Mouw – Onwillig willig 
blind voor wereldglans 
  

Onwillig willig blind voor wereldglans 

Kroop ‘k, rups, door ’t filosofisch oerwoud graag: 

Door wijd, mefitisch duister woei geen vlaag, 

Boorde geen schoonheid, scheef, haar zonneglans; 

Dradr’ig, soms-geurg duits, steeds-kleurig frans 

Vulde met vezels mijn begeer’ge maag, 

Afschrikkend vaak, vaak lokkend mijn geknaag: 

Baumgarten, Fichte, Strauss en Rosenkranz. 

Toen kwam, stormend, mijn najaar; en ik spon 

Uit eindeloze vaalheid van verdriet 

Me een wereld-buitensluitende kokon; 

En wachtte stil. Tot ik de pop verliet. 

Nu vlinder ‘k door natuur en eigen lied, 

Uw koninginnepage, O Brahman’s Zon! 
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Gepubliceerd op: maandag 5 november 2018   

door: Remco Ekkers 

 

De dichter Dèr Mouw beleefde in zijn jeugd de eenheid van alles. Hij streefde in zijn filosofie en 
mystiek, beïnvloed door de Indische Oepanishads, naar een herstel van die eenheid. Leven is 
lijden aan de gespletenheid. Vanwege zijn streven naar verlossing uit die gescheidenheid, de 
tweeheid, koos hij als pseudoniem A-dvaita (niet twee). 
Brahman is de naam voor de ultieme, onveranderlijke “werkelijkheid”, die uit het zuiver zijn en 
bewustzijn bestaat. 

Dit gedicht bezingt de overgang van de filosoof naar de dichter: van kruipende, vretende ‘rups’ tot 
vrije, juichende ‘vlinder’. 
Droogstoppel zou zeggen: ja, wat is het nou, ‘willig’ of ‘onwillig’? Hij heeft niet het besef dat we 
willen en niet willen tegelijk of dat we dachten niet te willen, maar uiteindelijk toch wilden. 
‘Onwillig’ kan ook “schoorvoetend” betekenen. Het benadrukt het gecompliceerde gevoel 
tegenover de roem, die de filosoof kenmerkte. 

De ‘ik’ was blind voor de zon die uiteindelijk – en hij jubelde – doorbrak, aan het slot van het 
gedicht. Hij vrat zich aanvankelijk door filosofische theorieën van realisme en idealisme en 
solipsisme (de opvatting dat er geen werkelijkheid bestaat buiten de waarnemer) naar 
transcendentaal realisme (natuur en God zijn één). Zijn tocht door de filosofie wordt nogal 
afschrikwekkend beschreven: ‘duister’, stinkend, zonder frisse lucht, zonder ‘schoonheid’. Toch 
was de zoektocht voedzaam. De filosofen die hij noemt zijn van de negentiende eeuw hebben allen 
iets te maken met idealisme. Ze zijn allen Duits, hun namen hebben alle iets vegetatiefs. De vierde 
rijmt vreemd genoeg op ‘steeds-kleurig frans’. 

Na de wending (‘stormend’!) spint hij zich in en wacht tot hij als vlinder naar buiten komt. 
Afscheid van de filosofie, komst als dichter. (Al schreef hij in zijn jeugd eerder gedichten.) En 
meteen blijkt hij kundig met het omarmend rijm in de twee kwatrijnen en het rijmschema aba, 
bba in de terzetten. Ook de klankwerking en het ritme wijzen op meesterschap. 
___ 

  
 
 
Mijn taalorkest 
een ruime keuze uit ‘Brahman’  
J.A. dèr Mouw  
samengesteld door Jan Kuiper  
Uitgeverij Vantilt 
ISBN 9789460043819 
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EI 123: Wibo Kosters – ambulance blues 
  

in mijn zandbakdagen 

zat magie in de grond 

galmden de motoren van de ijsselschepen 

als doemprofeten 

over de nieuwbouwwijken 

terwijl ik scheefgroeide 

kroop je onder het maaiveld 

leek je zonder make-up niet te bestaan 

ik zei niets 

ging gewoonweg 

over de jaagpaden van 

mijn jeugd de wereld in 

ik leerde mijn hoofd te stoten 

en te troosten maar niet 

hoe te blijven 

kende de ongelukkige vrouwen 

beter dan ik mezelf kende 

de kinderen het schreeuwen 

ik las sprookjes voor 

tot ik ziek werd van mezelf 

ik wist niks maar kende 

alle crisisnummers uit mijn hoofd 

als ik ambulances zag 

fietste ik sneller naar huis 

en op een dag voorgoed voorbij 

ik lees in de privéadvertenties 

dat een detective vermiste dingen opspoort 

ik bel ik wil mijn jeugd terug 
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hij zegt dat alles onderling verbonden is 

vertelt me waar mijn autosleutels liggen 

mijn interne criticus en ik 

kijken door de gebarsten voorruit 

alsof jij het beter doet zeg ik 

die nacht droom ik van ziekenhuizen en de maagpompen 

waarvan ik de codering als mantra prevelde 

ik word een man van leugens besluit ik 

die zo hoog reiken dat ik niet meer te zien ben 

misschien dat we elkaar tegenkomen 

en dat ik dan 

maar ik hoop het niet 

op reünies houd ik de sfeer erin 

voor een steeds legere zaal 

als ik buiten kom zijn de cafés leeg 

de perrons verlaten 

zelfs de klokken zijn naar huis 

alleen bij het busstation brandt nog licht 

en de speakers zeggen 

dat we het niets snel naderen en hoe je dat soms vergeet 

en er daarom iemand nodig is 

om je dat te vertellen 

er is een man die voor iedereen 

een andere leugen heeft 

zichzelf vergeet 

ik zie hem vaak we zeggen elkaar 

dat het goed komt allemaal 
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Gepubliceerd op: vrijdag 9 november 2018   

door: Eric van Loo 

 

Het gedicht ‘ambulance blues’ uit de debuutbundel van Wibo Kosters ademt de sfeer van een 
coming of age verhaal. Het is opgebouwd uit elf vijfregelige strofen, maar heeft verder alle 
kenmerken van het vrije vers: onregelmatige regellengte, geen vast metrum of gebruik van rijm. 

Het neologisme ‘zandbakdagen’ roept het beeld op van een kleuter, voor wie de wereld nog vol is 
van geheimen en verrassingen (‘magie in de grond’). Maar opgroeien is pijnlijk. De ik groeit op en 
groeit scheef. Hij vertrekt. Tenminste, zo lijkt het: ‘ik zei niets / ging gewoon weg’. Maar dat staat 
er niet, ‘gewoonweg’ is aan elkaar geschreven, de zin loopt door in de volgende strofe. 

De ‘jaagpaden van / mijn jeugd‘ grijpt terug op de rivier, de IJssel. Maar het jagen heeft ook 
betrekking op de man, die (vergeefs) op zoek is naar liefde: hoe te blijven? Dit wordt verder 
uitgewerkt in de vierde strofe. De ‘ik’ leest ‘sprookjes voor’, waarschijnlijk aan de kinderen van 
zijn vriendin(nen). Maar hij probeert ook tegen beter weten in zichzelf in een sprookje te laten 
geloven. 

Ik weet niks van deze dichter, ik probeer een onbevangen eerste indruk van dit gedicht te geven. 
Strofe vijf borduurt voort op ‘ziek van mezelf’. Het gaat niet goed met de ‘ik’, of hij de 
‘crisisnummers’ nu voor zichzelf of voor de ‘ongelukkige vrouwen’ nodig heeft. Middenin deze 
vijfde strofe komt een ambulance voorbij. Heeft het gedicht daar zijn titel aan ontleend? 

