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Inleiding 

 
De serie Eerste Indrukken op ooteoote.nl is zich aan het ontwikkelen tot een serie die weergeeft 
wat er in de poëzie in Nederland en Vlaanderen speelt.  

Het grootste deel van de Eerste Indrukken wordt gevormd door gedichten uit recent verschenen 

bundels. (Daarbij in acht genomen dat de poëzie een langzame wereld is, dus een half jaar is 
“recent”.) Daarnaast is er steeds meer ruimte voor gedichten die nog niet in een bundel 

verschenen zijn. Zo hebben we dit jaar een gedicht van Hannah van Wieringen behandeld dat in 
een tijdschrift verscheen en enkele gedichten van Greta Monach om haar werk bij het 
poëzieminnend publiek bekendheid te geven. Ook besteden we vaker aandacht aan gedichten die 

langer geleden zijn verschenen. Daarmee kunnen we inspelen op de actualiteit. Bijvoorbeeld het 
overlijden van Tom van Deel, de poëzieweek, de discussie over Vasalis.  

Het team dat de Eerste Indrukken schrijft, is dit jaar uitgebreid met Pieter van Sterkenburg. Hij 

heeft vanaf april enthousiast mooie bijdragen geschreven en is daarmee in korte tijd een vaste 
waarde geworden. Remco en Eric zijn qua aard en hoeveelheid bijdragen ongeveer gelijk gebleven 

met vorig jaar. Daarmee verzorgen ze een substantieel deel van de inhoud van de Eerste 
Indrukken. Erik De Smedt schrijft af en toe een Eerste Indruk. Dit jaar zijn het er twee geworden 
– een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 

Helaas hebben we op dit moment geen vrouwen meer in ons team. Laten we hopen dat dit in de 
toekomst verbetert. 

Wat de verhouding mannen-vrouwen betreft: iets minder dan de helft van de besproken 

gedichten in van een vrouw (30 van de 65). Hoe dat precies komt, is niet helemaal duidelijk. Wel 
opmerkelijk: een groot deel van de bundels van vrouwelijke auteurs verscheen in en om 

november. Hierdoor is een deel dit jaar nog niet aan bod gekomen. (Poëzie is een langzame 
wereld, weet u nog?) 

Tot slot dank ik Remco, Eric, Pieter, en Erik voor hun prachtige bijdragen dit jaar. We hopen in 

2020 samen met hen weer verslag te doen van vele poëtische eerste indrukken. De wereld heeft 
het nodig. 

 

Jeroen v.d. Heuvel 
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EI 133: Veva Leye – t (o) t 
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Gepubliceerd op: maandag 7 januari 2019   

door: Erik De Smedt 

 
Bij Franse spoorwegovergangen hangt, alsof het rood en de versperring van de slagbomen niet 
volstaan, een bord met de waarschuwing ‘Un train peut en cacher un autre’. Opgelet, een 
voorbijrijdende trein kan een andere trein aan het oog onttrekken. Dichter bij huis: ‘Lees maar, er 
staat niet wat er staat’ (Martinus Nijhoff). 

De titel van Veva Leyes bundel HAP AX LE GO ME NON kun je gebundeld of aan stukken gehakt 
lezen: ‘hapax legomenon’: een woord dat in een taal of in het oeuvre van een schrijver slechts 
eenmaal voorkomt – of  zes afzonderlijke woorden: een Nederlands bevel om ergens je tanden in 
te zetten (of het product ervan), het Amerikaans  Engelse woord voor ‘bijl’, het Franse mannelijk 
bepaald lidwoord, de Engelse werkwoordsvorm of infinitief voor ‘gaan’, de Latijnse of 
Nederlandse of Engelse lijdend voorwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’ (ego), het 
ontkennende Latijnse en Franse bijwoord ‘niet’ en als grillige buitenbeentje het Nederlandse 
substantief voor een uitstervend ras, de kloosterzuster.  Maar nog: hoe verleidelijk is het niet de 
twee middelste lettergrepen als één woord samen te lezen: lego, Latijn, eerste persoon enkelvoud 
voor ‘ik lees’ en merknaam voor Deens plastic bouwspeelgoed. 

Zoals de titel al laat zien, is de bundel meertalig, dissociërend en associërend. Hem lezen is 
verzamelen, ontrafelen, ontdekken: meerzinnigheid, dubbele bodems (afhankelijk van in welke 
taal je een woord activeert), ongewone woordkoppelingen, spiegelende letters en woordbeelden 
zien. Gaan waar de woord(beeld)en gaan, maar ook dwalen over de bladspiegel, in de traditie van 
Mallarmé. Gewaagde woordspeligheid, in het spoor van Joyces Finnegans Wake. 

Dit gedicht komt uit de cyclus ‘Quo(d) dodo’. Het ‘quo’ roept ‘Quo vadis?’ op: waar ga je heen? De 
dodo: de uitgestorven vogel, een pijnlijk kapittel in de geschiedenis van de menselijke omgang 
met dieren. ‘Quod’: wat met, maar ook dat wat, zoals in ‘Quod erat demonstrandum’: wat te 
bewijzen viel. En in de context van de bundel, waar vaker letters van plaats verwisselen, kan de 
opvallende ‘o’ natuurlijk één positie verspringen: dood. 

Het gedicht begint met een woord dat je in twee talen kunt lezen: ‘tot’ als Nederlands voorzetsel, 
‘tot’ als Duits adjectief. Semantisch liggen ze niet zo ver uit elkaar: ze betekenen een uiterste 
grens, een limiet van het leven. Maar eigenlijk normaliseert of verbastert deze lezing wat er staat: 
de ‘o’ staat op de volgende regel, sterker dan subscript, lager bij de grond: ondergronds, onder de 
zoden? In ‘o tegenwoordig d’ wordt het woord dat aanwezig of present betekent tegelijk een tegen-
woord, misschien de tegenspraak van het courante.’ver-tegenwoordig-d’? Het prefix ver- komt 
verderop vaker voor, wijzend op een toestandsverandering, op veraf? De afzonderlijke T en 
daaronder ‘od’ bevestigen de tweede lezing van ‘tot’ als Duits woord, met het spellingverschil 
tussen adjectief en substantief. 

Tegen de linker kantlijn worden vervolgens ‘tot’ en ‘tod’ door een x verbonden: een 
onbekende,  daaronder nog raadselachtiger ‘doxtot’. Deze twee eigengereide ‘samenstellingen’ 
worden tegen de rechterkantlijn aangevuld door het verbroken deelwoord en de OVT 
‘verbroken  br a k’. Die spatiëring maakt de betekenis van het breken zichtbaar. Ze wekt ook – 
iconisch en klankmatig – de associatie met een afbrekende tak. 

‘Verboden’ is een echo van ‘verbroken’, ‘ons uitscheidt’ krijgt syntactisch zin als je het verbindt 
met ‘totxtod’ en dat intertekstueel leest als ‘tot de dood ons scheidt’. ‘der’ kan een nagehaald 
bepaald lidwoord bij het hogere ‘Tod’ zijn, het overblijvende uit-  krijgt een enigszins scabreuze 
betekenisherhaling in ‘(ver)gat’. ‘op het bot’ komt als uitdrukking vaak voor met ‘tot’, in de 
betekenis van grondig, nietsontziend. Is het door de nevenschikking op het witte blad van ‘worg’ 
en ‘woordpoging’ dat je achter dat laatste woord, de beginletter verticaal spiegelend, 
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‘moordpoging’ leest? En je, misschien al te subjectief (hoewel steeds uitgelokt door wat er staat), 
bij ‘worg’ worgengel aanvult? Het valt ook op dat ‘worg’ een samentrekking (met elisie van enkele 
letters) van ‘woordpoging’, de poging tot verwoorden is. Alsof de dichterlijke keel wordt 
dichtgesnoerd voordat een andere mededeling kan worden geformuleerd. 

Op de volgende regel gebeurt het omgekeerde: een ‘d’ wordt toegevoegd aan het woord 
‘verwachting’: het ding dat wordt verwacht, de enige zekerheid in het leven. Weer een allusie op 
het spel met stemloze en stemhebbende medeklinker in ‘tot’ en ‘Tod’? Verder naar beneden lijkt 
een concreet gedicht in het gedicht te staan, vier vreemde woorden gegroepeerd om een kleine 
rechthoekige witte ruimte: ‘para’, meertalig leesbaar als Spaans ‘voor’ of Grieks ‘van’, ‘naast, ‘in 
tegenstelling tot’, hier echter een voorzetsel zonder een direct erop volgend naamwoord. Spontaan 
krijgt de combinatie ‘para expulsión’ de voorkeur: door het accentteken op de ‘o’ duidelijk Spaans 
voor verdrijving (weer een ver-!). ‘parada’ is het Spaanse woord voor ‘stop’, ‘halte’ maar ook voor 
‘stoppen’ en ‘graf’ – waarmee de isotopie van de dood wordt versterkt. Het onderste woord rechts, 
‘tod.os’ herneemt eerder voorgekomen begrippen ‘Tod’ en ‘os’ (Latijn voor bot) en kan in de 
Spaanse context natuurlijk ook worden gelezen als ‘todos’, allen. 

De slotregel bestaat slechts uit één woord, maar dat verbergt weer een ander: ‘Allerbeenderen’, 
een eigenzinnige, consequente herschrijving van de feestdag Allerheiligen. Voortbestaan in het 
hiernamaals (hierboven?) ingeruild voor een aardse knekelhoop, al dan niet onder de grond. Zo is 
het gedicht een sterk talige meditatie over het onvermijdelijke gevangen zitten in de cirkelgang 
van de dood. Memento mori. Er leven nu 7,6 miljard mensen, een klein deel van de 75 miljard die 
vóór ons de aarde hebben verlaten. Beduidend meer doden dus dan levenden, al wordt – anders 
dan in Veva Leyes schriftuur – de vanzelfsprekendheid van de dood door de zo in het oog 
springende tegenwoordigheid van het leven aan het oog onttrokken. 
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EI 134: Jan Baeke – Hulp en handel 
  

Over de aard van het buitenland kunnen we kort zijn, niet over 
het onbegrip dat daar bestaat. Ik durf op jullie een beroep te doen. 

Het is geen ingewikkeld gelijk, het heeft aan een paar keer zeggen 
genoeg. Dat geldt ook voor de imperatief, het begrip voor de situatie. 

Wij investeren in de geschiedenis maar meer nog in de toekomst. 
Niet iedereen kan dat bevatten, niet altijd verstaat een land zoiets. 

Trots en anderstalig eten in overvloed, maar in denken sta ik versteld. 
Er is daar veel leed maar je moet ze leren er oog voor te hebben. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 11 januari 2019   

door: Remco Ekkers 

 
In dit gedicht laat Jan Baeke een politicus aan het woord, denk ik. Hij doet dat heel vilein via 
schijnbaar begripvolle woorden die bij nader inzien een neerbuigende betekenis hebben. 

Dat begint al bij ‘de aard van het buitenland’: dat is, de politicus wil het niet zeggen, een beetje 
achterlijk. ‘we’, dat wil zeggen de mensen die het verstaan, ons soort mensen, ‘kunnen daar kort 
over zijn’. Waarom eindeloze uitleg? Kom op, we hebben nog meer te doen! 

Iets anders is ‘het onbegrip dat daar bestaat’. Dat is namelijk zó halsstarrig dat het veel tijd kost 
om het die mensen bij te brengen. Het is niet moeilijk of ‘ingewikkeld’, maar je moet het wel vaak 
herhalen. Uiteindelijk zul je verplichtend moeten gaan spreken, als je ‘hulp’ wil bieden: zó moeten 
die lui het daar doen en anders… geen cent. We begrijpen de situatie wel, maar zij moeten het ook 
gaan begrijpen. 

Het gaat kennelijk om voormalige koloniën. Wij kennen de situatie en dus weten we heel goed hoe 
wij en zij het moeten aanpakken. Dat is moeilijk te begrijpen voor die lui. Misschien hebben ze 
wel rancunes vanuit het verleden, maar we zijn er voor om ze te helpen. Ja toch? 

Okay, ze zijn ‘trots’, daar moeten we rekening mee houden. Ze hebben trouwens ook lekker ‘eten’. 
Het ‘denken’ loopt achter. Ook hebben ze geen idee van “de rechten van de mens”, de rechten van 
vrouwen of andersdenkenden. We zullen ze wel leren hoe het zit! 

De dichter kiest voor vier disticha, kort en krachtig. De verslengte lijkt bepaald door de breedte 
van het papier. Het poëtische karakter lijkt vooral te liggen in dat wat verzwegen wordt. 
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EI 135: Bibi Dumon Tak – De wilde 
kameel 
  

 

 

  

  

Wilde kamelenman, alleenstaand, 
zkt. kennismaking met vr. 
6 jr. 

kinderen geen bezwr. 
Sterk. Zeer trouw. 

Flex. Kan tegen hitte (+50 °C.) 
en extr. kou (-40 °C.) 
Komt uit Mongolië, Gobi wstn. 

Chinese uit Lop Nur geen probl. 
Mag ook hele harem zijn. 
Tam niet gewenst, 

(want te veel vermenst). 
Ben jij, of zijn jullie, de ware(n)? 

Laat dan een boodschap achter in het zand. 
We zijn nog maar met duizend, 
het is zo stil en leeg hier 

en mijn ♥ staat al te lang in brand. 
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Gepubliceerd op: maandag 14 januari 2019   

door: Eric van Loo 

 

‘De wilde kameel’ is één van de teksten in Laat een boodschap achter in het zand van Bibi Dumon 
Tak. Dit boek is zeker geen poëziebundel in de traditionele zin des woords. Het oogt als een 
prentenboek, geïllustreerd door Annemarie van Haeringen. Is ‘De wilde kameel’ wel een gedicht? 

We zien geen strofe-indeling of regelmatig metrum. Op het eerste gezicht bevat het gedicht slechts 
incidenteel eindrijm, we komen daar nog uitgebreid op terug. Wel is duidelijk, dat het geen 
gewoon proza is. De regels zijn onregelmatig van lengte, de regeleindes zijn bewust door de 
schrijver aangebracht. Sinds rijm en metrum als vaste of verplichte ingrediënten van een gedicht 
zijn geschrapt, geldt dit als één van de laatste kenmerken van poëzie waar algemene 
overeenstemming over bestaat: dat de lengte van de versregel wordt bepaald door de dichter en 
niet door de drukker c.q. de breedte van de pagina en het gekozen lettertype. 

In Laat een boodschap achter in het zand wordt in ieder geval woordkunst beoefend. Sommige 
teksten ogen als gedichten, maar er is een brede variatie aan vormen: verhalende gedichten, odes, 
een WhatsApp-gesprek, een ingezonden brief, een spreekbeurt, een wedstrijdverslag en –zoals 
hier– een contactadvertentie. Op het boek staat nergens vermeld dat het ‘gedichten’ betreft, en 
ook een leeftijdsaanduiding, die bij prentenboeken of jeugdliteratuur gebruikelijk is, bijv. 8+, 
ontbreekt. 

Terug naar de tekst. Die is geschreven als een contactadvertentie. Los van de inhoud komt dit 
naar voren in het gebruik van afkortingen, die vaak gebruikt werden omdat per letter of per regel 
voor de advertentie betaald moest worden. De afkortingen maken het moeilijk om de tekst hardop 
voor te lezen. Visueel gezien rijmen v2, v3 en v4 op elkaar. Spreken we de woorden volledig uit, 
dan rijmen alleen v3 en v4 op elkaar, maar v2 rijmt dan wel weer op v5. Ook v6. en v7 “rijmen”, ze 
eindigen allebei op ‘°C’. We ervaren een binnenrijm tussen v5 en v7 (‘trouw’/’kou’), en ook tussen 
v10 en v13 (‘harem’/’ware(n)’). Wanneer we ‘wstn.’ voluit uitspreken, ontstaat rijm tussen v8 en 
v10. Er is een eindrijm bij v11 en v12, dat als zeer sterk overkomt door het neologisme ‘vermenst’. 
Feitelijk een afkorting van vermenselijkt, en door zijn beknoptheid uiterst krachtig. Het drukt de 
afkeer van de wilde ‘kamelenman’ van mensen uit, en misschien ook zijn geringe beheersing van 
de menselijke taal. Kortom, op het tweede gezicht zit er zeer veel rijm in ‘de wilde kameel’, meer 
dan in de andere evenhoevigen uit de bundel. Het is dan ook een liefdesgedicht. Aan het einde 
staat een sterk slotrijm: v17 rijmt op v13, eigenlijk het enige “gewone” rijm uit het gedicht. 

Ik gebruik de term “slotrijm” voor het fenomeen dat optreedt, wanneer in een gedicht met weinig 
rijm de laatste regel wel rijmt op één van de vorige, waardoor het gedicht een duidelijk 
slotakkoord verkrijgt. Zoals in de laatste regels van Vos onder ijs van Ingmar Heytze: 

Het is eenzaam. Aan deze kant. 
Van het papier. 
Het is zo eenzaam hier. 

Regels waar ik bij de voorlaatste regel van dit gedicht, ‘het is zo stil en leeg hier’, sterk aan moest 
denken. Intertekstualiteit? Of meer een persoonlijke associatie? 

Spelenderwijs komt de lezer een hoop te weten over deze evenhoevige. Er leven blijkbaar nog 
maar weinig wilde kamelen. De dieren houden zich niet aan onze grenzen. We kunnen ze vinden 
in het onvoorstelbaar grote en lege Mongolië, en ook net over de grens in China. Het gedicht gaat 
niet in op het verschil van dit dier met de ons bekende kameel, dat als lastdier in grote delen van 
Azië gebruikt wordt. Het ‘Tam niet gewenst’ suggereert dat de “tamme” kameel en de wilde 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kameel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kameel
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kameel eenzelfde soort zijn, maar dat is feitelijk niet het geval. Dat zijn lijntjes die de 
nieuwsgierige lezer tegenwoordig makkelijk zelf op internet kan nazoeken. Wel komen we te 
weten, dat de wilde kameel onvoorstelbare temperatuurverschillen kan verdragen. Mogelijk leven 
jonge mannetjes solitair, blijkbaar zijn ze met zes jaar geslachtsrijp. 

Leuk is ook de combinatie van ‘Zeer trouw’ en ‘Mag ook hele harem zijn’. En het ‘♥’ in de laatste 
regel is ook een mooie uitsmijter. Ik vrees, dat de komende jaren de emoticons onze poëzie zullen 
gaan bevolken, maar hier is het volledig op zijn plaats. 

Met de zin ‘Laat dan een boodschap achter in het zand’ kunnen we heel veel kanten op. Niet voor 
niets heeft deze zin het tot titel van het boek geschopt. Een romantisch beeld. Zoals verliefde 

stelletjes aan het strand, die elkaars naam in het zand schrijven. Charles ♥ Camilla. De wilde 
kameel heeft natuurlijk geen stal met een brievenbus. De woestijn is zijn huis, dus laat de 
‘boodschap’ maar “ergens” ‘achter in het zand’. Maar de ‘kamelenman’ kan natuurlijk niet lezen. 
Die ‘boodschap’ kan bestaan uit de voetsporen van de vrouwtjes, die natuurlijk snel een prooi van 
de wind worden. Of misschien liever uit hun uitwerpselen, een grote boodschap. Hè bah. Maar 
dat is waarschijnlijk wel hoe het gaat in de dierenwereld. 

De jonge lezers krijgen een schitterende tekst voorgeschoteld, met een onwaarschijnlijke 
illustratie. En passant leren ze veel over de dierenwereld. En misschien ook over poëzie. Dat er 
eigenlijk geen regels zijn, maar dat een gedicht ook weer niet zomaar een in stukken gehakt 
tekstje is. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kameel
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EI 136: Hans Tentije – ’s nachts 
  

Een bliksemflits die je de naglans van gedroomde 
steden toont, hun stratenplan en hun achterland, ook al bestaan ze niet 
zonder op vergeelde blauwdrukken te berusten 

de hindernissen, barrières onderweg, grenzen en betonnen 
of ijzeren palen met hun Buchenwaldknik 
waarlangs ettelijke kilometers prikkeldraad of van dat nog vuilere 
scheermesdraad waren aangebracht 

en de herdershonden anders, ’s nachts, die de entrepots 
bewaakten en de vergrendelde loodsen van het vergeten, terwijl diep binnenin 
een tl-buis was blijven branden alsof er elk moment 
aan de kade weer schepen met gerepatrieerden uit oudere 
werelden konden afmeren 

havenkranen roestten in hun loopsporen, de kraandrijvershuizen 
werden geen van alle bemand, stilgelegd waren ook 
alle transportbanden en de elevatoren, regenboogkleurige laagjes olie 
dreven op kolenzwarte regenplassen – 

de tijd om te bunkeren, afscheid te nemen was verstreken 
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Gepubliceerd op: vrijdag 18 januari 2019   

door: Remco Ekkers 

 

De dichter Hans Tentije heeft een voorkeur voor bepaalde landschappen. Op de flap van zijn 
nieuwe bundel ‘Begane grond’ staat een schilderij van Peter Bes, dat goed past bij die 
landschappen. 

In dit gedicht gaat het om ‘gedroomde steden’, die te maken hebben met oorlog: Berlijn, 
Warschau, Dresden. Op weg naar die steden werd je vaak tegengehouden door grenzen en hun 
wachters. ‘Buchenwaldknik’ is een bestaand woord. Het verwijst naar de ijzeren staanders op een 
hek die een knik naar de straatkant maken, waarlangs lijnen prikkeldraad gespannen zijn. De 
lengte van de grenzen noodzaakte tot het plaatsen van kilometers prikkeldraad, versterkt met 
concertina’s. ‘prikkeldraad’, 
wat een zachtzinnige naam voor gruwelijke afscheidingen. ‘scheermesdraad’, dat klinkt heel wat 
verschrikkelijker. De wonden die dat draad teweegbrengt zijn dieper en gemener. De dichter kiest 
voor ‘vuilere’ en geeft daarmee de intentie aan van de machthebbers. Dan heb je ook nog de 
‘herdershonden’ die smerige wonden kunnen toebrengen. 

We hoeven niet alleen aan grenzen te denken tussen landen. De dichter heeft het ook over de 
begrenzing van havengebieden, ‘entrepots’, verzegelde douanegebieden. Denk aan verlaten 
gebieden waar een enkel koud licht brandt. Hij schetst of schildert een beeld van zulke 
grensgebieden, maar ze zijn ook metafoor voor droombeelden, opgeroepen wellicht door oude 
ervaringen. De lezer zal op zijn minst filmbeelden herkennen, zoals die in spionagefilms, maar 
ook van picturale meesterwerken van bijvoorbeeld Andrej Tarkovski of Andrzej Wajda, die de 
schoonheid van verval laten zien. 

Het gedicht begint met een klap, een ‘bliksemflits’ en eindigt met een uitdoving. ‘bunkeren’ is een 
goed gekozen woord omdat het aansluit bij het beeld van de haven, maar ook het gretig innemen 
van ervaringen is hier voorbij en daarmee verwijst het hele gedicht naar de dood. 
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EI 137: Frans Budé – Het onafwendbare 
  

Het onafwendbare als hij te vroeg de gordijnen sluit, 
want walgt van elk buitenissig straatrumoer. Wie is hij 
toch dat hij niet langer blijft koesteren en omarmen 
het bos in opperste staat van schoonheid, de laatste stralen 

boven de boomtoppen uitgestrooid, en alleen maar 
verlangt dat hij slapend zal wegzakken, steeds dieper 
vallend aan alle grenzen van de tijd voorbij in een alles- 

omvattende slaap door niemand waargenomen, niet langer 
verzwolgen door smakeloze staatskoren, rommelige 

grasmaaierconcerten, maar razend verliefd op stilte – op stilte. 
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Gepubliceerd op: maandag 21 januari 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Uit hoeveel delen bestaat dit gedicht? 

Twee delen, kunnen we zeggen, want het bestaat uit twee zinnen: een relatief korte zin die v1 en 
het grootste deel van v2 beslaat en een lange zin die de rest van het gedicht vormt. 
Beide zinnen kloppen grammaticaal niet. ‘Het onafwendbare’ waarmee het gedicht begint, is een 
onderwerp. Maar de bijpassende persoonsvorm ontbreekt. De zin is zo niet af. Het ‘onafwendbare’ 
is weliswaar onontkomelijk, maar het is er nog niet. 
In de tweede zin is ‘het bos in opperste staat van schoonheid’ het lijdend voorwerp van ‘koesteren 
en omarmen’, maar de plaatsing ervan in de zin is syntactisch onjuist. Een omkering die in dit 
geval de nadruk legt op het ‘koesteren en omarmen’, het genieten van de wereld. Het ‘bos in 
opperste staat van schoonheid’ krijgt in deze constructie meer het karakter van een bijstelling. De 
zin klopt verder grammaticaal, hoewel we in verwarring worden gebracht aan het einde van v8 als 
‘niet langer’ uit v3 herhaald wordt. Gaat dit aansluiten bij het onderwerp ‘hij’ in v3? Dat blijkt niet 
het geval: er komt geen persoonsvorm. 

De lange zin bestaat in essentie uit de vier woorden aan het begin: ‘wie is hij toch’. We kunnen ons 
afvragen wie die vraag stelt. Is dat de ‘hij’ zelf? De verteller heeft veel kennis van het innerlijk van 
de ‘hij’. Zo weet de verteller waarvan ‘hij’ ‘walgt’ (v2) en wat ‘hij’ ‘verlangt’ (v6). 
De toon van het gedicht is wat melodramatisch met ‘het onafwendbare’ aan het begin en 
formuleringen als ‘opperste staat van schoonheid’ en ‘alle grenzen van de tijd voorbij’. Tegelijk is 
hier een fijnzinnig persoon aan het woord met overduidelijk veel gevoel voor ‘schoonheid’. Het 
gedicht bevat veel klankovereenkomsten. Zo vormen de ‘laatste stralen’ een klinkerrijm en sluiten 
ook mooi aan bij de ‘staat’ in dezelfde versregel. In v7 komt drie keer ‘alle’ voor, waarvan een keer 
in ‘vallend’ aan het begin en een keer in ‘alles-‘ aan het einde. En dan bevat de versregel ook twee 
keer de ij-klank in ‘tijd voorbij’. De verteller lijkt dus in tegenstelling tot de ‘hij’ wel te blijven 
‘koesteren en omarmen’. 

We zouden ook kunnen zeggen dat het gedicht bestaat uit vier delen. Er zijn immers vier strofen. 
Die nemen regelmatig in lengte af: de eerste strofe heeft vier regels, de tweede drie, de derde twee, 
de laatste nog maar één. Dit afnemen gaat hand-in-hand met het zich uit de wereld terugtrekken 
van de ‘hij’, het ‘wegzakken’ in een ‘allesomvattende slaap’. Er treedt een verstilling op. Het 
gedicht eindigt dan ook met het bereiken van ‘stilte’ en blijft daar ook, kan alleen de laatste 
woorden nog herhalen. 

We zouden het bij dit gedicht kunnen hebben over de tegenstelling auditief versus visueel, of 
natuur versus cultivering. Maar uiteindelijk is het belangrijkste element in het gedicht ‘de tijd’. 
Het proces richting het ‘onafwendbare’ dat het gedicht beschrijft, dat ‘te vroeg’ begint en waarvan 
we ons af kunnen vragen in hoeverre het geëindigd is als het gedicht is afgelopen. 
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EI 138: lucebert – nooit bedrogen dromen 
  

‘opgeruimd arriveert de schoonmaakster 
en roept goedemorgen mijnheer maar het baasje 
ligt nog in diepe slaap dus zo rustig 
als zij is gehaast zij heft voet en knie 
tussen de zeven emmers zweet aan het voeteneind 
want wie in bed droomt ik lig in bed is symbolist 
en symbolisten stoft men af met vlindervleugels en list 
dat is de ervaring van elke propere realist 

het getal zeven is de dromer dan ook dierbaar 
hij maakt er zijn hoofd mee aan als met applaus 
met zevenmijlslaarzen struikelt hij over isolde of francesca 
maar het is alleen beatrice die hem beweegt 
che ti faccio andare die liefste met de gouden haren 
en haar hoofd vol schoonmaakmiddelen loog 
en wijnsteen boenwas kalk geest van zout teerzeep spog 
zeven in getal zeven zingende kinderen en wenende moeders 

de schedeltegel geboend geschrobd de papbaard van het bankstel 
ruw weggetrokken en uit het raam op straat gesmeten 
toupet voor het hoofd van de dromer chapeau 
de symbolische soep hangt hem op één oor dat 
is genoeg dat oor is een bougie die de droommachine 
uitstekend op gang houdt al is ze door en door vet 
wie al te nauwlettend oplet wordt nooit gered’ 
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Gepubliceerd op: vrijdag 25 januari 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Nauwelijks verbazingwekkend is het ontbreken van interpunctie en hoofdletters in dit gedicht. 
Wat wel verbaast is het opgewekte, spottende en vertellende karakter. De beeldspraak is typisch 
Lucebertiaans. 

De kunstenaar ligt in zijn atelier, dat ook in ingericht als rustruimte, te slapen. De 
‘schoonmaakster’ kent de situatie en wenst hem ‘goedemorgen’. Er is een tegenstelling tussen 
haar werkdrift en zijn rust. Zij stapt over ‘emmers’ heen. Ze doet even denken aan de werkster van 
Gerrit Achterberg. 
De kunstenaar ‘droomt’ ‘in bed’ en noemt zichzelf een ‘symbolist’. De ‘emmers’ lijken symbolen te 
worden. Het zijn er dan ook ‘zeven’. 
Hierop komt de dichter in de volgende strofe uitvoerig terug. Het gaat in het symbolisme vaak om 
persoonlijke gevoelens die gewekt worden door onbewuste of halfbewuste gedachten. De 
kunstenaar mag niet zo ruw gestoord worden. De schoonmaakster zou hem moeten afstoffen ‘met 
vlindervleugels’ en ze zou dat op een listige manier moeten doen. Zij is een ‘realist’ en zij is 
uiteraard proper. 

In de volgende strofe wordt de focus gericht op de ‘dromer’. Het getal ‘zeven’ is een 
enthousiasmerend gegeven, zoals ‘applaus’ dat kan zijn. Het verwijst naar sprookjes en mythische 
verhalen, zoals dat van Kleinduimpje, van Tristan en Isolde en van de Divina Commedia. 
Francesca is de beroemde minnares van Paolo. Maar, zegt de dichter: de kunstenaar wordt 
eigenlijk alleen bewogen door Beatrice, de stralende leidster. ‘ik zal je laten gaan’. Is er een speelse 
verwijzing naar de schoonmaakster die blond is? Zij heeft zeven ‘schoonmaakmiddelen’ in haar 
hoofd. Voorwaar een ontwikkelde en ijverige vrouw; een beetje ouderwets ook met haar 
‘wijnsteen’. 

‘Schedeltegels’ bestaan. Er zijn tegels met afbeeldingen van schedels. Hier is zo’n tegel ‘geboend’ 
en ‘geschrobd’ en ook het bankstel is schoongemaakt van gemorste pap. De aangekoekte pap is uit 
het raam gesmeten als een haarstukje. 

Knap gedaan! Alle symbolen vonken in het hoofd van de ‘dromer’ en zorgen voor een doorgaande 
fantasie en daarbij behorende gedichten, maar je moet er niet te veel bij nadenken, anders 
mislukt het gedicht. 

‘Maltentig’ in de titel van de bundel betekent overdreven netjes; dat past goed bij dit gedicht. De 
titel van de bundel is een oxymoron. De titel van het gedicht is een allusie op ‘bedrogen dromen’, 
die vaak een erotische betekenis hebben. ‘nooit bedrogen dromen’ is een staaltje van zelfspot. 
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EI 139: Frouke Arns – Pluk 
  

geknield bij de overvolle struik 
op stemworp afstand 
hier zijn mooie, roep je, grote 

waar laat ik al het licht dat nu 
naar binnen wil en ritselend uit 
bomen valt, zich nestelt in je ogen 

als jij je oogst hoog houdt 

het bloeden van de bramen 
heeft je handen ruw gemaakt 
je lippen zoet de doornen 
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Gepubliceerd op: maandag 28 januari 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wie zit er ‘geknield’? Is dat de ‘je’, die de ‘ik’ naar ‘de overvolle struik’ roept en -nog steeds 
‘geknield’- de ‘oogst hoog houdt’ zodat de ‘ik’ de geplukte ‘bramen’ goed kan zien? Of is het de ‘ik’ 
die ‘geknield’ zit als de ‘je’ ‘op stemworp afstand’ roept? Als de ‘ik’ gaat kijken, houdt de ‘je’ de 
‘oogst hoog’. Is de ‘je’ veel kleiner dan de ‘ik’? Een (klein) kind met een ouder? Is dit een 
herinnering, ondanks de tegenwoordige werkwoordstijd? Een herinnering waarin het kind vol 
trots en met fonkelende ‘ogen’ de ‘bramen’ laat zien die het geplukt heeft? En de ouder daarbij 
vertederd door de aanblik van het kind vol vlekken en schrammen? 

Het gedicht bestaat maar uit tien versregels, maar staat wel ‘overvol-‘ met bijbelse verwijzingen. 
Zo komt het braambos, de doornstruik of braamstruik, afhankelijk van de vertaling, uit Exodus 3. 
Het ‘bloeden’ van ‘handen’ en ‘lippen’ in de laatste strofe herinneren aan de ‘doornen’kroon 
van Jezus. In dit licht kunnen we ook makkelijk het knielen plaatsen. Bovendien is de ‘stem-‘ 
mogelijk die van god, en krijgt het ‘hoog’ houden van de ‘oogst’ het karakter van een offer. In de 
laatste versregel kunnen we een transsubstantiatie lezen: de ‘doornen’ die ‘je lippen’ hebben 
gekrast, er komt bloed uit, maar is het ‘zoet’ van de ‘bramen’ of ‘het bloeden’? Het bramensap en 
het bloed zijn ononderscheidbaar één. 

Mogelijk helpt het bijbelse perspectief ons als we nadenken over wat er in de tweede strofe 
gebeurt. Is ‘het licht’ dat geanimeerd met een ‘wil’ en ‘ritselend’ van boven ‘uit bomen valt’ de 
heilige geest? Of moeten we vooral concluderen dat voorheen ‘het licht’ juist uit ‘je ogen’ 
verdwenen was en dat het zich nu weer ‘nestelt in je ogen’. Een soort wederopstanding dus? 

We kunnen ook denken aan het paradijs uit Genesis, waarin Adam en Eva leefden van de 
vruchten van ‘bomen’ tot dat ze die ene verboden vrucht aten. Is de tweede strofe het leven 
inblazen in de mens? Speelt de ‘ik’ de rol van schepper? De overpeinzing ‘waar laat ik al het licht’ 
doet vermoeden van wel. Ook zou het niet de eerste keer zijn dat de verteller-dichter zich 
identificeert met de/een schepper. Of speelt de ‘ik’ juist de slang die hoog in de boom zit? 

Dus hoe zien we met de titel? Een onschuldige herinnering of beschrijving van een bramen’pluk’ 
van een ouder met kind? Een venijnige verleiding, “pluk dan!”, om van de verboden vrucht te 
proeven? Of toch een aansporing, “pluk de dag”, om van de vruchten der aarde te genieten? Of 
juist een aansporing, “pluk maar”, om willens en wetens het aardse lijden te ondergaan? 

Het gedicht wijst meerdere kanten op, vooral ook door het combineren van elementen uit het 
oude en nieuwe testament. 
En levert zo een rijke ‘oogst’. 

  

https://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/3.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornenkroon_(kroon_van_takken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiatie
https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/2.html
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EI 140: Vicky Francken – we houden je in 
de gaten 
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Gepubliceerd op: vrijdag 1 februari 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Dit gedicht is een collage. Het bestaat uit gevonden materiaal, beelden en korte teksten. De rol 
van de dichter bestaat uit achtereenvolgens het verzamelen van materiaal (knippen), selecteren 
welke elementen uit het materiaal samen gaan, en het configureren van die elementen (plakken). 

Door deze aanpak staat de dichter nog iets verder op de achtergrond van het gedicht dan normaal 
toch al het geval is. We herkennen niet een eigen schrijfstijl of een “toon” in de tekst. Deze aanpak 
benadrukt dat alle elementen, waaronder alle woorden, er al zijn en dat we ze gewoon steeds 
hergebruiken. 

Het gedicht, als we deze collage zo mogen noemen (en ik zou niet weten waarom niet), bestaat uit 
twee delen. 

Het eerste deel bestaat uit een plaatje van een man met een hoed en handschoenen aan die naar 
ons kijkt. zijn hoofd en borst worden grotendeels aan het oog onttrokken door hangende takken 
van een boom. Het lijkt erop dat het waait. 
Op dit plaatje zijn vijf tekstfragmenten geplakt. We kunnen die lezen als op elkaar volgend: ‘We 
houden je in de gaten / overal / tussen het puin / Naast de opblaashaai. / in een tipi’. Zo bezien 
vormen de laatste drie tekstelementen een opsomming als bijstelling bij ‘overal’. Dat geeft het 
effect van expansie en onontkoombaarheid. Dat wordt verstrerkt doordat alle drie de korte 
tekstfragmenten grammaticaal dezelfde vorm hebben: [voorzetsel] [lidwoord] [zelfstandig 
naamwoord]. 
In combinatie met het plaatje krijgen we een unheimisch gevoel. Hier speelt Big Brother en 
privacy-is-dead en de bevoegdheden van opsporingsambtenaren. Maar wie is die man? Is dat één 
van de ‘we’ die ons in de gaten houden terwijl “ze” zelf grotendeels verborgen blijven? Of is hij de 
‘je’, die zijn best doet onidentificeerbaar te zijn voor Big Brother door zijn gezicht zoveel mogelijk 
te verbergen? 

Het tweede deel is in alles het tegengestelde. Het plaatje heeft strakke rechte zijkanten, waar het 
eerste plaatje rafelig uitgescheurd is. In plaats van een zoveel mogelijk bedekte man toont het 
twee vrouwen in bikini. De vrouwen springen van een rots af in het water. Niet in een 
ontsnappingspoging, zoals in een film of serie, maar puur voor het plezier, zoals op vakantie, 
onbezorgd. 
Er horen maar drie tekstfragmenten bij het tweede deel, maar die bevatten meer woorden dan die 
uit het eerste deel. Het langste fragment uit deel 1 (‘we houden je in de gaten’) heeft zes woorden, 
net zoveel als het kortste fragment in deel 2 (‘Een levensteken uit een parallelle wereld’). 
Inhoudelijk gaan de teksten in deel 2 juist over ‘aandacht trekken’, je laten horen (‘We gaan door 
tot er naar ons geluisterd wordt’), een ‘levensteken’. Niks geen verbergen en bespieden. 

Het is niet moeilijk de ‘parallelle wereld’ in verband te brengen met de twee zo verschillende delen 
van het gedicht. Maar de combinatie van de delen geeft juist extra kracht aan het eerste deel. Het 
onbezorgde, grote bek, ik-heb-niks-te-verbergen mentaliteit speelt de ‘we’ van deel 1 in de kaart. 
Ook voegt een man die grotendeels verborgen twee schaarsgeklede jongedames bespiedt nog een 
andere dimensie toe aan deze ‘parallelle wereld’. 
Het verschil in opmaak tussen de twee delen is markant. Het eerste deel is rommelig met de 
rafelranden, de korte fragmenten die scheef geplakt zijn. Niet voor niets staat het woord ‘puin’ 
visueel centraal. Het tweede deel is veel strakker. Het eerste deel ligt gedeeltelijk over het tweede 
deel heen. De vraag die we ons kunnen stellen: welke kant beweegt het eerste deel op? Is het op 
weg om met zijn chaos en Big Brother maatschappij het onbezorgde tweede deel volledig te gaan 
bedekken? Of is het juist steeds verder van het tweede deel af aan het schuiven? Ook hier belooft 
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de vormgeving niet veel goeds. Het eerste deel lijkt het eerste tekstfragment van deel 2 naar 
beneden te drukken, zodat het schuin is komen te liggen. 
De dreiging is duidelijk, maar hoe de dynamiek gaat uitpakken niet. 
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EI 141: Jan Hanlo – ho poièètèès 
  

poëzij 
rijmerij 
(niets of niemand haalt daarbij) 

verzen-kei 
triest of blij 
(’t werk gedijt het best in mei) 

gouden gloed 
dichtersbloed 
(driekwartsvoet, – die huppelt goed) 

woordenvloed 
onbeboet 
(wonderen doet poëtenmoed) 

overdaad 
nooit geschaad 
(’t klokje slaat nu jambemaat) 

liefde haat 
neem te baat 
(’t lijkt net echt, – dat wat er staat) 
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Gepubliceerd op: maandag 4 februari 2019   

door: Erik De Smedt 

 

Eigenlijk zit alles al in de titel. ὁ ποιητής: Grieks bepaald lidwoord en zelfstandig naamwoord voor 
‘de dichter’, maar ook ‘de maker’. De vernederlandste schrijfwijze van het woord lijkt een 
hommage aan de klassieke oudheid. Waarom staat het er dan niet in Griekse letters? Een hoog en 
een laag register raken in de war, want het ‘Nederlands’ doet denken aan de uitroep om 
bijvoorbeeld een paard halt te laten houden en ‘poièètèès’ associeer je door die gekke ‘èè’s met de 
klanknabootsing van geitengeblaat. 

Is hier iemand aan het woord of wordt hier iemand ten tonele gevoerd die boven zijn stand 
spreekt? Een door zijn ambitie en hoogdravendheid komische bourgeois gentilhomme? Ik ben in 
ieder geval geneigd de titel als benaming van het vervolgens in het gedicht sprekende personage 
op te vatten, die de lof zingt van het dichterschap. Maar hoe?! 

Het eerste, nu echt Nederlandse woord, is een archaïsme: niet ‘poëzie’ maar ‘poëzij’. De ‘ij’ 
herneemt het belangrijkste deel van de tweeklank ‘ei’, de ‘èè’ uit de titel. Maar vooral: het rijmt op 
‘rijmerij’. Hoe bedenkelijk poëzie en rijme(la)rij als synoniem te beschouwen! De uitbundige 
versmaat: heffing – daling – heffing, net bazuingeschal, zet die domme identificatie nog kracht 
bij. Als je de beklemtoonde lettergrepen van de eerste twee verzen van iedere strofe met ‘l’ 
weergeeft en de onbeklemtoonde met ‘u’, verschijnt een treffende karakterisering van (de spreker 
in) dit gedicht: 

l u l 

l u l 

Bedoeld of niet? Hanlo zei ooit dat elk goed gedicht een dosis spot moet bevatten. Op de 2 x 3 
lettergrepen volgt tussen haakjes – dat blijft zo in elke strofe – een overpeinzing of terzijde naar 
het lezerspubliek, in trocheeën. Een zin die niet moet weten van relativeren. Dichtkunst is 
ongeëvenaard. 

De ‘verzen-kei’ is, in welke stemming hij ook verkeert, vervuld van zichzelf. Er volgt een nieuw 
cliché. Een dichter is iemand die zijn gevoelens uitdrukt, volgens een simpele tweedeling ‘triest of 
blij’. De tussenzin, weer in opvallende trocheeën, haalt (sorry, Gorter) de topos van de poëtische 
meimaand aan. De volgende strofe verstevigt de organische band met de door de natuur bewogen 
dichter: de allitererende ‘gouden gloed’ van de zon, het aangeboren ‘dichtersbloed’. Het geijkte 
patroon heffing – daling – heffing wordt nu in de overpeinzing muzikaal en dansant opgevoerd, 
waarbij de figuurlijke versvoet letterlijk een ‘huppelende’ onderste ledemaat wordt. 

Het gemak waarmee deze ‘dichter’ spreekt (wat een verschil met Paul van Ostaijen, die zei dat een 
dichter iemand is die moeilijk spreekt) kan niet verbergen dat hij in rijmelarij vervalt. Op ‘gloed’ 
en ‘bloed’ uit de vorige strofe rijmt ‘vloed’; deze omhaal van woorden blijft ‘onbestraft’. In de zin 
tussen haakjes opnieuw, zoals in v. 9, een binnenrijm, maar het wordt wel duidelijk dat Hanlo’s 
dichter het niet van inspiratie moet hebben. Er is weinig voor nodig om van ‘woorden’ uit te 
komen op ‘wonderen’, van zesmaal ‘-oe(d/t)’ op ‘doet’ en ‘moet’. En na de titel, het beginwoord en 
‘dichtersbloed’ ligt ‘poëtenmoed’ voor de hand, weer gepaard met eigen lof. Zo maakt dit gedicht 
ondanks zijn vaart nauwelijks vorderingen. 

Strofe 5 voegt inhoudelijk niets toe aan strofe 4, behalve dat hij de narcistische herhalingsdwang 
te kijk zet, in een opgeblazen ontkenning van de spreuk ‘overdaad schaadt’,  die de betekenis van 
strofe 4 louter herhaalt. En wat de zin tussen haakjes deze keer beweert, snijdt weinig hout. De 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=ou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi-hth%2Fs&la=greek&can=poi-hth%2Fs0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Bourgeois_gentilhomme
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dichter haalt een andere technische term boven, maar die past als een tang op een varken, want 
de zin is opnieuw trocheïsch en de twee voorgaande regels vertonen onveranderd het patroon 
heffing – daling – heffing. 

Noemt v. 5 een elementair gemoedscontrast als inspiratiebron van de dichter (‘triest of ‘blij’), dan 
vermeldt de slotstrofe twee relationele grondhoudingen als even simpele tegenstelling (‘liefde 
haat’). Waar blijven ‘wonderen’ en ‘poëtenmoed’ waarvan eerder sprake is? Liefde en haat worden 
met ‘neem te baat’ opportunistisch en berekenend benaderd. De onderwerpen zijn natuurlijk 
klassiek. Van “Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten” (Prediker) en Catullus’ “Odi et 
amo” tot Tanita Tikaram “there ‘s a good tradition of love and hate”. 

Het aplomb, de schwung van dit gedicht – die de lezer meeslepen en de dreun en de dubieuze 
inhoud laten vergeten – wordt door de laatste, als enige kritischer zin tussen haakjes doorgeprikt: 
‘’t lijkt net echt’, de geformuleerde woorden zijn werkelijkheid noch waarheid. De schijnbaar 
bevlogen “dichter” heeft maakwerk voortgebracht. 

Hanlo ontmaskert via een valse taaldaad een persona die een steeds weer op afstand te houden, 
voorbijgestreefde opvatting van dichterschap en poëzie belichaamt. De fictieve maker van ho 
poièètèès zet zichzelf in zijn hemd. Hij is, kennis van poëtische onderwerpen en technieken ten 
spijt, slechts een clichémannetje. 

Dichterlijke vrijheid begint pas als je de clichés, ook die van het dichten, achter je laat of ze 
tenminste eerst bewustmaakt. Met de zegbaarheid worstelde Jan Hanlo, in elk gedicht opnieuw. 
Het verklaart de veelzijdigheid, het telkens een andere richting inslaan van zijn Verzamelde 
gedichten. Een kladboeknotitie van hem uit 1968: “Jaren geleden heb ik eens op een muur 
geschreven: De vrije wil kan alleen zijn de vrijheid van iets dat er nog niet is. Hier houdt ons 
begrip op. / Inderdaad het laatste woord dat men over dit onderwerp kan zeggen.” 

 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Persona
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EI 142: Stefan Hertmans – Zij spraken 
over plooien in het spreken 
  

Zij spraken over plooien in het spreken, 
lichtende kieren in de ademgang, 
ze stonden in het waaien van de wereld, 
deinend en luisterend 
of niet in hen een zang begon, 
iets wat hun wankelen kon tegengaan. 

Maar schommelend in twijfel wisten zij 
het zeker: niet onder hen trilde het 
waar zij met oren aan de grond 
genageld waren, maar op een ander 
continent dat bromde, diep in hen. 
Woorden die ze niet gesproken hadden 
namen het over van hun aanzet tot de dans. 

Buiten aan ramen wordt geschreeuwd 
en wij, voorzichtig schuifelend, 
elk op zijn eigen wereldbol, 
wij spreken niet maar staren 
met open monden naar de branding 
van die uitgestoken handen, 
ontelbaar, licht zwevend in de schemer. 
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Gepubliceerd op: maandag 11 februari 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Er lopen wat lijnen in dit gedicht die met elkaar verweven worden. 
Het begint met ‘spreken’ (v1) dat geplaatst wordt in de biologische functie van ademhalen 
(‘ademgang’, v2) dat vervolgens opgerekt wordt naar het natuurlijk niet-menselijk fenomeen 
‘waaien’ (v3). 
Hetzelfde geldt voor ‘deinend’ (v4) dat ‘wankelen’ (v6) wordt, beide wijzend op een onwillekeurig 
en onvrijwillig bewegen, maar in de volgende strofe overgaat in een bewegen met een toenemende 
mate van intentie: ‘schommelend’ (v7) wordt een ‘aanzet tot de dans’ (v13). 
Ook loopt er een lijn met auditieve aspecten. Van ‘spreken’ (v1) naar ‘luisterend’ (v4) naar ‘zang’ 
(v5), ‘oren’ (v9), ‘bromde’ (v11), ‘geschreeuwd’ (v14). 

Bij zowel de lijn over bewegen als die met auditieve aspecten speelt kunst een rol. Waar de ene 
bijna tot ‘dans’ leidt (maar blijft steken in de ‘aanzet tot’), leidt de andere bijna tot ‘zang’, waarvan 
de ‘zij’ van de eerste twee strofen hopen dat het ‘hun wankelen kon tegengaan’. Zo zijn worden 
lijnen met elkaar verbonden, hetgeen overigens ook al in v4 gebeurde. Ook wordt er een link 
gelegd met het aarden dat aan het begin van de tweede strofe wordt beschreven: het ‘zeker’ weten, 
‘aan de grond genageld’. 
Iets anders dat beide lijnen verbindt is de introspectie. De ‘zij’ luisteren of de ‘zang’ niet begint ‘in 
hen’ (v5). Een strofe verder is er sprake van dat er ‘diep in hen’ ‘een ander continent (…) bromde’. 
Hiermee raken we ook een geografische lijn die door het gedicht loopt: van de ‘wereld’ in de eerste 
strofe (waar ‘zij’ samen ‘stonden in het waaien’), naar een ‘continent’ in de tweede strofe dat 
blijkbaar in ieder van hen bestaat naar ‘elk op zijn eigen wereldbol’ in de derde strofe. 

De verwijdering wordt steeds groter. Dat wordt versterkt door het perspectief. De eerste twee 
strofen gaan over een meervoudige ‘zij’, maar hoewel van buitenaf beschreven is de kennis van 
hun innerlijk opmerkelijk groot. In strofe 3 lijkt het perspectief naar binnen toe verschoven te zijn 
en gaat het over ‘wij’. 
Maar dit is geen gedicht dat eenzijdig een individualisering beschrijft. Van begin tot einde staat de 
collectiviteit voorop. De verbondenheid en tegelijk afgescheidenheid wordt goed verwoord in de 
derde strofe. ‘Buiten aan ramen’: afscheiding maar ook verbonden willen zijn met dat ‘buiten’, 
zien en horen wat zich daar afspeelt. 
Verderop in de strofe wordt het nog ambiguer uitgewerkt met het beeld van ‘de branding van die 
uitgestoken handen’. Een drenkeling die helpende ‘handen’ toegestoken krijgt. Mooi, maar het 
zijn er zo veel dat ij daardoor niet aan land kan komen. Sterker, ‘die uitgestoken handen’ vormen 
de ‘branding’, het voorportaal naar een zee, wie weet een oceaan, waarin je kunt verdrinken. 
De vorm en structuur van het gedicht sluiten ook aan bij deze ambiguiteit. De drie strofen staan 
op zichzelf, zijn vormgegeven als een afgeronde zin met een hoofdletter aan het begin en een punt 
aan het einde. Inhoudelijk verbinden de genoemde lijnen de drie zelfstandige strofen. 

Tot slot nog dit: in de “aantekeningen” achterin de bundel schrijft de dichter dat dit gedicht 
geïnspireerd is op de Conversation Pieces van Juan Muñoz. Het is niet moeilijk je in te beelden 
dat deze reeks inspiratie oproept. Het is ook niet moeilijk om elementen in het gedicht te 
koppelen aan de beelden van Muñoz. Maar misschien het belangrijkste is dat het hiermee 
volstrekt logisch en natuurlijk wordt dat het gedicht vanaf die allereerste versregel zelfreflexief 
over taal, communicatie, en kunst gaat. 

  

http://juanmunozestate.org/series/conversation/
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EI 143: Monica Boschman – Onder jouw 
hoede 
  

Schaduwen in het park, mijn voeten 
konden op jouw hoofd staan 

en als ik in bad lag wist ik het zeker: 
de koppige druppels in mijn navelkuiltje 
waren van jou. Ik leefde in je verlengde 

zit nu naast je, houd mijn adem in 
en tel, vals spel, ik kan je niet bijhouden. 

Je bent beter stil dan ik, hebt geen deken 
of dromen nodig, geen koffie. 
Je licht is elders. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 15 februari 2019   

door: Eric van Loo 

 

Dit gedicht staat in de afdeling Jachtsneeuw van de debuutbundel Zeerslag van Monica 
Boschman. Acht gedichten die spelen rond het overlijden van een ‘je’, waarin steeds duidelijker de 
moeder van de ‘ik’ herkend kan worden. De dichter gaat in deze gedichten behoorlijk ver in het 
beschrijven van de verschillende fasen van de ziekte, het overlijden en de periode erna. We 
worden zelfs getuige gemaakt van het afleggen: “Onhandig sluit ik het halve knoopje / van je 
laatste jurk. Je blote benen / leg ik overdreven recht.” Daarna van het uitstrooien van de as en van 
de pogingen van de ik haar eigen leven weer op te pakken, met alle terugkerende 
herinneringsbeelden waarmee het rouwen gepaard gaat. 

Ook ‘Onder jouw hoede’ begint met een herinneringsbeeld. Wie heeft dat als kind niet gedaan, het 
spelen met schaduwen, op iemands hoofd gaan staan zonder dat dat zeer doet. De zin ‘Ik leefde in 
je verlengde’ staat pas in v5, maar sluit naadloos aan bij de eerste strofe. Vanuit het 
herinneringsbeeld van op het hoofd (van het schaduwbeeld) van de moeder gaan staan wordt de 
continuïteit van het leven getekend. Dat navelkuiltje ontgaat mij enigszins. Zou het kind de navel 
zien als de plek waarmee het vroeger met de moeder verbonden was? Dat lijkt me een nogal 
vroegwijze gedachte. 

In de derde strofe volgt –middenin een zin– de omschakeling van verleden naar heden. De ‘ik’ 
verandert ook van positie, niet meer ‘in je verlengde’ (nakomeling, kind), maar ‘naast je’ 
(gelijkwaardig, ondersteunend). Het zo lang mogelijk inhouden van je adem is ook alweer zo’n 
kinderspelletje. Waarom zou de ‘ik’ dit doen? Om de tijd door te komen? Het waken naast de 
zieke/stervende lijkt eindeloos te duren. Mogelijk stokt de ademhaling van moeder af en toe, 
passend bij de Cheyne-Stokes-ademhaling, die veelal kort voor het overlijden optreedt. Aan het 
eind van de laatste strofe lijkt de ‘je’ overleden: ‘Je licht is elders.’ De kortste zin van het hele 
gedicht. Een mooi contrast met de schaduwen uit de eerste versregel. 

Met dit gedicht won Monica Boschman in 2017 de Plantage Poëzie Prijs 2017. Het prijswinnende 
gedicht was twee regels langer. Door de inkorting is het gedicht nog krachtiger geworden. Het 
thema van de wedstrijd was “metamorfose”. Toen ik in 2017 het winnende gedicht las, vond ik de 
aansluiting bij het thema niet evident. Bij nader inzien is wel degelijk sprake van een 
metamorfose, misschien wel van een dubbele metamorfose. De ‘je’ ondergaat een metamorfose, 
van zorgende ouder (‘Onder jouw hoede’) tot verzwakte en afhankelijke oudere. Maar ook de ‘ik’ 
maakt een metamorfose door: ze komt meer op eigen benen te staan, en neemt het stokje van de 
moeder over. 

 
 

  

https://vriendenvandeplantage.nl/gedichten/onder-jouw-hoede/
https://vriendenvandeplantage.nl/gedichten/onder-jouw-hoede/
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EI 144: Ingmar Heytze – Dood, 
  

Dood, 

We morrelen aan de deur naar buiten, 
we staan niet meer bij voorbaat verloren. 
We schaken ieder jaar iets langer door 
voordat je grijnst, je benige vinger strekt 
en onze koning omtikt. 

Achter onze rug draaien we het kleine zakmes 
van de wetenschap rond in je oeroude sloten. 
We oliën je grendels, Dood, het is 
een kwestie van tijd voordat 
ze mee gaan geven. 

Op een dag vegen we alle stukken 
van het bord, staan op, verlaten deze kamer. 
Je zeis wordt botter en botter. 
Nu stellen we je nog remise voor. 
Neem haar aan voordat we je voorgoed verslaan. 
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Gepubliceerd op: maandag 18 februari 2019   

door: Remco Ekkers 

 

We leven in een tijd waarin alle vernieuwingen op het gebied van technologie elkaar in razend 
tempo opvolgen. De grootste innovatie op dit gebied staat ons nog te wachten. Het laatste beest 
dat we deze eeuw nog zullen temmen, is waarschijnlijk de dood zelf. 

Er zijn allerlei technieken waarbij je genen kan gaan bewerken. Als je het heel simpel uitlegt, is 
dat een soort knippen en plakken: je haalt een stukje DNA weg en vervangt dat door donor-DNA. 
Daarmee heb je eigenlijk je genen hersteld. Met dat soort dingen kun je de tijd dat een lichaam 
meegaat nog wel een flinke tijd oprekken. 

Ingmar Heytze schreef hierover een gedicht. Hij gebruikt het stijlfiguur apostrophe, spreekt de 
dood rechtstreeks aan. De apostrophe wordt herhaald in de tweede strofe. 

Het woord ‘morrelen’ is goed gekozen. De ‘deur naar buiten’ is een metafoor voor de weg naar het 
hiernamaals. Dan vergelijkt de dichter de strijd met de dood met een schaakpartij, die steeds 
langer duurt, maar toch nog eindigt met het verlies van de koning: heel plastisch uitgedrukt door 
‘de benige vingers’ en ‘omtikt’, met een superieur gebaar dus. Dan komt een nieuwe metafoor: 
met eenvoudig gereedschap en ‘wetenschap’ maken we ‘de oeroude sloten’ onklaar. ‘We oliën je 
grendels’. Het zal een tijd duren, maar dan is de deur open. 

Terug naar de schaakvergelijking. In een overwinningsgebaar worden alle stukken van het bord 
geveegd. De dood en zijn wapen zijn machteloos geworden. De dood kan maar beter nu ‘remise’ 
aanvaarden voor het voor hem te laat is. 

Maar wat houdt die remise in? Er is geen winnaar. De wedstrijd eindigt voorlopig onbeslist. 

  

  

  

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 34 

 

EI 145: Anneke Brassinga – Op mijn 
overoudmoei 
   

Een schelf botten: IJzebrandina onder het gras 
aan stenen voet van kerkje, houten klokkengalg. 
Ter wereld anderhalve eeuw geleden, en waarom 

dringt het mij te weten of zij daar rust als oude 
duivelin ter kuile, duivin, grondsoppende 
madonna vol warm gistende vrijgezellinnen, melk, 

maagdelijke bron van wellust waar ieders broer, zo 
weten alle zusters, zou dromen ooit z’n dorst te lessen- 
of waart ge ijzig, IJsje, een grijze muts met breikous, 

nijver tikkende naalden? Ik nazaat doe een schepper na 
die altijd herbeginnen moet, als van elke grashalm 
nabestaande, en beërvend alle wolken ter luchte, heel 

het zand der zee vol schelpen dicht of juist nog kierend; 
ik drink ze in, eenmaligen die elkaar bevruchtten 
of wegdreven zomaar als warrelklomp, dragend de naam 

Tetsje, Hilkje, Durkje, Aaltje, Bontje, Fettje, Tietje- 
om zelf verschoond te blijven, ongemerkt ontsnappend ik 
aan vloedgolf der historie en, zo mooglijk, eeuwig levend 

door louter gedenker te zijn van hun bezielde korrels alle 
ende heurlieden zuchtende ontwaken alsook 
derzelver ontslapingen zonder tal en ophoudelijkheid; 

door aldus doende daar over ’t hoofd niet bij te zien 
de lichtvallen, stormvlagingen in d’ons nekkende takken, 
nu nog bedarend tot somnolent gewiegel van blaren 

omdat, zo zoude uitleggen (o wie?), het einde der jaren 
pas komt als het gekomen is; en door, krachtens dit 
verleende uitstel, de voortbestaand voorlopige sprongvariatie 

van wat lust bevlezing als Ons teweegbracht – dankzij Hullie, 
den kwakkelende wereld reeds gevloden! – verblijf 
en tijd te gunnen in de regio van ’t eeuwig knagende: 

dat wij niet, als gras, ook nog IJzebrandina mogen blijven zijn. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 22 februari 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Een ‘overoudmoei’ is een tante van een grootvader of -moeder. 
De terzine is een geliefde strofenvorm. De taal is bewust plechtig en spottend. De toon, de 
prosodie en het gebruik van de enjambementen doen denken aan die van F. ten Harmsen van 
Beek. 

De ‘ik’ van het gedicht staat bij een graf. Een ‘schelf’: dat zeg je van hooi, gedroogd gras. Een 
‘nazaat’, dat wil zeggen familie. Het is een oud graf. Wanneer is de ‘overoudmoei’ gestorven? Dat 
zou in 1945 kunnen zijn. Bij het kerkje staat een houten stellage waarin de klok hangt. Waarom 
wil de ‘ik’ met klem weten hoe zij, ‘IJzebrandina’, daar rust? Als ‘duivelin’, vrouwelijke duif met de 
connotatie “onschuldige”, goddelijk moeras of moeder, als maagd. 

De ‘ik’ dwingt de lezer te denken aan wat ‘onder het gras’ ligt en wat daarvóór nog leefde als 
onschuldige verleidster van een ‘broer’ of was zij een koude en nog saai bovendien? Het spelen 
met haar naam doet ondanks de spot teder aan. 

De ‘ik’ is dichter die met elk gedicht opnieuw moet beginnen. Steeds weer wordt iets geboren uit 
wat vooraf gaat. Alle leven is als gras en leidt tot de dood, maar ook tot een nieuw begin. Het land, 
de lucht en de zee met de schelpen, levend. Al die voorzaten met al die prachtige landelijke 
namen. Zelf zal de ‘ik’ geen kinderen hebben, zal ontsnappen aan de keten van de geschiedenis, 
maar misschien eeuwig blijven leven als dichter, zal de voorzaten gedenken, hun geboorte, hun 
sterven, zonder ‘ophoudelijkheid’, dus onophoudelijk. 

Dat gebeurt hier bij het graf, in de wind, de waaiende ‘takken’, die kalmer zwaaien nu, slaperig. De 
‘ik’ denkt na over de dood, de eigen dood, die komt als het zover is. Wie kan dat uitleggen? 
Ondertussen klopt het bloed in het lichaam als gevolg van de lust van de voorzaten. Wij leven 
dankzij Hun leven, zodat een hoofdletter wel op zijn plaats is. 
De spot blijkt uit de tegenstelling van plechtige, archaïsche taal met de volkstaal. Zij leven in ons 
voort. 

In hoeverre lijken we op onze ‘overoudmoei’? Het zou wel aardig zijn als Brassinga’s tweede 
voornaam IJzebrandina was. Wij verblijven nog op de aarde en vragen ons van alles af. 
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EI 146: Fatena Al-Ghorra – Pendel 
  

Als een tros 
hang ik aan versleten draden 
geen hand houdt ze vast 
om op de grond te zetten 
om te blijven staan 
schommelende pendel 
geen tijd om op te volgen 
ik weet niet hoe ik bij de kust kom. 

Ik ben de pendel van de verre kust 
bereid mijn schip voor en vrees het duister 
ik inspecteer mijn schip en vaar weg 
ik geef niet om zeerampen 
om de drenkelingen die voor mij schreeuwen 
de geesten die in mijn oor krijsen. 

Mijn geheel slingert 
mijn helft slingert 
een deel van me slingert 
ik vind geen tijd in de klok 
om stil te blijven staan 
de tijd staat stil. 
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Gepubliceerd op: maandag 25 februari 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De ‘tros’ uit v1 moeten we zien als een touwenkabel van een ‘schip’, zo wordt al snel duidelijk. Wel 
hangt die ‘tros’ zelf ‘aan versleten draden’. Zoals de touwen zelf dienen om het schip vast te 
houden, zo dienen deze ‘draden’ om die touwen vast te houden. Omdat ze ‘versleten’ zijn, lijkt het 
er niet op dat het vasthouden nog lang gaat lukken. 
Bovendien is het een vergelijking, zoals het allereerste woord van het gedicht aangeeft. Dat past 
goed bij het echoënde van het beeld. Een ‘ik’ hangt ‘aan (…) draden’. En daarmee komt het beeld 
van een marionet naar boven, zeker met de mededeling van v3 ‘geen hand houdt ze vast’. Niet 
alleen zijn de ‘draden’ ‘versleten’, er is ook geen meester, geen hogere macht die de ‘ik’ bestuurt. 
Nu kunnen we het ‘versleten’ zijn van de draden zien als een aanstaande bevrijding, maar v4 doet 
ons beseffen dat de ‘ik’ zo’n ‘hand’ wel prettig had gevonden ‘om op de grond te zetten’, om 
vastigheid te geven. Nu hangt de ‘ik’ maar zo’n beetje tussen hemel en aarde, tussen hoop en 
vrees, een ‘schommelende pendel’, ‘ik weet niet hoe ik bij de kust kom’. 

Wie is deze ‘ik’? De tweede strofe begint met een expliciet antwoord: ‘Ik ben de pendel van de 
verre kust’. Daarbij kan een ‘pendel’ een persoon zijn, of een veerboot, of een instantie. De ‘ik’ is 
niet het ‘schip’ zelf, zo blijkt uit de rest van de strofe. 
We kunnen deze strofe psychologisch interpreteren: een schipper is getraumatiseerd door alle 
‘zeerampen’ en ‘drenkelingen’ die ij heeft meegemaakt. Zelf kan ij niet ‘schreeuwen’, dat doen 
‘drenkelingen (…) voor mij’. Het ‘krijsen’ van meeuwen en andere vogels ervaart ij als ‘de geesten 
die in mijn oor krijsen’. We kunnen hier een verband leggen naar vluchtelingen en onveilige 
overtochten. 
We kunnen de strofe ook metafysisch interpreteren. Daarbij is de ‘ik’ een soort Charon die de 
doden naar een hiernamaals (‘de verre kust’) brengt. Het woordje ‘voor’ uit v13 krijgt dan een 
andere betekenis: ‘de drenkelingen (…) schreeuwen’ in het aanzien van de ‘ik’, want dat betekent 
voor hen de dood. De ‘geesten’ zijn dan de eerder overgevarenen. 

In de eerste drie versregels van de derde strofe is er een steeds kleiner deel van de ‘ik’ dat 
‘slingert’. Daarmee wordt ook de beweging steeds kleiner en lijkt er een verstilling op te treden. 
Tegelijk leren we: ‘ïk vind geen tijd in de klok / om stil te blijven staan’. Voor de ‘ik’ dus geen rust, 
zoals we al uit de eerste strofe hadden begrepen. Desondanks werkt de laatste strofe, en daarmee 
het hele gedicht, toe naar ‘de tijd staat stil’. Blijkbaar staat de ‘ik’ buiten de tijd. Misschien een 
soort Sisyphus voor wie tijd geen betekenis heeft, of -beter bij het maritieme thema van het 
gedicht- een Vliegende Hollander. 

Een opvallend woord in dit gedicht is ‘om’. Het komt zes keer voor. Die voorkomens nemen af: 
drie keer in de eerste strofe, twee keer in de tweede, en één keertje in de derde. Zo dragen ze bij 
aan het proces van verstilling. 
Maar niet iedere keer dat het woordje ‘om’ voorkomt, betekent het hetzelfde. In de eerste en de 
laatste strofe geven ze een doel aan, waarschijnlijk kunnen we zelfs spreken van een verlangen 
van de ‘ik’. Daarbij is het verlangen naar vastigheid in v5 ‘om te blijven staan’ in v19 het verlangen 
naar rust en stilstand geworden: ‘om stil te blijven staan’. In de tweede strofe hoort het woordje 
bij ‘ik geef niet’ en duidt het dus op een niet-verlangen. 
Zo slingert, of pendelt zo u wilt, het gedicht van de eerste naar de tweede strofe. We kunnen een 
verband leggen met het echoënde van het beeld aan het begin. Dat zagen we terug in v6: ‘een 
schommelende pendel’. Het heen-en-weer varen, de grote beweging, komt terug in het 
‘schommelen-‘, de kleine beweging. Misschien moeten we zo ook het proces richting verstilling 
zien in de laatste strofe. Een afnemende echo. 
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EI 147: J.C. Bloem – Zondag 
  

De stilte, nu de klokken doven, 
Wordt hoorbaar over zondags land 
En dorpse woningen, waarboven 
Een schelpenkleurge hemel spant. 

De jeugd keert weer voor d’in gedachten 
Verzonkene, die zich hervindt 
Een warm, van onbestemd verwachten, 
In zondagsstilte eenzelvig kind. 

En tussen toen en nu: ’t verwarde 
Bestaan, dat steeds zijn heil verdreef; 
De scherpe dagen, waar de flarde 
Van ’t wonde hart aan hangen bleef. 

Niet te verzoenen is het leven. 
Ten einde is dit wellicht nog ’t meest: 
Te kunnen zeggen: het is even 
Tussen twee stilten luid geweest. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 1 maart 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Het gedicht bestaat uit vier kwatrijnen en heeft als rijmschema: abab cdcd efef ghgh. 
Het gaat over de stilte van de jeugd en de ouderdom. Daartussen was er rumoer en een ‘verward 
bestaan’. 

De dichter laat een paradox lezen in v1 en v2: ‘de stilte’ ‘wordt hoorbaar’. Daar sluit ‘nu de klokken 
doven’ mooi bij aan. ‘Doven’ heeft te maken met “uitgaan”, “licht uitschakelen” en dan lijkt het op 
synesthesie, maar het betekent ook “verflauwen” en dat kan wel degelijk op geluid slaan. 

‘Nu’ heeft een temporele betekenis, maar kan ook ‘aangezien’ betekenen. 

In de tweede strofe denkt de oudere terug aan zijn jeugd, aan een ‘zondagsstilte’ en aan het feit 
dat hij een ‘eenzelvig kind’ was. De derde versregel is een bepaling bij ‘eenzelvig kind’, op zichzelf 
betrokken. Het kind verwacht een toekomst, maar weet niet precies wat het verwacht, al is het 
positief (‘warm’). 

‘Nu’ in de gevorderde leeftijd denkt de impliciete ik aan het kind dat hij was. Daartussen waren er 
de volwassen problemen, van bijvoorbeeld vergeefse of verloren liefde. Het leven biedt geen 
verzoening. Je kunt tenslotte eigenlijk alleen maar zeggen dat tussen jeugd en later het leven druk 
en rumoerig is geweest, in tegenstelling tot de eerste en laatste fase van het leven, een nogal 
lakonieke uitspraak die aan het Stoïcisme doet denken. 

Vaak worden deze laatste versregels van het gedicht ook geïnterpreteerd als: tussen vóór de 
geboorte en na de dood is het leven even rumoerig geweest; een ook nogal gelaten 
levensopvatting. 

Mooi is tenslotte de tegenstelling tussen het ‘doven’ van de ‘klokken’ in de eerste versregel en het 
woord ‘luid’ in de laatste versregel. 
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EI 148: Estelle Boelsma – de muur staat 
tot de kamer staat zacht tot de straat 
  

de muur staat tot de kamer staat zacht tot de straat 
vanuit de bakstenen ben ik gaan lopen vanmorgen 
het was regenachtig op de lege verdieping 
met wetenschappelijke precisie was ik verkleumd tot op het bot 
o ja, aandoeningen schrijf je op het behang o ja 
langzame werkwoorden, werkdieren slapend terzijde gelegd 
het is weer bijna rusland geworden scharnierend op de kaart 
meren en rivieren overtrekken 

het was weer vanmorgen geworden de muur die tot de kamer staat 
de straat in bakstenen voet voor voet roodkleurend 
hoek om ben ik gelopen opbollende spiegels en camerastandpunten 
gradenboog gadeslaat horizon verdonkeremaand 

voet rolt de kamer tot de muur sta ik rondom het bed geslingerd 
en ergens ligt je lichaam schuin geknipt tot op het bot geknipt 

Sentimenteel. Grof. 

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 41 

Gepubliceerd op: maandag 4 maart 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Stel, je wilt een ontdekkingsreiziger zijn. 
Op een schip met ‘opbollende’ zeilen op het dek ‘verkleumd tot op het bot’ aan het roer staan. Om 
‘met wetenschappelijke precisie’ met je ‘gradenboog’ terra incognita ‘op de kaart’ te zetten. Terwijl 
je de ‘horizon’ ‘gadeslaat’ wordt die ‘verdonkeremaand’: er is zwaar weer op komst. Je schip 
schommelt hevig, ineens ‘rolt de kamer tot de muur’ en word je ‘rondom het bed geslingerd’. 
Maar zo gaat het tegenwoordig niet meer. Al kun je nog best het romantische ideaal van 
ontdekkingsreiziger koesteren, natuurlijk. Typisch iets voor een dichter ook. 

Stel, je bent een dichter en wilt een sonnet schrijven. 
Je weet waar je vandaan komt, maar wilt er niet naartoe terugkeren. Je wilt aansluiten bij de 
literatuurgeschiedenis, maar bent je ervan bewust dat slaafse navolging en herhaling uiteindelijk 
weinig betekenis heeft. Je wilt je niet aan de geijkte traditionele regels houden. Tennis zonder net 
is alleen leuk als je de spelregels verandert. 