De zesde strofe ademt een surrealistische sfeer. De ‘ik’ is inmiddels volwassen geworden, en 
verlangt terug naar zijn jeugd. Misschien is er een ‘detective’ die de ‘verloren tijd’ kan 
terugvinden. Vindt de dichter dit ook te vergezocht? Zijn ‘interne criticus’ denkt misschien van 
wel. Een vondst, om deze tegenstem op zo’n manier op te voeren. 

De ‘ik’ lijkt te willen breken met deze stem, met wat hij in zijn leven heeft nagestreefd. Dan maar 
liever in een leugen leven. Het levert voor korte tijd een goed gevoel op, maar met de ‘legere zaal’ 
en de ‘verlaten’ ‘perrons’ lijkt hij ook in een isolement te belanden. Hij verlangt naar iemand die 
hem de waarheid vertelt, desnoods een speaker op het ‘busstation’. 

De negende en tiende strofe doen me denken aan de schilderijen van Delvaux, wat goed past bij 
de eerder geschetste surrealistische sfeer. 
Is de laatste strofe een verwijzing naar ‘de schielijke oplichter’ van Lucebert? De slotregels zijn 
sterk. Bij ‘ik zie hem vaak’ denk ik onmiddellijk: wanneer je in de spiegel kijkt. Of de dichter dit 
nu bedoeld heeft of niet. 

Tot zover de eerste indruk van het gedicht. Maar er is meer. Als motto van de bundel koos Wibo 
Kosters voor een citaat van Neil Young: “I am a lonely visitor / I came too late to cause a stir”. Ook 
in het hier besproken gedicht speelt een tekst van Neil Young een grote rol. Ambulance Blues is 
het laatste nummer van diens legendarische album On the Beach (1974). De laatste “strofe” van 
deze song: 

I never knew a man could tell so many lies 
He had a different story for every set of eyes 
How can he remember who he’s talking to? 
Cause I know it ain’t me, and hope it isn’t you. 

Young schiet hier uit zijn slof tegen Richard Nixon, en politici in het algemeen. We zien dat 
Kosters de songtekst verre van letterlijk vertaald heeft. De formulering ‘voor iedereen / een 
andere leugen’ is net iets nadrukkelijker dan “a different story for every set of eyes”. En het “How 
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can he remember” komt bij Kosters terug als ‘zichzelf vergeet’, zichzelf voorbijloopt. Kosters 
eindigt ironisch, alsof de leugen toch succes heeft, terwijl Young na zijn felle kritiek op politici de 
argeloze luisteraar de vraag stelt, in hoeverre hij/zij zichzelf in de geschetste leugenachtigheid 
herkent. 

Omdat ik me eigenlijk alleen het laatste couplet van de song van Neil Young goed kon herinneren, 
heb ik de songtekst opgezocht en naast het gedicht van Wibo Kosters gelegd. De teksten lopen op 
een bijzondere manier parallel. Het gedicht van Kosters blijkt vol verwijzingen naar de 
songtekst te zitten, die op een associatieve en creatieve manier verwerkt zijn. Een kleine greep: 

galmden de motoren van de ijsselschepen – The riverboat was rockin’ in the rain 

over de jaagpaden van mijn jeugd – All along the Navajo Trail 

misschien dat we elkaar tegenkomen – We could get together for some scenes 

en er daarom iemand nodig is om je dat te vertellen – And there ain’t nothin’ like a friend 
Who can tell you you’re just pissin’ in the wind. 

Nu begrijpen we ook dat de ‘zandbakdagen’ uit de eerste versregel verwijzen naar het album On 
the Beach. De illustratie bij dit gedicht (de bundel Inwoner is rijkelijk voorzien van illustraties 
van de hand van de broer van de dichter) is duidelijk geïnspireerd op de albumhoes uit 1974. 

Verandert deze kennis onze lezing van het gedicht? Is het gedicht slechts een vertaling van de 
songtekst van Neil Young? Ik denk het niet. Ik lees ‘ambulance blues’ als een zeer persoonlijk 
portret, dat geschreven is op het raamwerk van een songtekst die misschien wel de soundtrack 
van een leven is. Neil Young zingt vaak het hart uit zijn lijf, met compromisloze teksten en 
scheurende vocalen. Hij was nog geen dertig toen hij met Ambulance Blues terugkeek op zijn 
eerste jaren van teleurstelling en succes. De dichter lijkt een veel grotere tijdsspanne te bezingen. 
Hij heeft de songtekst als uitgangspunt genomen voor een eigen verhaal, dat de lezer regelmatig 
bij de keel grijpt. 
___ 
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EI 124: F. Harmsen van Beek – Zo rauw 
  

Zo rauw 

gaat het toe op die rampzalige terreinen, waar 

de geraffineerde gekkin spreekt tot de kruidenier: 

Dokter, als mijn geliefde komt zal ik de teergeworden 

kersetakken breken en de wimpels verbranden van 

mijn wispelturigheid. O als hij komt, die onder 

hevig is aan mijn bevalligheid en zich mijn zinnen 

ontbinden als loze leliebladeren, zal ik betalen 

overvloediger dan bloeiend ik, want God weet dat geld 

is als zaad en het is beter te geven dan te ontvangen… 

(Maar in een bel boven zijn kop verschijnt het: lul 

maar raak) en zij, nog razender: een oude merrie heeft 

een trap gekregen waarvan ik niet genezen ben, ik heb 

het zelf gelezen, waar Aristoteles van Plato schrijft, 

en hij: dat kan wel zijn maar ik heb iets gegeven en 

niets terug gekregen en zij: mijn vader! en hij: mijn 

geld! en zij getroubleerd: ik zweer u, als de maan 

week is en heel wit zal ik het geven: ik, toch zelf 

een wassende maan, een zwellende witkalfslederen 

beurs vol pure ongerechtigheid, dat is dus afgesproken? 

Dus klimt hij op zijn schitterende schat, zijn bakfiets- 

dier dat hem terugvoert in het naburig proper dorp, 

het hoofd vol geuren van vuilnis, koninklijke stallen en 
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Hasekamps onvolprezen oude genever. Maar de maan- 

den zich vervullen, de verloofdes putten zich uit, de 

lege flessen hopen zich op en sneller steeds zich alles 

ledigt, vermindert en ontwijkt: in liefde en liefde in 

beestachtige grenzeloze onverschilligheid 
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Gepubliceerd op: maandag 12 november 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Het gedicht valt met de deur in huis, een korte regel, maar hard: ‘Zo rauw’. Het gaat over een 
kruidenier die zijn geld wil hebben. De vrouw die waren van hem heeft gekocht, staat in het krijt. 
Zij probeert hem te paaien met mooie beloften. Het geld zal komen als haar geliefde komt. Zij 
spreekt in een taal die niet des kruideniers is en zij spreekt hem aan als ‘Dokter’, want hij biedt 
genezing met zijn produkten. Hij denkt: ‘Lul maar raak.’ Hij wil zijn geld. Zij belooft het als de 
maan vol is. De man stapt op zijn fiets en vertrekt. Het zal nog maanden duren. 

Zo’n verhaaltje is bijna niks voor een gedicht, maar F. Harmsen van Beek maakt er een treurig 
juweeltje van. Dat doet ze door plechtstatige taal tegenover straattaal te zetten, door hyperbolen 
te gebruiken die haar situatie beschrijven (‘rampzalige terreinen’), door verrassende beelden te 
gebruiken, door de stijlfiguur apostrofe (‘O als hij komt’), door enjambementen. (Zij breekt een 
woord in tweeën: ‘onder / hevig’, waardoor extra betekenissen doorklinken. De geliefde is ‘onder 
water’; hij is volgens haar ‘hevig’ verliefd, sterk onder de indruk van haar ‘bevalligheid’.) 