Stel, je bent een dichter en wilt een ontdekkingsreiziger zijn. 
Je bent hyperzelfbewust. Je weet dat jij onderdeel uitmaakt van grotere gehelen, zoals ‘de muur’ 
‘tot de kamer’ behoort, die weer ‘tot de straat’ behoort. Jouw ontdekkingsreis gaat niet zoals 
vroeger nieuwe gebieden ontdekt werden. Je gaat niet ‘meren en rivieren overtrekken’ met een 
schip of ander vervoermiddel. Jij gaat ‘meren en rivieren overtrekken’ die ‘op de kaart’ staan en 
maakt zo een kopie van (een deel van) ‘de kaart’. Je gaat juist aan de slag met wat al ontdekt is. 
Met woorden die net zozeer van jou zijn als van alle andere mensen. 
Je begint met de ‘werkwoorden’, die leg je ‘slapend terzijde’. Je haalt de beweging zoveel mogelijk 
weg. Je schrijft een gedicht met veel tegenwoordige deelwoorden en voltooid deelwoorden. De 
actieve tegenwoordige deelwoorden zijn er niet meer in de laatste strofe. Daarin gebeurt alleen 
nog iets in de eerste vier woorden: ‘voet rolt de kamer’. Daarna gebeurt er niets meer. Er wordt 
alleen een toestand beschreven. De persoonsvormen zijn dan ook ‘sta’ en ‘ligt’. 

Stel, je wilt een kubistisch schilderij maken waarin meerdere ‘camerastandpunten’ tegelijk naar 
voren komen en waarin je wilt laten zien dat alleen de vervorming van de werkelijkheid (als door 
‘opbollende spiegels’) uitdrukbaar is. Maar je bent een dichter. 
Je schrijft een sonnet waarvan de strofen steeds halveren (8 versregels, 4 versregels, 2 versregels). 
In plaats van de in een sonnet gebruikelijke wending volhardt je juist in herhaling. Je begint met 
versregels die op zichzelf correct grammaticale zinnen zijn, maar naarmate het gedicht vordert, 
wordt het steeds moeilijker om te bepalen welke woorden bij welke zin horen, en of er eigenlijk 
nog sprake is van een zin. Je laat steeds woorden terugkomen die in de strofe(n) ervoor 
voorkwamen. Omdat de strofen steeds korter worden, vallen er veel woorden af. 
De tweede strofe neemt aan het begin veel woorden over van de eerste strofe: van ‘het was weer 
vanmorgen geworden de muur die tot de kamer staat’ komt alleen het woord ‘die’ niet in de eerste 
strofe voor. Daarna komen ‘de straat’ en ‘bakstenen’ terug. Ook komt de zinssnede ‘ben ik gaan 
lopen’ in twee varianten terug. Het ‘lopen’ wordt eerst ‘voet voor voet’, daarna komt ‘ben ik gaan 
lopen’ terug als ‘ben ik gelopen’. 
De derde strofe kent alleen nog ‘de kamer’, ‘de muur’, de ‘ik’, en de ‘je’ uit de vorige twee strofen. 
Daarnaast keert de werkwoordsvorm ‘staat’ terug als ‘sta’. Ook neemt de derde strofe het woord 
‘voet’ over van de tweede strofe en de frase ‘tot op het bot’ van de eerste strofe. Wat niet meer 
terugkomt in de derde strofe: ‘de straat’, de ‘bakstenen’ en ‘vanmorgen’. Er is minder besef van 
een buiten. Waar de allereerste versregel van het gedicht op vergroting en naar buiten gericht was 
(‘muur’ – ‘kamer’ – ‘straat’), daar is de eerste versregel van de derde strofe juist op verkleining 
naar binnen gericht (‘kamer’ – ‘muur’ – ‘bed’). Er is ook geen tijdsbepaling meer. 
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Stel, je bent een lezer. 
Terwijl je dit gedicht leest, word je meegezogen in een draaikolk, je wordt ‘geslingerd’, maar 
belandt in de relatieve rust van het oog. Het proces van het gedicht bestaat uit fragmentatie, 
reductie en recombinatie. En zo wordt het talige ‘lichaam’ van het gedicht ‘tot op het bot geknipt’. 
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EI 149: A.H.J. Dautzenberg – 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiie 
  

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
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Gepubliceerd op: vrijdag 8 maart 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Een hardnekkige -en eigenlijk ook wel begrijpelijke- reactie op dit soort extreme poëzie is de 
vraag “of dit nog wel poëzie is”. Maar de vraag naar de definitie en de grenzen van poëzie is 
moeilijk, zo niet onmogelijk, zo niet onzinnig. 
Veel bruikbaarder is een beschrijvend model van poëzie. Laat ik een voorbeeld geven met een 
uiterst eenvoudig model. We kunnen over ieder gedicht iets zeggen met betrekking tot 1) het 
auditieve, 2) het visuele, 3) het cognitieve, en 4) het emotionele. 

auditief 
Hoe zouden we dit gedicht moeten voordragen? Is iedere versregel een extreem langgerekte ie-
klank met enkele varianten als uitlopers? Of moeten we eerder iedere versregel lezen als zeer veel 
korte i-klanken met een lange klank, zoals ‘ie’ (v1) en ‘ij’ (v10), aan het einde? Of moeten we ook 
aan het einde de letters los lezen als bijvoorbeeld ‘i’ en ‘e’ (v1), en ‘i’ en ‘j’ (v10)? Of mogen we 
misschien kiezen en langgrekte en korte klanken afwisselen? En als we iedere versregel als één 
extreem langgerekte klank voordragen, wie merkt dan het verschil op het einde tussen de ‘y’ (v2) 
en de ‘j’ (v10). Of als we besluiten tot een losse klank aan het einde: wat zeggen we voor ‘y’ (v2)? 
Mogelijk zijn “i-grec”, “Griekse ij”, “ypsilon”, en “ij”. Maar wat is bij dat laatste het verschil met bv 
v10? 

visueel 
Het gedicht bestaat uit vier blokken, die we in verband met een gedicht strofen zouden kunnen 
noemen. De versregels bestaan elk uit 75 letters en zijn allemaal identiek op de laatste letter na. 
Het gedicht is gezet in sans-serif font, en dat heeft een paar effecten. Zo zorgt het ervoor dat het 
einde van de versregels in de eerste twee blokken visueel anders is dan in de laatste twee. Door de 
typografie nemen de ‘e’ en ‘y’ in de breedte meer ruimte in dan de ‘i’ en ‘j’. Daardoor lijken de 
versregels in de eerste blokken op een stok met aan het rechter uiteinde een versiering. In de 
laatste blokken is er alleen een rechte stok, waarvan de versregels die met een ‘j’ eindigen een 
klein haakje hebben. 
Door het sans-serif font zit er weinig ruimte tussen de letters en vormen de versregels compacte, 
solide eenheden. Door de keuze voor de ‘i’ bestaat het gedicht daarnaast voornamelijk uit 
elementaire en eenvoudige vormen: rechte streepjes en kleine puntjes. De massale herhaling 
ervan heeft een mesmeriserend effect. De individuele streepjes en puntjes zijn nauwelijks uit 
elkaar te houden. Er treden bij het kijken “vanzelf” verbindingen op, zoals bij gezichtsbedrog, of 
de afbeeldingen waarbij je je ogen “op oneindig” moet zetten. Bij het tellen hoeveel letters er nu 
precies in een versregel zitten, kreeg ik op papier zonder hulpmiddelen vier keer een ander 
resultaat. 

cognitief 
Het gedicht kent twee blokken van vier versregels en twee blokken van drie versregels: het is niet 
moeilijk de opzet van een sonnet te herkennen met twee kwatrijnen en twee terzetten. Doordat de 
laatste letter varieert, ontstaat er een elementair soort eindrijm. Het rijmschema is bekend van 
het traditionele Italiaanse sonnet: abba abba cdc dcd. Het is maar de vraag in hoeverre het 
eindrijm te horen is bij het voordragen, zoals bij sonnetten gebruikelijk is. Het eindrijm lijkt 
vooral visueel van aard. 
Het traditionele sonnet kent een volta, een wending tussen de kwatrijnen en de terzetten. Dat is 
een inhoudelijk fenomeen. Dit gedicht kent geen woorden. Daardoor werken betekenis en inhoud 
anders dan gebruikelijk. Met een beetje goede wil zouden we een volta kunnen zien in het visueel 
andere uiteinde van de versregels in de kwatrijnen t.o.v. de terzetten. 
Door het gebrek aan woorden en de visueel overweldigende indruk die het gedicht maakt, zouden 
we het een “asemisch sonnet” kunnen noemen, zoals Jürgen Smit die ook heeft gemaakt. Een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet
http://ooteoote.nl/2018/02/ei-83-jurgen-smit-staarsonnet-2/
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groot verschil is dat dit gedicht gezet is in drukletters, waar Smit handgeschreven karakters 
gebruikt die niet direct in enige bestaande natuurlijke taal voorkomen. Hierdoor maakt dit 
gedicht een strakke, mathematische indruk. Tevens zorgt het ervoor dat we makkelijker klanken 
kunnen toeschrijven aan de karakters van het gedicht. 
Normaal gesproken gebruiken we letters om woorden te vormen. Met die woorden maken we 
vervolgens een gedicht (bijvoorbeeld een sonnet). Bij dit gedicht is de stap van woordvorming 
overgeslagen. Het gaat terug naar een soort oerkreten, terwijl de elementen “alfabet” en “sonnet” 
uit de gecultiveerde civilisatie behouden blijven. 
Of moeten we de ‘i’ vooral zien als placeholder, waarvoor we elk ander karakter zouden kunnen 
invullen, inclusief spaties en leestekens. Zo zouden we miljarden sonnetten kunnen maken, 
duizenden als we bestaande woorden willen gebruiken, honderden als we daarvan betekenisvolle 
en inhoudelijk bij elkaar horende zinnen willen maken. 

emotioneel 
Het gedicht is vooral irritant. Dat komt niet alleen door de irritatie die het opwekt bij liefhebbers 
van traditionele poëzie die weinig van dit soort experimenten moeten weten. Door de keuze voor 
de sonnetvorm wordt dit versterkt, want het gedicht lijkt het sonnet te parodiëren en belachelijk 
te maken. In het beste geval zegt het dat sonnetten eentonig zijn. 
Het irritante zit ook vooral in de geluiden die het gedicht oproept. Want elk van de verschillende 
mogelijke verklankingen bestaat uit irritante geluiden. Of het nu gaat om hoog piepen, of het 
krassende geluid van nagels op een schoolbord, of een pathetisch grinneken, of een extreme 
stotter in een poging tot spreken, dan wel een verstikken. In alle gevallen wil niemand het graag 
lang aanhoren. 
De parodie-gedachte betekent dat het gedicht ook grappig is. Misschien is het zelfs één grote grap. 
Het is speels en ademt een kinderlijke vrijheid. Dat is een ongemakkelijke combinatie met de 
beklemmend-irritante klanken. 
Tegelijk is het gedicht prikkelend en intrigerend. Waarom zou iemand dit schrijven? Waarom zou 
iemand dit lezen? Is lezen wel wat er met dit gedicht moet gebeuren? Hebben letters betekenis 
buiten woorden om? Wat betekent een sonnet zonder woorden? 

We zouden kunnen zeggen dat de kern van het gedicht verborgen blijft. Naar de betekenis kunnen 
we enkel gissen. Niet voor niets lijkt het gedicht op lamellen die grotendeels gesloten zijn. We 
zouden ook kunnen zeggen dat het gedicht juist de kern van de poëzie toont. Een auditieve en 
visuele structuur volgens cultuurgebonden regels, onderdeel van maar ook bovenop een talige 
structuur. 
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EI 150: Stef Bos – Op een dag 
  

 

 

 

 

Op een dag 

Zag ik in het woord 

Machteloos 

Voor de eerste keer 

Mijzelf 
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Gepubliceerd op: maandag 11 maart 2018   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Hoe kort het ook is, er wringt iets in dit gedicht. 

Het woord ‘Machteloos’ staat centraal. Dat is niet moeilijk te zien. Het vormt in zijn eentje de 
middelste versregel. Het bestaat uit drie lettergrepen, en twee daarvan spelen mee in twee 
gedichtbepalende klanklijnen. ‘Mach-‘ sluit de lijn van ‘dag’ via ‘Zag’ af. En ‘-loos’ vormt het 
midden van een reeks naar voren schuivende langgerekte oo-klanken, tussen ‘woord’ en ‘Voor’. 
Ook inhoudelijk staat het centraal. Het gedicht is ambivalent. Het is gebouwd op een dubbele 
lezing van ‘Machteloos’. In de ene lezing is ‘Machteloos’ ‘het woord’ waarin de ‘ik’ zichzelf ‘zag’. In 
de andere lezing ‘zag’ de ‘ik’ zichzelf in ‘het woord’ (in het algemeen) en was daarbij ‘machteloos’. 

In beide gevallen is de ‘ik’ ‘machteloos’. Geen fijn gevoel. Niet iets om trots over te vertellen op 
feestjes, meer iets om een gedicht over te schrijven. Maar wat wringt er? 

Het tijdsaspect is opvallend in dit gedicht. Misschien omdat zoveel van de weinige woorden 
daarmee te maken hebben. ‘Op een dag’ zegt eigenlijk weinig, en juist daarmee heel veel. Het was 
gewoon ‘een dag’ als elke andere dag. En ‘Voor de eerste keer’ versterkt dat alleen maar: niet 
alleen kan die machteloosheid de ‘ik’ op iedere willekeurige dag overvallen, blijkbaar komt het 
vaker voor. 

Een ander aspect is het zien. Wat betekent het dat je jezelf ziet in ‘het woord’ (al dan niet specifiek 
het woord ‘Machteloos’)? Blijkbaar is er iets van herkenning. Blijkbaar is er ook iets visueels. 
Jezelf zien in ‘het woord’ als in een spiegel: betekent dat volledig samenvallen met de taal? Al is 
het maar voor even. Waarom daar ‘machteloos’ bij zijn, of waarom zou je dat alleen bij het woord 
‘Machteloos’ zien? 
Het visuele is ook opvallend in dit gedicht, omdat het juist een grote klankenrijkdom kent. Ik 
wees hierboven al op twee belangrijke klanklijnen. Daarnaast kent v4 opvallende langgerekte ee-
klanken. De versregels van het gedicht bestaan uit drie of vijf lettergrepen. Iedere versregel begint 
en eindigt met een beklemtoonde lettergreep en wisselt tussendoor in vaste regelmaat af met een 
onbeklemtoonde lettergreep. Daarmee kent het gedicht een regelmatig metrum. 

Tenminste, tot de laatste versregel, want dat is waar het wringt. Die begint niet met een 
beklemtoonde lettergreep. Die zou uit drie lettergrepen moeten bestaan, maar heeft er maar twee. 
Er ontbreekt iets. Als we nog eens kijken naar de langgerekte oo-klanken, zien we dat die op v2 de 
vijfde lettergreep inneemt, op v3 de derde, op v4 de eerste, en op v5 zou er dus een woord met een 
langgerekte oo-klank de -2de lettergreep moeten innemen. En misschien is dat ook wel zo, want 
die kunnen we natuurlijk niet zien of horen. 
Aan het einde van het gedicht, bij ‘Mijzelf’, wringt het. Blijkbaar valt de ‘ik’ niet zo mooi samen 
met ‘het woord’ als met een spiegelbeeld. Misschien dat daar ook de machteloosheid vandaan 
komt. 

‘Mijzelf’ in de laatste versregel is niet volledig. De rest is verdwenen, misschien achter de kantlijn. 
In het ontbreken toont zich de meester. 
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EI 151: Frans Budé – Liggende leeuw (3) 
  

Zo’n alles overstralende leeuw, niet door 
enige onrust bevangen, waaromheen schaduw 
sluipt als guirlandes dansend op de wind. 

Zoals hij het vuur in zichzelf aanwakkert of 
tempert, brullend in het midden van de groep 
of zacht wiegend aan de kant aanwezig wordt, 

zijn blik met die van mij laat versmelten, 
de ogen sluit als hij me vertrouwt, en het gras 
en de bomen laat meedeinen op zijn adem, 

hooguit één oog even opent als een zwerm 
ongedurige vogels luidkeels zich verdringt bij 
uiteengereten prooi. Dan daalt de stilte weer in. 
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Gepubliceerd op: dinsdag 19 maart 2019   

door: Remco Ekkers 

 

De dichter is een nauwkeurige en empatische waarnemer. In soepele terzinen – de woorden 
meanderen over de pagina – beschrijft hij hier een liggende leeuw. 

Waar is de leeuw? Kennelijk in zijn eigen leefomgeving. Waar is de dichter? In een open auto op 
safari of voor zijn tv, kijkend naar een natuurfilm? In ieder geval kijkt hij heel goed naar het 
vorstelijke dier: ‘alles overstralend’, koninklijk, zelfbewust. “Jubilierend” zouden Duitsers zeggen. 

De sierlijke lijnen van het dier zijn in rust, maar de dichter – wat een vondst! – laat de ‘schaduw’ 
om zijn lichaam sluipen, ‘als guirlandes dansend’. 

De leeuw is machtig, beheerst ook zijn emoties: hij wakkert ‘het vuur in zichzelf’ aan of tempert 
het, al naar gelang de omstandigheden. Hij brult als het nodig is, ‘in het midden van de groep’, 
maar ook ‘aan de kant’ is zijn vuur zacht brandend aanwezig. 

De dichter stelt zich voor dat het dier naar hem kijkt zoals hij naar het dier. Ze herkennen elkaar 
als levende wezens, met hun verlangens en noden. Het machtige leven in de leeuw is zo groot dat 
de omgeving meedeint. Je kunt ook zeggen dat de ‘adem’ van het leven de eenheid schept van dier 
en omgeving. De drukke vogels ‘bij uiteengereten prooi’ maken daar ook deel van uit. De leeuw 
weet het. Even kijkt hij met één oog naar het gefladder en laat het rusten. 

De leeuw is zeer nabij gekomen. 
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EI 152: Will van Sebille – Wiegeliedje 
  

ik wist niet hoe 
je komen zou 
en wanneer 
anders had ik 
de roos van Jericho 
water gegeven 
haar laten zwellen 
als baken voor jouw komst 

ik wist niet hoe 
ik je beschermen moest 
en wanneer 
anders had ik 
je besmeurd met mijn bloed 
als rode koraal 
een wapen is tegen kwade 
machten 

ik wist niet hoe 
ik je voeden moest 
en wanneer 
anders had ik 
de banden om mijn borsten 
doorgeknipt 
ze een bron laten zijn 
van melk en honing 

ik wist niet hoe 
je zou verdwijnen 
en wanneer 
als een schip in de nacht 
anders had ik 
je een haven gebouwd 
met lichten naar de vrijheid 
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Gepubliceerd op: maandag 25 maart 2019   

door: Eric van Loo 

 

De titel van het gedicht roept in eerste instantie een liefelijk beeld op. Een ‘wiegeliedje’ is van 
oudsher een eenvoudig wijsje waarmee de zuigeling in slaap kan worden gewiegd. Vaak met 
repetitieve elementen (“Slaap kindje slaap”) of nonsens-woorden (“Suja, suja kindje”). Ook dit 
wiegeliedje kent repetitieve elementen. Vier strofen die beginnen met ‘ik wist niet hoe’, en die via 
de derde versregel ‘en wanneer’ tot een telkens andere invulling komen van ‘anders had ik’. Deze 
laatste overweging wordt driemaal direct onder ‘en wanneer’ geplaatst, en in de vierde strofe, die 
ook één versregel korter is, pas een versregel later. 

De titel ‘Wiegeliedje’ roept het beeld op van moeder en kind. Het ligt voor de hand om de ‘je’ als 
het jonge kind waarvoor gezongen wordt op te vatten. Maar als we het gedicht een keer hebben 
doorgelezen is duidelijk, dat het geen zoet slaapliedje is. De terugkerende elementen verwoorden 
vooral een gevoel van machteloosheid, van o zo graag willen maar niet kunnen. 

De ‘roos van Jericho’ roept Bijbelse associaties op. Jericho is immers de stad, die onder leiding 
van Jozua verwoest zou zijn, toen de muren als door een wonder waren ingestort nadat de 
Israëlieten zeven dagen achter elkaar rond de stad gelopen hadden. Een ‘roos van Jericho’ is 
echter volgens Wikipedia “een plantje dat helemaal kan uitdrogen, jarenlang in die toestand kan 
blijven, en zich toch na toevoegen van water binnen enkele uren helemaal kan openvouwen en 
weer groen worden.” Formeel hebben we het dan over de “Valse roos van Jericho”, ook wel 
“Onechte roos van Jericho” genoemd. Het ‘zwellen’ verwijst zowel naar de bijzondere manier 
waarop deze plant uit haar winterslaap ontwaakt, als naar het opzwellen van een zwangere buik. 
Het ‘baken’ heeft ook meerdere kanten: het sluit aan bij de scheepvaartmetafoor uit de laatste 
strofe, maar doet ook denken aan ‘bakeren’, het strak inwikkelen van een baby in een deken of 
lappen. 

Strofe twee opent wanhopig: ‘ik wist niet hoe / ik je beschermen moest’. Is het niet de eerste taak 
van een moeder om haar kind te beschermen? Het ‘besmeurd met mijn bloed’ roept opnieuw 
Bijbelse associaties op. In de tiende plaag van Egypte gaf God Mozes de opdracht om de 
Israëlieten hun deuren te laten besmeren met bloed (Exodus 12). De volgende dag waren in de 
huizen die niet besmeerd waren alle eerstgeboren kinderen dood. Het bloed van een offerdier 
beschermde de kinderen van de Israëlieten. Hoewel het kind bij de geboorte onder het bloed van 
de moeder gezeten moet hebben, was dit blijkbaar niet voldoende om het – ‘als rode koraal’– te 
beschermen ‘tegen kwade machten’. 

Strofe drie is beklemmend. Geen metaforen meer, maar een hard-realistische beschrijving van 
ingesnoerde borsten. Borsten waarmee het kind niet gevoed mag worden, hoezeer de moeder het 
ook wil laten delen in de Bijbelse ‘melk en honing’. 

In strofe vier komt definitief een einde aan het idyllisch begonnen wiegeliedje. Het ‘ik wist niet 
hoe / je komen zou’ is veranderd in ‘ik wist niet hoe / je zou verdwijnen’. Het verdwijnen vindt 
vrijwel ongezien plaats. ‘Ik’ heeft het niet kunnen voorkomen, ‘ik wist niet hoe’ want ‘anders had 
ik’… 

Ik weet niet, hoe dit losse gedicht op de lezer overkomt. Binnen de context van de bundel is echter 
overduidelijk, dat de Cyclus voor een verloren zoon het verhaal vertelt van een zeventienjarige 
moeder, die onder grote druk van “ouders, zusters, pastoor en hulpverleners” afstand doet van 
haar pasgeboren kind. ‘Wiegeliedje’ is van deze reeks het zesde en middelste, centrale gedicht. De 
Inleiding en het Nawoord nemen alle twijfel weg over het autobiografische karakter van deze 
gedichten. De dichter is er in geslaagd, na jaren van zwijgen, om haar ervaringen om te smeden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_roos_van_Jericho
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tot poëzie, tot gedichten die meer zijn dan “persoonlijke en directe emotionele ontladingen”. In 
het besproken gedicht zit het hele verhaal samengebald. De gebruikte taal zit vol Bijbelse 
verwijzingen. De taal uit de jeugd van de dichter, van haar omgeving die tegen haar moederschap 
samenspande. Hoe moeilijk dit verhaal ook was om te leven en te beschrijven, de dichter wentelt 
zich niet in rancune. Zij heeft hiermee een monument opgericht voor haar jongere ik, en voor alle 
jonge moeders die -vaak onder grote druk- afstand moesten doen van hun pasgeboren kind. 
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EI 153: Fadma el Ouariachi – Mijn gedicht 
  

Dit is mijn koudvuur 
dat door mij op paden wordt geschreven 
niet weg is te krijgen, geen macht die 
het kan blussen 

ik zal het uitstrooien over velden 
het zal geplant worden door zaaiers 
uit het bereik van adelaars 
en de raven 

Zij is de morgen 
die door de kinderen wordt verwacht 
als een maan die het feest aankondigt 
waardoor ze allemaal opgetogen en opgewonden raken 
waar ze tikkertje kunnen spelen in al die velden 
en rond hun huizen, en verstoppertje ook, en 
wie haar vindt mag haar houden, 

als een droom met geen pen te beschrijven 
van alle nachten die nog zullen komen, zal 
ik haar optekenen, dit bloed stromend uit mijn hart, 
ze zal op handen worden gedragen door meisjes 
die hennaversieringen op hun handpalmen hebben gemaakt, 
als helend water is het, sproei er maar mee, 
opdat het wonden kan helen, 
overal, 
dit gedicht 
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Gepubliceerd op: vrijdag 29 maart 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het woord ‘koudvuur’ refereert aan de infectieziekte die veelal optreedt na verwondingen. Deze 
‘wonden’ blijven in het begin van het gedicht onbenoemd. Tegelijk is ‘koudvuur’ een magische 
term, een contradictio in terminis. Het idee van ‘-vuur’ wordt in de eerste strofe metaforisch 
doorgetrokken met het ‘blussen’. De opening ‘Dit is mijn koudvuur’ wijst samen met de titel ‘Mijn 
gedicht’ erop dat dit expliciet over gedichten gaat. In v2 staat ‘geschreven’ om dat nog eens te 
benadrukken. 
Er is blijkbaar een ‘macht’ waartegen weerstand nodig is. We kunnen hier denken aan 
onderdrukking en censuur, waaraan de woorden van de dichter zich kunnen onttrekken. ‘Mijn 
gedicht’ is ‘niet weg (…) te krijgen’. 

De tweede strofe staat in het teken van verspreiding. De metafoor is in eerste instantie die van 
zaadjes die zullen groeien (‘uitstrooien over velden’, ‘geplant’, ‘zaaiers’). Maar wat hebben die 
zaadjes nou te vrezen van ‘adelaars’ en ‘raven’? Of toont dat juist een analogie hoe ‘geen macht 
(…) het kan blussen’? 

Hoe dan ook, na de spatiale verspreidingsmetafoor in de tweede strofe stappen we in de derde 
strofe over naar een temporele metafoor. Het gedicht biedt hoop voor de toekomst. Met 
onbezorgd spelende ‘kinderen’. Mooi hoe de ‘velden’ uit de tweede strofe hier terugkeren. Het 
toekomstbeeld past goed bij de metafoor van de zaadjes die gaan groeien. 

In de vierde strofe gaat het gedicht van metaforen over naar een vergelijking: ‘als een droom’. We 
keren terug naar de realiteit. Was het ideaal al bijna tastbaar, nu is slechts ‘als een droom’ en er 
zullen nog duistere tijden (‘nachten’) komen, ‘bloed’ zal nog stromen. Maar uiteindelijk is ‘dit 
gedicht’ ‘als helend water’. Dus tegelijk zaadjes en water om te sproeien. De ‘wonden’ zijn er wel, 
‘overal’, maar uiteindelijk zal ‘dit gedicht’ ‘helen’. 

Opvallend is de hoofdrol voor het vrouwelijke. Vanaf strofe 3 is ‘Zij’ het onderwerp. Ook gaat het 
in de laatste strofe expliciet over ‘meisjes’, waar het een strofe daarvoor nog over ‘kinderen’ ging. 
Misschien moeten we die vrouwelijkheid verbinden met de kunst, zoals ‘dit gedicht’ en de 
‘hennaversieringen’. Dat is de kracht die opkan tegen de (stereotiep gezien mannelijke) op fysieke 
kracht gebaseerde onderdrukking. 

Een ander opvallend aspect van dit gedicht is het uitwaaieren van de metaforen en vergelijkingen. 
‘Mijn gedicht’ krijgt daardoor vele gedaanten. Zo is het ‘koudvuur’, zaadjes, vrouwelijk, ‘de 
morgen’, een kind dat ‘verstoppertje’ speelt, ‘als een droom’, ‘bloed stromend uit mijn hart’, een 
bewonderde die ‘op handen (zal) worden gedragen’, ‘als helend water’. Dit past natuurlijk 
uitstekend bij de gedachte die van ‘dit gedicht’ uit gaat. ‘Zij’ is een ongrijpbare tegenkracht, die 
een verlossing in de toekomst ‘aankondigt’, verspreidt, voedt, en zo (mede-)bewerkstelligt. 

 

  

  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koudvuur
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EI 154: Hans Dekkers – Een verlaten 
tennisbaan in een park 
 

in het park van Kasteel de Haar 
lokt een beduusde tennisbaan 
de netten hangen er nog, de lijnen zijn 
verdwenen, het gravel is een palet met geel, 
bruin en paars, midden op de baan staat 
een eenzame, roestige wals en het clubhuisje 
met zijn rieten dak wenkt uitnodigend 
maar is hermetisch afgesloten, voorgoed 

gloednieuwe torren kruipen over de kozijnen 
binnen morren de geesten met hun port en sherry 
halen herinneringen op aan hun gezegende dagen 
de tijd van de lange zomers en de houten rackets 

ze wassen zich, de geesten, boenen en krabben 
het vuil der jaren van zich af, tot op het bot 
maken zij zich schoon, zuiveren het moment 
herscheppen de stoffige antiquiteiten 
tot de luister van een onbedorven beeld 
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Gepubliceerd op: maandag 1 april 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Het gedicht bestaat uit 3 strofen van respectievelijk 8, 4 en 5 versregels: een octaaf, kwatrijn en 
kwintet. Deze strofen vormen samen het gedicht maar zijn ook te duiden als redelijk afgeronde, 
op zich zelf staande teksten. 
Het octaaf beschrijft het verval van een tennisbaan. Het kwatrijn roept herinneringen op aan de 
zegeningen – zeg maar voorrechten – van het jong zijn. Het kwintet lijkt een poging te zijn de 
verloren jeugd – die mooie zomeravonden van weleer – voor een moment te herwinnen. 

In de eerste strofe is er sprake van een somber decor dat qua stemming associaties oproept met de 
herfst. Met verval dus. We bevinden ons in een park gelegen op het uitgestrekte landgoed van 
‘Kasteel de Haar’, ooit eigendom van de adellijke familie Van Zuylen. Er is een ‘tennisbaan’ die de 
aandacht trekt. Van wie weten we niet. Van een toevallige passant? Een wandelaar misschien of 
wellicht iemand die er ooit zelf tenniste? In ieder geval duidt de persoonsvorm ‘lokt’ in v2 erop 
dat er sprake is van een aantrekkingskracht tussen baan en passant. Het wekt de suggestie dat ze 
elkaar kennen. 
De tennisbaan ligt er verwaarloosd bij. Er wordt al lang niet meer op gespeeld. De slap hangende 
netten, de besmeurde lijnen, het vervuilde gravel en de roestige wals zijn daarvan stille getuigen. 
Het enige wat nog enigszins lijkt te bekoren is het pittoreske ‘clubhuisje’. Net als de baan krijgt 
het huisje door personificatie menselijke trekjes. Het ‘wenkt’ in v7 de passant naderbij te komen. 
De teleurstelling moet groot zijn. Het clubhuisje zit namelijk op slot. Het is zelfs ‘hermetisch 
afgesloten’ (v8) wat de desolate staat ervan een mysterieuze connotatie geeft. Het slotwoord van 
de eerste alinea, ‘voorgoed’ (v8) wijst erop dat toegang tot het huisje definitief voorbij is. De 
passant kan er niet meer in. We zullen verderop in het gedicht merken dat dit concrete beeld 
waarschijnlijk een diepere betekenis heeft. 

In de tweede strofe wordt ook het verval van het tennishuisje zichtbaar. ‘Torren’ zijn er de nieuwe 
stamgasten. Zij vermaken zich uitstekend en doen zich tegoed aan ‘kozijnen’ en ander houtwerk. 
Dan krijgt het gedicht vanaf v10 een onverwachte wending. Het ‘clubhuisje’ komt tot leven. Het is 
alsof de doden uit hun graf herrijzen. Hun ‘geesten’ (v10) waren rond in het huisje. Zijn zij 
diegenen die er ooit vertoefden? Jong, onbezorgd en gestoken in smetteloos wit? Het lijkt er wel 
op. Ze keren terug in de tijd, naar die lange, oneindig lijkende zomeravonden. De passant ziet het 
allemaal voor zich gebeuren. Is het fantasie of heeft hij daadwerkelijk deel uitgemaakt van het 
gezelschap dat zich daar – lang geleden – in jeugdige onbezonnenheid zomers lang heeft 
vermaakt? 

Dan belanden we in de derde strofe. De tand des tijds heeft het witte blazoen van weleer 
besmeurd. Het is of ‘de geesten’ zich van de last van al die jaren, van al dat vuil en die smurrie 
willen ontdoen. Ze schrobben en poetsen om lijf en leden te reinigen. Het is alsof zij hunkeren 
naar een herschepping van die vergane ‘luister’. Maar het is voorbij. Zoals het ‘clubhuisje’ 
‘hermetisch’ is ‘afgesloten’, zo is het herwinnen van die tijd een bij voorbaat tot mislukking 
gedoemde queeste. Wat rest, is de luister van de herinnering, van het moment. 

Het gedicht is veel meer dan een beschrijving van de desolate toestand waarin ‘tennisbaan’ en -
huisje zich bevinden. Het gaat over tijdelijkheid, vergankelijkheid, verlies van onschuld en verval. 
De titel lijkt heel gewoon: ‘een verlaten tennisbaan’. Het gaat hierbij niet alleen om een lege 
tennisbaan, maar ook om de mensen die hem verlaten hebben omdat hun tijd nu eenmaal voorbij 
is. De titel verbergt naast deze impliciete passiefconstructie, een verwijzing – toevallig of bewust – 
naar het aloude adagium uit het boek Prediker, dat alles zijn tijd heeft. 
De dichter bewerkstelligt dat gevoel van tijdelijkheid en vergankelijkheid mede door stijlfiguraties 
zoals functionele opsommingen die in elke strofe gemakkelijk te traceren zijn. Fraai is de 
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asyndetische beeldspraak in v4/5 ‘het gravel is [ als ] een palet van geel, bruin en paars’. Het spel 
is afgelopen; de speeltijd voorbij. Dan zijn er fraaie personificaties zoals in v2 de ‘beduusde 
tennisbaan’. De baan die zich als het ware schaamt voor de staat waarin hij verkeert, zijn treurige 
neergang. In v10 is er de metafoor van ‘geesten’. Zijn zij niet de verloren zielen, die nog hunkeren 
naar de ‘luister’ van hun jeugd, een aloud motief in literatuur en poëzie? 

Zoals het leven zich openbaart in verschillende, meestal onvoorspelbare patronen, zo geldt dat 
ook voor de heffingen en dalingen in de versregels van het gedicht. Hier passen geen strakke 
metra. Dekkers kiest dan ook voor een bonte afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen, die elkaar ritmisch opvolgen met vertragingen en versnellingen die zich op hun 
beurt aanpassen aan de wisselende stemmingen in het gedicht. 
De korte, als paukenslagen klinkende rijmklinkers in de diverse versregels worden steeds 
afgewisseld door lange aa-, ee- en oo- assonanties. Ook zij bewerkstelligen enerzijds een 
versnelling en anderzijds een vertraging van de verwording en ontbinding van wat ooit was. Het 
laatste woord in de eerste strofe, ‘voorgoed’, komt dan ook keihard binnen. Het lijkt de essentie 
van het hele gedicht goed weer te geven. Het is voorbij: hora est. 
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EI 155: Monica Boschman – Bruidsmeisje 
  

Zo liep ze voor mijn ouders uit, in blauw 
fluweel met kant en bloemenmandje. 

Mijn komst zou nog jaren duren 
tot zij alweer vertrokken was. 
Iets met een auto en haar fiets. 

Ze was zes, ze werd negen 
en mijn naam. 

Er staat een vogel op haar steen. 

Heb ik geweten dat mijn moeder 
met heel haar lijf haar zusje riep. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 12 april 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

In dit gedicht komen diverse personages voor. Allereerst wordt gesproken over de ik-persoon. Zij 
heeft het over: ‘mijn ouders’, ‘mijn komst’, ‘mijn naam’ en ‘mijn moeder’. Ze is inmiddels een 
vrouw die terugblikt op een tragisch voorval dat weliswaar een aantal jaren voor haar geboorte 
heeft plaatsgevonden maar dat een enorme impact heeft op haar leven. 

Vervolgens komen haar ouders ter sprake, in het bijzonder haar moeder. En dan is er nog een 
tweede meisje. Zij is het ‘bruidsmeisje’, het vroeg overleden zusje van de moeder. Zij wordt in de 
eerste strofe al ten tonele gevoerd. Er is – zo vertelt de ik-persoon – ooit een plechtigheid geweest 
waar dit meisje gehuld in ‘blauw fluweel’ en met een ‘bloemenmandje’ in de hand voor haar veel 
oudere zus en man uitloopt. 