Ze begint met zelfspot (‘geraffineerde gekkin’) Ze gebruikt wonderlijke, maar cynische 
vergelijkingen: ‘geld / is als zaad en het is beter te geven dan te ontvangen’. Zij presenteert zich als 
slachtoffer en laat daarbij gebeurtenissen verschuiven, waarbij zij zich identificeert met ‘een oude 
merrie die een trap heeft gekregen waarvan ik niet genezen ben.’ Zij probeert de kruidenier te 
imponeren met filosofische kennis. Tenslotte voert ze haar vader op en beweert ze op een 
metaforische wijze dat ze zwanger is. (zelf / een zwellende maan) Die gepretendeerde 
zwangerschap is op zichzelf weer heel treurig, want zij is ‘een zwellende witkalfslederen // beurs 
vol pure ongerechtigheid’. Ze lijkt maar wat aan te rotzooien met de liefde. En dan: ‘dat is dus 
afgesproken?’ 
Ze vergelijkt dingen met dieren (‘bakfiets- / dier). Ze eindigt het gedicht zeer lyrisch, maar met 
een treurige antithese: ‘liefde en beestachtige grenzeloze onverschilligheid’, want ze weet dat die 
geliefde niet meer zal komen. De lezer denkt terug aan de eerste regel. 

De vrouw neemt zich voor haar ‘wispelturigheid’ aan te pakken, maar hoe zegt ze dat? ‘de 
teergeworden / kersetakken breken en de wimpels verbranden’. 
De geliefde is van haar onder de indruk, maar als gevolg daarvan ‘ontbinden’ ‘zich mijn zinnen’ 
‘als loze leliebladeren’. Weer die zelfspot. Ze wil betalen, ‘overvloediger’ dan in de liefde of seks. 
Ze doet zielig. 
Het woord ‘beurs’ voor buik of baarmoeder verwijst ook naar geld. Er is de tegenstelling tussen de 
plaats waar dit zich, bij haar, afspeelt en het dorp, dat spottend ‘proper’ wordt genoemd. De 
kruidenier ruikt vuilnis, stront en jenever. 

Is het nodig dat je weet van Jagtlust, van de talrijke verloofdes van F. Harmsen van Beek? Nee, 
het gedicht is duidelijk genoeg. 
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Over F. Harmsen van Beek verscheen onlangs een biografie 
door Maaike Meijer onder de titel Hemelse mevrouw 
Frederike 

 

  

  

https://www.dbnl.org/tekst/harm009geac02_01/harm009geac02_01.pdf
https://www.debezigebij.nl/boeken/hemelse-mevrouw-frederike/
https://www.debezigebij.nl/boeken/hemelse-mevrouw-frederike/
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EI 125: Katelijne Brouwer – 
Luchtbegrafenis 
  

Hoe je danste voor de gier die zich verveelde, 

net zolang je jas uitsloeg tot hij zijn vleugels, 

jij je vingers spreidde, hij zijn pennen, jij de inkt 

en samen dansten jullie, ieder aan zijn eigen kant 

van het hek. Hoe jullie dansten. Hoe jij schetste. 

Je bent nog steeds dichtbij als ik bij de vale gieren sta 

en die grote vleugels zie, hun blote nekken met koppen 

die verdwijnen in het vlees van een karkas. 

Hoe je dan je jas opendoet, de sleetse beige Burberry 

met de geruite binnenkant. Hoe je hurkt voor het gaas, 

je hoofd beweegt en wordt gezien door die ene 

vale gier. Hoe je hurkt en hipt, de gier hipt 

met je mee. Zo danst er niemand meer. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 16 november 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat gebeurt er in dit gedicht? Deze toch eenvoudige vraag kunnen we op meerdere nivo’s 
beantwoorden. 

Er zijn ‘vale gieren’, er is een ‘hek’ en ‘gaas’. We lijken in een dierentuin te zijn, waar ‘vale gieren’ 
achter een stevige constructie van ‘gaas’ zitten. Er is een ‘je’ die ‘vingers’ heeft en een ‘jas’ draagt 
en die ‘schetste’. Blijkbaar is de ‘je’ een mens. Daarnaast is er ‘die ene / vale gier’ ‘die zich 
verveelde’ waarmee de ‘je’ een interactie heeft die de verteller beschrijft als ‘jullie dansten’. 
De ‘je’ doet het natuurlijke gedrag van vogels na om reactie uit te lokken bij de ‘gier’. Die gaat dat 
nadoen weer nadoen. Het doel van de ‘je’ is blijkbaar om daar tekeningen van te maken 
(‘schetste’). 

In de tweede strofe gebeuren er twee belangrijke dingen. Er komt een ‘ik’ in beeld die ook ‘bij de 
vale gieren’ staat. Komt dat omdat het gedrag van de ‘je’ de aandacht trok? Of waren de ‘gieren’ 
gewoon aan de beurt in de ronde door de dierentuin? Hoe dan ook, het gedicht schakelt in deze 
strofe over van de onvoltooid verleden tijd naar de onvoltooid tegenwoordige tijd. Vanaf het 
moment dat de ‘ik’ erbij komt, zitten we in de tegenwoordige tijd. De tegenstelling mens-natuur 
wordt hier benadrukt door de ‘blote nekken’ van de ‘gieren’ te noemen. Dit contrasteert met de 
kleding van de ‘je’ die in de andere strofen wordt genoemd. 

Maar er is meer in dit gedicht dan het complexe contrast en samenspel tussen mens en natuur. 
We kunnen het gedicht symbolisch benaderen. De ‘gieren’ zien we als “voorboden van de dood”. 
We kunnen ze zien bij dieren die bijna dood zijn. Ze wachten geduldig en als het dier eenmaal 
dood is, eten ze van het vlees. De tweede strofe beschrijft dit gedrag. Het is deze associatie met de 
dood waardoor de titel beter bij het gedicht past. ‘Luchtbegrafenis’ lijkt een contradictio in 
terminis, want we begraven niet in de lucht maar in aarde. Slaat de ‘lucht-‘ op de mogelijkheid tot 
vliegen die de ‘vleugels’ geven? En wie wordt er eigenlijk begraven? Danst de ‘je’ met de Dood? 
Betekent dat ‘Zo danst er niemand meer’ aan het einde dat de ‘je’ dood is? Is de derde strofe een 
soort herinneringsvisioen dat de ‘ik’ ziet bij de ‘-begrafenis’ van de ‘je’? 

En dan is er nog de dimensie van de kunst. De ‘je’ die ‘inkt’ gebruikte en ‘schetste’. Nu is 
“schetsen” volgens Van Dale 1 in hoofdlijnen tekenen, schilderen 2 kort beschrijven met woorden. 
De dans van de ‘je’ met ‘die ene vale gier’ kunnen we ook zien als de interactie tussen schrijver en 
lezer ‘ieder aan zijn eigen kant’. De tekst is daarbij het ‘hek’. En inderdaad kunnen we met een 
beetje goede wil de vorm van dit gedicht zien als een ‘hek’ op zijn kant. Slaat de ‘-begrafenis’ in 
deze lezing op de dood van de auteur? 
Maar de vorm van het gedicht kunnen we ook zien als een vogel. De eerste en de derde strofe zijn 
daarbij de vleugels. De tweede strofe het lijf waarvan de middelste en langste versregel eindigt 
met ‘koppen’. 
Het gedicht slaat zijn ‘vleugels’ uit, zoals de ‘gier’ deed en zoals de ‘je’ met de ‘jas’ deed. 
Het gedicht vliegt de vrije ‘lucht-‘ in waar herinnering, verbeelding, en betekenissen alle ruimte 
krijgen. 
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EI 126: Rodaan Al Galidi – Een bij 
  

 

Een bij landde op mijn borst 

en viel dood. 