Refereert de plechtigheid aan een communiefeest? Of Is zij misschien bruidsmeisje bij de 
huwelijksinzegening van haar oudere zus? En heeft haar oudere zus – de moeder van de ik-figuur 
– deze kostbare herinnering altijd bij zich gedragen en vele jaren later doorverteld aan haar eigen 
dochtertje? Daar lijkt het wel op. In familierechtelijk opzicht is de ik-figuur het nichtje van het 
overleden meisje en het overleden meisje de tante van de ik-figuur. 

In de 2e strofe vertelt de ik-figuur dat zij op dat voor haar moeder zo dierbare moment nog lang 
niet is geboren. Zij komt pas ter wereld nadat haar tante als jong meisje door een dodelijk ongeval 
is omgekomen. De ware toedracht van het ongeval is in nevelen gehuld. Ja, er was ‘iets met een 
auto en haar fiets’. Meer weet de ik – figuur blijkbaar niet. In het gezin wordt er- naar het lijkt – 
weinig over gepraat; voelbaar is het des te meer. 

In de 3e strofe worden 3 belangrijke feiten genoemd. Het verongelukte meisje is 6 jaar als ze 
bruidsmeisje is en ze is nog geen 9 jaar als het noodlot haar dodelijk treft. Haar naam leeft 
vervolgens voort in de naam die haar nichtje, de ik-figuur, later bij haar geboorte krijgt. Voelt de 
ik-figuur zich daardoor een substituut voor het overleden zusje van haar moeder? 

De 4e strofe bestaat slechts uit één versregel, geïsoleerd tussen regelwit en andere strofen. Net zo 
alleen als het zerkje op de dodenakker. Op de grafsteen is ‘een vogel’ afgebeeld. Een vogel die te 
vroeg is weggevlogen. 

In de laatste strofe komen de 3 hoofdpersonen samen. De ik-figuur stelt in die laatste strofe geen 
vraag, maar ze doet een mededeling. Ze meldt het voldongen feit dat haar moeder haar leven lang 
geleden heeft onder het verlies van haar jongere zusje. Het inleidende zinnetje van deze strofe vr. 
9 ‘Heb ik geweten … ‘ is echter voor meerdere uitleg vatbaar. 

Is het wellicht zo dat de ik-figuur altijd al geweten heeft dat haar moeder onder het verlies van 
haar jongere zusje geleden heeft? Was zij met andere woorden op de hoogte van het verdriet van 
haar moeder. Of moeten we deze opening opvatten als compassie in de trant van: ik heb de pijn 
van mijn moeder eveneens gevoeld. Of moeten we de openingspassage opvatten als een verwijt 
aan haar moeder die meer lijkt te hebben geleden onder het verlies van haar zusje dan dat ze 
genoten heeft van het opgroeien van haar eigen dochter(tje)? Ik neig naar de laatste interpretatie. 

Het gedicht is geschreven in eenvoudige stijl. Het woordgebruik is simpel en verre van 
opgesmukt. Het doet denken aan de poésie parlante van Martinus Nijhoff. Taal dus die qua 
zinsbouw en woordkeus spreektaal is of benadert. Soms zijn er opvallende stijlfiguren, zoals in v1 
een metonymie: in plaats van het bruidsjurkje schrijft de dichter: ‘in blauw fluweel met kant’. Een 
ander metonymie is ‘steen’ in v8, een pars pro toto voor graf. Daarnaast is ‘steen’ op te vatten als 
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een fraaie metafoor voor laatste rustplaats. En is de ‘vogel’ (v8) tot slot niet een metafoor voor de 
ziel die ten hemel stijgt, opwaarts? Zoals ooit de leeuweriken van Guido Gezelle? 

In v4 is een opvallende stijlfiguur. De ik-figuur zegt: ‘Mijn komst zou nog jaren duren / tot zij 
alweer vertrokken was’. Dat ‘vertrokken’ zijn is nogal eufemistisch voor een diep-tragisch ongeval 
met dodelijke afloop! In v10 tenslotte is het gebruik van het substantief ‘lijf’ weer op te vatten als 
een metonymie. Lijf omvat in werkelijkheid veel meer dan alleen maar lichamelijke pijn. Er is ook 
geestelijke pijn en kwelling; dus veel meer psychosomatisch dan louter fysiek. 

Het dominante metrum in het gedicht is de jambische kadans. De antimetrieën in v3 en v5 
benadrukken belangrijke momenten: de geboorte van de ik-figuur en de vaagheid rondom de 
toedracht van het ongeval. Rijm is als ordeningsprocedé karig aanwezig, maar is zeker geen 
gemis. In v2 is ‘kant’ en ‘bloemenmand’ een aardige assonantie. De herhaling van ‘ze’ in v6 is 
functioneel. Zij accentueert drie momenten die betrekking hebben op het overleden meisje. Ze 
staan als eeuwige brandmerken in het geheugen van de ik-figuur gekerfd. 
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EI 156: Gert de Jager – Winterdag 
  

  

Op een kraakheldere windstille winterdag 

met 107,2 km p/u suizen door het heelal, 

met haren die niet wapperen, 

terwijl ze dat wel zouden moeten doen.  
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Gepubliceerd op: maandag 15 april 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Er gebeurt eigenlijk niets in dit gedicht. Het is ‘windstil-‘, de ‘haren’ ‘wapperen’ juist ‘niet’. Er is 
alleen de gedachte dat ‘ze dat wel zouden moeten doen’. Er is geen ‘ik’ of ander onderwerp die dit 
denkt. Er is een wetenschappelijk aandoende notatie in cijfers met een afkorting voor een eenheid 
van snelheid. 

Het gedicht weet zo een soort verstilling te bereiken, een contemplatie, misschien zelfs een 
meditatie. 
We zouden kunnen zeggen dat het zo stil wordt als maar kan. De beweging is minimaal, het geluid 
is minimaal. Dan blijft er een ‘suizen’ over, een achtergrondgeluid, maar vooral een elementair 
bewegen ‘door het heelal’. 

Die beweging van de aarde zien we ook terug in de titel van het gedicht. De rondgang om de zon 
zorgt immers voor de seizoenen, waarvan ‘winder-‘ er één is. Het draaien van de aarde om de 
eigen as veroorzaakt in combinatie met de zon het dag-nachtritme. In dit gedicht is het ‘-dag’, 
hoewel dat technisch gezien ook op de hele 24 uur kan slaan. 

Hoe bereikt dit gedicht die verstilling? Het opent met een overdreven lyrische, zeg maar gerust 
bombastische, versregel. Met twee bijvoeglijke naamwoorden en een stevige alliteratie. Daarna 
komt een wetenschappelijk aandoend versregel. Vervolgens komt er een observatie dat iets ‘niet’ 
gebeurt. Het gedicht eindigt ermee dat dit wel zou moeten gebeuren. Met dit laatste zitten we in 
iemands hoofd. 
Het gedicht gaat zo vooral over een verwondering tussen een waarneming hoe iets is en de 
mening van een persoon daarover. In het bijzonder gaat het over een kosmisch fenomeen en hoe 
moeilijk het is om dat te relateren aan de alledaags-menselijke ervaring. 

Want de menselijke maat druipt van dit gedicht af. Eerst is er dat openingsvers, waardoor we het 
bijna voelen vriezen en blij zijn dat de wind ons niet om de oren snijdt. Dan komt er een 
aanduiding van een snelheid. Hoewel de cijfers en de afkortingen een wetenschappelijkheid 
suggereren, is dit overduidelijk niet door een wetenschapper opgeschreven. Die schrijft voor 
kilometer-per-uur “km/h”, en eigenlijk doet ij dat alleen als ij de snelheid voor leken wil relateren 
aan een bekende snelheid. Anders gebruikt de wetenschapper meter-per-seconde (m/s). En dan 
die snelheid. Die is een factor 1000 te laag voor de snelheid van de aarde om de zon. Misschien is 
het een eenvoudige rekenfout. Misschien is de genoemde snelheid niet bedoeld om die van de 
aarde om de zon aan te geven. Misschien is deze snelheid die van iemand in een voertuig, zoals 
een auto of een trein. Als dat voertuig afgesloten is, gaan de ‘haren’ ‘niet wapperen’. Dat de 
gedachten daarbij uitgaan naar de baan van de aarde om de zon is niet zo gek. Ook daarbij gaan 
de haren niet wapperen door de “gesloten” atmosfeer. Dat je dat raar vindt, is ook heel menselijk. 

Ondanks die menselijke maat, is er in het gedicht geen ‘ik’. Er is zelfs geen duidelijk 
vertelperspectief. Niet subjectief, niet personaal, niet auctorieel. Gevoel, feit, observatie, gedachte: 
het gedicht laat het allemaal egoloos toe. 
Wat daarbij heel knap is: het gedicht weet het op een vanzelfsprekende manier aan elkaar te 
binden. Vooral het gebruik van voorzetsels is daarbij opvallend (‘Op’, ‘met’, ‘door’, ‘met’). En ook 
het ‘terwijl’ in de laatste versregel. De gelijktijdigheid die dit woord aangeeft, biedt de ruimte voor 
een verschil tussen observatie en mening. Tegelijk benadrukt het nog maar eens hoe belangrijk 
het idee van tijd in dit gedicht is: seizoenen, dag-nacht ritme, snelheid, beweging. 

En zo is het gedicht zelf een ‘suizen’. Een beweging zonder duidelijke beweger, een verhaal zonder 
duidelijke verteller. Een onpersoonlijke ervaring die iedereen persoonlijk kan ervaren. 
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EI 157: Mischa Andriessen – In de tuinen 
  

Hij zag de ijsvogel het eerst 

Zei niets tot zij hem had gezien 

Wees en zei een paradijsvogel 

Kijk daarginds bij die haag 

Ze kwamen naderbij maar het beest verdween 

Op een rood kleed lagen ze 

Hij de handen onder het hoofd 

Zij bovenop de rok net wat omhoog 

Bewoog ze zachttraag als wilde zij 

Doen lijken dat wat zij zagen 

Louter was wat ze hoopten te zien 

Toen merkte hij dat zij zich had afgekeerd 

Hem aankeek of ook zij een herinnering 

Wilde wekken haar terugbrengen 

Hoe zou dat vergeten denkbaar zijn 

Dacht hij stak zijn hand uit als wilde hij 

Haar rok rechttrekken haar aanraken 

Waar ze dat eerder maar trok zijn hand weg 

Wees omhoog naar de wolken en zei 

Het wordt tijd 
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Gepubliceerd op: maandag 29 april 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

De titel van het gedicht wekt – ook vanwege zijn meervoudsvorm – de gedachte op aan diepere 
betekenislagen. ‘Tuin’ heeft een religieuze, literaire en psychologische connotatie. Religieus omdat 
‘tuin’ verwijst naar de Hof van Eden. Literair omdat ‘tuin’ opgevat kan worden als een topos, als 
een locus amoenus, een lieflijk toevluchtsoord voor zowel geliefden als gekwelden. Tuin kan 
tenslotte ook in psychologisch opzicht geduid worden als decor om verlangens te sublimeren. 

In het gedicht is sprake van twee personen, een man en een vrouw. Ze worden door een 
onzichtbare persoon – een fictieve verteller – al sprekende ingevoerd. Deze verteller heeft iets te 
zeggen over die man en vrouw. In de vertelkunst of narratologie spreken we dan van een 
personale vertelinstantie. Een vertelperspectief waarbij het verhaal – hier het gedicht – in de 3e 
persoon staat. Een kenmerk van deze vertelinstantie is dat de onzichtbare verteller gemakkelijk 
kan worden geïdentificeerd met een van de personen over wie hij vertelt. In dit gedicht lijkt het 
erop dat de vertelinstantie, de fictieve verteller dus, de man in het gedicht is. Hij is de 
hoofdpersoon. Verander de derde persoon hij maar eens in de eerste persoon ik. 

Man en vrouw liggen beiden op een kleed in het gras. Er wordt niet gesproken. De man ziet 
verderop een ijsvogel. Hij wil de stilte niet verbreken en wacht tot de vrouw naast hem de vogel 
ook opmerkt. Zij noemt de ijsvogel – neergestreken bij een haag – paradijsvogel, een kleurrijke, 
exotische vogel die in onze streken niet voorkomt, een vogel die elders vertoeft. Dit elders 
vertoeven heeft hier een signaalfunctie. De ijsvogel, eveneens begiftigd met een kleurrijke 
vederdracht, doet qua naam denken aan kou en vorst. De paradijsvogel daarentegen aan zon, 
warmte en geluk. Is dat wat de vrouw zoekt en is dat de reden waarom zij de ijsvogel paradijsvogel 
noemt? Samen naderen ze de haag maar de vogel is dan al gevlogen. Natuurlijk, een vogel wacht 
nu eenmaal niet. Hij is alweer elders. Is de vogel voor de man en de vrouw misschien een 
metafoor? Zoeken zij iets, wat soms opdoemt – hier als een vogel – maar wat onbereikbaar, 
ongrijpbaar is? 

Vanaf v6 keert de handeling weer terug naar het kleed waarop zij beiden liggen. Een rood kleed. 
Rood is een signaalkleur; enerzijds drukt het gevaar uit en anderzijds is rood de kleur van de 
liefde. In de katholieke liturgie is rood bovendien de kleur van het lijden, het martelaarschap. Zo 
is op Goede Vrijdag het kazuifel van de priester altijd rood. Is het rode kleed soms een omen? Een 
verwijzing naar een mogelijk lijden van de man en de vrouw, die naarmate het gedicht vordert 
steeds meer een echtpaar blijken te zijn. 

De personale vertelinstantie laat de man gissen naar de gedachten van de vrouw, zijn vrouw. Was 
dat, wat zij zag bij de haag, een herinnering aan iets …? Een stille hoop op …? Een terugverlangen 
naar …? Hierop komt geen antwoord. Dan vindt er vanaf v12 een ommekeer plaats. De man kijkt 
naar zijn vrouw, zo nabij en toch zo veraf. Zij geniet niet, zij toeft elders met haar gedachten. Zij 
mijmert zich van hem af. Toch kijkt ze hem aan alsof ze hem wil meevoeren naar iets wat hen 
beiden bindt en kwelt. 

Het gedicht heeft iets dreigends wat steeds opduikt: het zwijgen van man en vrouw in v2; de 
vlucht van de vogel, v5; het rood van het kleed in v6 en het wijzen naar de wolken in v20. Man en 
vrouw zijn op elkaar aangewezen. Zij delen samen een herinnering, een voorval waaronder beiden 
gebukt gaan. De vrouw kan geen aanraking verdragen. Zij kan het niet maar wil het ook niet. Het 
gedicht straalt in zijn diepste kern verdriet uit om een niet nader genoemd gemis. De partners 
lijken elkaar daarbij niet te kunnen te troosten. Hun gedachten malen rond, ze praten niet echt 
met elkaar maar zitten vast in de maalstroom van hun eigen gedachten en herinneringen. 
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Er is geen uitweg, ze zitten als het ware in een labyrint waar ze niet uitkomen. Wat dat betreft 
ondersteunt de vorm van het gedicht in zekere zin die wirwar van paden, waarin ze – zoals 
insecten in een web – gevangen zitten. Er is geen interpunctie, de versregels lopen maar door. Het 
gaat om open plekken in zinnen, zoals in v16-18: 

[hij] stak zijn hand uit als wilde hij 
Haar rok rechttrekken haar aanraken 
Waar ze dat eerder maar trok zijn hand weg 

Achter ‘eerder’ ontbreekt een vervolg. De lezer kan hier zelf iets invullen, 
bijvoorbeeld toeliet of aangenaam vond. Dan zijn er een- en tweewoordzinnen die karig zijn in 
het verstrekken van informatie, zoals ‘Zei niets’ (v2) en ‘Wees’ (v3). Vervolgens het gebruik van de 
apokoinou, een constructie waarin een zinsdeel dienst doet als onderdeel van twee zinnen of 
zinsdelen, zoals in v8-11. Het effect daarvan is een gevoel van verwarring en verdwaald zijn. 

Zij bovenop de rok net wat omhoog 
Bewoog ze zachttraag als wilde zij 
Doen lijken dat wat zij zagen 
Louter was wat ze hoopten te zien 

Dat ‘louter’ in v11 heeft de functie van een bijwoord in de trant van enkel en alleen. Maar ‘louter’ 
kan ook nog een andere functie hebben. Het kan opgevat worden als naamwoordelijk deel van het 
gezegde in de betekenis van zuiverheid. Is datgene, wat hen samen bindt en waarnaar zij samen 
zoeken iets wat zuiver, ongerept en schuldloos is? Is het wellicht hun kind? 

Nog voorbeeld van een apokoinou: 

Zou dat vergeten denkbaar zijn 
Dacht hij stak zijn hand uit als wilde hij 

Ook valt het gebruik van anaforen op. Constructies die zich kenmerken door herhaling van steeds 
dezelfde woorden of woordgroepen. In dit geval de constructies waarbij steeds het subject hij of 
zij expliciet of impliciet wordt genoemd aan het begin van de zin. Het nadrukkelijk gebruik van 
deze persoonlijke voornaamwoorden hebben ook een zekere dreiging gemeen. 

v1: Hij zag de ijsvogel … 
v2: [Hij] Zei niets … 
v3: [Zij] wees en [zij] zei 
v7: Hij de handen onder het hoofd … 
v8: Zij bovenop de 
v10: [Zij] bewoog 
v19: [Zij] Wees omhoog 

De vorm van en de stijlfiguren in het gedicht dragen bij aan de verwijdering tussen de man en de 
vrouw. Zij ondersteunen de thematiek van het gedicht: de pijnlijke (zelf)kwelling van een dierbaar 
gemis. Vorm en stijlfiguren versterken het gevoel dat beiden – man en vrouw – in hun eigen 
gedachten zijn verdwaald en dat hun zoektocht tevergeefs is. Het toont hun onvermogen hun 
diepste gevoelens te uiten. Kortom, een gedicht waarin achter de woorden en de schijnbaar 
achteloze vorm een intens verdriet schuil gaat. 
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EI 158: Mischa Andriessen – Weerhuis 
  

Zij denkt niemand komt binnen 

Door een deur die op slot zit 

Kan niemand eruit denkt hij 

De sneeuw bedekte de stappen 

Denkt zij er was hier niemand 

We bellen elkaar alleen nog maar 

Om te achterhalen waar we toch 

Onze telefoon hebben weggelegd 

Hij denkt wat als we nog een keer 

Wisselen van plaats dadelijk weggaan 

Bij het beslagen raam waar zij denkt 

Hij denkt nooit meer aan die nacht 

Toen ze binnenkwamen een ravage maakten 

Van wat we toegewijd hadden opgezet 

Maar we konden het wel op dat moment 

Denkt hij laten we ogenblikkelijk weggaan later 

Terugkomen en het huis zien alsof we hier 

Niet eerder waren onze sporen vervaagden 

Denkt zij het sneeuwt alweer denkt hij 

Zij denkt het is te koud om open te doen 
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Gepubliceerd op: vrijdag 3 mei 2019   

door: Remco Ekkers 

 

De man en de vrouw van het weerhuis zijn nooit bij elkaar binnen of buiten. Als hij naar buiten 
komt gaat het regenen. Als zij naar buiten komt, schijnt de zon. Ze hangen beiden aan een 
schapendarm: als het vochtig is, wordt deze verlengd en draait de man naar buiten; bij warm weer 
krimpt hij en draait de man terug en komt zij buiten. 

In dit gedicht denkt de vrouw ‘niemand komt binnen / Door een deur die op slot zit’ en denkt de 
man: ‘Door een deur die op slot zit / Kan niemand eruit’. Een treffende apokoinou, die de 
wanhopige situatie weergeeft. Ze zijn met elkaar verbonden en tegelijk gescheiden. De overige 
beelden van het gedicht geven een herhaling van deze situatie. 

Het gedicht is gebouwd rond de tegenstellende beweging. 
Het voortdurend herhalen van ‘zij denkt’ en ‘denkt hij’ geeft aan hoe machteloos het paar is om bij 
elkaar te komen. Het is denken, denken en niet praten of aanraken. 

Wat is er gebeurd? Op een nacht kwamen anderen binnen en maakten een ravage van wat het 
paar toegewijd had opgezet. Duidelijker wordt de dichter niet en dat maakt de horreur nog 
onheilspellender. Je kunt ook zo lezen: de man en de vrouw kwamen binnen na een catastrofe en 
maakten een ravage van dat wat ze eerder toegewijd hadden opgezet. Dat kan het stuk maken van 
dingen betreffen, maar ook het stuk maken van een liefde, omdat ieder van hen anders reageert 
op de catastrofe of misschien hetzelfde, maar in elk geval gaapt er een ravijn tussen hen. 

Ook denkt hij: ‘Maar we konden het wel op dat moment’. 
Wat? Weggaan en later terugkomen, alsof ‘het’ niet gebeurd is? ‘De sneeuw bedekte de stappen’, 
denkt zij aan het begin van het gedicht. Daarmee verdwijnen de sporen en kan het verleden 
vergeten worden: ‘er was hier niemand’, ‘onze sporen vervaagden’. 

De regels van het gedicht volgen elkaar pauzeloos op, als een noodlottige gebeurtenis die het paar 
en de lezer geen rust gunt. 
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EI 159: Hannah van Wieringen – Cry me a 
river 
  

 

iemand viel buiten de stad in slaap 
aan de oever van een rivier 
moe en veilig na het dansen 
omdat ze geluk had 
weet ze nog dat haar vanachter 
de mond gesnoerd werd 
dat ze in een bijzin achterovergekieperd en verkracht werd 

aan de andere oever 
ernstige zwijgende mannen 
ze hadden zojuist op schrift gesteld wat rechtvaardigheid was 
hun gezichten rozig en zelfgenoegzaam 
van de cadans van hun verklaring 
oud als het graan 
oud als het verhaal 
dat begint met een witte jurk 
die in de laatste regels wade wordt 

in de gedachten die vrij zijn 
houdt iemand halsstarrig van de wereld 
door de wereld loopt de rivier 
door de rivier stroomt het water 
water heeft geen geheugen 
omhoog valt het de bergen in 
in het negatief van de bron 
baart een baby een moeder 
speelt een oud kind 
met een melkwegstelsel 
woest en leeg is het 
om mee te beginnen 
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Gepubliceerd op: maandag 20 mei 2019   

door: Remco Ekkers & Jeroen van den Heuvel 

 

Remco: 
Hannah van Wieringen heeft haar gedicht over verkrachting een spottende, cynische titel 
gegeven, die werd ingefluisterd door de redactie van De Gids. Er moest een nummer komen over 
rivieren. Dat is spot. En ook dat de titel bekend is door een liedje van Justin Timberlake, een 
tieneridool. Er is een video waarin je hem ziet lopen in de regen, waarbij hij de wonderlijke 
bewegingen maakt die schijnen te behoren bij een video-clip. Hij wil niets meer weten van zijn 
vriendinnetje dat vreemd is gegaan. 
En wat schrijft Hannah? Een woedend gedicht. 

Jeroen: 
Wat een geweldig gedicht van Hannah! 
Bij ‘Cry me a river’ denk ik overigens niet als eerste aan Justin Timberlake, maar aan het 
jazzliedje, bijvoorbeeld in de uitvoering van Julie London. 

Remco: 
De vierde regel lijkt betrekking te hebben op het ‘dansen’: ze was ‘moe en veilig na het dansen’. 
Maar ze is niet ‘veilig’. Ze heeft ‘geluk’ omdat ze het nog na kan vertellen wat er met haar gebeurd 
is: ‘achterovergekieperd en verkracht’. ‘In een bijzin’. Het woord ‘vanachter’ is omineus. 

Dan komt de tegenstelling. ‘Aan de andere oever’, in het zicht dus, staan ‘mannen’ 
‘zelfgenoegzaam’ en ‘rozig’. Zij zitten in een andere ‘cadans’. O, het is van alle tijden, de mannen 
die dingen regelen. Het ‘begint met een witte jurk’ en het eindigt met een lijkwade. 

In de derde strofe wordt de tijd teruggedraaid: de rivier valt de bergen in. Een baby baart een 
moeder. In een bepaalde zin is dat juist, omdat met de komst van de baby de moeder ontstaat. En 
nog verder terug gaat de dichteres. Terug de kosmos in en wat blijkt? De kosmos is woest en leeg. 
Daar begint het mee. En het is nooit meer goed gekomen. Je wordt ‘achterovergekieperd en 
verkracht’ op een moment dat je ‘moe’ was en ‘veilig’ scheen. En de andere mannen? Ze staan te 
zwijgen nadat ze hadden gesproken en geschreven over ‘rechtvaardigheid’. 

Jeroen: 
Bij het einde denk ik aan de oorsprong van de schepping, de eerste woorden van Genesis. En bij 
die rivier aan panta rhei, en eventueel de Styx. Het gedicht lijkt ook erg over poëzie te gaan. 

Remco: 
Het einde gaat naar mijn idee niet over Genesis, maar over het begin van de wereld volgend op de 
big bang. 
Zou je voor mij willen uitleggen hoe het gedicht over poëzie gaat? 

Jeroen: 
Wat betreft reflexief op poëzie zelf: ‘bijzin’, ‘verhaal’, ‘cadans’, ‘laatste regels’, plus de verwijzing 
naar kunst in de titel. Daarnaast is inhoudelijk de scheiding duidelijk tussen poëzie en de echte 
wereld: hoe zit het met het engagement in de poëzie? (Buiten dat we dat tegenwoordig niet meer 
zo mogen noemen, maar het komt grotendeels op hetzelfde neer.) Of algemener: de relatie van 
poëzie tot de rest van de wereld. 

Remco: 
Het zou aardig zijn Hannah te vragen waar ze aan dacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkD_kYkRk3c
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EI 160: Peter Prins – 52° 00’ 40’’ NB, 4° 
20’ 15’’ OL, 08:03 u 
  

 

52° 00’ 40’’ NB, 4° 20’ 15’’ OL, 08:03 u, 

lief inzicht 

aan de ronde tafel in de kleine stad met pijn in de enkels wachtend op het uur dat er 
vertrokken kan worden en de eieren, die nu nog in de pan dansen, hard genoeg zijn, 

laatdunkendheid kleeft aan de rommel, aan de kamers boven en het blad 
in de goot dat uit armoede viel, niet uit plichtsbesef, 
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Gepubliceerd op: dinsdag 28 mei 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Een logboek beschrijft gebeurtenissen en observaties. Bijvoorbeeld tijdens een reis op een schip. 
Plaats, datum en tijd worden vastgelegd. Op een schip is het daarbij niet mogelijk als 
plaatsbepaling een adres op te geven. Als je in Delft bent, en dat is waar de coordinaten in v1 naar 
verwijzen, kan dat wel. Toch wil je misschien niet gewoon het adres opgeven. Bijvoorbeeld omdat 
je logentry onderdeel is van een serie, waarvan je mogelijk niet elke plaatsbepaling kunt doen met 
een adres, zodat je gekozen hebt voor een manier die overal werkt. Of omdat je wilt dat mensen in 
de toekomst de plek kunnen vinden, ook als straten hernoemd zijn, gemeenten heringedeeld, en 
Delft -wie weet- al lang onder de zeespiegel verdwenen is. 

De WGS 84 coordinaten gebruiken we tegenwoordig voor GPS en routebepaling m.b.v. 
navigatorsystemen. Opvallend is dat in de logentry de datum ontbreekt. Alsof het niet uitmaakt of 
het beschrevene op een donderdag of een zondag was, of in de winter of in de zomer, of in 1960 of 
2019. De tijd staat er dan wel weer nauwkeurig bij vermeld, alsof het beschrevene een dagelijks 
terugkerend fenomeen is. En misschien is dat ook wel zo. Drie minuten over acht ’s ochtends met 
‘eieren’ die ‘in de pan dansen’: blijkbaar hebben we het over het ontbijt. Dat doen we inderdaad 
voordat ‘er vertrokken kan worden’ naar de dagelijkse werkzaamheden. 

Een dagboek is ook een vorm van een logboek. Standaard begint een entry daarin met de aanhef 
“lief dagboek”. Hier begint de dichter met ‘lief inzicht’. Daarbij mogen we ‘inzicht’ best ook 
opvattten als een omgekeerd uitzicht. Bovendien is het maar de vraag in hoeverre het een aanhef 
betreft: er ontbreekt immers een komma. En dat terwijl dit gedicht, hoe kort ook, negen komma’s 
bevat. De komma is tegelijk afsluiting en verbinding, benadrukt fragmentatie en voortgang. 

Door het ontbreken van de komma achter ‘lief inzicht’ kunnen we dat ook opvatten als het 
onderwerp van het (ontbrekende) werkwoordelijk gezegde van de eerste strofe. Er wordt geen 
persoon genoemd, hoewel de ervaring van ‘pijn in de enkels’ geobserveerd wordt. Er is minstens 
één persoon ‘wachtend’ tot ‘er vertrokken kan worden’, die bepaalt of de ‘eieren’ ‘hard genoeg 
zijn’. 

De vraag blijft of het ‘inzicht’ een inkijkje is in een dagelijks leven, door een raam van buiten naar 
binnen, waarschijnlijk een keuken. De afstand die door het onpersoonlijke wordt geschapen past 
goed hierbij. Misschien ook gaat het over een ‘inzicht’ verkregen op dat moment, op die plek, ‘aan 
de ronde tafel’, onder die condities. Maar als het een eureka-moment is, ontbreekt de euforie. 

Wat dat betreft is het beeld van de ‘eieren, die nu nog in de pan dansen’ veelzeggend. Die ‘eieren’ 
hadden moeten uitgroeien tot volwaardige dieren. Nu worden ze gekookt, lijkt het of ze ‘dansen’, 
m.a.w. of ze zich prima vermaken. Moeten we dit zien als metafoor voor een ‘inzicht’, een 
belangrijke gedachte of idee, dat niet tot volledige ontplooiing kan komen? Of geldt dat voor een 
mensenleven, dat geen eigen individualiteit krijgt, maar onpersoonlijk blijft? 

Geen euforie, ook niet in de tweede strofe, integendeel. Daar is ‘laatdunkendheid’, ‘rommel’, 
‘armoede’, ‘plichtsbesef’. Alles behalve vreugde. 
Een vraag die de tweede strofe oproept, is of het gedicht met het ‘blad in de goot’ een beweging 
maakt van binnen naar buiten, tegengesteld aan het ‘in-zicht’. Als het hier gaat om een ‘blad’ van 
een boom in de dak’goot’ wel. Maar als het gaat om een (dien)’blad in de goot'(steen), dan zijn we 
waarschijnlijk nog in de keuken van de eerste strofe. 

In de tweede strofe is net als in de eerste strofe een persoon op de achtergrond aanwezig. Iemand 
die zich stoort aan de ‘rommel’, vindt dat die ‘laatdunkend-‘ is. Iemand die besluit dat ‘het blad’ 
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‘uit armoede viel, niet uit plichtsbesef’. Zo blijft het gedicht dubbel: is onpersoonlijk in zijn 
formulering, maar het beschrevene vereist een innerlijk van een persoon. Is dat dan het ‘inzicht’ 
waar het gedicht over gaat: iemand die zichzelf en de eigen gedachten, gevoelens, oordelen 
afstandelijk observeert? 

Het gedicht gaat over specifieke omstandigheden, maar door de afstand wordt het algemener. 
Bovendien is het ingebed in een dagelijkse herhaling. Gecombineerd met de troosteloosheid 
hebben we een gedicht dat sterk existentialistisch aandoet. Alleen het problematiseren van de 
individualiteit past daar niet in. Het gedicht eindigt dan ook met een komma. Weer een fragment 
afgerond, op naar de volgende. 
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EI 161: Rob Zweedijk – geen volzin 
  

hoe ver het af is dat sluit 
dat uit de achtergrond en loslaat 
losslaat wat de buitenkant 

niet wat het bedachte van de rest draagt 

geen idee zonder meer dan vol 
volgt dan toch ontegenzeggelijk 

in hoeverre het af is wat het sluit 
of het daarmee een vergissing is of 
wat laat staan het belang en achteraf 
iets meer dan wat er overblijft staat te bedenken 
als je durft 

voor het verdelen weer begint 
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Gepubliceerd op: vrijdag 31 mei 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Hoeveel betekenissen kan één gedicht voortbrengen? Een oneindig aantal, zouden we vanuit 
semiotisch perspectief kunnen zeggen. Maar dat is theorie: zo ervaart nooit iemand het. Toch 
komt dit gedicht voor mij in de buurt. Hoe komt dat? 

Misschien omdat we het kunnen lezen als het proces van lezen, interpreteren en betekenis. Vanaf 
het moment dat de woorden loslaten ‘uit de achtergrond’, tot ‘het bedachte’ en ‘idee’, tot de 
betekenis van het gedicht als geheel: ‘een vergissing’ of toch iets van ‘belang’? 

Of misschien omdat het gedicht zelf een uitbreiding tot in het oneindige in zich draagt. Het 
gedicht toont ons twee variaties. Dat zien we het duidelijkste in v7 als variant van v1. Maar er zijn 
meer elementen die in het tweede deel in variant terugkomen. Bijvoorbeeld ‘het bedachte’ (v4) – 
‘te bedenken’ (v10), ‘de rest’ (v4) – ‘wat er overblijft’ (v10). En het gedicht stelt aan het einde 
expliciet dat ‘het verdelen weer begint’. Blijkbaar kunnen we meer varianten verwachten. 
Waarschijnlijk geldt dat ook voor de verdeling van versregels over strofen. In het eerste deel zijn 
de 6 versregels verdeeld als 3-1-2, in het tweede deel 5-1. 

Misschien ook omdat meer varianten niet alleen denkbaar zijn, maar ook voelbaar. Het gedicht 
laat ons associaties zien als manier om nieuwe varianten toe te voegen: ‘loslaat’ – ‘losslaat’, ‘vol’ – 
‘volgt’, ‘laat staan’ – ‘staat’. Daardoor worden we uitgedaagd (‘als je durft’) om te lezen wat er net 
niet staat en zo betekenissen en varianten toe te voegen. Bijvoorbeeld roepen v1 en v7 het woord 
‘afsluiten’ op, en v12 het woord ‘verleden’. 

Of misschien zit het hem veel eenvoudiger in het ontsnappen aan de grammaticale regels. 
Daardoor is eigenlijk iedere versregel ambigu, kan gelezen worden in combinatie met de 
versregels eromheen, of als op zichzelf staand. Ook krijg je als lezer de neiging dan maar zelf wat 
woorden toe te voegen om er iets van te maken dat meer op een ‘volzin’ lijkt. 

Zowel qua disruptie van grammatica als qua herhaling lijkt het gedicht sterk schatplichtig aan 
Faverey. En waarschijnlijk speelt dat ook mee. Want door mijn hoofd rollen tijdens het lezen van 
dit gedicht ook versregels als “(En deze wordt // herhaald: is n.l. een speld).”, “Hoe het is zich 
vernietst / ontgaat mij totaal.” en “Zeg nou eens ‘bal’, dolfijn.” 

Het gedicht is inderdaad ‘geen volzin’. Omdat het zich de daarvoor benodigde grammatica niet wil 
aanmeten. Ook omdat het nadrukkelijk niet een afgesloten geheel wil zijn. En ook omdat het niet 
één betekenis toestaat het volledig af te dekken. 
Nee, ook het meta-niveau van (ongelimiteerde) semiosis niet. Het gedicht is abstract en we 
kunnen net zo makkelijk zeggen dat het gaat over een mensenleven, of over politiek, of over … 
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EI 162: Max Greyson – Flandriens 
  

Arm Vlaanderen stapt een taxi in 
laat zich rijden naar de binnenstad 

Grootvader stierf aan de hik 
het proost op zijn gezondheid 
brengt spijzen naar de mond 
lacht, kauwt, spreekt, slikt door 
morgen fietst het alles er weer af 

Het carpoolt aangeschoten terug naar huis 
hij heeft nog steeds spijt van zijn studiekeuze 
zij wil nog steeds niet aan bondage doen 

Bij thuiskomst zal er niets veranderd zijn 
de hond zal blaffen niet bijten 
waakzaam poseren naast de brievenbus 

De buren zullen vragen hoe het was 
het zal antwoorden als een wielrenner 
dat het alles heeft gegeven. 
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Gepubliceerd op: maandag 24 juni 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

In 2006 verscheen De helaasheid der dingen, een roman van de Vlaamse schrijver Dimitri 
Verhulst. De rode, onderhuidse draad in deze roman is de marginaliteit van Vlaanderen, zijn 
destructieve omgeving; zijn armtierige, uitzichtloze en rafelige zelfkant. Armoedzaaiers die zich 
niet willen of kunnen aanpassen aan de mores van de samenleving. Het is deze wereld die in de 
nieuwste dichtbundel et alors van de Vlaamse dichter Max Greyson als een ambigue onderstroom 
voelbaar wordt. 

De titel van het gedicht roept al direct tegengestelde associaties op. Het verwijst in algemene zin 
naar het selecte gezelschap Vlaamse coureurs die in de wielerkoersen van het vroege voorjaar kou 
en wind trotseren om op de glibberige, bonkige kasseien verkleumd en afgemat de meet te halen. 
Coureurs die bewondering afdwingen als de laatste presentanten van een strijdbaar volkje wiens 
eigenzinnigheid ook afgrijzen en medelijden wekken vanwege de zinloosheid ervan. 