Is de bloem in mij 

nog steeds 

giftig? 
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Gepubliceerd op: maandag 19 november 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het is een treurig gedicht. 

Er zijn duidelijk twee delen. De eerste twee versregels vormen samen een zin. Die staat in de 
onvoltooid verleden tijd en verhaalt over een voorval: ‘een bij’ ‘viel dood’. De laatste drie 
versregels vormen samen ook een zin. Die staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd en stelt een 
vraag: ‘is de bloem’ ‘giftig?’. 

We kunnen ons afvragen hoeveel tijd er tussen deze twee zinnen zit. En of er sprake is van twee 
tijden, of drie. 
Er kan een lange tijd tussen de twee zinnen zitten. De “ik” moet in het heden denken aan de bij 
die dood viel en vraagt zich daarbij af of ij ‘nog steeds’ ‘giftig’ is. 
Er kan ook een korte tijd tussen de twee zinnen zitten. Het voorval met de bij doet de “ik” denken 
aan een ander voorval langer geleden waarvan ij zichzelf ook de schuld geeft en vraagt zich af of ij 
‘nog steeds’ giftig is nu de ‘bij’ ook al ‘dood’ valt. 

We kunnen ons nog een andere vraag stellen over de relatie tussen de twee zinnen. Zijn beide 
metaforisch, of slechts één, of geen? Was er letterlijk een ‘bij’ die ‘dood’ ‘viel’? Dat is niet erg 
waarschijnlijk, maar het kan. In de tweede zin lijkt de giftige ‘bloem’ in ieder geval metaforisch, 
tenzij de “ik” niet een mens is. Maar dan zou ‘mijn borst’ in v1 weer een metafoor zijn. Misschien 
leidt het letterlijke voorval met de ‘bij’ de “ik” tot de metafoor van de ‘bloem’. Misschien ook is de 
eerste zin een metaforische beschrijving van een voorval en gaat de tweede zin mee in die 
metafoor. 

In dit geval komt de metafoor dicht bij symboliek. Een gedicht over ‘een bij’ en ‘de bloem’ komt 
dicht bij het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Het verhaal dat we onze kinderen vroeger 
vertelden over voortplanting. Het voorval uit het verleden dat zowel door het tijdsaspect als door 
metaforiek “verbloemd” wordt, lijkt zo te maken te hebben met een liefdesrelatie of een kind (of 
allebei). Daarmee is, gezien het ‘en viel dood’ in v2, iets verkeerd gelopen. 

De “ik” geeft zichzelf daarvan de schuld. Opvallend is dat de “ik” in beide zinnen passief is. De 
schuld ligt bij ‘de bloem in mij’, blijkbaar iets wat niet te veranderen is. Het ligt aan de aard, de 
in’borst’ van de “ik”. Maar had de “ik” niet iets kunnen doen om de ‘bij’ niet te laten landen? 

Er is overigens een andere interpretatie mogelijk. Daarbij staat de passieve “ik” voor de hele 
mensheid en de ‘bloem’ voor het resultaat van groei. De ‘bij’ die ‘dood’ ‘viel’ refereert hier aan 
de bedreiging van de bijenpopulatie die grote gevolgen voor mens en milieu kan hebben. Het 
‘giftig’ verwijst in dit verband naar pesticiden. 

Nog even over de vorm van het gedicht. Beide zinnen zijn opgeschreven in afnemende 
verslengtes. Daarbij is v2 korter dan v3. Hierdoor krijgt het gedichtje de vorm van een halve 
doorsnede van een bloem, waarbij v1 als een kroonblad over het kelkblad van v3 groeit. De laatste 
versregel ‘giftig?’ vormt hierbij het begin van de steel. 
 

De vraag naar de giftigheid van de kern vormt de basis van dit gedicht. 
 

  

https://www.nu.nl/weekend/5228345/gaat-niet-goed-met-bijen-en-kan-catastrofaal-economie.html
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EI 127: Sybren Polet – Poe’s Eureka, een 
hommage 
  

1 

Oneindigheid als een gedachte aan een gedachte, 

een oneindig’ ondenkbare gedachte, 

met de schommelende verbeeldingskracht, 

een die groeit & krimpt, 

middelpuntig noch uitmiddelpuntig. 

Een universeel raadsel dus, geschikt 

voor de diepzinnige inktvis 

en zijn omwolktheden. 

* 

De interstellaire detective, eeuwig op zoek 

naar de verborgen kosmische dader, 

medeveroorzaker 

van de inktwolken waarin we verkeren: 

donkere materie als duistere rede 

en omgekeerd. 

2 

Iedere ster een titanisch atoom: 

steratomen die naar elkaar toe bewegen 

en zullen opgaan in oneindige dichtheid 

als uitingsvorm van een oneindig verdichte geest. 

Waarna zich een nieuw universum zal ontvouwen. 

In ons een vaag vermoeden 

van vorige universa. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 23 november 2018   

door: Remco Ekkers 

 

Het is heel bijzonder dat Poe in 1848 in een essay over het materiële en spirituele 
universum verkondigde dat het heelal was ontstaan door een explosie. Bovendien beweerde hij 
dat het heelal uitdijt en uiteindelijk weer krimpt. Dit was lang voordat de grote natuurkundigen 
tot soorgelijke opvattingen kwamen. Sybren Polet schreef ‘een hommage’, waarmee zijn laatste, 
posthume, bundel opent. 

Behalve dat dit gedicht een mogelijke beschrijving is van de kosmos, is het een kenschets van de 
schrijfwijze van Polets gedichten. Hij gebruikt natuurkundige beeldspraak, op het centrum gericht 
én excentrisch. Een geliefde stijlfiguur is de antithese. 

Het gedicht bestaat uit groepen zelfstandige naamwoorden, die nader gespecificeerd worden. 
‘Oneindigheid als een gedachte aan een gedachte’: duizelingwekkend dus en dan ook nog ‘een 
oneindig’ ondenkbare gedachte’. Daar hebben we een oxymoron: een oneindige gedachte en een 
oneindig ondenkbare gedachte. Dit wordt verder uitgewerkt ‘met de schommelende 
verbeeldingskracht, / een die groeit & krimpt’. Het &-teken is typisch voor de zestiger jaren. 

Het ‘raadsel’ is ‘universeel’, ‘geschikt / voor de diepzinnige inktvis’, de dichter. Dan volgen enkele 
spaties op de volgende regel. Dit suggereert een zekere openheid. Het ‘raadsel’ is duister door de 
metaforische inkt die om de gedachte wolkt. De dichter is als de natuurkundige een ‘interstellaire 
detective’, op zoek naar een goddelijk (?) principe, ‘de verborgen kosmische dader’. Hij vergelijkt 
de nog steeds onbekende ‘donkere materie’ met de ‘duistere rede’, en ‘omgekeerd’. Hij vergelijkt 
een ‘ster’ met een enorm ‘atoom’. Dit doet denken aan het alchemistische “zo boven, zo beneden” 
en dan volgt een beschrijving van een verondersteld natuurkundig gebeuren. Vermoedelijk laat 
Polet dit ook gelden voor zijn gedichten. 

Polet is nogal zeker van zijn zaak. Het handschrift dat in de bundel naast het typoscript staat, 
heeft geen doorhalingen of verbeteringen, die elders in de bundel wel te vinden zijn. Mogelijk 
heeft dat te maken met de verbondenheid met de tekst van Edgar Allan Poe. Sybren Polet schrijft 
zelf in een notitie over dit gedicht: 

Het eerste deel van dit gedicht maakt gebruik van vrijwel letterlijke citaten uit Poe’s 
‘prozagedicht’ Eureka (1848) waaronder ook zijn ‘diepzinnige inktvis’. 
      Het tweede deel verwerkt het slot van Poe’s Eureka. In dit deel worden al ideeën en intuïties 
over materie en kosmos ontwikkeld die pas in de twintigste eeuw weer aan de orde komen, o.a. bij 
Einstein, die Poe’s geschrift in een vroeg stadium met bewondering las; later ontkende hij het 
eerder gelezen te hebben en deed hij er smalend over. Zie voor een Nederlandse uitgave de 
bewerking, plus interessant nawoord van René van Slooten: Eureka. een prozagedicht (2003). 
      De interstellaire detective is natuurlijk Auguste Dupin, ook Poe’s schepping. 

  

https://www.gutenberg.org/files/32037/32037-h/32037-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/32037/32037-h/32037-h.htm
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EI 128: Robbert-Jan Henkes – Gaten en 
gaatjes 
  

Andere kinderen sparen plaatjes 

Maar Zebedeus spaarde gaatjes: 

Gaatjes in zijn tanden, 

Gaatjes in het kippengaas, 

Gaatjes in zijn banden, 

Gaatjes in de gatenkaas. 

Hij had er veel van, want het rare 

Was dat niemand anders ze wou sparen: 

Zebedeus had het rijk alleen – 

Hij was gatenspaarder nummer één! 

Gaatjes in sokken, gaatjes in broeken, 

Gaatjes in rokken, gaatjes in doeken, 

Gaatjes zo klein 

Dat je ze heel goed moet zoeken, 

Al was het een gaatje van een boor: 

Hij vond er wel een plekje voor. 

Gaatjes geprikt en gaatjes versleten, 

Gaatjes geknipt en gaatjes gebeten, 

Gaatjes zo oud 

Dat ze allng zijn vergeten, 

Al is het een gaatje in een muur, 

Hij pakt alles aan vol vuur. 

En overal, in alle laatjes 

Had hij plakboeken vol gaatjes, 

Gaatjes in soorten en gaatjes in maten, 

en niet alleen gaatjes – maar ook hele gaten – 

Gaten in deuren en ramen en wanden, 

Gaten in kisten en dozen en manden, 

Onder zijn bed en in de kast, 
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En ja, dat gaf soms overlast: 

Het trapgat vulde de garage, 

Het gat op zolder gaf lekkage, 

In de tapijten en gordijnen, 

In de deuren en kozijnen 

Begonnen gaten te verschijnen… 

Dat ging zo door, tot moeder zei: 

‘Nu kan er echt geen gat meer bij! 

Weg met die dingen! ik ben het zat! 

Het is hier straks nog één groot gat! 

Ik vind zelfs gaten in de pasta! 

Morgen zijn ze werg en daarmee basta!’ 

Maar Zebedeus zei: ‘Dat nooit! 

Geen gat heb ik ooit weggegooid! 

Zou ik nu beginnen? Nee! 

als de gaten gaan, dan ga ik mee.’ 

Toen pakte de verzamelaar 

Al zijn gaten bij elkaar, 

Deed ze in een plunjezak, 

sloeg de deur dicht met een smak – 

En verdween… 
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Gepubliceerd op: maandag 26 november 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Mensen vragen wel eens wat mijn favoriete dichter is, of mijn favoriete gedicht. Ik weet nooit zo 
goed wat ik daarop moet antwoorden. Soms geef ik wel een antwoord, soms niet. Eén van mijn 
favoriete gedichten kan ik wel verklappen. Dat is A Song About Myself van John Keats. 
Bovenstaand gedicht deed me er aan denken. 

Een zelfde lichte toon, een zelfde ironie. Een zelfde speelsheid en taalplezier. Een zelfde 
meesterschap in metrum en rijm ook. In beide gedichten spelen opsommingen een grote rol. Ze 
gebruiken inspringing om de tekst visueel te structureren. Ze gaan ook allebei over een reis. 
Hier is het waarschijnlijk goed om te vermelden dat het bovenstaande gedicht deel 1 is van het 
lange epische gedicht de ongelofelijke avonturen van Zebedeus de gatenspaarder en hoe het 
met hem afliep – of niet met hem afliep – toen hij in een gat gevallen was; naar waarheid 
opgetekend en van illustraties voorzien door twee betrouwbare ooggetuigen. Deze titel lijkt 
geinspireerd op -en ook te spotten met- de roman van Jac. van Looy uit 1925 De wonderlijke 
avonturen van Zebedeus. 
Het gedicht van Robbert-Jan Henkes bestaat in totaal uit 7 delen. Voor de rest van deze 
bespreking zal ik me alleen met bovenstaande eerste deel bezighouden, dat de opmaat is tot de 
reis. 

Het spel van dit gedicht is een spel met afwezigheid. De ‘gaten en gaatjes’ zijn een ontbreken, een 
negatie van aanwezigheid. Dat kan zowel wenselijk zijn (zoals het ‘trapgat’, dat alleen functioneel 
is omdat je erdoor kunt), en het kan onwenselijk zijn (zoals de ‘gaatjes in zijn tanden’ en ‘gaatjes 
in zijn banden’). Het spel van dit gedicht laat van verschillende voorbeelden de wenselijkheid in 
het midden. Zijn de ‘gaatjes in het kippengaas’ de ‘gaten’ die de mazen vormen en daarmee een 
wezenlijk onderdeel van het ‘kippengaas’? Of zijn het ‘gaten’ daar nog in, die niet de bedoeling 
zijn? Idem met ‘gaten in deuren’: is dat “het gat van de deur”, of misschien het sleutelgat, of gaat 
het over onwenselijke gaten die in de deuren getrapt of geslagen zijn? 

Het eindrijm is steeds vol en wisselt staand en slepend af; het rijmschema is grotendeels gepaard, 
met een enkele keer gekruist rijm. Twee keer komen er in de ingesprongen delen versregels voor 
die niet een eindrijm vormen met een andere versregel (‘Gaatjes zo klein’, ‘Gaatjes zo oud’). We 
zouden kunnen zeggen dat dit twee ‘gaten’ in het rijmschema van het gedicht zijn. 
Het gedicht is metrisch grotendeels gebouwd op de jambe, maar schakelt geregeld over op de 
dactylus. Dat gebeurt o.a. in de opsommingen van ‘gaten en gaatjes’ in de ingesprongen delen, 
m.u.v. de eerste keer. 

Die ingesprongen delen vormen zo een opvallend element van het gedicht. Ze zorgen er voor dat 
er ook in dit gedicht ‘gaten’ zitten. Daarmee halen ze het spel van ontbreken naar het gedicht zelf. 
Een belangrijk aspect daarbij is verwachting. Soms verwachten we ‘gaten en gaatjes’ en maken er 
dankbaar gebruik van, soms verwachten we ze niet en treffen ze ons onaangenaam. Het gedicht 
maakt een regelmaat door steeds na 2, 4 of 6 versregels tegen de linker kantlijn met een 
ingesprongen deel te komen en wekt daarmee een verwachting bij ons lezers. Maar na vier keer, 
als we er gewend aan zijn, komt er tegen die verwachting in geen ingesprongen deel meer. Het gat 
ontbreekt. Dit is ook het punt in het gedicht waarin duidelijk wordt dat de situatie onhoudbaar is. 

Om het spel met het ontbreken te vervolmaken, besluit het gedicht met ‘En verdween…’. 
‘Zebedeus’, maar ook de lezer, gaat “down the rabbit hole”, de wereld van het gedicht in. 
 