De eerste versregel opent met een metonymie die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: ‘Arm 
Vlaanderen’. Een totum pro parte die staat voor zijn marginale bewoners die zich – op een niet-
alledaagse dag – met ‘een taxi’ naar het stadscentrum laten rijden. ‘Grootvader’ is namelijk 
overleden, ‘aan de hik’. Een afmattende kwelling op het sterfbed, veelal veroorzaakt door 
constipatie, tumoren in het spijsverteringskanaal of bepaalde medicatie. Nu hij dood is, scharen 
zijn kinderen en kleinkinderen zich rondom zijn baar om hem een laatste salut te brengen. 

Na afloop van de begrafenis wordt er aan de koffietafel flink geschrokt, gedronken en geproost op 
die goeie, ouwe grootpapa die het toch maar zo lang heeft uitgehouden. Er wordt gebabbeld en 
gelachen. Kortom, een afscheid dat gemengde gevoelens oproept en niet ostentatief gedragen 
wordt door respectvolle gedragingen van de nabestaanden. 

De derde strofe begint met een woordspeling in de vorm van een beknopte bijzin: ‘Het carpoolt 
aangeschoten terug naar huis’. Enerzijds hebben de nabestaanden te veel gedronken, anderzijds 
zijn ze toch ook wel wat aangedaan dat ze grootvader voorgoed hebben moeten achterlaten. De 
terugreis wordt niet per taxi aanvaard maar de familie rijdt met elkaar mee naar huis. Dat is 
goedkoper en bovendien gezelliger. 
In deze derde strofe komt het arm Vlaanderen wat dichter bij de lezer. Er is sprake van een 
gepersonifieerd arm Vlaanderen. De hij-figuur betreurt achteraf zijn studiekeuze. De studie heeft 
niet gebracht wat hij ervan gehoopt had. En zij? Zij hoedt zich er nog steeds voor haar 
bewegingsvrijheid op te offeren voor ongeordende erotische verlangens. 

Thuis gekomen is alles bij hetzelfde gebleven. Er is ‘niets veranderd’. Alles blijft bij woorden 
(‘blaffen’); er worden geen daden gesteld (‘bijten’). Passiviteit en sleur hervatten hun dagelijkse 
gang, wachtend tot er iets gebeurt. Het ‘poseren naast de brievenbus’ kan daarvan als een 
metafoor beschouwd worden. Natuurlijk, de ‘buren’ zullen zich melden en nieuwsgierig 
informeren hoe het was. En zij zullen zeggen dat het afscheid hun zwaar viel maar dat zij als echte 
‘flandriens’ grootvaders laatste koers hebben uitgereden. 

Het gedicht lijkt aan de oppervlakte niet meer te zijn dan een simpele beschrijving van een 
definitief en weinig verheven afscheid van een grootvader. De diepere ondertoon wekt echter 
meelijwekkende gedachten op van marginale Vlamingen wier lot het is het leven uit te zitten, over 
te laten aan de gang der dingen en te berusten in sleur en uitzichtloosheid. 
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EI 163: Sayaka Osaki – Terroristen 
  

het is een stille kamer. 
zonder deur, maar met een raam. 
daar komt iedereen door naar binnen. 
daar gaat iedereen door naar buiten. 
het is een groot raam. 
het is een stil raam. 
daarbuiten één grote zee van gras. 

als de nacht valt 
sluipt het slapeloze paar naar binnen 
hun vochtige handen grijpen het raamkozijn 
(het paar is poedelnaakt) 
(insluipers zijn welkom) 
(bezitters zijn ongewenst) 
Adam en Eva zijn het niet 
het paar gaat niet vaak in bad 
en ruikt een beetje vettig 
ze hebben misschien geen geld 
maar de kamer kan het niet schelen 
(insluipers zijn schoon) 
(omdat ze naakt zijn, hè) 
er is niks in de kamer, dus ze kan gerust zijn 
als ze door het raam kijkt waardoor ze naar binnen kwamen 
zal ze zich zeker fraai opgewonden voelen 

vanuit de kamer heb je een goed uitzicht 
op een stad in de verte waar ze niet woonde 
op de nachtelijke hemel waarin de sterren krioelen 
op de droevige, rollende wolvenogen van het paar 
op een uitgestrekte zee van gras 

de kamer verlangde 
naar een poedelnaakt paar 
naar ergens heen te gaan 
de kamer voelde 
(drie muren, dat is te veel) 
(één raam, dat is te weinig) 
ze was te beschermd geweest 
(met elke spijker was dat haar net iets te diep ingeramd) 

die zweetgeur, het poedelnaakte paar 
gaat zo gemakkelijk naar buiten 
één been over het raamkozijn 
zo simpel stort je je in de wind 
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de kamer wanhoopt nog niet 
ze vermoedt dat ze naar buiten kan 
er is tenslotte een prima raam 

het is een groot raam. 
het is een stil raam. 

(Vertaling: Ivo Smits) 
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Gepubliceerd op: maandag 1 juli 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat is dit eigenlijk voor ‘kamer’, ‘zonder deur, maar met een raam’? Blijkbaar niet bedoeld om 
binnen te gaan, anders was er wel een deur geweest. Bovendien met ‘een groot raam’: een etalage? 
Toch komen er blijkbaar geregeld mensen in de kamer (‘iedereen’). De kamer heeft daar geen 
problemen mee, zolang ze haar maar niet proberen te bezitten. Het ‘is een stille kamer’, alleen in 
een ‘zee van gras’, met ‘een stad in de verte’. 

In het gedicht wordt de kamer gepersonificeerd. Dat wordt sterker naarmate het gedicht vordert. 
In de eerste strofe is er nog geen sprake van personificatie. In de tweede strofe kan de kamer 
dingen willen of niet, onverschillig zijn, of ‘gerust’. Aan het einde van de eerste strofe kan ze zelfs 
‘opgewonden’ zijn. Ze kan verlangen, voelen, wanhopen. 

Toch speelt ‘de kamer’ naast de rol van hoofdpersoon ook de rol van decor. Als ‘de nacht valt / 
sluipt het slapeloze paar naar binnen’. Er is een seksuele spanning in het gedicht, maar het wordt 
nergens expliciet. Er is een wisselwerking tussen ‘de kamer’ en ‘het paar’: de kamer biedt 
gelegenheid en beschutting, het paar wekt een verlangen op in de kamer. Een beetje als een 
verhaal tegen de achtergrond van een politieke of culturele situatie in een land. Is dat het verband 
waarbinnen we de titel moeten begrijpen? 

Maar de ereplaats in het gedicht komt ‘het raam’ toe. Het biedt het publiek niet alleen een inkijk 
in de kamer. Wie de moeite wil doen, kan erdoor naar binnen klimmen. Ook werkt het voor ‘de 
kamer’ als ‘uitzicht’. Tevens zorgt het in strofe 5 ervoor dat de kamer hoop houdt. De manier 
waarop het raam in dit gedicht werkt, wekt verschillende associaties op. Bijvoorbeeld aan de 
vierde wand in het theater. Maar ook aan een bladspiegel: de kamer een gedicht? Of aan een 
permeabele celwand, die uitwisseling met de omgeving verzorgt. 

Uiteindelijk gaat het gedicht over een verlangen tot verandering. Maar wat voor verandering? De 
kamer wil ‘naar buiten’, uit zichzelf weg. Moeten we dat spriritueel zien, een kamer die buiten 
zichzelf treedt? Of moeten we het zien als een seksueel verlangen? En is het dan veelzeggend dat 
het gender van ‘het paar’ niet genoemd wordt? Of is het een sociale verandering om minder 
geisoleerd te zijn, minder individualistisch? Of moeten we het als een politieke verandering zien 
(misschien ook om minder geisoleerd te zijn)? 

Dit gedicht blinkt uit in universeel absurdisme. De kamer kan niet weg. De verandering in het 
gedicht voltrekt zich onderhuids, of misschien beter geformuleerd: binnenskamers. Aan het einde 
is ‘het poedelnaakte paar’ weer weg. Het gedicht eindigt met twee versregels die ook al in de eerste 
strofe stonden. Er zijn alleen wat versregels er omheen weg. Alle aandacht is gericht op het raam. 
En daarmee op het verlangen van de kamer. De kamer zal iets anders moeten worden dan een 
kamer om dat verlangen verwezenlijkt te krijgen. 

‘Terroristen’ zijn mensen die geweld gebruiken vanuit een verlangen iets voor elkaar te krijgen 
wat in de normale gang van zaken niet kan. 
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EI 164: b. zwaal – de stelsels wenen niet 

 
  

de stelsels wenen niet 

kleine tuin verlaat mij niet 
ik verlaat de bloemen niet 

de ogen 
wijd vol vertrouwen 

zink 
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Gepubliceerd op: vrijdag 5 juli 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Als je de woorden de ruimte geeft, stijgen ze boven zichzelf uit. 

Het gedicht bestaat duidelijk uit twee delen, die allebei uit drie versregels bestaan. 
Het gedicht opent met een drievoetige jambe in v1, en vervolgt met twee versregels met een extra 
beklemtoonde lettergreep daarvoor. Deze eerste drie versregels eindigen allemaal met ‘niet’, maar 
moeten we dat eindrijm noemen? Ook zijn ze alle drie elementaire zinnen: onderwerp, 
persoonsvorm. Met in de tweede strofe ook een lijdend voorwerp. 

Maar wacht eens, is v2 niet veeleer een wens of smeekbede? En ‘kleine tuin’ de aangesprokene 
i.p.v. het onderwerp? En waarom zou de ‘ik’ bang moeten zijn dat een ‘kleine tuin’ ‘mij’ zou 
verlaten? Een tuin is toch over het algemeen iets dat niet kan bewegen (of is het een mobiele wel 
erg kleine tuin?) en bovendien geen eigen wil heeft. Of moeten we ‘verlaat’ niet lezen in de 
betekenis van “in de steek laten”, maar als ver-laten: later maken, zorgen dat het later wordt? Iets 
wat de tijd vooruit doet gaan. 
Of misschien slaat het verlaten wel op de dood. En is het hele gedicht de beschrijving van (een 
ervaring tijdens) een uitvaart. Inclusief ‘bloemen’, ‘ogen / wijd’ en iets dat naar beneden ‘zink’t. 

En misschien heeft een tuin wel een soort eigen wil. Een tuin is een stuk natuur dat gecultiveerd is 
door mensen. Waar in v1 ‘de stelsels’ nog abstract (“belastingstelsel”), algemeen (“systeem”) en 
ver weg (“melkwegstelsel”) zijn, wordt de tweede strofe persoonlijk (‘mij’, ‘ik’) en dichtbij. Een 
‘kleine tuin’ is een ‘stelsel-‘ van planten, bomen, dieren, maar dan ‘klein-‘: teruggebracht tot de 
menselijke maat. 

In de ‘kleine tuin’ vinden we ‘de bloemen’. Die roepen ook weer van alles op: geschilderde 
stillevens, het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes, romantiek, locus amoenus. Het eerste deel 
zoomt zo steeds verder in: ‘stelsels’ – ‘tuin’ – ‘bloemen’. 

Gaat het tweede deel van het gedicht verder waar het eerste gebleven is? Zijn ‘de ogen’ de 
tegenhanger van ‘de stelsels’? En betekent dat dan dat die wel ‘wenen’? Je kunt het je voorstellen: 
je zit in een locus amoenus en je wenst dat die je niet verlaat, waarschijnlijk omdat je geliefde je 
wel heeft verlaten. 
Maar het kan ook helemaal andersom. De ogen zijn immers ‘vol vertrouwen’. Bovendien ‘wijd’: je 
kijkt je geliefde diep in ‘de ogen’. Het gevoel dat je daarin weg’zink’t. Het “niet verlaten” van de 
tweede strofe slaat op de wens om de tijd stil te zetten, voor altijd hier en nu te blijven. 

Het tweede deel van het gedicht hakkelt, verlaat het regelmatige metrum, heeft het vermogen om 
te spreken in volzinnen verloren. Misschien omdat het niet meer nodig is. Misschien omdat het 
niet meer kan. Verwijst dat ‘zink’ op het einde naar de metaalsoort? Moeten we denken aan 
opdelven uit de diepte? Of is het een werkwoord? Ook “zinken” gaat naar beneden de diepte in. 
En is het dan eerste persoon enkelvoud (en ontbreekt het onderwerp “ik”)? Of is het een 
gebiedende wijs, misschien ook als wensuitdrukking, of misschien zelfs een uitroep (als “barst!” of 
“sterf!”). 

We kunnen het tweede deel lezen als vervolg op het eerste. Maar er is ook een duidelijke breuk. 
We zouden kunnen zeggen dat het tweede deel de omgekeerde beweging maakt van het eerste 
deel. Deel twee zoomt juist weer uit: ‘de ogen’ kijken ‘wijd vol vertrouwen’, maar waarnaar? Dat 
kan alles zijn. Ook verlaat het tweede deel het persoonlijke van de tweede strofe: woorden als ‘ik’ 
en ‘mij’ komen niet meer voor. 
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We kunnen dit gedicht dus lezen als gaat het over een uitvaart. Maar we kunnen het ook lezen als 
gaat het over de liefde voor een persoon. Of we kunnen het spiritueel lezen als gaat het over de 
liefde voor de wereld. Met alles wat er niet gebeurt, alles wat je wenst dat er niet gebeurt, alles wat 
er wel gebeurt, alles wat je wenst dat er wel gebeurt. De ogen die alles bewust zien: alle details en 
hoe die in het grotere geheel passen. En dan niet bang, ‘vol vertrouwen’ egoloos daarin opgaan: 
‘zink’. 

Tot slot nog over die wonderschone eerste versregel. Alleen maar de ‘e’ als klinker tot het laatste 
woord, dat daardoor extra hard aankomt. Het afstandelijke van ‘de stelsels’ dat botst met het 
persoonlijke van de emotie achter ‘wenen’. Het klopt helemaal, want het ‘niet’ komt juist minder 
hard aan door de verbinding van de ‘n’ met ‘wenen’. Dat ‘niet’ is pijnlijk en verlossend tegelijk. 
En daarmee een voorbeeld hoe taal een stelsel is van woorden vol verbanden en tegenstellingen. 

Als je de woorden de ruimte geeft, stijgen ze boven zichzelf uit. 
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EI 165: marwin vos – je bent in het 
water… 
  

 

je bent in het water wanneer je plotseling door veel handen tegelijk 
wordt vastgegrepen je hebt ze niet zien aankomen je was aan het 

dromen en zag juist de sterren die de zon maakt op het water wanneer 
handen je onder water trekken je bent niet verlamd je vecht om los te 

komen je doet alles tegelijk je trapt met je voeten om boven te komen 
maar zo kun je je benen niet sluiten waar ze nu tussen grijpen 

voorgoed wil je schrijven maar dat schrap je en in plaats daarvan roep 
je het zwembad uit tot een van de hoofdplaatsen voor initiatie ook al wil 

niemand dat horen of geloven het zwembad is fijn van de geur van zonneolie 
vermengt zich lang bang idyllisch onverenigbaar met de mythe van 

de rape door een vreemde op afgelegen plaatsen waarvoor iedereen je 
waarschuwt wat onder water gebeurt kun je niet zien 

het gaat niet om lust het is bedoeld om meisjes op hun plaats te houden 
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Gepubliceerd op: maandag 8 juli 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

In de NRC van zaterdag 22 juni 2019 verscheen een indringend artikel over verkrachting, 
gebaseerd op woorden van de Amerikaans-Indiaanse schrijfster Sohaila Abdulali, zelf ooit als 17-
jarig meisje slachtoffer van een groepsverkrachting. Die dag nam ik ook – toevalligerwijs – de 
nieuwste bundel van Marwin Vos (1962) het leven van sterren ter hand, een vertelbundel over 
ongewenste intimiteit geschreven in moderne dichtstijl. Abdulali en Vos komen beiden tot de 
bittere conclusie dat seksueel geweld een van de meest vernederende en verzwegen schendingen 
is van de integriteit van het menselijk lichaam. 

Het gedicht van Vos is een echogedicht. Het refereert aan toenemende binnen- en buitenlandse 
berichtgeving over schaamteloze, seksuele agressie door groepen jongeren in zwembaden. De 
slachtoffers zijn meestal nog zeer jonge meisjes. Het gedicht kent geen expositio maar begint in 
media res. We vallen als lezer midden in een groepsaanranding. 

Mooi maar tegelijk wreed klinkt de derde versregel die herinneringen oproept aan Lennaert 
Nijghs gevleugelde woorden “drijvend op het water met je vleugels van papier”. Hier, in dit 
gedicht, gaat het om een dromend meisje dat op het watervlak van een zwembad op een 
zonovergoten dag plotsklaps onder water wordt getrokken en ongewenst door gruizige handen 
wordt betast. 

Vlerken zijn het, die zich in woest geweld, met misbaar en triomfantelijk geschreeuw aan haar 
verlustigen. Roep om hulp is tevergeefs; het verstomt in de kakofonie van geluiden. Haar 
worsteling in het gekrioel van springende, spattende en joelende lijven onttrekt zich aan ieders 
oog. Onder water strijdt het meisje haar tweevoudige strijd: tegen de verdrinkingsdood en tegen 
de lichamelijke schending. Onder water hebben ratten immers vrij spel! Overlevingsdrift is op dat 
moment sterker dan verzet tegen vuile handtastelijkheden. De dichteres zegt dat ook in de 3e 
strofe: 

je doet alles tegelijk je trapt met je voeten om boven te komen 
maar zo kun je je benen niet sluiten waar ze nu tussen grijpen 

In v8 poneert de dichteres, als spreekbuis van het slachtoffer, de stelling dat het zwembad een van 
de entourages is waar ‘initiatie’ steeds meer voorkomt. Het woord initiatie is hier cynisch bedoeld. 
Het gaat niet om een plechtige inwijding in de wereld van volwassenheid maar om brute, 
gewetenloze aanranding en verkrachting. Altijd nog wordt de plek van seksueel geweld 
geassocieerd met donkere stegen, stinkende portieken of verlaten coupés. En niet in en rond 
zwembaden waar in zomergeur vrolijke kinderen, zonnende meisjes en spelevarende knapen zich 
vermaken. Dat gelooft niemand. Het tegendeel is evenwel waar, zoals blijkt uit v9-12: 

niemand [ wil ] dat horen of geloven het zwembad is fijn van de geur van zonneolie 
vermengt zich lang bang idyllisch onverenigbaar met de mythe van 

de rape door een vreemde op afgelegen plaatsen waarvoor iedereen je 
waarschuwt wat onder water gebeurt kun je niet zien 

De twee versregels van de strofe hierboven waarschuwt meisjes zich niet alleen te begeven naar 
stille plekken die zich lenen voor ongezien, onopgemerkt seksueel vergrijp. Het lijkt erop alsof de 
dichteres met deze waarschuwing licht de spot drijft. Ze geeft die waarschuwing immers niet zelf. 
De waarschuwing wordt gegeven door anderen en staat in schril contrast met wat het meisje in 
het drukke zwembad overkomt. 



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 85 

De waarschuwing is eenzijdig en verre van volledig. Zij moet veel ruimer opgevat worden. 
Verkrachting vindt ook plaats rondom ons, onder onze neus maar we zien of merken het niet. We 
vangen de signalen niet op of maken er geen melding van. 

De allerlaatste versregel is om diverse redenen belangrijk: ‘het gaat niet om lust het is bedoeld om 
meisjes op hun plaats te houden’. 
Deze versregel zondert zich af van de rest van het gedicht door zijn cursieve vorm en geïsoleerde 
positie als eenregelige strofe. Ook is sprake van een objectivering en veralgemenisering. Het 
beschreven voorval in het gedicht wordt in deze laatste versregel ontdaan van zijn specifieke, 
situatiegebonden kenmerken en omstandigheden. De versregel is geabstraheerd tot de stelling dat 
meisjes hun plaats moeten kennen, zich moeten gedragen? Maar waarnaar? 
Die vraag laat zich niet in een nutshell beantwoorden. Essentieel is echter dat verkrachting een 
met name mannelijk probleem is. Het gaat om mannen – vaak nog jongens – die ervoor kiezen te 
verkrachten. Religie, cultuur, land van herkomst en sociale klasse zijn factoren die op zulke 
momenten veelal wegvallen. Verkrachting is een persoonlijke, volstrekt abjecte keuze. 
Geparafraseerd luiden de laatste woorden van het vers: gedragen meisjes en vrouwen zich niet, 
dan zal hun een lesje geleerd worden. Deze uitspraak vol dedain wordt belichaamd door jongeren 
die de onschuld van hun jeugd al vroeg hebben verloren en zich in groepsverband superieur 
achten. Met de inhoud van dit gedicht kaart de dichteres – terecht – een groot, onacceptabel 
fenomeen in onze samenleving aan. 

Meer lezen? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/02/hoe-de-man-in-zijn-eigen-zwaard-viel-a1583413 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/30/olivia-gazale-il-faut-ouvrir-les-yeux-sur-la-
realite-du-malaise-masculin_5207647_3232.html 

 

  

  

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/02/hoe-de-man-in-zijn-eigen-zwaard-viel-a1583413
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/30/olivia-gazale-il-faut-ouvrir-les-yeux-sur-la-realite-du-malaise-masculin_5207647_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/30/olivia-gazale-il-faut-ouvrir-les-yeux-sur-la-realite-du-malaise-masculin_5207647_3232.html
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EI 166: Jane Leusink – God dood 
  

Ergens moet je zijn, God, een stapel moedervellen 
of wat mij betreft een nieuw gedicht dat zich maar 
niet voltrekken laat, mijn hart bloedt in mijn hand, 
mijn zoeken in mijn keel, ze zeggen dat de interactie 
tussen jou en mij een ruis vertoont, een kromme 
is, een odyssee van energie die zich verdunt, 
dat jij mijn lichaam rustig richting sloop 
begon te sturen, het hoefde allemaal van jou 
niet zo en die druppels verse tekst 
die uit mijn schrijfstift lekten, vond je eigenlijk 
maar niks. 

Je oog dat alles ziet, is ongeduldig, God. 

Verbouw de plek waarheen betekenis gevlucht, 
vergraaf de sokkenla, vouw stapels T-shirts op 
en op, verpluk een overhemd van Calvin Klein, 
ik trek het jasje aan van Hugo Boss, waarin mijn hoofd 
toen jij mij ving, geur in mijn neus, smaak 
in mijn mond, waarmee ik schrijf. 

Houd van je lot. 

God is de dood en eet het leven en daarna eet het leven 
dood. God hoopt dat vlinders hoger vliegen, trok 
de dood jouw kleren aan. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 12 juli 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Als iemand een geliefde heeft verloren, is de vraag naar de zin van dit alles acuut. 
Postmodernisten mogen dan zeggen dat het een onzinnige vraag is, aan verdriet en woede valt 
niet te ontkomen. Iemand die is opgevoed in het geloof aan een almachtige en goede God, zal de 
vraag aan God stellen, ook als hij of zij dat geloof allang verloren heeft. 
‘Amor fati’ zeggen we in navolging van Spinoza en Nietzsche: omhels het onvermijdelijke. Dat is 
meer dan: accepteer de dood. 

Vroeger werd er getypt op een moedervel, waardoor een laagje was verdween en de letters geïnkt 
werden. Op die manier kon je met een stencilmachine vele exemplaren van een tekst maken. God 
vergelijken met ‘een stapel moedervellen’ (God ook als moeder!) zou je als blasfemisch kunnen 
ervaren, maar de volgende vergelijking is misschien eerbiediger. God is ‘een nieuw gedicht’, maar 
nee, het gedicht laat zich ‘niet voltrekken’. Het is misschien een rouwgedicht. De dichteres kan het 
niet schrijven, want haar ‘hart bloedt’ in haar hand en ‘mijn zoeken [bloedt] in mijn keel’. We zijn 
bijna ongemerkt verschoven van God naar de dichteres en nu gaat het over hun verhouding. Waar 
is God? Is hij onzichtbaar, onkenbaar? Eerst is er slechts ‘ruis’ op de lijn. Er is geen rechte lijn 
tussen God en de dichteres. Een ‘kromme’ is volgens het Cultureel Woordenboek: “Een 
aaneengeregen verzameling punten in de driedimensionale ruimte, intuïtief vergelijkbaar met een 
oneindig dun touwtje waarlangs een denkbeeldig insect wandelt binnen een van te voren 
vastgestelde hoeveelheid tijd. Elk tijdstip gedurende die wandeling bepaalt dan ondubbelzinnig de 
positie van dat insect op het touwtje.” 

De interactie tussen God en de dichteres is ‘een odyssee van energie die zich verdunt’. De 
zwerftocht door het leven leidt tot fatale vermoeidheid. 
‘Ze zeggen’ ‘dat jij mijn lichaam rustig richting sloop / begon te sturen’. God laat de dichteres in 
de steek en haar schrijfproducten ‘vond je eigenlijk maar niks.’ Er staat ‘schrijfstift’ en dat doet de 
lezer denken aan Middeleeuwse, wellicht religieuze teksten, waarin God ondubbelzinnig bestaat. 
Maar nu ‘lekken’ de gedichten uit ‘mijn schrijfstift’. Ze lijken verloren te gaan. 
De dichteres herinnert zich het alziende ‘oog’ dat op school of in de kerk de gelovigen aanstaarde. 
God is ‘ongeduldig’ en neemt een leven te vroeg. 

In de volgende strofe lijkt de dichteres zichzelf toe te spreken. Wat te doen na het verlies? 
Je zou verwachten: ‘Verbouw de plek vanwaar betekenis is gevlucht,’ Er staat: ’vergraaf de 
sokkenla’, niet ‘begraaf’. Een beekje wordt vergraven tot een kanaal bijvoorbeeld. De ‘sokkenla’ 
krijgt een andere bestemming. De ‘T-shirts’ moeten weg. Waar naar toe? In je wanhoop vouw je ze 
steeds weer op. Je plukt aan een duur overhemd; je trekt een modieus jasje aan en je vangt de 
geur van de geliefde, die jou ooit ‘ving’, dat wil zeggen ‘opving’, een bestemming gaf, een zin om te 
leven. De geur van het jasje geeft een smaak in de mond en daarmee wil de dichteres schrijven: 
een rouwlied. Omhels het onvermijdelijke. 

De slotstrofe is het slot van het rouwlied. Is God dood? Nee, ‘God is de dood en eet het leven’. 
Daarna is degene die nog leeft de dood als het ware aan het eten. De zin ‘God hoopt dat vlinders 
hoger vliegen’ begrijp ik niet goed. Vlinder als symbool van de ziel? Wordt de geliefde vergeleken 
met een vlinder? In ieder geval heeft de dood nu de gedaante van de geliefde aangenomen. 
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EI 167: Moya De Feyter – tegen dit papier 
is al geademd en jij was het niet 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

   

tegen dit papier is al geademd en jij was het niet 
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Gepubliceerd op: dinsdag 16 juli 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Situatie 1: 
Een lezer zit thuis in een stoel of op de bank en leest een dichtbundel, houdt de bundel in de hand, 
voelt het papier. Dat voelt heel anders dan het papier uit een printer, of fotopapier. De lezer ruikt 
de inkt bij het inademen. Het boek is op zo’n 30cm afstand. Bij het uitademen komt een 
belangrijk deel van de adem tegen de bladzijde die de lezer leest. 
De lezer komt bij deze bladzijde. Helemaal leeg, buiten een paginanummer en deze eenzame zin. 
De zin is verticaal gecentreerd, en staat horizontaal netjes tegen de linker kantlijn. De zin begint 
niet met een hoofdletter en eindigt niet met een (afsluitend) leesteken. 
De lezer herkent de situatie uit de zin, betrekt die op de eigen situatie. De lezer wordt zich bewust 
van het papier, de bundel, het ademen. Bijna een meditatie. 
“Hoezo was ik het niet,” denkt de lezer misschien, “deze bundel heb ik net nieuw, niemand anders 
heeft hem nog gelezen. Moeten we dit op een Bergson-durée-achtige manier zien? Je bent niet 
meer dezelfde persoon als bij je vorige ademhaling om dat je de herinnering en ervaring van de 
vorige meeneemt?” Die gedachte leidt er samen met de geïsoleerde positie van de versregel en het 
duidelijke aanspreken van een ‘jij’ toe dat deze bladzijde op een elementaire manier over identiteit 
en individualiteit gaat. 
Misschien ook heeft de lezer het boek geleend van iemand of van de bibliotheek. De mededeling 
in de zin is dan vanzelfsprekend. Poëzie en taal gaan over gezamenlijkheid en delen. De witruimte 
om de versregel heen is niet om hem te isoleren, maar juist om hem de ruimte te geven om te 
groeien. Om de aandacht te richten. De versregel is nadrukkelijk een fragment: geen hoofdletter, 
geen afsluitend leesteken. Er is een groter geheel. 

Situatie 2: 
Iemand draagt gedichten uit de bundel voor, houdt de bundel in de hand of heeft die op een 
katheder o.i.d. gelegd. Of de voordrager tegen het papier ademt, is maar de vraag. Meestal spreek 
je bij zo’n gelegenheid over de bundel heen naar het publiek. Het publiek ziet niet wat er op het 
papier staat, het vele wit met de eenzame versregel. De voordrager houdt lange pauzes voor en na 
het uitspreken van de zin. Het publiek ziet de bundel op zekere afstand en vindt het volstrekt 
logisch dat iemand anders er tegen geademd heeft. Ook vinden de mensen in het publiek het niet 
raar dat ze als één persoon (‘jij’) worden aangesproken. Misschien voelen ze zich allemaal 
persoonlijk aangesproken, misschien denken ze dat de ‘jij’ iemand is die niet bij de voordracht 
aanwezig is. 
Dat laatste is niet zo’n gekke gedachte, want er zit iets intiems in deze versregel. Iemand moet 
dicht bij het papier komen om er tegen te ademen. Als we de adem van een ander kunnen voelen 
en/of ruiken zijn we duidelijk in de personal space van de ander. Hier lijkt het papier een 
intermediair te zijn. Een zelfde soort gedachte als dat je hebt gezoend als je beiden uit hetzelfde 
glas hebt gedronken. Spreekt uit het tweede deel van de zin, ‘en jij was het niet’, geen verlangen 
naar de ‘jij’? Een gemis in het kwadraat: de intimiteit moet al via de intermediair van het papier, 
maar zelfs op die manier is er geen contact met de ‘jij’. 
Van de andere kant heeft in deze situatie de voordrager toegang tot het papier, kan ertegen 
ademen, en heeft blijkbaar ook kennis over wie er tegen geademd heeft. Voor het publiek geldt dat 
allemaal niet. Zo legt deze situatie ook een machtsrelatie in de versregel bloot. Misschien is dat ‘en 
jij was het niet’ verwijtend bedoeld. 

Situatie 3: 
U leest de versregel nu digitaal en online. Misschien ziet u het op een groot scherm, misschien 
leest u het op een smartphone. U ziet geen paginanummer, u ziet geen lege pagina. U ziet een 
webpagina waarop de versregel omgeven is door het nodige wit, maar daarboven, daaronder en 
daarnaast staan weer andere (tekst)elementen om aandacht te vragen. Er is geen papier. Toch 
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roept deze versregel dat op. We kunnen het ons goed voorstellen. Maar daarbij hoeft het niet om 
het papier van een dichtbundel te gaan. Het kan ook een groot vel papier zijn die midden in een 
ruimte hangt, of misschien tegen een muur. Op het vel papier staat deze versregel klein genoeg 
geschreven zodat mensen zo dichtbij moeten komen dat ze vanzelf tegen het papier ademen. 
En wanneer is eigenlijk de laatste keer geweest dat u bewust tegen papier geademd hebt? Blazen, 
vooruit, als er een beestje of een kruimeltje op de bladzijde is gekomen. Maar bewust ademen 
doen we eigenlijk nooit tegen papier. Wel tegen een scherm, bijvoorbeeld van uw smartphone. 
Net zoals tegen brillenglazen: om daarna schoon te wrijven. We ademen ook wel eens tegen een 
koude ruit, om daarna een tekening te maken, of iets korts te schrijven. 
Misschien zit u thuis, zoals in situatie 1. Maar zowel het fysieke als het visuele van de ervaring met 
een dichtbundel is anders. Misschien heeft u tijdens het lezen van dit stuk al meerdere berichtjes 
ontvangen. De concrete situatie sluit niet zo nauw aan bij de situatie in de zin. Dat geeft een ander 
effect: minder contemplatief en minder materieel. Het opent ook mogelijkheden. Zo is het in dit 
virtuele domein vanzelfsprekender dat het ‘papier’ niet per se van een dichtbundel is. Nu het 
papier net zozeer door de verbeeldingskracht van de lezer opgeroepen moet worden als de ‘jij’, 
slaat ‘het’ misschien wel terug op ‘papier’. Of slaat ‘het’ op nog heel iets anders dan het papier of 
het ademen, iets wat niet genoemd wordt in dit fragment. 
Misschien denkt u -net als ik- bij de prominente plaats die het woord ‘papier’ in dit gedicht 
inneemt aan Only paper is English van K. Schippers. Zoek het even op. U hebt het online vast zo 
gevonden. 
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EI 168: Delphine Lecompte – De priester 
die Jezus van mij weggriste 
  

Ik hield de hostie te lang in mijn palm 
De priester dacht dat ik Jezus’ vlees wilde wegmoffelen 
In mijn vestzakje, om het na de mis te dumpen in een heidense waterput 
En misschien nog een wens te doen ook, de wens zou seksueel 
Of materialistisch zijn, de priester had het bij het verkeerde eind. 

Ik was een ontzettend vroom kind 
Ik bad dagelijks tot God, en ik telefoneerde ’s nachts 
Via Fisher Price naar zijn volmaakte zoon 
Jezus nam steeds op en zei: ‘Ach de katholieke misdienst … 
Mooie liturgie dat wel, maar de hostie mijn vlees, eet die gerust op wanneer jij het wil.’ 

Wanneer ik het wil, ik wilde de hostie opeten aan het strand 
Mijn blik gericht op de dappere ezels van de knoestige ezeldrijver 
Mijn rug blind voor de lunaparken en gocarts en wafelkramen 
Maar de priester griste Jezus’ vlees uit mijn hand 
En hij propte de hostie diep in mijn mond, ik stikte haast. 

Woedend nam ik mij voor nooit meer te bidden 
De telefoon van Fisher Price wierp ik ’s avonds in het haardvuur 
Het gesmolten plastic maakte mijn grootvader razend 
Hij gaf mij een pandoering om u of kindermishandeling tegen te zeggen 
De volgende dag nam zijn spijt de vorm aan van een pluchen berggeit. 

Ik noemde de geit Batseba 
Ik wist niet dat zij in de bijbel voorkwam 
Ik vond het gewoon een geschikte naam, stoerder dan Lolita 
En sensueler dan Mata Hari 
Ondertussen is alles weer koek en ei tussen Jezus, God, en mij. 
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Gepubliceerd op: maandag 22 juli 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Dit gedicht is een uitgesproken, cyclisch ik-gedicht. Het begint en eindigt met de ik-persoon. 
Daarbij is de lyrische ik-figuur ontegenzeggelijk de dichteres zelf die de lezer een inkijk geeft in 
haar religieuze ervaringen als opgroeiend meisje. De titel van het gedicht ‘De priester die Jezus 
van mij weggriste’ spreekt boekdelen. Het werkwoord weggrissen heeft een negatieve lading en 
moet hier letterlijk opgevat worden. Het betekent kapen, beroven of met geweld iets dierbaars 
afpakken, in dit geval de heilige hostie: voor gelovige katholieken en voor kinderen het Lichaam 
van Christus. De 5 vijfregelige strofen worden alle afgesloten met een punt en kunnen opgevat 
worden als kleine, zelfstandige eenheden, zoals alinea’s in een verhaal. 

De eerste strofe begint op het moment dat de ik-figuur ter communie gaat en te lang draalt met 
het innemen van de ouwel die een priester haar in de handpalm legt. Hij verdenkt het meisje 
ervan dat zij snode, ja zelfs blasfemistische plannen heeft met het Lichaam van Christus dat licht 
badinerend en weinig verheven in v2 omschreven wordt als ‘Jezus’ vlees’. De geestelijke grist de 
hostie uit haar hand en propt deze diep in haar mond, een volstrekt abjecte handeling verricht 
door een dienaar van de Kerk. 

De priester heeft het echter bij het verkeerde eind. Het meisje – de ik-figuur – is zich van geen 
enkel kwaad bewust. In haar prereligieuze, kinderlijke Godservaring kan zij zelfs met een 
speelgoedtelefoontje Jezus bellen (v6-8). 

In deze tweede strofe wordt in v9 en v10 de draak gestoken met de kerkelijke leer. Het blijkt dat 
Jezus, die de ik-figuur – niet zonder enig cynisme – de ‘volmaakte zoon’ van God noemt, het zelf 
niet zo nauw neemt met de kerkelijke geboden. Het meisje mag de hostie innemen wanneer zij dat 
zelf wil. Waarschijnlijk wordt hiermee ook het menselijke aspect van Jezus benadrukt als Gods 
Zoon onder de mensen. 