  

https://www.rc.umd.edu/editions/poets/texts/songmyself.html
https://www.dbnl.org/tekst/looy001wond01_01/index.php
https://www.dbnl.org/tekst/looy001wond01_01/index.php
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EI 129: Moya De Feyter – Mijn ogen zijn 
nog nooit zo transparant geweest 
  

in gedachten vertel ik de moeder van mijn moeder 

hoe ik vannacht in een donker bos kronkelend 

naar huid zocht en alle wortels 

met dure wijn heb ingesmeerd 

of zij ooit tegen een boom werd genomen 

of de twijgen schuurden, ze dagen daarna nog 

blaadjes uit zichzelf kon plukken 
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Gepubliceerd op: maandag 3 december 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De ‘ogen’, zo zeggen we, zijn de spiegels van de ziel. In deze titel zijn ze ‘nog nooit zo transparant 
geweest’. We kijken er doorheen, recht ‘in gedachten’ van de ‘ik’. 

Wat volgt is dan ook een ontboezeming die niet veel mensen met hun oma zullen delen. Misschien 
dat de ‘ik’ daarom het alleen ‘in gedachten’ durft te vertellen. Het is een seksueel maar ook 
verward en enigszins absurd verhaal. Een dronken (‘wijn’) wilde nacht, waarvan de ‘ik’ zich 
misschien niet alles goed herinnert? Misschien een droom (‘vannacht’), waarmee we ook een rare 
handeling als ‘alle wortels met dure wijn (…) ingesmeerd’ kunnen verklaren. Maar we kunnen ook 
denken aan een ritueel. De ‘wijn’ kennen we uit de rituelen van de christelijke kerk. Hier lijkt het 
eerder te gaan over een natuurgodsdienst. 

De ‘wortels’ horen misschien bij de bomen van het ‘bos’. Dat ze ‘met dure wijn (…) ingesmeerd’ 
worden doet meer denken aan de bereiding van een gerecht. Daarvoor gebruiken we over het 
algemeen niet de ‘wortels’ van een ‘boom’. Van de andere kant past het goed bij de 
voedingsfunctie van die ‘wortels’. 
Het beeld van vegetatie is sterk in dit gedicht. In combinatie met het voedingsthema wijst het op 
vegetarisme. In v2 wordt een ‘bos’ geintroduceerd. Daar vallen ook dierlijke elementen onder, 
maar we zien in ons hoofd bij die term toch voornamelijk een verzameling bomen. Daarna hebben 
we ‘wortels’, ‘een boom’, ‘twijgen’ en ‘blaadjes’. Wat staan daar voor dierlijke elementen 
tegenover? Eigenlijk is ‘huid’ het enige dat expliciet genoemd wordt. Verder lijken de ‘ik’, de 
‘moeder’ en de oma menselijk te zijn en daarmee ook onder het dierlijke te vallen. Dit gedicht lijkt 
de ‘boom’ als een soort spiegel voor de mens te gebruiken. Tegelijk zowel de analogie van 
voortplanting en groei tussen mens en boom te benadrukken als het contrast tussen het 
vegetatieve en het dierlijke. 

Maar misschien is de ‘ik’ geen mens. En daarmee de moeder en de oma misschien ook niet. 
Waarom ‘zocht’ de ‘ik’ naar ‘huid’? We kunnen denken aan het ontdoen van kleding voor de seks. 
Maar misschien heeft de ‘ik’ geen ‘huid’, misschien zelfs geen lichaam. Wat is de ‘ik’ dan wel? En 
leven de ‘moeder’ en de ‘oma’ eigenlijk nog? Dat komen we niet te weten, maar het is ook een 
mogelijke verklaring waarom de ‘ik’ het verhaal ‘in gedachten’ aan de oma vertelt: in het “echt” 
kan het niet meer als ze is overleden. 
En wat is dit “echt” in dit gedicht? In hoeverre zijn we ‘in gedachten’, een domein zonder tastbare 
entiteiten? Hoe kunnen we dat rijmen met de lichamelijke sensaties van ‘kronkelend’ (v2) en ‘de 
twijgen schuurden’ (v6)? Herinneringen aan een tijd met lichaam? Hoe ‘transparant’ zijn ‘mijn 
ogen’ eigenlijk als ze alleen woorden laten zien? 

Een opvallend thema in het gedicht is vruchtbaarheid. Niet alleen verwijst het naar de 
paringsdaad (‘werd genomen’), maar benadrukt een lijn van voortplanting (‘de moeder van mijn 
moeder’). Bovendien zijn de ‘twijgen’ jonge nieuwgeboren takjes en is het beeld waarmee het 
gedicht eindigt (‘blaadjes uit zichzelf (…) plukken’) sterk gerelateerd aan geboorte. 
Het vrouwelijke element is nadrukkelijk aanwezig in dit gedicht. Of de ‘ik’ ook vrouw is, kunnen 
we niet met zekerheid zeggen. Maar moeder en oma zijn vrouwen, de vraag ‘of zij ooit tegen een 
boom werd genomen’ is expliciet vrouwelijk en is dan ook aan de oma gericht. 

De ‘moeder van mijn moeder’ is de vrouwelijke lijn van voorouders, de ‘wortels’ van de ‘ik’. De 
‘boom’ is zo ook de stamboom. De vraag ‘of zij ooit tegen een boom werd genomen’ krijgt zo een 
grimmig karakter en vraagt eigenlijk of zij een andere functie had dan de groei van de stamboom. 
De vervolgvraag ‘of de twijgen schuurden’ in hoeverre het baren en verzorgen van kinderen 
overeen kwam met haar eigen wensen en verlangens. 
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Als de ‘ogen (…) zo transparant’ zijn dat we recht ‘in gedachten’ kunnen kijken, komen we uit bij 
de kern van een persoon. Die blijkt te bestaan uit natuur, seks, voortplanting, voorouders. En 
daarmee bestaat een groot deel van die kern uit genetische en culturele baggage. Slechts een klein 
deel is echt persoonlijk. 
De kern bestaat voor een groot deel uit iets van ons allemaal. 
 

___ 
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EI 130: Liesbeth Lagemaat – Over hoe dat 
torretje 
  

hier op de tafel terechtkwam. Een heel verhaal. Maar dan moet ik eerst dat 

andere, grotere verhaal vertellen. Dát, dat was geen sprookje maar de pure 

werkelijkheid, kijk dan: een kloofje zo zacht als het woord zelf splijt nog steeds 

onze lucht. Hoger wisten ze niet, maar men wees elkaar de plek aan, voor die 

andere wereld een put. Gevallen zielen die niet ophielden met vallen. Het gat 

was, honderden honderden jaren geleden, veel groter (stel je een krater voor), 

soms tuimelden er hele groepen slechteriken tegelijk in. Doorheen, de wolken- 

sluiers dun als vitrage, doorheen, de matrassen van kapok, tot ook die weer 

kruimelden tot wufte plukken, drijvende roomsoesjes of soms zelfs haast 

bellenblaasvlokjes, de nevel kleefde op armen en benen van de vallenden. 

Dat gat moest dus dicht. Een even lumineus als eenvoudig plan kwam van 

de hoogste instantie: nu allen op de knieën, handen vouwen, ogen toe, 

het voorhoofd ten hemel geheven. En langzaam, lettergreep voor lettergreep, 

zou het Gat gesloten worden, de omgekeerde Put gedicht. – Het plan was 

perfect maar de uitvoering haperde. Te weinig knieën en handen en voor- 

hoofden beschikbaar, het leger biddenden slonk met de eeuwen. Die scheur 

daar, als een barstje in een porseleinen kom, ik zweer het je, vanmiddag 

zag ik een paar zwarte insectkleine voetzooltjes naar buiten steken. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 7 december 2018   

door: Remco Ekkers 

 

In dit gedicht doet Liesbeth Lagemaat even denken aan F.ten Harmsen van Beek. De titel loopt 
door in de tekst. Er zijn eigenzinnige woorden en grappige assonanties; dezelfde speelse 
amplificatie; lange regels in disticha, maar dit doet ook denken aan magisch realisme. 