En voortbordurend op die goddelijke welwillendheid, wil het meisje de hostie het liefst 
consumeren op het strand. Ze keert haar rug naar de triviale kermisattracties en speelautomaten 
waarmee lunaparken nu eenmaal vol staan en richt haar blik op een oude ezeldrijver. Een scherp 
contrast dat laat zien waarnaar de voorkeur van de ik-figuur uitgaat. 
De mijmerij van het meisje in de derde strofe is kortstondig. De ruwe handeling van de priester 
brengt haar niet alleen in letterlijke zin bij haar positieven maar ook in overdrachtelijke zin. Ze 
kan daarna niet meer bidden. Haar (kinder)geloof lijkt ze dan definitief kwijt te zijn, zoals 
beschreven in v16 en v17. 

Tot overmaat van ramp wordt daarop de grootvader van het meisje zo boos dat hij zijn 
kleindochter een flinke ‘pandoering’ geeft. Een Vlaamse aanduiding voor een flinke afranseling. 
Een daad waarvan hij al snel spijt krijgt. Om het goed te maken geeft hij haar de volgende dag een 
knuffeldier, wat past in de hedendaagse sorry-cultuur. 

De laatste strofe van het gedicht wordt gewijd aan de naamgeving van het knuffelgeitje. Het wordt 
noch ‘Lolita’, noch ‘Mata Hari’. Welluidende maar wereldse namen die het niet halen bij ‘Batseba’. 
De ik-figuur zegt overigens niet te weten dat het hier gaat om een Bijbelse, oudtestamentische 
vrouw die – voor de liefhebbers – een cruciale rol speelt in een van de meest tragische momenten 
in het leven van koning David. 

Na alle schermutselingen, fantasieën en herinneringen blijkt uit de laatste versregel dat de ik-
figuur – het meisje van weleer – haar geloof in God en Jezus heeft hervonden. In die laatste zin 
kiest zij bewust voor een afwijkende opsomming van de Drie-eenheid. Niet de Heilige Geest 
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completeert de Triniteit maar zij zelf. Niet vreemd is het dan dat de versregels 21 t/m 23 
ostentatief beginnen met het zelfbewuste, hervonden ‘Ik’. De ik-figuur heeft namelijk niet alleen 
haar geloof – met of zonder inmenging van de Heilige Geest – maar ook het geloof in zich zelf 
hervonden. Ze zegt dat niet verheven maar in huis-tuin-en-keuken-taal. 

Haar taalgebruik is niet poëtisch en kan niet bogen op stilistische hoogstandjes. Lecompte 
hanteert een Parlando-achtige stijl die wel aangeduid wordt met de term spreektaal. Hierdoor 
wordt het gedicht voor de lezer wel toegankelijker en begrijpelijker. 
Soms zijn er lichte toespelingen op de katholieke canon: ‘haardvuur’ in v17 kan met enige fantasie 
gerelateerd worden aan hellevuur. De ‘dappere ezels’ in v12 doen denken aan de ezel die de 
zwangere Maria torst naar een beschutte stal en aan de ezel waarop Jezus schrijlings zit tijdens 
zijn blijde intocht in Jeruzalem op Dominica in Palmis (palmpaaszondag). Ook ‘spijt’ hebben en 
boete doen, wat katholieken uit oudere generaties ingepeperd hebben gekregen, komt terug in het 
berouw van de grootvader en het goedmakertje in de vorm van ‘een pluchen berggeit’. 
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EI 169: Paul Demets – Kijker 
  

Het gras snijdt. De vrouwenmantel dekt niet alles toe. 
Ons liggen verwaait. Geen halm zal laten zien dat we 
hier waren. Wat als we in de poel zouden springen, 
het water in tweeën verdelen, kreten laten 

ontsnappen uit onze kelen, geschroefd door de kou? 
Dan missen we de stilte waarin drielettergrepig 
een vogel zijn dialogen voert. Je kijkt door de lens. 
Je vertelt me hoe een putter de bloemhoofden plukt 

van een kaardenbol. Hoe hij met een vingerhoed water 
kon scheppen, overvol, zo zeg je, schilderde Fabritius. 
Zoiets verzint dus alleen een mens als die schilder of jij. 
Altijd weer die putter met de bloedvlek op zijn kop. 

Door iemand te helpen, zeg je. Hij kon geen kant meer op. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 16 augustus 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Het woord ‘Kijker’, de titel van het gedicht, kan op diverse manieren geduid worden. Het kan 
verwijzen naar een persoon zoals toeschouwer, waarnemer of ooggetuige en het kan verwijzen 
naar een voorwerp zoals verrekijker of telescoop. Kijker kan ook nog oog betekenen. 
Blijken zal dat het schouwen en bespieden van de omgeving in dit gedicht een dominante rol 
speelt. 

Het eerste kwatrijn verplaatst de lezer naar het buitengebied. Een biotoop met vochtige gronden 
waar ‘vrouwenmantel’ gedijt als een stevige, struikvormige plant met welige bloei, her en der 
omzoomd door grasachtige halmen, zoals lisdodden en bies. Gewassen die in zomertijd snel 
reiken tot een hoogte van enkele meters. Daar, tussen die hoge, messcherpe grashalmen liggen 
twee mensen. 
Zijn het twee geliefden? Nee, eerder twee natuurliefhebbers die vanuit hun beschutte plek 
speuren naar vogels. De wind dekt hun schuilplaats toe met wuivende halmen zodat zij 
onzichtbaar blijven voor het scherpe vogeloog. Ze lijken opgeslokt door het zomerkleed van de 
aarde. Nooit zal iemand bevroeden dat zij daar ooit lagen. De wind wist hun sporen uit, zoals dat 
mooi is weergegeven in v2 ‘Ons liggen verwaait’. 

Dan volgt er in v3 t/m 5 een vraag. Blijkbaar ligt er in hun directe nabijheid een plas of oude 
drinkplaats voor het vee. Zouden ze erin durven ‘springen’? Maar dan zou de serene stilte 
verbroken worden. Het water zou door hun sprong ‘in tweeën’ gespleten worden. Is dat een verre 
allusie op wat zich ooit afspeelde in de Rode Zee waar Mozes de zee in tweeën kliefde? Het lijkt er 
niet op. Het gedicht focust zich, vanaf v5, op het gevolg van menselijke ‘kreten’. Kreten die door 
het koude water uit het strottenhoofd worden geperst tot diepe oerklanken. De ‘stilte’ zou 
verbroken worden en de vogels verjaagd. De vogelaars zitten als het ware aan elkaar vast. Zij 
vormen een twee-eenheid. 
Beter is het de stilte onverbroken te laten. Hoorbaarder is dan het gekwetter van vogels die in hun 
eigen dialect lokken, roepen of alarmeren. Stilte en spotten zijn voor vogelaars een heilige twee-
eenheid die zich niet verbreken laat. 

Vanaf v7 t/m 10 verandert het lezersperspectief plotseling. Het lijkt erop dat de twee-eenheid, 
vastgeklonken in de voornaamwoorden ‘we’ en ‘ons’, toch gescheiden wordt. De vogelaars krijgen 
een gezicht. Ze worden jij en ik. De een – de fictieve ik-figuur – vertelt hoe de ander de lens pakt 
en de omgeving afspeurt. Waarna hij vervolgens vertelt dat een vogeltje zich tegoed doet aan de 
zadenovervloed van een ‘kaardenbol’. 
Het is een ‘putter’, een vinkachtig zangvogeltje met een markant eigen ‘drielettergrepig’ geluid dat 
als tswit-wit-wit klinkt. De ik-figuur krijgt daarna nog enkele bijzonderheden over de putter te 
horen. In het bijzonder over diens beroemde, geketende vereeuwiging door de schilder Fabritius 
in 1654. 

Inmiddels zal het de lezer niet zijn ontgaan dat er in de relatie tussen de twee vogelaars nieuwe 
informatie wordt blootgelegd. Het lijkt erop dat de ene vogelaar de leermeester is en zijn metgezel 
de leerling. Waarschijnlijk is dat de leermeester een oudere en de leerling een jongere spotter is. 
Uit de dialoog tussen beide vogelaars blijkt verder dat de oudere vogelaar de verteller is en de 
jongere de luisteraar. Daarbij gebruikt de dichter een bijzondere verhaaltechniek. Hij laat de 
luisteraar, de jongere vogelaar dus, samenvatten wat de oudere hem vertelt. Voelbaar daarbij is 
dat de jongere zich aan de oudere begint te ergeren. 
Die irritatie betreft met name de mythevorming rondom de bijnaam van het distelvinkje. Het 
vogeltje zou namelijk zelf met een klein emmertje of vingerhoedje water uit een waterbakje 
kunnen putten. De ik-figuur herhaalt in v7-9 de woorden van de oudere vogelaar: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_puttertje_(schilderij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_puttertje_(schilderij)
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Je kijkt door de lens. 
Je vertelt me hoe een putter de bloemhoofden plukt 

van een kaardenbol. Hoe hij met een vingerhoed water 
kon scheppen, overvol, zo zeg je, schilderde Fabritius. 

Deze woorden in de dialoog tussen beide vogelaars klinken geenszins onaardig. In de 
daaropvolgende twee regels, v11 en 12, verandert de sfeer en de toon grondig. Het is alsof de ik-
figuur dat geleuter over de putter als zou deze met een minuscuul emmertje water kunnen putten, 
spuugzat is. Het felrode kapje achter op het kopje van het vogeltje wordt in v12 beslist niet 
aandoenlijk aangehaald. De putter met die vermaledijde bloedvlek roept allerlei associaties op. 
Allereerst verwijst ‘altijd’ naar een steeds terugkerende irritatie bij de jongere vogelaar als de 
putter weer ter sprake komt. Daarnaast roept bloedvlek ook iets onheilspellends op. Kan het niet 
geduid worden als smet of brandmerk? Of als een noodlot waaraan niet te ontkomen is? 

Dan rijst de vraag of er tussen de vogelaars niet ook een bloedband is. Hebben we hier niet te 
maken met een vader-kind-relatie? Een relatie die eerder neigt naar vader – zoon, dan naar vader 
– dochter. Ook al omdat de dichter autobiografische elementen in zijn poëzie niet schuwt. Vanuit 
dat perspectief krijgt de cryptisch geformuleerde slotregel een diepere dimensie. In de 2e strofe 
wordt hierop al gepreludeerd, namelijk op het geketende vogeltje van Fabritius. Voelt de zoon 
zich beknot in zijn vrijheid? Is hij het gezemel van zijn vader zat? Of is het andersom? Is het de 
vader die zich in zijn vrijheid beperkt voelt door zijn zoon? We gaan die laatste versregel nog eens 
nader bekijken. 

De regel staat als eenregelige strofe geïsoleerd en is door witregels van de drie voorafgaande 
kwatrijnen afgescheiden. De regel omvat twee korte zinnetjes. Het eerste zinnetje: ‘Door iemand 
te helpen, zeg je’ maakt nog deel uit van de dialoog die de ik-figuur, de zoon dus, voert met zijn 
door de lens turende vader. De vader legt zijn zoon uit waarom het zo met het puttertje is gelopen. 
Zijn vrijheid werd hem eeuwen terug ontnomen om zijn kooienaar gezelschap of wat verstrooiing 
te bieden. Zo werd hij een felbegeerde kooivogel, een gezellige huisgenoot maar hij ‘kon geen kant 
meer op’. 

Zouden we niet in overdrachtelijke zin kunnen interpreteren dat de twee vogelaars onlosmakelijk 
aan elkaar gekluisterd zijn? Dat het lot hen ooit samenbracht. Lijken zij door de bloedband niet 
ook aan elkaar – als vader en zoon – gebonden te zijn en zijn zij daardoor tegelijkertijd niet ook 
elkaars figuurlijke gevangenen? Zij zitten door die bloedband voor altijd aan elkaar vast zoals de 
putter via het kettinkje aan zijn kooienaar. 

En zo komt de vader niet van zijn zoon los en omgekeerd de zoon niet van zijn vader. En toch 
blijft het distelvinkje zingen en wil de kooienaar hem voor geen goud kwijt. 
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EI 170: Tom van Deel – Gebeurtenis 
  

 

Op zoek naar een gebeurtenis 

genoeg voor dit gedicht 

kwam ik een koolmees tegen 

Ik bukte en bekeek hem 

van dichterbij wat nader 

en zag dat hij ging sterven 

Zijn oog liet mij dat weten 

Hij beefde in zijn veertjes 

en kon niet meer bewegen 

Iets in hem was fel bezig 

de overhand te nemen 

Ik heb hem daar gelaten 

boven de koude steen 
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Gepubliceerd op: zaterdag 17 augustus 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Dit gedicht is kenmerkend voor het werk van Tom van Deel. Het is tegelijk heel klein en groot. 
Het is het eerste gedicht in de bundel Boven de koude steen uit 2007. 

‘de overhand te nemen’: dat is de dood als meester. De dood is dan groter dan de levenskracht. 

‘Ik heb hem daar gelaten / boven de koude steen’ Hij maakt op de een of andere manier nog deel 
uit van ons leven. Er staat niet “onder de steen” of “er op”. “Op de steen” is te plat. Het is ’boven’; 
hij is er nog ‘boven’. Let op de titel van de bundel. 

De dichter zoekt in ‘dit gedicht’ naar een gedicht. Hier is iemand bezig de werkelijkheid te bezien 
op bruikbaarheid voor een gedicht. Het wordt een ontmoeting. Het beestje blijft bestaan in het 
gedicht. Er staat ‘Ik heb hem daar gelaten’. 
Dat ‘gelaten’ is ook afzonderlijk leesbaar. Het is een soort gelatenheid, want wat kan je er aan 
doen? Het is niet in de steek gelaten. Het is een precaire aangelegenheid om zo in iemands 
doodgaan door te dringen of er bij aanwezig te willen zijn. Dit is een volstrekt eenzame 
‘gebeurtenis’, die deze ‘koolmees’ zonder de aanschouwing van de dichter moet meemaken. 

Er is nog iets. Christus op de koude steen is een beeld, een iconografische traditie, die niet 
teruggaat op een bijbelverhaal, maar die wel te maken heeft met het lijdensverhaal van Christus. 
Dit moment komt niet voor in de Bijbel maar wordt in de middeleeuwen besproken in 
passietraktaten. De ‘koolmees’ verwijst door de ‘koude steen’ naar het lijdensverhaal. Leven is 
lijden. 
Wij moeten ook sterven en in dat moment zijn we alleen, ook al buigt zich iemand vol mededogen 
over ons heen. 

  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_op_de_koude_steen


 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 99 

 

EI 171: Frank Koenegracht – De 
containers 
  

Op mijn velden bloeien ze. 
Langs de vondelingeweg 
waar de bus kruipt 
in zijn rode stofjas 

Als de avond valt verschijnt 
hun oppasser, de herder van hun 
opstapelingen en straten 

In zijn houten hut bij zoutlicht 
leest hij Candy en later als de kranen 
en hun kleine kopjes 

silhouetten zijn slaan nevels in 
zijn knieën met hamertjes. 
Maar Candy is warm en dist 

dampende schotels op 
blaast zachtjes in het oude haventje 
van zijn bekken… brrrrr. 

De oppasser, klaarkomend, vliegt 
op nachthemden klapwiekend van zaad 
bijna russisch 
naar zijn lampje in de hemel. 
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Gepubliceerd op: maandag 19 augustus 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Van Frank Koenegracht verscheen onlangs de bundeling Alle gedichten. Dit gedicht staat daarin 
zonder de opdracht “voor Harry ter Balkt”, die er in een eerdere uitgave wel stond. 
De dichter Harry ter Balkt was bekend als de zanger van oude landschappen en werktuigen. Harry 
woonde in het Oosten, Frank in het Westen. 

Dit goedmoedige spotdicht stelt het landschap van Usselo van Ter Balkt tegenover dat van de 
Rotterdamse haven van Koenegracht. 
‘mijn velden’ zijn de zanderige opslagplaatsen van de ‘containers’ die bewaakt moeten worden 
tegen inklimmers of drugshandelaren. ‘de vondelingeweg’, zonder hoofdletter, verwijst naar de 
bestaande Vondelingenweg, die langs een containerterrein loopt. De ‘bus’ rijdt er langzaam in het 
stoffige landschap. 

Het woord ‘herder’ voor de ‘oppasser’ is geestig in verband met de schapen in Twente. Dit geldt 
ook voor het woord ‘hut’. ‘zoutlicht’ vanwege de nabije zee. 

‘Candy’ was een porno-tijdschrift. In ‘de avond’ krijgt de ‘oppasser’ last van de kou ‘in zijn knieën’. 
Zie de tegenstelling met de warme dames die zorgen voor ‘dampende schotels’ van verrukking. 
Als de oppasser klaarkomt vliegt hij als het ware de lucht in als op een schilderij van Chagall. 

De ongebreidelde fantasie en het associatievermogen van Koenegracht vinden we ook bij Ter 
Balkt. Het gedicht lijkt daarmee wel degelijk ook een eerbetoon aan de Twentse dichter. 
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EI 172: Greta Monach – Langzaam 
  

 

Langzaam, als een gedicht, 
rijpen de bessen 
zwaar en rond 
en rood en zwart 
en glanzend, triomfantelijk 
zich latende torsen door zwoegende takken 
haast vallend in de violette heide 

verbleekt is het bloemverleden 
het springen uit de knop 
als een gedachte 

en zie, de heide schittert 
in het lage licht 
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Gepubliceerd op: vrijdag 23 augustus 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Zoals bessen langzaam rijpen en kleuren onder de zomerzon, zo rijpen gedichten onder de zon 
van het dichterschap. Met die expressieve vergelijking zet de dichter direct de toon. De traagheid 
van wasdom in de natuur alludeert op de wording van woorden tot regels en van regels tot vers. 
Stijlvol begint in v3 een fraaie, syndetische opsomming ‘zwaar en rond en rood en zwart en 
glanzend’. Na ‘glanzend’ kan er een nieuwe zin gelezen worden. De gerijpte bessen laten zich in 
hun volle zomerdracht ’triomfantelijk’ – wat wil zeggen opgetogen en trots – dragen door 
‘zwoegende takken’. 

En als we dit beeld doortrekken, is de weg naar de gerijpte vrucht – het voltooide vers – 
moeizaam en niet zonder strijd. De oogst echter is die van overdaad, luister en victorie. Diep in de 
aarde hebben wortels – laborieus – hun arbeid verricht. Nu zijn het de struiktakken die de zware 
vruchten ‘torsen’. Zwoegen moeten ze om de bessenpraal overeind te houden. Niet alleen zijn die 
‘zwoegende takken’ in v6 een mooie personificatie, maar zij zijn ook een geslaagde hypallage. 
Wordt immers niet bedoeld dat de dichter zelf eveneens moet zwoegen om dat, wat diep 
verborgen zit, naar boven te halen? 

Inmiddels is het hoogzomer, nog kleurt de heide paars, maar niet voor lang meer. De plastische 
overgang naar de 2e strofe is confronterend. Zo kort slechts bloeiden struik en tak, pronkend de 
blanke bloesems. Wrang klinkt dan ook de assonerende openingsregel van deze strofe: ‘verbleekt 
is het bloemverleden’, als een flits zo snel voorbij. 

In de 3e strofe trekt de einder de zon al lager en lager. Steeds vroeger en valer dempt het 
schemerlicht de geurende hei. Even nog en de herfst kondigt zich aan en rolt de koude winter zich 
als een deken over het paarsstervende heidebed. Toch eindigt het gedicht niet somber. In 
tegendeel, de laatste versregels eindigen bijna jubelend want: ‘zie, de heide schittert in het lage 
licht’. Het lijkt eerder een aansporing de ogen niet te sluiten voor de praal van die eindeloze, 
stervende hei; wellicht een hunkering deel uit de maken van een groter geheel, een grotere 
schepping. 

Het gedicht is weliswaar kort maar rijk aan symboliek en connotatief woordgebruik. ‘Violet’ in v7 
refereert aan de paarsrose heidegloed. Maar violet heeft ook een mystieke lading: een zoektocht 
naar diepere lagen van het gemoed. Is hier sprake van ego-analyse? Of is het toch meer een 
poëticaal vers? 

‘Het lage licht’ in de laatste, allitererende versregel doet denken aan de luister van de 
ondergaande zon. En misschien moeten we de duiding van het gedicht toch wat dichter bij huis 
zoeken. Schrijft Monach hier allereerst niet een puur natuurvers? Een ode aan de schoonheid van 
ontluikende, bloeiende en stervende struikbessen als verdwaalde stippen op een stille, 
uitgestrekte hei? 
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EI 173: Lucienne Stassaert – Het voelt 
niet aan als een gewicht 
  

Het voelt niet aan als een gewicht 
meer als een tekort aan lichaam. 
Je loopt ermee rond 
naast en in jezelf verbannen 
een vogel in een kooi 
die geen gezang voortbrengt 
sinds zijn kooi werd afgedekt 
met een doek vol bloedvlekken. 

Het geeft niet mee, is een lus 
waarmee men je kan vangen 
als je er niet in slaagt 
om in een wilde draf 
hetzelfde terrein 
cirkelgewijs te verkennen. 

Je kan het een naam geven 
maar geen vervaldatum 
een kleur 
maar geen vaste materie. 
Het is er, stelt zich voor: 
een vermoeid vreemd lichaam 
dat zijn onlust 
nauwelijks kan bedwingen. 

Het benoemen 
doe je liever niet: 
je zou uit je vel kunnen springen 
als een doorwinterde clown. 
Keer dus om wat het wil zeggen. 
Verlies de woorden niet 
die de kooi van je verbeelding openen. 
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Gepubliceerd op: maandag 26 augustus 2019   

door: Eric van Loo 

 

Dit titelloze gedicht staat in de eerste afdeling van de nieuwe bundel van Lucienne Stassaert 
(Antwerpen, 1936). Ondanks, of juist dankzij de formulering ‘een tekort aan lichaam’ in de tweede 
regel lijkt het lichaam of misschien zelfs het lichamelijk verval het hoofdonderwerp van dit 
gedicht. 

Belangrijk is het woordje ‘het’, dat in elke strofe in de eerste regel voorkomt, drie keer zelfs als 
eerste woord. ‘Het voelt niet aan als een gewicht’, ‘Het geeft niet mee’, ‘Je kan het een naam 
geven’ en ‘Het benoemen / doe je liever niet’. Natuurlijk hoeft ‘het’ niet elke keer op hetzelfde 
begrip te slaan. Het is echter verleidelijk, om de regels ‘Het is er, stelt zich voor: / een vermoeid 
vreemd lichaam’ als sleutel van het gedicht te hanteren. 

De tweede helft van de eerste strofe bestaat uit een uitgewerkte vergelijking. Het (lichaam) wordt 
vergeleken met een vogel die dubbel opgesloten is: in een kooi én afgedekt met een doek. Hoewel 
vogels dit mogelijk niet als beklemmend ervaren –waarschijnlijk denken ze dat het donker is, en ’s 
nachts zingen ze niet– geldt dit voor de ‘je’ wel degelijk. De ‘je’ voelt zich opgesloten in zichzelf, of 
misschien zelfs vervreemd van zichzelf: ‘naast en in jezelf verbannen’. De bloedvlekken versterken 
het beeld van een lichaam in verval. De dichter lijkt in dit gedicht, evenals in de andere gedichten 
uit de eerste afdeling van Intermezzo, over haar huidige staat te spreken. Toch spreekt ze over zijn 
kooi, terwijl een vogel toch ook een vrouwtje kan zijn. Komt haar kooi te dichtbij, wil de dichter 
toch afstand houden tot haar onderwerp? Of heeft ze eenvoudigweg de taalkundige regels 
gevolgd? 

In de tweede strofe ontwaren we het beeld van een paard: de lus doet aan een lasso denken, de ‘je’ 
rent met ‘een wilde draf’. ‘Het’ wordt echter niet met een paard vergeleken, maar gelijkgesteld aan 
de lus, de beperkende factor. De formulering ‘hetzelfde terrein / cirkelgewijs te verkennen’ 
verwijst naar het longeren (aan een touw trainen) van een paard in de bak. Tegelijkertijd lijkt het 
beeld van rondjes lopen binnen een afgebakende ruimte ook iets te zeggen over de zinloosheid 
van het bestaan. Van het huidige bestaan van de aangesprokene in het gedicht, of misschien zelfs 
van al het menselijke streven. 

Strofe drie kijkt terug op de pogingen om ‘het’ een naam te geven, of de kleur ervan te beschrijven. 
Die pogingen lukken maar ten dele. Wordt met de ‘vervaldatum’ gezinspeeld op de datum van 
overlijden, die zowel onontkoombaar als onkenbaar is? In deze strofe vallen de vele v’s op, 
waarmee uiting wordt gegeven aan een gevoel van vervreemding. Deze alliteratie krijgt een 
vervolg in de vierde strofe. 

De ‘je’ is de wanhoop nabij. Het ‘uit je vel kunnen springen’ krijgt hier een nieuwe letterlijke 
dimensie. Zou ‘je’ dit kunstje kunnen volbrengen? Is het mogelijk afstand te nemen van het 
lichaam, dat ‘vermoeid vreemd’ aanvoelt? We zouden kunnen opmerken, dat dit gevoel van 
vervreemding door het gebruik van de tweede persoon enkelvoud versterkt wordt. Met ‘je’ spreekt 
de dichter misschien ook lotgenoten aan, maar ze betaalt hiervoor wel een prijs. 

In de slotregels roept de dichter op om je niet bij ‘het’ neer te leggen, maar het om te keren. Iets 
wat misschien alleen op papier of in de verbeelding kan, maar wat essentieel is om ‘het’ nog een 
beetje vol te houden. Mooi hoe de kooi uit de eerste strofe terugkeert, en nu niet als beeld van 
beklemming, maar als beeld van onbegrensde mogelijkheden. 
Ondanks alle zwaarte in het gedicht is de dichter erin geslaagd –voor even althans– het deurtje te 
openen. 
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EI 174: H.H. ter Balkt – Nooit 
  

 

Had Tantalus een haakje gehad of een ijzeren draadje. 
Was Vespucci meubelmaker geweest of een neushoorn. 
Had het harder geregend toen jij gebaard werd, zuster of broer. 
Was het oogwit zwart bij dag en nacht, int heet middaguur. 
Was Europa’s hemd niet opgetild door oude aardbevingen. 
Stond onder vleugelslag van engelen niet Made in Hong Kong. 

Nooit deze regels, broer of zuster; nooit deze regels. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 30 augustus 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Hoe staan we ten opzichte van wat buiten ons bereik ligt? 

Voor Tantalus was het een kwelling. Alles bleef altijd buiten zijn bereik. Maar als hij nu 
hulpmiddelen als ‘een haakje of een ijzeren draadje’ had gehad? Voor Vespucci was het een 
zoektocht, een ontdekkingsreis. En vermoedelijk ook de fantasie, want waarschijnlijk heeft hij 
niet alle reizen die hij beschreef ook echt gemaakt. 
Persoonlijke talenten en mogelijkheden die je wel of niet hebt. Zoals je ‘zuster of broer’ dezelfde 
genetische bronnen heeft, maar andere kwaliteiten en keuzes. Nog afgezien van genetische 
afwijkingen zoals alkaptonurie waarvan ‘het oogwit zwart’ een symptoom is. In het algemeen is 
geschiedenis een bepalende factor voor de huidige toestand, zoals het effect van ‘oude 
aardbevingen’ nog zichtbaar is in de geografie van ‘Europa’. 

Er is altijd zoveel meer wat had kunnen gebeuren dan wat feitelijk gebeurd is. Het gedicht verkent 
de mogelijkheden. Over de hele wereld: Amerika (via ‘Vespucci’), ‘Europa’, ‘Hong Kong’. Door de 
tijd: van de Griekse mythologie tot de ontdekkingsreizen tot nu (‘jij’). In alle 
weersomstandigheden: of het nu ‘harder geregend’ heeft of de middagtemperatuur ‘heet’ is. Door 
de causaliteit van de geschiedenis en de genetica, maar ook door de fantasie, de mythologie en de 
religie. De ‘engelen’ die een ander zijnsniveau representeren zijn niet echt: altijd ‘Made in Hong 
Kong’, als speelgoed, misschien een pop, of als verkleedkostuum. Maar we kunnen ons de 
‘engelen’ voorstellen, we kunnen er over praten, we kunnen ze uitbeelden en we kunnen ze 
noemen in een gedicht. 

De zes versregels van de eerste strofe beginnen allemaal met een werkwoord, eindigen allemaal in 
een punt. Allemaal stellen ze iets voor wat ‘nooit’ werkelijkheid is geworden. Overigens zonder te 
vertellen wat er gebeurd zou zijn dat wel het geval zou zijn geweest. Om te benadrukken dat er 
meer mogelijkheden te bedenken zijn dan er kunnen bestaan, kan het woord van de titel aan het 
begin van elk van de versregels gezet worden, waardoor ze als andere zinnen gelezen kunnen 
worden. Het gedicht kent zo een grote regelmaat, nog versterkt door het gebruik van meerdere 
eigennamen, suggereert een systematische verkenning te zijn. 
Maar het is ook een treurig gedicht. Al die dingen die we wel kunnen bedenken maar niet 
werkelijker kunnen worden. Die buiten ons bereik blijven. Ook de jammerklanken van de ‘eu’ en 
de langgerekte ‘aa’ die zo prominent aanwezig zijn in het gedicht spelen hierbij mee. 
En toch, en toch. Het gedicht is zelfreflexief en speels. Natuurlijk die laatste versregels waarin de 
‘regels’ zowel op de regels van oorzaak en gevolg als op die van het gedicht lijken te slaan. Het 
speelse ‘int’ om het metrum te manipuleren. De absurde gedachte dat Vespucci best een 
‘neushoorn’ had kunnen zijn. (Hoewel we hier een verband kunnen zien met de stiergedaante die 
Zeus aannam in de mythe over Europa.) 

Het gedicht wordt zo in zekere zin een ontsnapping. Een soort meta-mogelijkheid, waarin alles 
binnen bereik is, maar niets echt. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tantalus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerigo_Vespucci_(persoon)
https://www.ntvg.nl/artikelen/zwarte-urine-zwart-oogwit-denk-aan-alkaptonurie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(mythologie)
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EI 175: Runa Svetlikova – The big rewind 
– revisited 
  

Elk moment is mogelijk het moment waarop wij de uiterste grens 
bereiken, waarop wij niet verder uit elkaar drijven maar in alle stilte 
imploderen in ruimte en tijd; the big rewind. 

Wolkenkrabbers klimmen niet meer maar worden steen per steen 
ontbouwd door verouderende kranen snelwegen worden karrenwegen 
worden modderige paadjes blijken niet meer te bestaan 

het strottenhoofd dat midden in een zin weer zakt wordt grom 
de wijkende kaak het verbijsterend terugvallen op vier ledematen 
op weg naar het werk, een versneld terugspoelen waarbij vacht en veer 

devolueren tot schub, de aarde koelt af, warmt op, gigantische insecten 
strijken neer op obsceen buitenmaatse bloemen vulkanen ontbarsten 
continenten snellen op elkaar toe. Er zijn geen getuigen van 

deze schaamtevolle terugtocht naar de oersoep: voortplanting 
blijkt niet meer dan een eenzijdig splitsen naar vroeger 
planeten en sterren zijn simpelweg verstrooide massa 
wij vallen allemaal terug dezelfde knal in. Er is alleen begin- 
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Gepubliceerd op: maandag 2 september 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Dit gedicht doet denken aan het bekende gedicht van Jan Hanlo waarin hij het leven als een 
omgekeerde film afdraait: 

Wij komen ter wereld, met rouw, uit de graven; 
met rouw die gepast is, omdat wij nog dood zijn. 
Ons lichaam ontstond uit de grond en uit planten, 
om eens te bereiken een veilige haven. 

Hanlo laat zien dat het leven zo mooier is. Svetlikova spreekt van een ‘schaamtevolle terugtocht 
naar de oersoep’. Het eindigt bij het begin, maar het blijft zinloos en absurd. 

Het spannende is, volgens het gedicht, dat we op elk moment de uiterste grens kunnen bereiken. 
Kosmologen zullen dat tegenspreken. 

De tweede strofe laat zien hoe snel het gaat door de ‘verouderende kranen’ en de opsomming van 
‘snelwegen’, ‘karrenwegen’, ‘modderige paadjes’. 

En dan, zelfs ‘midden in een zin’ keert de mens terug in vroegere stadia: het ‘strottenhoofd’ zakt, 
‘woord wordt grom’, we lopen op vier poten. Van ‘vacht en veer’ ‘tot schub’: zoogdier, vogel, 
reptiel. 

En dan gaat het hard: ‘continenten snellen op elkaar toe’. The big rewind. 
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EI 176: Sis Matthé – rustig 
  

rustig, 
je bent geen instrument, niet 

te vatten in een handomdraai, tenzij 
je naar de keel wordt gegrepen, dan 

duik je weg, 
verstaan? 
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Gepubliceerd op: vrijdag 6 september 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Wat valt er over dit korte, titelloze gedicht uit de debuutbundel van de Vlaamse dichter-muzikant, 
Sis Matthé, te zeggen? Opvallend is allereerst de naar symmetrie neigende vorm. Het vers begint 
met één enkel woord, rekt zich in medio uit tot een piek en trekt zich daarna weer terug. Wanneer 
we het gedicht in zijn geheel 90 graden naar rechts draaien, herkennen we – wat we in de 
statistiek noemen – een frequentiepolygoon, die in zijn volmaakte vorm bekend staat als de 
kromme van Gauss of normale verdeling. Kan de lezer de polygoon misschien interpreteren als 
een omen? Een voorteken dat middengesteldheid, het dynamische evenwicht tussen extreme, 
tegengestelde emoties, in deze wereld niet bestaat? Dat te veronderstellen ligt echter niet voor de 
hand, hoewel … 

In het oog springend is vervolgens de interpunctie. In de versregels 2 t/m 4 staat tussen het 
voorlaatste en laatste woord steeds een komma. Hierdoor krijgt het laatste woord van deze drie 
versregels zowel metrisch als semantisch extra aandacht. 

In v2 wordt door middel van het bijwoord ‘niet’ een these benadrukt, namelijk dat de 
aangesprokene onder geen beding ‘te vatten /is/ in een handomdraai’. Er moet juist moeite 
worden gedaan om de aangesproken persoon ‘te vatten’. De betekenis van ‘vatten’ is 
polyinterpretabel. Het kan betekenen: begrijpen, pakken, grijpen, aanraken of (be)tasten. Alle 
varianten zijn in de context van het gedicht mogelijk, waarbij ‘vatten’ in de betekenis 
van begrijpen de voorkeur van de recensent geniet. 

In de 3e versregel krijgt het onderschikkend voegwoord ‘tenzij’ volop de aandacht. Semantisch 
wordt daarmee een beperking of voorbehoud gemaakt op de eerder geponeerde these. De 
argumentatieleer van Toulmin spreekt dan van een rebuttal of uitzondering op de these. In dit 
geval is de these niet geldig als de aangesprokene ‘naar de keel wordt gegrepen’. 

In de 4e versregel krijgt ‘dan’ de aandacht. Ook weer een onderschikkend voegwoord. De rebuttal 
op de stelling in v3 krijgt in relatie tot v5 een nieuwe, semantische betekenis. Er is in v4 en 5 
sprake van een als–dan of oorzaak–gevolg constructie, waarbij de rebuttal in de eerste 
constructie, in de nieuwe constructie de oorzaak is van het gevolg in v5. Geparafraseerd komt het 
erop neer dat het naar de keel gegrepen worden de oorzaak (de reden) is van het gevolg, namelijk 
het “wegduiken”. 

Een andere invalshoek om het gedicht te bekijken is het vertelperspectief. Er is sprake van een 
impliciete, niet met naam genoemde vertelinstantie. Deze vertelinstantie, de fictieve ik, richt zich 
tot een andere persoon, een expliciete jij-persoon, die verder in het gedicht niet nader wordt 
geduid maar die wel steeds aangesproken wordt. Er is in ieder geval sprake van twee personen. 
Vanuit relationeel oogpunt bezien, speelt de ik–figuur daarbij een leidende, eerder nog 
beschermende rol ten opzichte van de jij–figuur. Maar daar blijft het niet bij. 

Er is namelijk nog een derde persoon, een impliciete hij-figuur. Dat is te lezen in de 4e versregel, 
waar sprake is van een passiefvorm of door-constructie. In die constructie ontbreekt het subject. 
Dat is dan de 3e persoon in het gedicht. De ik-figuur geeft de jij-figuur een advies wat te doen als 
een 3e persoon de jij-figuur ‘naar de keel grijpt’. Behalve een 3e persoon enkelvoud (m/v), kan 
bedoeld worden de 3e persoon meervoud: mensen in het algemeen. 

We zijn nu bij de inhoud van het gedicht beland. De ik-persoon maant de aangesprokene tot rust. 
In de trant van: maak je niet druk, blijf klam, er is niets aan de hand. Dan volgt er een opsomming 
waarin de ik-persoon twee dingen zegt over de jij-figuur: (1) ‘je bent geen instrument’, geen ding 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Toulmin
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waarmee iemand anders kan doen en laten wat hij wil. In het 2e lid van de opsomming zegt de ik-
persoon bemoedigend: (2) ‘je bent (…) niet te vatten in een handomdraai’, d.w.z. je bent niet zo 
maar iemand die snel of ‘in een handomdraai’ gevat (begrepen) kan worden. 

Kort samengevat behelst het gedicht mogelijkerwijs het volgende: Een ouder iemand – de 
impliciete ik – raadt een ander – een kind, een pupil, een kwetsbaar persoon – aan zichzelf en 
vooral ‘rustig’ te blijven. Deze jij-figuur verdient het met respect behandeld en benaderd te 
worden. Is er dan toch iemand die de jij-persoon te na komt of zoals in het vers staat: “iemand die 
je naar de keel grijpt”, maak dan dat je wegkomt, zoek een veilig onderkomen of houd je schuil. 

Het gedicht eindigt geparafraseerd met de vraag: Heb je dat goed begrepen? Een antwoord hierop 
wordt niet gegeven. Maar een gevoel van bescherming en bemoediging zal geen mens kwaad 
doen. Het antwoord op de enige vraag in het vers mogen we dan ook stellig als bevestigend 
veronderstellen. 
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EI 177: Martijn Benders – Het licht 
zwaant 
  

 

Het licht zwaant 
door de oelestille. 
Mist bast tegen de grond. 

keroeffer keroeffer 

het stuk, 
een mikado van naalden 
waarin de tijd groeven morst. 

  

 

 

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 113 

Gepubliceerd op: maandag 9 september 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

De allereerste indruk: WTF! Wat gebeurt hier? Het klinkt goed, maar verder? 

Daarna, als we het gedicht een eerlijke kans geven, lijkt er sprake te zijn van een soort 
scheppingsverhaal. ‘Het licht’ dat begint, zich gedraagt als een zwaan. (Maar aan welk aspect van 
een zwaan moeten we hier denken? Het witte, het majestueuze, de trouw, de krachtige 
vleugelslag, het dobberen op het water, het waggelen? Of gaat het vooral om de personificatie, het 
voorstellen van ‘het licht’ als een actief wezen? Of is het belangrijkste dat op deze manier ‘het 
licht’, de zwaan, en het begin met elkaar verbonden worden?) De wereld is nog onduidelijk 
(‘mist’), al is er wel ‘grond’. Er is eerst ‘oelestille’, een woord waarin “oerstilte” doorklinkt. 
Misschien is het zelfs dat woord, maar heeft het nog niet zijn huidige vorm gekregen. We zitten 
hier aan het begin. Daarna ontstaat geluid: de ‘mist’ maakt blijkbaar een laag geluid tegen de 
‘grond’. 

Is ‘keroeffer keroeffer’ dat geluid? Mij doet het vooral denken aan het gekraak van een LP voordat 
de muziek begint. We blijken in de tweede strofe dan ook met een ‘stuk’ te maken te hebben, en 
‘naalden’, en ‘groeven’. 
Mogelijk dus het begin van een muziekstuk. De eerste strofe de schepping, voordat de eigenlijke 
‘tijd’ van ‘het stuk’ begint. 
Maar net zo goed kan het gaan over een toneelstuk. De twee strofen zijn beeldend. Het ‘licht’, de 
zwaan, het gesluierde wit van de ‘mist’ tegen de donkere ‘grond’. In de tweede strofe de ‘mikado 
van naalden’: een krachtig, flikkerend beeld dat doet denken aan een kubistisch schilderij. 

Maar we kunnen die tweede strofe juist ook heel anders lezen. Niet als een afdraaien van een 
vaststaand ‘stuk’. Maar juist als een proces van fragmentatie en verbinding, en het ontstaan van 
kunst. 
Het fragment, het ‘stuk’, wordt gebundeld in meerdere ‘naalden’ en krijgt zin door de rol in een 
spel (‘mikado’). Daarna ‘morst’ de ‘tijd’ ‘groeven’: die ‘groeven’ ontstaan door de gebeurtenissen in 
de ‘tijd’. Min of meer toevallig, door slordigheid, en blijkbaar lang niet allemaal, komen die 
‘groeven’ bij de ‘naalden’ terecht. Pas dan kan de muziek klinken. 

Slechts enkele fragmenten van de sporen die ‘de tijd’ vastlegt, worden kunst. 
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EI 178: akim a.j. willems – ik flirtte met je 
moeder 
  

 

ik flirtte met je moeder. zie je 
die man daar, wees ze 
met een stem vol naalden, 
hij is het kind van een meisje van zestien jaar. 

het lied ook dat me ademloos toehapte 
toen ik mijn zingen heb afgelegd. 
maar niet de dader, de blik nu op oneindig, 
van het koekoeksjong dat binnen in mij brandde. 
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Gepubliceerd op: dinsdag 17 september 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wanneer zeg je ‘ik flirtte met je moeder’? Misschien als je vertelt aan een kind van de ‘moeder’ 
hoe jullie elkaar ontmoetten. Misschien is dat heel lang geleden, bijvoorbeeld als je de vader bent. 
Misschien ben je bij de ‘moeder’ en het kind thuis na een onenightstand en vertel je over gisteren. 
Misschien ben je al langer samen als samengesteld gezin. Misschien ben je iemand uit het 
verleden van de ‘moeder’ die na lange tijd weer op bezoek komt. Dat je ‘flirtte’, betekent niet dat 
er een liefdesrelatie is ontstaan. 

En wanneer ‘wees’ de ‘moeder’ en vroeg ‘zie je die man daar’? Was dat tijdens het flirten (tegen de 
‘ik’)? Of tijdens het vertellen van het verhaal over het flirten (tegen het kind)? En is ‘die man daar’ 
de ‘ik’? Of het kind? Of nog iemand anders? Het is niet gezegd dat de ‘ik’ een man is. 
En als ‘die man daar’ ‘het kind van een meisje van zestien jaar’ is, betekent dat dan dat de moeder 
zerstien jaar was toen het kind geboren werd? Anders wordt het lastig qua leeftijden, behalve als 
het niet om mensen gaat. Maar dan zou ‘meisje’ misleidend zijn. 

De eerste strofe laat verschillende tijden door elkaar lopen. Daarnaast klinkt het ongemakkelijk. 
Misschien wordt het verhaal ook verward verteld, omdat het pijnlijk is. Zoals de ‘stem vol 
naalden’ pijnlijk moet zijn. 

De tweede strofe is even ongemakkelijk en pijnlijk. Maar verkent eerst muziek en kunst met ‘het 
lied’ en ‘mijn zingen’. (Op de achtergrond ‘meisje van zestien’ (v4) van Boudewijn de Groot.) Maar 
‘het lied’ is dreigend, wordt geassocieerd met ademnood en toehappen. Het beeld van een 
machteloze vis op het droge, met ‘de blik nu op oneindig’. 

Het zelf muziek maken (‘mijn zingen’) en de daarbij horende vreugde is voorbij. De ‘ik’ heeft dat 
‘afgelegd’, ‘maar niet de dader’. Hier klinkt ook “vader” in door, maar het begint duidelijk te 
worden dat de ‘ik’ uit v1 waarschijnlijk niet de ‘ik’ is uit deze tweede strofe. In de tweede strofe 
lijkt nog steeds de ‘moeder’ aan het woord. En die is slachtoffer geworden van ‘de dader’ ‘van het 
koekoeksjong dat binnen in mij brandde’. Het ‘koekoeksjong’ dat in het nest van andere vogels 
wordt gelegd. Ook de benaming van een buitenechtelijk kind. Hier -waarschijnlijk door 
verkrachting- ‘binnen in’ de latere ‘moeder’ gekomen. 

We kunnen ons voorstellen dat het ‘brandde’. 

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 116 

 

EI 179: Victor Vroomkoning – Wachten 
op de nacht 
  

 

Vanmorgen was hij nog een spelend kind 
in een tuin vol beelden, vanmiddag een 
jongleur met toverballen op een marktplein 
in de schemering een hemellichaam aan een 
trapeze zonder net, maar met de avond viel 
hij uit zijn luchtig leven in het vlees terug 
van een schouwer, de twee handen om zijn 
kop gevouwen, overdenkend hoe het kind 
dat in hem opkwam zoveel plaats innam. 

Nu dooft hij langzaam uit, soms is er nog 
een glimp van helderheid waarin de wereld 
oplicht, een gelaat dat bij een naam past 
bij een ding een ander ding totdat het weten 
hem ontvallen zal en er geen dag meer kraait. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 20 september 2019   

door: Eric van Loo 

 

Een bekend raadsel uit de Griekse mythologie luidt: “Welk schepsel loopt ’s ochtends op vier 
benen, ’s middags op twee benen en ’s avonds op drie?” Dit raadsel werd aan voorbijgangers bij 
Thebe gesteld door een bloeddorstige sfinx. Iedereen die het raadsel niet wist op te lossen, werd 
door de sfinx gedood. Totdat Oedipus het verlossende antwoord gaf: de mens. Een mens ‘loopt’ 
immers als baby op handen en voeten, als volwassene op twee benen en als hij oud is geworden 
loopt hij op drie benen: twee benen en een wandelstok. 

In ‘Wachten op de nacht’ wordt eenzelfde tijdsindeling gehanteerd. In de eerste zes regels worden 
vier levensfasen van de mens aangestipt, elke fase krijgt anderhalve regel toebedeeld. Het kind 
kent nog geen taal, maar doet vooral indrukken (‘beelden’) op. De jongleur is misschien een 
jongeling, die in zijn overmoed een hoop ballen tegelijk in de lucht weet te houden. In de 
schemering wordt –rijkelijk laat op de dag– de volwassen man ten tonele gevoerd, die op de 
toppen van zijn kunnen is, hoog in de nok van het circus. Hij valt in v5/v6 nog net niet te pletter, 
maar belandt wel weer met beide benen op de grond. 

In de avond van de ouderdom komen vroege herinneringen weer in sterke mate terug. 
Reminiscentie. Douwe Draaisma maakt in Waarom het leven sneller gaat als je ouder 
wordt (2001) op schitterende wijze inzichtelijk, dat juist ervaringen die “de eerste keer” betreffen 
het sterkst in het geheugen verankerd zijn, en daarom in de ouderdom juist zo krachtig naar 
voren treden. Niet alleen de eerste keer, maar ook de eerste keer zelfstandig op vakantie, de eerste 
eigen woonruimte, de eerste baan enz. Grappig is, dat het gedicht zichzelf hierin tegenspreekt: 
feitelijk zijn slechts anderhalve regel aan het kind gewijd, maar toch ervaart ‘hij’ dat het kind in 
zijn beleving ‘zoveel plaats’ inneemt. 

Vroomkoning is in de eerste strofe van dit gedicht voor zijn doen gul met assonanties 
(spelend/beelden, schemering/hemellichaam), binnenrijm (schouwer/gevouwen, 
opkwam/innam) en alliteratie (luchtig leven). Wanneer we een oogje dichtknijpen kunnen we er 
zelfs een sonnet in zien: veertien regels, in dit geval verdeeld over strofen van negen en vijf regels. 
Er zit een enorme vaart in de eerste zes regels, waarna een soort vertraging intreedt. Tussen beide 
strofen in ligt een nog duidelijkere wending: in de laatste strofe lijkt de tijd –laat op de avond– 
volledig stil te staan. Wachten. Ondertussen zet het verval door. De heldere momenten nemen af, 
namen worden vergeten, mensen niet meer herkend, en dingen zijn onbruikbare dingen 
geworden. De laatste woorden zijn dubbelzinnig: wanneer de nacht valt zal er geen nieuwe dag 
meer aanbreken. Maar op de achtergrond horen we ook dat er geen haan meer om hem kraait: de 
oude man eindigt moederziel alleen. 

 

In mijn recensie van Tachtig op Meander schreef ik: “In de laatste twintig bladzijden vindt 
opnieuw een omslag plaats. Steeds vaker is het onderwerp van het gedicht niet meer ‘ik’, ‘je’, ‘we’ 
of een ‘zij’, maar een ‘hij’ die een afspiegeling lijkt te zijn van de dichter.” Inderdaad: lijkt. In 
Tachtig, waarin de gedichten van Vroomkoning volgens de verantwoording chronologisch 
passeren, staat ‘Wachten op de nacht’ tussen de gedichten uit Paren (2013) en Gebroken wit 
(2018). Maar ik trof het gedicht in geen van beide bundels aan. Vroomkoning bleek het gedicht 
geschreven te hebben bij de dissertatie in 2012 van Daan van Abel over biochemische aspecten 
van de ziekte van Alzheimer. Het werd later opgenomen in de afdeling ‘Nacht’ van 
het Hedendaags getijden- en pelgrimsboek (Samengesteld door Theo van Stiphout, Sytske Zwart 
en Damiaan Messing, 2015). 

https://meandermagazine.nl/2019/09/victor-vroomkoning-tachtig-zijn-mooiste-gedichten/
http://www.victorvroomkoning.nl/bijzondere_dingen__1/_2012_/wachten_op_de_nacht
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Het gedicht is dus geschreven voor de omslag van een dissertatie over dementie. Dan kunnen we 
moeilijk vol blijven houden dat de ‘hij’ “een afspiegeling van de dichter” is. Toch lees ik het wel als 
een gedicht van een oudere dichter. Het getuigt van groot inlevingsvermogen in de geschetste 
Alzheimerpatiënt, en meer nog in de man uit de eerste strofe die met ‘de twee handen om zijn kop 
gevouwen’ terugkijkt op zijn eigen leven. Die terugkijkende man: daarin kunnen we toch wel een 
afspiegeling van de ouder wordende Vroomkoning herkennen. 
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EI 180: Martin Reints – Afgifte goederen 
  

 

Zeven kraaien bij een dooie meeuw 
drie advocaten bij een koffieapparaat 

oude aantekeningen voor een pleitnota 
tussen de contracten en de uitgeprinte e-mails 
in een map 

ik kon niet slapen vannacht 
en ik stond op om nieuwe aantekeningen te maken 

de lucht betrekt, de zon breekt door 
en er barst een regenbui los 

een bordje ‘afgifte goederen’ 
aan de achterkant van het gebouw 

vier catalogi met plaatjes van kantoormeubilair 
in een hangmappenla 

vijf pruimenpitten bij het houthok. 
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Gepubliceerd op: maandag 23 september 2019   

door: Remco Ekkers 

 
Martin Reints is een dichter van de koele waarneming. Hij houdt niet erg van vergelijkingen en 
metaforen. Toch ziet hij kans om een geheimzinnige sfeer op te roepen. 
Hij schrijft “vederlichte en glasheldere gedichten, die op het eerste gezicht ongerijmde flarden 
werkelijkheid in zich verbinden.” (Xandra Schutte) 
Hij vindt Vasalis te zwaar, te romantisch, te weinig precies vooral. 

Dit gedicht is geschreven op associaties en herinneringen. Eerst ziet hij ‘kraaien’ bij een ‘dooie’ (!) 
‘meeuw’. ‘Zeven’ om precies te zijn. Het hoeven er geen zeven geweest te zijn. Het getal kan ook 
ingegeven zijn door literaire kennis; “Zeven tegen Thebe”. Dat verhaal gaat over een bittere strijd 
tot de dood. Het getal komt evenals ‘drie’ vaak in de bijbel voor. 

De ‘advocaten’ zijn pleitbezorgers, in het zwart gekleed. Ze staan ‘bij een koffieapparaat’ en 
dragen hun papieren ‘in een map’. Via de ‘oude aantekeningen'(v3) denkt de dichter aan 
‘nieuwe'(v7). Hij ‘kon niet slapen’, kijkt naar buiten en ziet afwisselend helder en regenachtig 
weer. Hij denkt wellicht terug aan iets wat hij eerder buiten heeft gezien en herinnert zich de tekst 
‘afgifte goederen’ ‘aan de achterkant van het gebouw’. Misschien waren daar ook de kraaien actief. 

In het gebouw of een ander gebouw, een kantoorgebouw misschien, is een ‘hangmappenla’ met 
‘vier catalogi’. Tenslotte ‘vijf pruimenpitten bij het houthok’. Welk houthok? Is dat eerder 
genoemd? Nee. Hij en misschien nog iemand heeft pruimen gegeten en de pitten liggen daar. De 
pitten kunnen droog heel goed branden. 

Wat hebben al die zaken met elkaar te maken? Je kunt je dat afvragen, terwijl ze ook gewoon zijn, 
even raadselachtig als je eigen aanwezigheid in die ruimte. 

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 121 

 

EI 181: Hagar Peeters – Soms heb ik wel 
een dood voor je over 
  

Voor L.N. 

Soms heb ik wel een dood voor je over 
als je gebogen ligt, zwak en ziek bent 
en nog zindert van begeerte en ambitie 
als je levenloos de dood op afstand jaagt 

Met nieuwe woorden en me verklaart 
dat jaren in eenzaamheid beter rijpen 
dan in gezelschap van wijzen, als je zelf 
het lijk geworden bent dat je schrijven 

Moest verhelpen, och, dan heb ik toch 
zo’n dood voor je over maar begrijp je 
dat het liefde is die zich verkleinde tot je graf, 
alleen om je heelhuids te verpakken? 

Soms heb ik wel een dood voor je over. 
Dan roken we samen de kou weg met ons overschot 
en wat er daarnaast nog van ons overschiet, 
stoten elkaar de laatste woorden naar de strot. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 4 oktober 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

De titel van dit qua strofenbouw traditioneel ogende gedicht is geen alledaagse constructie, ook 
geen bestaand gezegde, eerder is het een paradoxale formulering. Je kunt iets voor iemand 
overhebben, wat wil zeggen dat je iemand iets gunt. De gever verricht een daad van 
welwillendheid, maakt een onbaatzuchtig gebaar. Maar een dood voor iemand overhebben, 
wringt. Hoe kun je voor iemand een dood overhebben? De onconventionele formulering van de 
titel zet de lezer aan het denken. 

De fraaie alveolaire alliteratie (z) en de langgerekte assonantie (oo) in de eerste strofe geven de 
opening van het gedicht een zekere gedragenheid die past bij een Dood die reeds zijn donkere 
vlerken over het leven van de aangesprokene heeft geslagen. 

Nu weer terug naar de titel. De dichteres heeft met deze ongewone formulering ongetwijfeld iets 
voor. Ze zegt dat ze ‘soms’ voor de aangesprokene, de jij-figuur, ‘een dood’ overheeft? Dus in de 
meeste andere gevallen heeft ze dat niet. De ik-figuur gunt hem dat bovendien alleen, wanneer er 
aan een aantal momenten en voorwaarden is voldaan. Die worden in het gedicht expliciet 
genoemd en drie keer ingeleid door het voegwoord ‘als’. Ze staan in v2 t/m v9. Pas als daaraan is 
voldaan, heeft de lyrische ik ‘een dood voor /de aangesprokene/ over’. 

De drie opgesomde voorwaardelijke bijzinnetjes in het eerste en tweede kwatrijn effenen de weg 
naar een plausibele verklaring voor die bereidwilligheid van de ik-persoon. Opvallend is dat de 
titel in strofe 1, 3 en 4 ook drie keer herhaald wordt. Is dat bewust of toevallig? Verwijst het getal 
drie misschien naar een diepere betekenis? Naar het drieluik vader, moeder, kind? De rest van het 
gedicht staaft deze veronderstelling echter niet. 
In het gedicht komen maar twee personen voor. De lyrische ik en een niet nader toegelichte 
persoon met wie ze een gesprek voert. Is die persoon een geliefde, een ouder, een kind of toch een 
ex-geliefde? De dichteres geeft daarover weinig prijs. Het blijft gissen. Een ding is zeker; de 
gevoelens van de ik-figuur jegens de aangesprokene zijn ambigu. Overigens is het gesprek niet 
echt een dialoog maar veel eerder een innerlijke monoloog. 

In v9 en 10 ‘och, dan heb ik toch zo’n dood voor je over’ wordt een nieuwe connotatie aan de 
titelregel toegevoegd, namelijk compassie. De ik-figuur voelt meer dan alleen medelijden maar 
toont ook mededogen voor de aangesprokene. Maar die gevoelens zijn van korte duur. De ik-
figuur maakt duidelijk dat haar liefde, haar welwillendheid en compassie zich beperken tot de 
engte van het ‘graf’. De lezer wordt opnieuw in verwarring gebracht. 
Heeft de aangesprokene, de stervende, die kortstondigheid van affectie soms verdiend? Heeft hij 
zich in het verleden een dergelijke bejegening over zich afgeroepen? En heeft de ik-figuur alleen 
nog maar een dood voor / hem / over? Dat werpt een nieuw licht op de verhouding tussen de ik 
en de jij. In de derde strofe zijn er opnieuw paradoxale gevoelens van de ik ten opzichte van de 
aangesprokene. 

In de laatste strofe lijkt er toch weer voldoende medemenselijkheid van de ik te zijn om nog 
eenmaal de kou – de kilte tussen hen beiden? – te trotseren en in gemeenzaamheid samen te zijn 
met dat weinige wat van hen beiden dan nog over is. 
Maar die laatste strofe laat ook een geheel andere interpretatie toe. De titel verwijst in dat geval 
naar een zelfopoffering, een volledige overgave van de ik-persoon aan de aangesprokene. Alsof de 
ik – en jij-figuur samen in een kist liggen met hetgeen nog van hen over is en dat ze de laatste 
zuurstof verbruiken om hun lichamen in de kou warm te houden. De ‘laatste woorden’ die ze 
spreken verbruiken de laatste zuurstofpartikels en grijpen hun ‘naar de strot’. Letterlijk want het 
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zal hun dood worden. De ik heeft dan haar eigen dood voor de aangesprokene over. Een soort van 
folie à deux zoals dat in de psychiatrie heet. 

De versregels worden naarmate het gedicht vordert, steeds vrijer, de klanklaag wordt 
ondergedompeld door de vele connotaties van de titel. Ze maken de geschetste verhouding tussen 
beide personen steeds complexer en meerduidiger. Kortom, Peeters trakteert de lezer op de 
ingewikkeldheid van relaties en het daarmee samenhangende labyrint van uiteenlopende, 
contrasterende gevoelens. 
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EI 182: sadà\exposadà – metafysika 
uitgelegd aan onze goden I-3 (begin) 
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Gepubliceerd op: maandag 14 oktober 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Hoe zou je dit voorlezen? Zou je het schuingedrukte stuk anders lezen dan de zeven woorden 
ervoor? Ik zou het denk ik zachter lezen, zowel qua volume als toon. Die eerste woorden zijn 
kortaf; de komma’s delen en verbinden maar geven nauwelijks rust. Het schuingedrukte stuk kent 
meer grammatica. Er verschijnen een ‘ik’ en een ‘je’ ten tonele. Hoewel de toon ook best stoer is 
(‘ik domineer’). De komma’s delen en verbinden ook hier. Wat ze verdelen heeft geen expliciet 
verband met elkaar, alleen nabijheid en een komma als koppeling. 
En daarna een geïsoleerd vetgedrukte versregel in rood. Die schreeuwt van de pagina, betekent 
dat dat die inhoudelijk belangrijker is? Misschien een gedragener en lagere stem? 

Mogelijk lijkt het raar om te beginnen over voorlezen bij dit fragment. Het is in eerste instantie 
vooral visueel. De twee rode versregels vallen onmiddellijk op. Een duidelijke afwisseling van 
zwarte strofen met geïsoleerde rode versregels. Daarna het inspringen van de versregels in 
verschillende gradaties. Twee keer vormt dit fragment zo een trapje naar de linker kantlijn toe. 
Het fragment bereikt zo op een visuele manier een ritme, zoals metrum en rijm dat auditief 
kunnen. We zouden kunnen zeggen dat v5 en v9 in uitlijning en kleur rijmen. 

Het gedicht spant een eigen wereld op gebaseerd op dit ritme. Dat blijkt zich bij verder inzoomen 
ook te vertonen in het herhalen van woorddelen, woorden en woordgroepen. Het fragment bevat 
een ongekende coherentie. Als we alleen kijken naar welke elementen letterlijk worden herhaald, 
krijgen we zoiets: 

 
En dan hebben we het dus nog niet over semantische relaties die tussen de elementen bestaan. 
Bijvoorbeeld de tegenstelling ‘licht’-‘schaduwen’, of de notie van een vloeistof in ‘-drink-‘, ‘(-
)vloei-‘, ‘lek(-)’, ‘stroom’. En daarmee ook een relatie naar ‘de zee’ en (gods water) ‘over de akkers’. 
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Maar terug naar de letterlijke herhaling van elementen. Want dat werkt auditief sterker dan 
visueel. Dit fragment vraagt erom voorgelezen te worden. Probeer maar eens. Proef de woorden. 
Voel ze resoneren. Bijvoorbeeld de afwisseling van de t-, l- en k-klanken in ‘vertrouwelijke 
littekens’. 
Het vragen om voorlezen is in dit fragment des te sterker omdat geluid een grote rol speelt. Stel je 
voor dat je dit doet: ‘hamer de rol, silicium pijplijn’, dan maak je niet alleen visuele ‘littekens’, een 
nieuw soort spijkerschrift, maar ook een elementair soort tamtam-geluid. Misschien is die ‘rol’ 
dan ook wel dezelfde als de ‘tymbalen-staf’. Die ‘tymbalen’ gebruiken insecten om geluid te 
maken. En het zijn natuurlijk ook muziekinstrumenten. Maar overigens ook een bakvorm, en sluit 
daarmee aan bij het idee van een recept en het bereiden van eten van ‘roer ze om’. 

Met zo’n grote letterlijke coherentie komt natuurlijk ook een grote semantische coherentie. Maar 
toch gebeurt er iets raars: door de juxtapositie van elementen wordt opengelaten hoe die met 
elkaar verband houden. En door de vele mogelijkheden die daardoor ontstaan, wijst dit fragment 
vele kanten op. Zo kunnen we denken aan een olie-pijplijn, kapitalisme, maar ook Griekse 
tragedies, bijvoorbeeld Oedipus. Of andere verhalen uit de oudheid, zoals de Trojaanse oorlog, of 
Nero en Agrippina. Maar zeker ook de bijbel, in het bijzonder Mozes, de plagen en de uittocht uit 
Egypte. 

Al met al een rijk stuk poëzie. Geen gemakkelijke poëzie. Dit kost tijd, aandacht, energie. Maar de 
beloning voor die inspanning is groot. 
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EI 183: Joke van Leeuwen – Levenslust 
(fragment) 
  

 

een cursus zelf huppelen wordt 

niet gegeven, verwondering past 

niet goed in een grafiek, bevangen 

door happig verlangen wordt uitgepakt 

kijk eens, iets aardigs, het loopt 

vanzelf als je het opwindt en valt 

vanzelf, dit hier zijn stukjes 

om samen te voegen, je kunt er alvast 

een ervaring mee spelen en als je 

die hebt kan die niet meer geruild 
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Gepubliceerd op: maandag 21 oktober 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat raakt dit korte gedicht veel aan! Een milde spot met de wildgroei aan zelfhulp cursussen, het 
idee dat volwassenen hun speelsheid hebben verloren, het citaat van Aristoteles of Plato dat 
verwondering het begin is van alle wijsheid, het overspannen-eenzijdige meten-is-weten van onze 
huidige tijd, het tijdloze van verlangen en opwinding, de kinderlijke experimenteerdrift, een spot 
met ons consumentisme, het opdoen van ervaringen die zowel positief als ronduit traumatisch 
kunnen zijn, en zo ten goede of ten kwade je leven vormen. 

Qua vorm vallen bij deze tien versregels vooral de enjambementen op. Er zijn maar twee 
versregels in het gedicht die samenvallen met het einde van een zin: de vierde en de laatste. Het 
gedicht bestaat zo uit twee delen. De eerste vier versregels bestaat uit drie zinnen die niet met een 
punt eindigen, maar met een komma. De laatste zes versregels kent ook de nodige komma’s, maar 
de delen vormen hier samen één doorlopende zin. We kunnen zeggen dat die zin gaat over het 
stuk speelgoed dat als cadeau gegeven wordt en zo aansluit bij het ‘uitgepakt’ (v4). Zo kent het 
gedicht een geleidelijk en bijna ongemerkt verloop van losse zinnen door komma’s gescheiden tot 
zinsdelen door komma’s gescheiden. En wordt zo geleidelijk minder fragmentarisch. 

Dat komt overeen met de inhoud: het gaat uiteindelijk om het samenvoegen van ‘stukjes’. We 
kunnen dat lezen als het samenvoegen van lego of ander speelgoed dat net cadeau is gedaan en 
‘uitgepakt’. We kunnen het ook lezen als de fragmenten van dit gedicht. Dat samenvoegen wordt 
versterkt door de enjambementen en het niet-gebruiken van hoofdletters en punten. En ook door 
het metrum: vanaf ‘dit’ (v7) verloopt het gedicht als een regelmatige dactylus. 

We zouden het gedicht ook anders kunnen verdelen. De eerste zes versregels eindigen allemaal in 
een werkwoordsvorm. Bij de val aan het einde van v6 ontstaan de ‘stukjes’. Het gedicht scheurt 
hier. Het valt niet uit elkaar omdat zowel v6 als v7 beginnen met ‘vanzelf’. 
Het is belangrijk om ervaringen op te doen, maar dat is niet altijd even leuk. Het gaat met vallen 
en opstaan. Hier lezen we niet alleen over vallen in stukjes en samenvoegen, maar door de vorm 
van het gedicht ervaren we dat ook. 

Het meest opmerkelijke woord in dit gedicht is dan ook ‘alvast’ (v8). Dat slaat op de ervaringen in 
de kindertijd door ‘te spelen’. En zo te leren en gevormd te worden tot volwassene. 
Het slaat ook op de ‘ervaring’ tijdens het lezen van dit gedicht: een voorlopige ervaring in 
woorden, in de veiligheid van een boek. Wat kunnen we daarvan meenemen in ons dagelijks 
leven? Hoe vormt het ons? Of hebben we daarvoor al te veel speelsheid verloren? 
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EI 184: Kurt De Boodt – Bloedneus 
  

 

De speelplaats is tijd om uit te sluiten 
al wat niet past bij de klank van de klas. 
De gemene deler stormt naar buiten, 
blaast verzamelen op de middenas. 

De speeltijd wapent vuisten voor later 
al wie niet heult met de hand na de slag. 
Nooit oorlog zonder wapens. Wie haat er 
goed? Wie beter? Bloedneus hijst rode vlag. 

En nu serieus. Jos bouwt bij de VN 
aan vrede, zag ik net op internet, 
pestkop Ben reed zich voorspelbaar dood en 

rosse Wim lacht als Equity Sales Head 
luid in zijn graaicultuurvuistje. Ik ben 
moe, lees Badiou, ga naar bed, droom verzet. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 25 oktober 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

De titel van het gedicht is op te vatten als een metonymie, in het bijzonder als een pars pro toto. 
Met ‘Bloedneus’ wordt bedoeld de jongen die op het schoolplein de klappen krijgt, de loser in een 
vechtpartij. De eerste strofe zet in met een overdaad aan halfrijm waarin vooral de als metaal 
klinkende, korte a-klanken in v2 een prelude lijken te zijn op de staccato’s die op het plein worden 
uitgedeeld. De jongensspeelplaats van weleer wekt de indruk een locus terribilis te zijn waar geen 
plek is voor jongetjes die te veel uit de pas lopen. 

Zodra de schoolbel gaat, stormt de meute naar buiten: duwend, joelend en stoeiend om weer voor 
even bevrijd te zijn uit het keurslijf van orde en tucht. Op het schoolplein geldt het recht van de 
allersterksten. Zij speuren – omringd door meelopers en slippendragers – naar een nieuw 
slachtoffer. En dan wordt de speelplaats een vrijplaats waar de sterkste de baas is. En ‘al wat niet 
past bij de klank van de klas’ wordt buitengesloten of in elkaar geslagen. Een lastig zinnetje lijkt 
v4 te zijn. Voegen we echter het ontbrekende onderwerp toe, namelijk ‘de gemene deler’ (v3), dan 
weten we dat de meute zich op een signaal of teken verzamelt in het midden van het schoolplein, 
zoals een roedel hongerige wolven zich groepeert voor de aanval op een prooi. 

Op het schoolplein worden de eerste fysieke klappen uitgedeeld en geïncasseerd. De speelplaats is 
de ontgroening van een – wat had moeten zijn – onschuldige kindertijd. Handen worden tot 
wapens. Het is aanpassen of verliezen. ‘Bloedneus’ hijst in v8 evenwel de ‘rode vlag’, wat wil 
zeggen dat hij zich tot bloedens toe verzet. Hij wenst zich niet te conformeren aan de geldende 
heerschappij en hiërarchie op het plein. 

In de 3e strofe volgt de wending die het sonnet, de door de dichter gekozen versvorm , kenmerkt. 
Het spel, hoewel bij tijden ruw en hard, blijft toch kinderspel. De ik-figuur wordt nu – ouder 
zijnde – ernstiger. Hij blikt terug. Wat is er van al die baldadigheid over? Wat is er van hem en al 
die andere jongens geworden? Er volgt een rij namen. De eerste, Jos, is idealistisch en werkt bij 
de Verenigde Naties. De tweede, Ben, heeft zich dood gereden. Maar dat zal niemand verbaasd 
hebben. Hij heeft zijn verdiende loon, want menigeen pestte hij vroeger tot wanhoop? En dan is er 
nog een derde, die roodharige Wim, die niet eens in zijn vuistje maar heel ostentatief lacht. Heeft 
hij het niet goed voor elkaar? Met zijn graaien uit de gespekte kas van een Equity Fonds? 
En de ik-persoon? Hij voelt zich ‘moe’, gaat vroeg ‘naar bed’. Voelt zich uitgeblust maar leest nog 
wel in een boek van de maatschappijkritische, postmarxistische filosoof Alain Badiou. Hij komt 
echter niet verder dan dromen over ‘verzet’. 

Het gedicht is qua vormgeving traditioneel: een sonnet verdeeld in een octaaf en sextet. Er is 
sprake van een strakke afwisseling gekruist mannelijk en vrouwelijk eindrijm. Speels gekruist 
eindrijm vinden we in het sextet ; in v9 en 11: ‘V.N.’ – ‘en’; in v10 en 12: ‘head’ – ‘verzet’. De chute 
valt tussen octaaf en sextet en betreft een wending van vroeger naar nu of van kindertijd naar 
volwassenheid. Ook het thema is klassiek: een terugblik van een volwassene op de bijzondere 
wereld van het schoolplein: een ommuurde of met hoge hekken omheinde speelplaats als topos. 
De gebruikte stijlfiguren en het woordgebruik ogen echter modernistisch en plaatst het gedicht 
midden in een hedendaags taalregister met woorden als ‘VN’, ‘internet’, ‘Equity Sales Head’ en 
‘graaicultuur-‘. 

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou
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EI 185: Greta Monach – fragment 
  

 
  

ik wou al je kleuren in mijn handen nemen 
hoe kom je zo 
overwegend donkerblauw 
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Gepubliceerd op: maandag 28 oktober 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Hoe komt het dat dit korte gedichtje mij niet loslaat? 

Er resoneren voldoende klanken. De korte a-klank in v1 (‘al’ – ‘hand-‘), de korte o-klank in v2/3 
(‘kom’ – ‘don-‘), het rijm ‘wou’ (v1) – ‘-blauw’ (v3), de n-klank in v1, de w-klank in v3. Het is 
allemaal onnadrukkelijk. 
Eigenlijk is er maar één plek waar de klank echt opvalt: de lange o in ‘zo’ aan het einde van v2 die 
overgaat in de lange o van ‘overwegend’ aan het begin van v3. Beide zijn metrisch beklemtoonde 
lettergrepen. Er ontstaat een hapering, ook door het enjambement. Tegelijk ontstaat er een bijna 
muzikale verbinding. 

Dit komt overeen met de inhoud. Die tweede versregel kunnen we in eerste instantie als op 
zichzelf staande vraag lezen: ‘hoe kom je zo’? Een verwondering, die positief of negatief geladen 
kan zijn. Aan het einde van v2 lijkt de ‘ik’ ineens met een frisse blik naar de ‘je’ te kijken en pas op 
dat moment te beseffen dat de ‘je’ ‘overwegend donkerblauw’ is. 

Dit besef gaat samen met een inzoomen. In v1 heeft de ‘ik’ nog het verlangen om ‘al je kleuren’ te 
omvatten. Een herkenbaar verlangen om zo veel mogelijk van een geliefd persoon te kennen en te 
raken. Maar van ‘al je kleuren’ blijft uiteindelijk ‘donkerblauw’ over. Heeft de ‘ik’ ingezoomd op de 
ogen van de ‘je’? Maar zijn ogen niet meestal lichter blauw? Hebben we het over een aura? Is de 
‘je’ hier eigenlijk wel een mens? Misschien een vlinder, pauw, regenboog, schilderij (bijvoorbeeld 
van Picasso uit diens befaamde blauwe periode), …? Gaat het mogelijk over het ‘donkerblauw’ van 
letters door een pen geschreven? 