De toon is opgewekt en vertellend, alledaags. De dichteres spreekt de lezer toe. Ze stelt tegenover 
elkaar een vreemde gebeurtenis: ‘een barstje in een porseleinen kom, ik zweer het je, vanmiddag / 
zag ik een paar zwarte insectkleine voetzooltjes naar buiten steken’ en een groter verhaal dat 
volgens haar ‘geen sprookje’ is, ‘maar de pure werkelijkheid’ en dan komt er een Jeroen Bosch-
achtige gebeurtenis. Er is nog een ‘een kloofje zo zacht als het woord zelf’: een overeenkomst 
tussen het woord en zijn betekenis enerzijds en de waarneming van het uitspreken en horen van 
dat woord anderzijds (iconisch taalgebruik). 

Er zijn mensen aan het discussiëren over een gebeurtenis. De dichteres noemt eerst het collectief: 
‘ze’ en daarna het onbepaald voornaamwoord ‘men’. Er volgt een tegenstelling: hoog in de lucht 
en vanuit een hemels perspectief een put. Men dacht vroeger dat de slechte zielen na een oordeel 
dwars door de kosmos naar beneden vielen, in een helse put. We kunnen dat lezen in Dante’s 
Inferno. 
De dichteres beschrijft de val langzaam en spottend: ‘Doorheen, de wolken- / sluiers dun als 
vitrage, doorheen, de matrassen van kapok, tot ook die weer // kruimelden tot wufte plukken, 
drijvende roomsoesjes of soms zelfs haast / bellenblaasvlokjes, de nevel kleefde op armen en 
benen van de vallenden.’ 

De spot gaat verder, eerst door de nuchtere constatering dat het gat ‘dus’ dicht moest en 
vervolgens door een zogenaamd compliment: ‘even lumineus als eenvoudig plan’ en ‘de hoogste 
instantie’ en het eenvoudige “bevel” ‘nu allen op de knieën’ etc. 
Het geheel doet denken aan het dichten van het ozongat. Met gebeden zal het niet lukken. Nu 
worden hoofdletters gekozen vanwege de verheven, metafysische betekenis: ‘Gat’ en ‘Put’. De spot 
blijft want het gaat niet zoals ‘de hoogste instantie’ wilde: ‘het leger biddenden slonk met de 
eeuwen’. Ja en dan gaat het niet lukken. 

Tenslotte komt de dichteres terug bij de eerste ongelooflijke waarneming: ‘zag ik een paar zwarte 
insectkleine voetzooltjes naar buiten steken.’ 
Een gebeurtenis die haar doet denken aan het mythische verhaal, dat ze ‘geen sprookje’ noemt, 
waarbij als “bewijs” het ‘kloofje’ geldt dat ‘nog steeds onze lucht’ ‘splijt’. 
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EI 131: Toon Tellegen – Twee vrouwen (2) 
  

Twee vrouwen, op een papieren fiets, 

de een met de arm om het middel van de ander 

ze rijden tegen een berg op, in de brandende zon, 

ze willen weten wanneer ze niet meer zullen kunnen 

                                                      en eindelijk, eindelijk gelukkig zullen zijn 

schapen juichen hen toe 

als ze boven zijn steken ze de fiets in brand 

en worden besluiteloos, idioot en heel oud. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 14 december 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Gisteren gaf ik een workshop poëzie lezen op een middelbare school. Met twee klassen 
behandelde ik bovenstaand gedicht. 

De ene klas kreeg een opdracht zoals Jeroen Dera die beschreef in Levende Talen Magazine. De 
leerlingen moesten eerst individueel en daarna in kleine groepjes de regel kiezen die ze de 
belangrijkste vonden. En natuurlijk uitleggen waarom. 

Een groepje vond de eerste versregel de belangrijkste, omdat die “meteen de mindset van het 
gedicht bepaalt. Die ‘twee vrouwen’ en de ‘papieren fiets’ blijven tot het einde”. 
Een ander groepje vond juist v3 de belangrijkste, omdat die beschrijft wat er nou eigenlijk gebeurt 
(‘ze rijden tegen een berg op’) en goed weergeeft hoeveel moeite ze moeten doen (‘tegen de berg 
op’, ‘in de brandende zon’). 
Een ander groepje vond juist de motivatie van de ‘twee vrouwen’ het belangrijkste en koos 
daarom voor v5. Die versregel geeft goed aan dat de vrouwen ernaar verlangen ‘eindelijk gelukkig 
te (..) zijn’. Voor nog een ander groepje lag de motivatie juist in het ‘willen weten’ van v4. 
Er was ook een groepje dat v6 de belangrijkste vond, want “de ‘schapen’ zijn toeschouwers die hen 
aanmoedigen en die zijn belangrijk”. 
De zevende versregel was favoriet bij weer een ander groepje, omdat ze dan bij hun doel zijn en 
het ‘middel’ waarmee ze dat hebben bereikt niet meer nodig hebben. Eén leerling dacht juist dat 
ze de ‘papieren fiets’ in brand staken zodat ze niet meer terug konden. 

Vervolgens kregen ze de opdracht een afbeelding te zoeken die ze goed bij het gedicht vonden 
passen. De meeste groepen vonden een plaatje van een papieren fiets of een brandende fiets. 
Desondanks legde niemand het verband tussen ‘de brandende zon’ en ‘de fiets in brand’. Eén 
leerling stelde zelf snel op zijn telefoon een plaatje samen met de meeste elementen uit het 
gedicht: twee oude vrouwen, op een fiets tegen een berg, een zon, twee schapen versierd met de 
woorden “juich, juich”. Een ander groepje had een plaatje van een wielrenner die bijna op de top 
was van een extreem steile berg. Dat gaf goed het fietsen en het overwinnen van moeilijkheden 
aan. De vraag welke dingen, naast de ‘fiets’ natuurlijk, in het gedicht aan wielrennen deden 
denken was evenwel een stap te ver. Zo snel konden ze blijkbaar losse woorden niet in een andere 
context plaatsen. 

De andere klas kreeg de opdracht “SPEUR ALS EEN DETECTIVE” zoals aangegeven op Hallo 
Gedicht!. Daarbij moesten de leerlingen eerst aanwijzingen uit het gedicht halen door vragen 
als Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? te beantwoorden. Vervolgens moesten ze vermoedens 
opstellen. De vragen waren snel beantwoord. Alleen Wanneer? bleek nog lastig. De ene groep 
kwam erop dat ‘in de brandende zon’ duidde op de zomer, en andere dat het waarschijnlijk ook 
middag was. Op mijn vraag of het gedicht zich eigenlijk op één tijdstip afspeelt, ontstond wat 
verwarring, maar uiteindelijk was de consensus dat het gedicht een fase kent van tegen de berg op 
fietsen, en een fase van op de top zijn. Volgens één leerling besloeg het gedicht een heel leven. 

En zo kwamen we vanzelf bij de vermoedens. De betreffende leerling vond dat “jij zelf de ene 
vrouw bent en de andere vrouw zijn je naasten, die je helpen bij opgroeien en de moeilijkheden 
die je ondervindt als je iets wilt bereiken. En uiteindelijk ga je dood.” Dat was een 
aaneenschakeling van verschillende vermoedens. Een groepje opperde het vermoeden dat de twee 
vrouwen wel eens lesbisch zouden kunnen zijn. Ze blijven immers samen, ook op een moeilijke 
reis, ook als ze de top bereikt hebben en ‘besluiteloos, idioot en heel oud’ worden. In dit verband 
spraken we met de klas ook over hoe de ‘twee vrouwen’ op de ‘fiets’ zitten: misschien is het een 
tandem, maar waarschijnlijk zit eentje voorop en trapt en zit de ander achterop ‘met de arm om 
het middel van de ander’. Dat geeft een zekere mate van intimiteit aan: deze vrouwen voelen zich 

https://www.academia.edu/37408071/Hoe_ze_maar_bleven_emmeren_tot_ik_kon_lopen_Productief_omgaan_met_interpretatieverschillen_in_het_po%C3%ABzieonderwijs._Levende_Talen_Magazine_106_2018_6_5-8
https://www.hallogedicht.nl/tipstools.html
https://www.hallogedicht.nl/tipstools.html
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comfortabel samen. (Ene leerling: “bij gewone vrienden kan dat ook”, andere leerling: “ik houd 
anders liever het zadel vast”.) 
Er was nog een andere leerling die een keten van vermoedens tot een sluitende interpretatie had 
geregen: “Die twee vrouwen staan voor iedereen. Iedereen wil de top bereiken maar dat is 
moeilijk. En als je de top bereikt, blijkt er niks te zijn.” Een andere groep had het vermoeden dat 
“het fantasie is: een papieren fiets kan niet, zeker niet met zijn tweeën erop en dan bergop. En 
schapen juichen niet”. 

Dit was voor mij een mooie aanleiding om de groepen een korte vervolgopdracht te geven: in 
hoeverre is dit een sprookje? Wat zijn de overeenkomsten met een sprookje en wat de verschillen? 
Volgens één groepje was het zeker geen sprookje want “het begint niet met Er was eens en het 
eindigt niet met En ze leefden nog lang en gelukkig“. Ze kregen bijval van een leerling uit een 
ander groepje: “Sprookjes lopen altijd goed af, en het gedicht niet”. Een andere groep vond het 
wel een sprookje, omdat “de laatste zin ook beschrijft dat ze lang leven. En het gedicht gaat ook 
over gelukkig worden.” Weer een ander groepje vond het erg op een sprookje lijken, want “er 
zitten dingen in die in het echt niet kunnen zoals de papieren fiets en de juichende schapen. En er 
zit een boodschap in, net als bij sprookjes.” 

Al met al veel indrukken over een best lastig gedicht met middelbare scholieren waarvan de 
meesten niet op poëzie zitten te wachten. 
___ 
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EI 132: Lévi Weemoedt – Visioen 
  

VISIOEN 

  

O, ik zag 

als kind al 

ons gezin 

als een 

familiegraf 

met nog 

niemand erin 
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Gepubliceerd op: maandag 24 december 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het is maar een gedichtje van 16 woorden, als we de titel meetellen. We tellen dan de uitroep ‘O’ 
aan het begin ook als een woord. 
Met die larmoyante uitroep zet het gedichtje meteen de toon. De ‘ik’ koketteert met een 
zwaarmoedigheid die ij ‘als kind al’ bezat. Aangeboren? Vroeg meegekregen vanwege 
traumatische omstandigheden? We komen van de ‘ik’ alleen te weten dat ij onderdeel was van 
‘ons gezin’. Hoe groot het gezin was en of het een stabiel gezin was, komen we niet te weten. 
Misschien is de ‘ik’ wel onderdeel van een soort Addams Family. Dat gedweep met 
zwaarmoedigheid en preoccupatie met de dood is ondanks de weinige woorden zo overdreven, dat 
we het ook als (zelf)spot kunnen opvatten. 

Het gedicht zit ongelofelijk knap in elkaar. Het omvat een heel leven door begin (‘kind’) en einde 
(‘-graf’) te benoemen. Die twee fases komen overeen met de twee strofen. In de eerste strofe staat 
de werkwoordsvorm in de onvoltooid verleden tijd. In de tweede strofe staat geen werkwoord, 
maar de strofe richt zich op de toekomst. Hoe vol het ‘familiegraf’ is ten tijde van schrijven, blijft 
onduidelijk, maar de ‘ik’ ligt er blijkbaar nog niet in. 

Het eindrijm is in dit gedicht bijzonder. Het volrijm ‘gezin’/’erin’ springt meteen in het oog en het 
oor, maar ook het halfrijm ‘zag’/’-graf’ speelt een belangrijke rol bij het verbinden van de twee 
strofen. Maar de sterkste koppeling tussen de strofen wordt misschien wel bereikt door ‘al’ (v2) / 
‘nog’ (v6). Ik ben geneigd dat een “inhoudelijk eindrijm” te noemen, in dit geval met het karakter 
van een tegenstelling. Dat ‘al’ geeft een verleden aan waarnaar vanuit de toekomst wordt gekeken. 
Dat ‘nog’ geeft een toekomst aan waarnaar vanuit het verleden wordt gekeken. 
Wat er tussenuit valt, is het heden. De leef-tijd, alles wat we tijdens ons leven meemaken. Het 
gedicht lijkt samen met de zwaarmoedige ‘ik’ aan te geven dat dat niet uitmaakt. Uiteindelijk gaan 
we toch dood. 
Zo gaat het gedicht over leegte. Het ‘-graf’ is leeg: er ligt ‘niemand’ in. Het leven is leeg, want in 
het aangezicht van de dood maakt het niet uit wat we doen. Het gedicht is leeg. Wat er allemaal 
gebeurd is, gebeurt en gaat gebeuren in alle levens van de leden van ‘ons gezin’, valt in het gedicht 
in de leegte van de witregel tussen de twee strofen. 

Er is een opvallend verschil tussen de twee strofen. De tweede strofe heeft een versregel meer. De 
meeste versregels van de tweede strofe zijn door hun laatste woorden verbonden met een 
versregel in de eerste strofe. Voor ‘als een’ aan het begin van de tweede strofe geldt dat niet. Deze 
versregel is juist verbonden via het beginwoord. Want ‘als’ is het enige woord in het gedicht dat 
twee keer voorkomt: aan het begin van v2 en v4. 
Nog een opvallend verschil: de eerste strofe bestaat uit versregels van drie lettergrepen. Het 
metrum loopt soepel en regelmatig. De tweede strofe wisselt versregels van twee lettergrepen lang 
af met versregels van vier lettergrepen lang. Het metrum wordt onregelmatig naar het einde toe. 
Daarmee wordt het onvervulde van het ‘visioen’ benadrukt. 

Die titel, ‘Visioen’, gaat natuurlijk over het beeld dat de ‘ik’ ‘als kind al’ ‘zag’. Deze titel legt 
daarnaast de nadruk op het visuele. Dus kijken we naar het gedicht. Door het centreren van de 
tekst zien we min of meer wat de ‘ik’ ‘zag’: een grafschrift op een ‘familiegraf’. 
Maar er komt nog een beeld naar voren als we naar het gedicht kijken. Dat van een primitief 
getekend zittend ‘kind’. Daarbij is de eerste strofe het hoofd dat buitenproportioneel groot is ten 
opzicht van het lijf van de tweede strofe. Het uitsteken naar beide kanten van het woord 
‘familiegraf’ vormt de armen, het uitsteken van ‘niemand erin’ op de laatste versregel de benen. 

Zo kent dit korte gedichtje ook puur visueel de tweedeling die het kenmerkt: ‘kind’ en ‘-graf’, 
begin en einde, verleden en toekomst. 
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