En dan dat ‘in mijn handen nemen’: gaat dat hardhandig en loopt de ‘je’ blauw aan door 
verstikking? Dat lijkt raar: er zit geen agressie in het gedicht. Het ‘in mijn handen nemen’ klinkt 
eerder liefdevol. Het gaat daarbij om aanraken, waardoor het visuele van de ‘kleuren’ een tactiele 
dimensie krijgen. Eigenlijk is dat ook raar: alleen ‘al je kleuren in mijn handen’ te willen ‘nemen’. 
Alsof het enkel om de kleuren gaat, het verlangen vooral daar naartoe uitgaat, alsof die ook best 
los van een lichaam of object mogen komen, bijvoorbeeld in verfpotjes of stiften. En dat 
daartussen dan vooral ‘donkerblauw’ opvalt. 

Dat ‘overwegend’ aan het einde past ook goed bij de hapering tussen v2 en v3. Het overwegen, 
peinzen. We hebben hier te maken met een nadenkende en beschouwende ‘ik’. In ieder geval in 
het tweede deel van het gedicht. De twee laatste versregels vormen door het enjambement samen 
één zin. 
De eerste versregel vormt zelfstandig een afgeronde zin. Daarin komt de ‘ik’ niet rationeel, maar 
emotioneel naar voren. Die zin betreft het verlangen om ‘kleuren in mijn handen’ te nemen. 
Misschien wel om te vingerverven. En als je daarmee alle kleuren over en door elkaar smeert, ziet 
het er dan ‘overwegend donkerblauw’ uit? Gaat het gedichtje daarmee over het proces van kunst 
maken, van inspiratie via actie naar reflectie? 

Het blijft fascinerend. 
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EI 186: Vrouwkje Tuinman – Bedscène 
  

 

De eerste keer dat ik iemand dood vond 
met zijn handen omhoog was het een kikker, 
platgereden op de Lauwerecht en perfect 
gedroogd. Hij mocht niet mee naar huis 
van degene met wie ik liep. Sindsdien 
heb ik spijt, en kijk ik elke keer als ik 
die straat door rijd of ik de kikker zie. 

Pas twintig jaar later zag ik hem, heel 
ergens anders, net zo plat, maar nu 
met één hand omhoog en één op zijn hart. 

De volgende keer dat ik iemand dood vond 
met zijn handen omhoog was jij het, 
achterover in bed, je armen en 
benen gespreid alsof je hoopte zo 
meer lucht te krijgen, de zuurstof die 
doelloos om jouw leeggelopen borst 
heen dreef, die nooit je hart bereikte. 

Iemand hield een zakje voor me open. 
Nu bezit ik jouw ring en een platte kikker, 
ik rijd ondienstig door de straten. 
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Gepubliceerd op: maandag 4 november 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

In de eerste strofe keert de dichteres terug naar haar jeugd, waaruit ze een herinnering oproept 
aan een platgereden kikkertje. Dat raakt haar op de een of andere manier. Het puitje lag op zijn 
rug met gespreide voor- en achterpootjes. Ze had hem het liefst mee naar huis genomen, maar dat 
mocht niet. Kinderen verzamelen wel vaker dode diertjes zoals krekeltjes, bijen of vlinders. De 
dichteres heeft een zwak voor kikkers. Het zien van het overreden boerennachtegaaltje zoals hij 
ook wel wordt aangeduid, is voor haar tevens de eerste kennismaking met de dood. Het beeld van 
het levenloze amfibietje zou haar niet meer loslaten. Dat ze hem niet meenam, heeft haar altijd 
gespeten. Spijt is in deze context een zwaar woord maar niet voor een kind dat treurt om het 
gedwongen achterlaten van een platgereden kikvorsje. 

Het meisje groeit op maar ze blijft naar het kikkertje zoeken; ze is altijd alert op de ‘Lauwerecht’, 
een straat in een kleine, gelijknamige wijk in Utrecht. Het lijkt een tevergeefse zoektocht te zijn 
maar eindelijk, na 20 jaar, ziet ze hem weer, weliswaar niet dezelfde en ook niet op de Lauwerecht 
maar een andere en op een gans andere plek. Opnieuw platgereden maar deze keer met een pootje 
omhoog – uitgestrekt boven z’n kopje – en het andere op het hart, alsof hij zich zichzelf wilde 
beschermen. Het ‘hart’ heeft hier bovendien een prospectieve betekenis. Later zal de dichteres 
haar geliefde door een fataal hartfalen ook dood aantreffen. 

We naderen dan het voorjaar van 2018. De dichteres is inmiddels ruim volwassen en deelt haar 
leven met de schrijver-dichter Starik. Het voorval met het dode kikvorsje uit haar jeugd zou 
waarschijnlijk niet zo nadrukkelijk hebben opgespeeld als zij niet op 16-3-18 plotseling, voor de 
derde keer, wordt geconfronteerd met de dood. Nu echter met de dood van haar geliefde. De 
kinderervaring van toen krijgt tegen die achtergrond reliëf, een diepere betekenis. Het lijkt erop 
alsof de ervaring met de platgereden work achteraf beschouwd een voorteken is van wat haar te 
wachten staat. 

In de voorlaatste strofe voltrekt zich dat noodlot. Ze vindt haar geliefde getroffen door een 
hartaanval, levenloos in bed, liggend op zijn rug, de benen gespreid en de armen omhoog. Was 
dat wellicht een ultieme poging – zo denkt ze – om de laatste ademtocht nog wat extra lucht te 
geven, om het leven nog wat te rekken? De beelden van het platgereden kikvorsje van weleer 
flitsen op. Het kleine kinderverdriet van toen en het grote mensenverdriet van nu vloeien 
naadloos in elkaar over. En net zoals lang geleden op de Lauwerecht kan ze hem ook nu niet 
meenemen. Niet onvoorstelbaar is echter dat het geschetste contrast de lezer enigszins schuurt. 

In de laatste strofe keert nog een keer het beeld van het puitje terug. Na de abrupte dood van haar 
geliefde wordt zijn ‘ring’, zijn verbond met haar, afgedaan en glijdt het kostbare kleinood als een 
relikwie in een ‘zakje’ zoals ooit het kikketje dat was. En ze weet dat elk zoeken naar hem 
‘ondienstig’ ofwel nutteloos zal zijn. 

De taal in het gedicht is eenvoudig, eerder luchtig dan zwaar van toon. Er is geen zwelgen in 
verdriet. De stijl kent geen opsmuk. De ik-figuur toont – aan de oppervlakte – weinig emoties, 
beschrijft betrekkelijk zakelijk wat haar overkomt. Toch verrast het gedicht. De beschrijving van 
een klein kinderverdriet om de dood van een platgereden puit, die geruisloos culmineert in een 
tragische, wrede ‘bedscène’, in een bevroren beeld van een alles verpletterende dood. 
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EI 187: Gert de Jager – Geen woordgrens 
of niets 
  

 

Onverhoeds het weidse in steden waar de wateren zich openen, 
of de wouden met hun open plekken en opeens een heuvelrug, zo kaal 
en zo leeg en het land, de verhoudingen tussen alles. 

Mijn breintje dat zich wikkelt in bedenkingen, geen woordgrens of niets, 
de tederheden en bedenkingen, achterwege 
of achtergebleven. 

De onnavolgbaarheid van bomen in hun bos, de wortels die in elkaar, 
de takken die in elkaar. Zo lopen wij, 
afzonderlijk en onnavolgbaar. 

En dan is er alles. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 8 november 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Traditioneel kijken we naar de laatste woorden van de versregels van een gedicht om eindrijm te 
ontdekken. In dit gedicht is er geen sprake van eindrijm, maar het is instructief om naar de laatste 
woorden van de versregels te kijken. Ze geven inzicht in de essentie van de strofen. 

Zo heeft de eerste strofe ‘openen’, ‘kaal’, ‘alles’ als laatste woorden. Dit duidt op overzicht, een 
‘open’ gezichtspunt waarin ‘alles’ beschouwd kan worden. Het komt overeen met de ervaring die 
in deze strofe beschreven lijkt te worden. De ervaring van ‘het weidse in steden’ dat associaties 
oproept met de natuur en daarmee het natuurlijke met het kunstmatige verbindt, hetgeen weer 
leidt tot een mijmering over ‘de verhoudingen tussen alles’. 
Deze strofe wordt gepresenteerd als een opsomming van elementen en bijstellingen. Er is geen 
echte zin, en is geen persoonsvorm. In het bijzonder ontbreekt het woord “ik” of andere 
aanduiding van een persoon die deze ervaring overkomt of deze gedachte heeft. 

De tweede strofe heeft de eindwoorden ‘niets’, ‘achterwege’, ‘achtergebleven’. Dat ‘niets’ 
contrasteert met ‘alles’ aan het einde van de versregel ervoor. We zouden het een 
tegenstellingsrijm kunnen noemen. 
Het geeft aan dat de tweede strofe contrasteert met de eerste. De eindwoorden van de tweede 
strofe duiden immers op dingen die er niet zijn, niet meer zijn, of nog niet (volledig) zijn. Waar in 
de eerste strofe overzicht centraal stond, staat in de tweede strofe reductie centraal. Dat zien we 
ook aan de vorm van de strofe: de versregels nemen in lengte af. 
Er is geen sprake van een volledige tegenstelling tussen de strofen. De eerste strofe duidde met 
‘open’, ‘kaal’ en ‘leeg’ ook al op afwezigheid. Gaan de ‘bedenkingen’ over de natuur uit de eerste 
strofe, of juist over de ‘steden’ en planologie? Of moeten we ze eerder opvatten als gedachten van 
‘mijn breintje’? Duidt dat verkleinwoord spottend op de onbeduidendheid van het menselijke 
denkvermogen? Of duidt het op reductie: gaan we hier terug naar een baby-stadium (of misschien 
zelfs nog daarvoor?) waarbij de “ik” ergens in gewikkeld is, nog ‘geen woordgrens’ kan herkennen, 
maar wel ‘tederheden’ ervaart of oproept. 

En dan de eindwoorden van de derde strofe: ‘elkaar’, ‘wij’, ‘onnavolgbaar’. Hier gaat het blijkbaar 
over meerdere individuen met een verhouding tot ‘elkaar’. Maar wat is er precies ‘onnavolgbaar’? 
Is het die verhouding? Of moeten we ‘onnavolgbaar’ hier letterlijker opvatten en duidt het op de 
uniciteit van de individuen en/of hun ‘lopen’? 
Deze derde strofe gaat weer over de natuur, ‘bomen’ in het bijzonder. Hoe die met hun stammen 
‘afzonderlijk’ zijn, maar met hun ‘wortels’ en met hun ‘takken’ ‘in elkaar’. Zo gaat ook deze strofe 
over ‘de verhoudingen tussen alles’, hetgeen de eerste strofe al aankondigde. De derde strofe 
alludeert op het gezegde “door de bomen het bos niet meer zien” en lijkt daarmee te zeggen dat de 
individuele ‘afzonderlijk’heid maar schijn is. Het wezenlijke is de verbondenheid en de 
‘verhoudingen tussen alles’. Dat geldt voor bomen. Dat geldt voor alle elementen van ruimtelijke 
ordening van ‘het land’. Dat geldt voor mensen. En dat geldt ook, zo lijkt de titel te benadrukken, 
voor woorden. 

Die holistische houding blijkt in het gedicht ook uit meerdere klankovereenkomsten die het een 
eenheid maken. Ook belangrijk zijn de herhalingen van woorden en woorddelen. In de tweede 
strofe zijn dat er twee: het woord ‘bedenkingen’ en het woorddeel ‘achter-‘. In de derde strofe zijn 
het er ook twee: het woorddeel ‘onnavolgbaar-‘ en de woordcombinatie ‘die in elkaar’. Wat dat 
betreft komt de eerste strofe en mager van af met het woorddeel ‘open-‘. Maar uiteindelijk heeft 
de eerste strofe ook een tweede herhaling. Die valt niet binnen de strofe, maar binnen het gedicht. 
Zowel de eerste strofe als het hele gedicht eindigen met het woord ‘alles’. 
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Kan het mooier in een gedicht over ‘de verhoudingen tussen alles’? 
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EI 188: Iduna Paalman – 
Toekomstmuziek 
  

Alles wat we zeggen zit in een stationaire dorskast. De kast 
heeft kieren en de grond is ongeschonden, maar nu staan we 
te zwijgen tussen de stoppels en de machines draaien 

onze opa’s vertelden nog verhalen met de hand, grepen 
vlegels van moeilijk te splijten hout zoals haagbeuk, haalden 
vrouwen aan met middeleeuwse wapentypes, zaten nebenbei 
in het verzet. Zij spraken van product en residu 

wij schieten korrels van tafel en spugen natte verlanglijstjes 
door een buis. We zoeken een roestvrijstalen gebaar 
en weten niet dat elke generatie op den duur 
naar zolder gaat en daar nooit meer wordt aangeraakt. 
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Gepubliceerd op: maandag 11 november 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Iduna Paalman is jong. Hoe jong zal ze geweest zijn toen ze dit gedicht schreef? Zevenentwintig? 
Was het een gevolg van een excursie op het platteland? 
Maar ze beseft dat zij een verleden heeft dat voor pubers van nu of adolescenten onbekend is. 
Heeft zij aan haar leerlingen (ze is lerares Duits) ooit moeten uitleggen wat dat was: het schieten 
van papieren pijltjes door een elektriciteitsbuis. Je schreef op een strook papier een verlanglijstje, 
boog het papier om tot een pijl, maakte zorgvuldig de randen nat tot de punt, probeerde de pijl in 
de buis te krijgen. Soms moest je er een stukje van af scheuren, omdat de pijl te dik was. En dan, 
met een plop, blies je de pijl weg. Je kon hem nauwkeurig mikken en door een openstaand raam 
schieten. 

‘Wij zoeken een roestvrijstalen gebaar’, dat wil zeggen iets dat niet zo maar vergaat, maar het 
belandt uiteindelijk op zolder. Je wordt niet meer aangeraakt. Geldt dat ook voor je gedichten? 
Komen die op zolder te liggen naast de dorsvlegel? 

‘Alles wat we zeggen zit in een stationaire dorskast.’ Een dorsmachine of dorskast wordt gebruikt 
voor het dorsen van graan. Voor de opkomst van de zelfrijdende maaidorser werd 
gebruikgemaakt van een stationaire dorsmachine aangedreven door een tractor, die het dorsen 
met de dorsvlegel verving. De dorskast was dus al een vernieuwing die de dorsvlegel overbodig 
maakte. 

In de eerste regel van het gedicht gaat het om woorden. Ze verouderen. Er komen nieuwe bij en 
een volgende generatie weet niet meer wat sommige oude woorden betekenden. Er is wel een 
verbinding tussen de binnenkant van de kast en de buitenlucht. We staan te zwijgen, wellicht bij 
een demonstratie van hoe het vroeger ging. De machines draaien en geven een hoop herrie. 

‘opa’s vertelden nog verhalen met de hand’: ze schreven met een pen. Wij maken meteen gebruik 
van onze computer. 
De ‘middeleeuwse wapentypes’ zullen behalve de dorsvlegel, de hooivork en bijlen zijn. Via deze 
wapens komt de dichteres op oorlog en op opscheppende grootvaders. 
‘product en residu’ (graan en kaf) kun je ook betrekking laten hebben op hun rol in het verzet. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders. 
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EI 189: Asha Karami – het zit in je 
  

 

om mijn moeder te zien 
ga ik naar holland casino 

ladies night gratis drankje 
vind ik haar bij roulette 
extreem gedehydreerd 

vertelt dat in de toekomst 
gezelschap van de mens 

onnodig is door robots 
belooft me er een en 
dat een meisje door 

te veel deo is overleden 
als haar 100 op zwart 
verliest zegt ze dat ik 

ongeluk breng zachte g 
ik vraag welke drie woorden 

wil je dat mensen noemen 
als ze aan je denken 
gul gul gul gul gul gul 

en vogel  
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Gepubliceerd op: maandag 18 november 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het is een doorlopend verhaal over een ontmoeting met ‘mijn moeder’. Maar het verhaal heeft 
gaten. Of, zo u wilt, springt van de hak op de tak. Misschien om de toestand van de moeder aan te 
geven. Maar zij is niet degene die het verhaal vertelt: dat is haar kind. Misschien dus om het effect 
van de moeder op haar kind aan te geven. 

Want wat een ‘moeder’ is het: gokken, drinken. Ze ‘vertelt’ (aan het begin, als antwoord op een 
begroeting als ‘hoi, mam, wat fijn je weer te zien’?) ‘dat in de toekomst / gezelschap van de mens / 
onnodig is door robots / belooft me er een’. Met andere woorden: wat ben jij behoeftig. Als ze 
verliest, geeft ze haar kind de schuld. Het is blijkbaar geen warme, hartelijke moeder. Geen 
betrokken moeder ook. Ligt een oorzaak daarvan bij de drank? Duidt ‘extreem gedehydrateerd’ op 
een enorme behoefte aan (alcoholhoudende) drank? Het is een versregel die mooi klinkt en er 
mooi uitziet met de ongebruikelijke letters ‘x’ en ‘y’ en veel letters ‘e’. Dat geeft ook een 
overdreven effect waardoor het waarschijnlijk wordt dat de moeder een behoorlijke drankzucht 
heeft, zo niet regelrecht alcoholist is. 

We kunnen ook hier weer een stukje invullen, ons het gesprek voorstellen. “Als je zo door gaat, ga 
je zeker dood.” “Ach wat, je kunt overal aan doodgaan! Ik hoorde laatst” ‘dat een meisje door / te 
veel deo is overleden’. Ook hier heb ik weer zelf ingevuld wat het kind ongeveer gezegd kan 
hebben. We moeten daarnaar raden. De ‘ik’ die vertelt geeft niet weer wat ij zelf zegt. Totdat de ‘ik’ 
aan de moeder vraagt: ‘welke drie woorden / wil je dat mensen noemen / als ze aan je denken’. 
Dat is nogal morbide. Het lijkt erop dat het kind de uitvaart van de moeder aan het voorbereiden 
is. Het is duidelijk geen gezellig avondje uit. 

De moeder vindt zichzelf vooral ‘gul’. En ze is ‘gul’ met het woord ‘gul’. Misschien is ze ook 
financieel en materieel ‘gul’ (geweest) voor de ‘ik’. Ze belooft immers vlot een ‘robot’. Maar maakt 
ze die belofte ook waar? Hoeveel geld heeft ze over na het avondje ‘casino’? 
Alles in het gedicht wijst erop dat de ‘moeder’ emotioneel allesbehalve ‘gul’ is geweest voor haar 
kind. 

Dit gedicht doet me aan twee dichters denken. Nijhoff, vooral doordat de eerste twee versregels 
een verwijzing lijken. En Johnny van Doorn, vooral door het slanke gedicht en de 
enjambementen. Ook een formulering als ‘extreem gedehydreerd’ rinkelt diep in mijn hoofd een 
belletje bij Van Doorn’s “verstoken van frisdranken”. 

We zouden dit een psychologisch gedicht kunnen noemen, over de invloed van de excentrieke 
levensstijl van een moeder op haar kind. 
Aanvullend daaraan speelt in het gedicht de gedachte aan de ‘toekomst’. Die is onvoorspelbaar, 
zoals de verkeerde gok van de ‘moeder’ laat zien. De ‘toekomst’ ligt dus niet vast. Dat is 
waarschijnlijk goed nieuws voor het kind. Dat hoeft niet een heel leven gebukt te gaan onder de 
invloed van de ‘moeder’. Zij gaat een keer dood en de ‘ik’ heeft dat duidelijk al in gedachten. 

Hier komt de dubbele betekenis van de titel naar voren. De invloed van de moeder ‘zit in je’ en 
kan niet zomaar ongedaan worden. Ook niet door haar overlijden. Er speelt zelfs een 
noodlotsscenario waarbij de ‘ik’ ook in het gedrag van de moeder zal vervallen. 
Tegelijk duidt ‘het zit in je’ op potentie. Iets wat ‘in de toekomst’ tot ontwikkeling kan komen. 
Bijvoorbeeld loskomen van de ‘moeder’. 

De ‘toekomst’ speelt ook in de overtuiging van de ‘moeder’ dat ‘robots’ het ‘gezelschap van de 
mens’ zullen vervangen. Ze heeft daar blijkbaar geen moeite mee, waarschijnlijk omdat ze zelf niet 
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meer menselijke warmte lijkt te kunnen geven dan een robot. Maar de meeste mensen zullen hun 
wenkbrauwen fronsen bij deze gedachte. Toch zijn veel verpleeghuizen enthousiast over het idee. 
Of de ‘moeder’ uit dit gedicht ooit in een verpleeghuis komt met een robot? Wie weet. De ‘ik’ gaat 
de ‘toekomst’ meemaken, maar of ieder menselijk contact daarin ‘onnodig’ zal zijn? 
Ook dat ligt allerminst al vast. 
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EI 190: Huub Beurskens – Wat een 
lentebegin! 
  

 

De eerste narcissen van hetzelfde knalgeeloranje 
als de snavel van de merelman die door het groen 
aanhippen kwam, voor mijn ogen een regenworm 

toen in zijn delicate heelheid van vochtige cuticula, 
elastisch spierweefsel, borstels en aderen, darm en 
tyflosole, zenuwstreng, zenuwknopen en nefridium, 

in twee, drie rukken uit diens natzwarte aardeleven 
plukte om hem weg te slikken en in de avondzon 
uit te schijten wat ervan resten zou op een jubelend 

pannendak, ware het niet dat ik de pierendoder bij 
zijn kweelkeel gepakt liet worden door de rode kater 
die ik naderbij sluipen zag. Haatte ik dieren? 

Dan had ik met de handhark hem gevangen 
om hem in het tuinschuurtje op te hangen. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 22 november 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Het gedicht begint, Boem Paukenslag, met de titel met uitroepteken. 

De eerste zinnen zijn lyrisch, al is het ‘knalgeeloranje’ nogal omineus. Let op de dubbele betekenis 
van het woordje ‘als’ (tijd en vergelijking). 

De volgorde van de derde regel, ‘aanhippen kwam’ is ritmisch treffend. Daarna vervolgt de dichter 
lyrisch met ‘delicate heelheid’ en vervolgt met een bewonderende opsomming van lichamelijke 
kenmerken. Cuticula – ik heb het maar even voor de lezer opgezocht – is een laagje van vet- of 
wasachtige stoffen, dat de opperhuid bedekt en beschadigingen en vochtverlies tegengaat. De 
‘tyflosole’ is een plooi in het spijsverteringskanaal of darm van ringwormen. Doordat de darm 
geplooid is, wordt het darmoppervlak groter wat de spijsvertering bevordert. Het ‘nefridium’ is 
een uitscheidingsorgaan. Er is ook sprake van ‘zenuwknopen’ en dat maakt de worm tot een 
schepsel dat, ondanks zijn voorkomen, aan de mens doet denken. De suggestie is: pas op, de 
‘regenworm’ heeft ook gevoel. 

Dan wordt de toon weer “hard”. Het woord ‘schijten’ is welbewust gekozen. 

De avondzon schijnt op het ‘jubelend / pannendak’, maar zo jubelend is het allemaal niet. Je kunt 
zeggen dat de dichter een gebeurtenis beschrijft die hij zag, maar hij laat in het gedicht de ‘rode 
kater’ naderbij komen: ‘dat ik de pierendoder bij / zijn kweelkeel gepakt liet worden’. ‘kweelkeel’ 
klinkt nogal hatelijk. Dan komt de vraag: ‘Haatte ik dieren?’ en het paradoxale antwoord in de 
slotstrofe. Het schijnbaar harmonische eindrijm komt hard aan. 

Het is duidelijk: de dichter bewondert de natuur, weet er ook veel van, maar ja, de natuur is 
wreed. Je kunt medelijden hebben met het ene dier, zodat je het wil beschermen, maar dat gaat 
ten koste van het andere dier. Leve het leven? 
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EI 191: Eva Gerlach – Ren (1 & 2) 
  

1 

Als je gaat rennen: ren 
tegen de dag. Zo kijk zo met het licht op je 
hielen je lijf uit de lucht in. Zigzag je door 
gras naar waar je kunt omslaan stilliggen onzichtbaar 

rechtop staan in wie je was. Waar. Let niet op je rochel 
je bloedneus het lekken het scheuren van een voor een alle 
lichamen die uit je opkomen ondergaan. Ren 

  

2 

Vlies tussen af en aan, hoe kom je erdoor- 
maak je vaart vlieg je los, vertraag je 
verlies je – wat is je ruimte, hoe zie je 
je speling? ‘Het mogelijke 

neemt af, alsof er maar een beperkte hoeveelheid van was.’ 
De trein schiet voorbij de renner, 

loopt in op zijn eigen geluid, perst het in elkaar, rekt het 
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Gepubliceerd op: maandag 25 november 2019   

door: Remco Ekkers 

 

Dit zijn de eerste twee gedichten (van totaal zeven) uit de reeks ‘Ren’. 

De gedichten zijn als een partituur. De interpunctie geeft aan hoe ze gelezen moeten worden: 
ademloos. Je moet denken aan een haas, een dier dat al langer de belangstelling van de dichteres 
heeft. De haas komt en gaat, lijkt vluchtig, is er plotseling en is ook zo maar weer verdwenen. 

In de Griekse mythen wordt de maangodin Hecate verbonden met hazen. Ze lijken volgens 
sommige opvattingen een boodschap te brengen van het universum; ze zouden vertellen of je je 
veilig voelt, waar je naar toe wilt. Ze willen onzichtbaar zijn. Ze verstoppen zich, maar zijn klaar 
om weg te sprinten. Ze staan ook rechtop om te speuren naar gevaar. Er is maar een dun ‘vlies’ 
tussen komen en gaan. 

“Wat mij bezighoudt,” aldus Gerlach in een interview, “is het aanwezige in het afwezige en 
omgekeerd het afwezige in het aanwezige. Nooit is helemaal duidelijk wat bezig is te bestaan of te 
gebeuren.” 
De ‘je’ uit het gedicht kan ook een persoon zijn, ‘de renner’ uit het tweede gedicht. In de tweede 
strofe van het eerste gedicht rent die zo hard dat het lichaam protesteert. 

Het tweede gedicht citeert Paul Valéry: ‘Het mogelijke neemt af, alsof er maar een beperkte 
hoeveelheid van was.’ 
Graa Boomsma schreef in De Groene Amsterdammer 36 over Paul Valéry: “Mogelijk. Het is een 
van Valéry’s lievelingswoorden en het past in een woordenreeks die zijn denkhouding weergeeft: 
voorlopig, plastisch, kneedbaar, transcendent, afwezig, transparant, transformatie, operatie, 
(de)montage, excercitie. De vreugde van het maken, daar bestaat Valéry’s schrijven uit.” 

Het ‘geluid’ van de ‘trein’, die sneller gaat dan ‘de renner’, verandert volgens het Dopplereffect. 

  



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 147 

 

EI 192: Pieter Boskma – Zijn kielzog valt 
mij zwaarder dan ik dacht 
  

 

Zijn kielzog valt mij zwaarder dan ik dacht: 
hoe kan ik ooit zijn verzen evenaren, 
vol klankendans en beeldenpracht 
die krachtige uitspraken baren? 

Ik dool als Dante door een duister woud 
en waar Vergilius zijn voetstap leidde 
en hel en hemel voor hem heeft ontvouwd, 
zo gaat mijn vader telkens aan mijn zijde 

zodra ik ook maar één zin van hem lees 
en klemt mijn hand vast in de zijne 
en laat zijn licht over mijn poging schijnen 

om iets op te schrijven wat hem raakt 
en hem tevreden en gelukkig maakt 
en ik, wanneer hij eens niet meer ontwaakt, 

zal weten: hij is trots op zijn zoon geweest. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 29 november 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

In de eerste versregel wordt de toon gezet. De ik-figuur ervaart het als moeilijk in het spoor van 
zijn vader te treden. De dichter gebruikt hiervoor een mooie metafoor: de vader als schip, zijn 
zoon als schuimspoor. En zoals het schip het schuimwater achter zich laat, zo voelt het voor de 
zoon alsof zijn vader hem achterlaat. Hij kan zijn tempo niet bijhouden. Hij weet zich de mindere. 
De cadans van de golven wordt in de eerste strofe metrisch versterkt door de dominante 
jambevoet. 

De tweede strofe verplaatst het decor naar de Divina Commedia van Dante (1265 – 1321). Dante 
doolt in dat grote epos door ‘een duister woud’ (v5), een voorafschaduwing van de purgatorio en 
het inferno. Dantes gids is Vergilius, de oude meester, die zijn pupil terug naar de hemelpoort 
geleidt. Ook de zoon, de ik-figuur in het gedicht, gaat in zijn groei naar (geestelijke) 
volwassenheid en wellicht nog langer door een diep dal maar de vader gidst hem daar doorheen. 
De vergelijking tussen enerzijds Vergilius en de vader, en anderzijds Dante en de zoon is wellicht 
een weinig modest, maar de essentie van de vergelijking is eenduidig: beiden – Dante en de zoon 
– hadden het in hun leven moeilijk. 

De lezer dient zich te realiseren dat Vergilius niet in de hemel kon komen. Hij was immers een 
paganist, een heiden, dus ongedoopt en Dante was katholiek. Voor hem stond de hemelpoort wel 
open. 

In de eerste en tweede strofe is sprake van gekruist eindrijm met afwisselend mannelijk en 
vrouwelijk rijm. 
In v3 en v4 is er sprake van krachtige, korte klinkerrijmen in alternatim met lange a-klinkers: 
V3: vol klankendans en beeldenpracht 
V4: die krachtige uitsprAken bAren? 
De afwisseling benadrukt dat schoonheid en wijsheid in klank, woord en beeld niet zonder hard 
werken tot stand komen. Het gebruik van ‘baren’ in deze context verwijst daar heel mooi naar. 

Stilistisch valt het chiastisch taalgebruik in v6 en v8 op. 
V6: ‘en waar Vergilius zijn voetstap leidde’ [zijn verwijst naar Dante] 
V8: ‘zo gaat mijn vader telkens aan mijn zijde’ [mijn verwijst naar de zoon] 
Het gebruik van chiasmen heeft naast Wortspielerei vaak een inhoudelijke component. Vergilius 
wordt in de kruisstelling gekoppeld aan de ‘zijde’ van de zoon. In dat opzicht is Vergilius eveneens 
te duiden als gids op het levenspad van de zoon. 

Opvallend zijn verder de stafrijmen in v5 en v7. 
V5: ‘Ik dool als Dante door een duister woud’ 
V7: ‘en [die] hel en hemel voor hem heeft ontvouwd’ 

In strofe 3 en 4 keert het thema van het gedicht terug: de hunkering van de zoon naar zijn vaders 
erkenning. Hoewel de dichter weinig gebruik maakt van interpunctie, kunnen we uit het verband 
afleiden dat in de derde strofe (v9) een nieuwe zin begint die doorloopt tot aan het einde van de 
laatste versregel. Dat zijn 7 versregels. Het eerste woord van die zin, ‘Zodra’, kan opgevat worden 
als een voegwoord met zowel een temporele als conditionele denotatie, dus in de betekenis van als 
of wanneer. Wat daarna komt, is een lange enumeratie waarin uiteenlopende emoties van de zoon 
worden opgesomd en waaruit enerzijds zijn diepe genegenheid voor de vader blijkt en anderzijds 
zijn verlangen naar erkenning zoals verwoord in de versregels 14 en 15. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_goddelijke_komedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius
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In de vierde strofe valt een drievoudig slagrijm op. Niet storend maar eerder een accentuering van 
het verlangen van de zoon te weten dat zijn vader trots op hem is geweest. 
Opvallend aan de dichtvorm is dat een traditioneel sonnet met een extra geïsoleerde versregel is 
uitgebreid. Visueel is er qua vormgeving een breuk en de afgezonderde versregel voelt als een 
schuren langs de waarheid. Qua inhoud is de versregel evenwel een optativus in de vorm van een 
stelling. 

Boskma etaleert in zijn gedicht een in de poëzie veelvuldig voorkomend thema: de relatie tussen 
vader en zoon. Dit keer vanuit de perceptie van de zoon. Daarbij rijst de vraag waarom de zoon zo 
heftig naar erkenning snakt. Heeft hij gefaald? Heeft hij zijn vader teleurgesteld? Vragen waarop 
we in het gedicht zelf niet direct antwoord krijgen maar die de lezer wel aan het denken zet. 
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EI 193: Dorien Dijkhuis – Te krap voor 
wat past 
  

 

het begint met het trage zwiepen van de populieren, de lucht 
die zich uitrolt als een grijze ontwakende kat, de huiver 
van een onzichtbare vinger langs de huid van je hals 

de gedachte aan föhns, aan veren, een helling met duingras 
waar wind over waait, manieren om een sjaal om te slaan 
badkamerdamp, condens op de ramen waarin je je vinger 

steden die onder water verdwenen, waar je soms nog glimpen 
van opvangt als je sjeest over gloeiend heet asfalt 

de druppel waarin zich de wereld verzamelt, steeds voller 
te vol, haast te krap voor wat past in je borst 

zo barst het los 

laten we gaan dan met rubberlaarzen en knalgele jassen 
op naar de stad om te zien hoe op pleinen en in straten 
het stampen begint, het machtige stampen in plassen 
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Gepubliceerd op: maandag 2 december 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Wat ‘barst’ er ‘los’? 

Een regenbui; de tekenen worden vanaf de eerste versregel benoemd. Maar wel steeds minder 
concreet, steeds associatiever. Waar meerdere mensen ‘het trage zwiepen van de populieren’ 
waarnemen, zullen veel minder mensen de aankomende regenwolken associëren met een ‘grijze 
ontwakende kat’. En zo gaat het verder, de eerste drie strofen. In de derde strofe is ‘de gedachte’ 
afgedwaald naar Atlantis en het fenomeen fata morgana, waarvan de eerste half mythe half 
historie is, en de tweede half fantasie half werkelijkheid. 

In de vierde strofe valt de ‘druppel’ en daarna ‘barst het los’. Dat gaat niet alleen over de letterlijke 
regenbui. Het gaat ook niet alleen over de figuurlijke regenbui (de uitdrukking ‘druppel’ die de 
emmer doet overlopen speelt op de achtergrond en geeft een dreigende sfeer). Het gaat ook over 
het gedicht. En dat ook weer op twee manieren. Over het proces van inspiratie: het gaat gisten, ‘de 
wereld verzamelt’ zich totdat het niet meer ‘past in je borst’. Dan moet je zingen, uit volle borst. 
(Daarmee doet het -gecombineerd met het figuurlijke zwaar weer- in de verte denken aan My Soul 
is Dark van Byron.) Maar ook over het gedicht als het eenmaal geschreven is: ‘de druppel waarin 
zich de wereld verzamelt’. Vanaf het herkennen van (voor)tekens naar het maken van tekens via 
‘condens op de ramen waarin je je vinger’. Het gedicht ‘barst’ ‘los’ als het gelezen wordt, 
betekenissen komen vrij, het gedicht wordt een ‘wereld’ op zich. Dat zien we ook aan de 
associaties, metaforen en vergelijkingen in de eerste twee strofen die alle kanten op wijzen. 

Voor alle vier deze manieren van lezen zegt de slotstrofe hetzelfde: je moet er het beste van 
maken. Genieten met een kinderlijke onbezorgde speelsheid. Het gedicht toont ons de weg: met 
mooie beelden en associaties, maar ook met een grote klankenrijkdom. Van de herhaling van de 
‘ie’-klank in de eerste versregel, naar ‘huiver’ – ‘huid’ – ‘hals’, naar de langgerekte ‘aa’-klanken in 
v5, via de lange ‘e’-klanken in de derde strofe, naar ‘zo barst het los’ waarvan ‘los’ de korte ‘o’-
klinker van ‘borst’ echoot en ‘barst’ de medeklinkers (en bovendien de korte ‘a’-klanken van de 
versregel ervoor), via wederom langegerekte ‘a’-klanken in v12, naar korte ‘a’-klanken in de rest 
van de laatste strofe, om tenslotte uit te komen bij het vrouwelijk eindrijm ‘jassen’ – ‘plassen’. 
Niet een erg origineel rijm – het doet ons denken aan kinderversjes. En daarmee roept het precies 
het kinderlijke plezier op wat hier nodig is. 

Niet elk gedicht van veertien versregels is een sonnet. Dit gedicht kunnen we zien als een speelse 
verbouwing van het traditionele sonnet. Met een andere strofe-indeling, geen eindrijmschema, 
geen vast metrum (maar des te meer ritme), en drie wendingen in plaats van eentje. Want in de 
‘plassen’ die er zijn, kun je ‘stampen’. Machtig stampen zelfs. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantis_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fata_morgana_(luchtspiegeling)
https://en.wikisource.org/wiki/The_Works_of_Lord_Byron_(ed._Coleridge,_Prothero)/Poetry/Volume_3/Hebrew_Melodies/My_Soul_is_Dark
https://en.wikisource.org/wiki/The_Works_of_Lord_Byron_(ed._Coleridge,_Prothero)/Poetry/Volume_3/Hebrew_Melodies/My_Soul_is_Dark
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EI 194: Greta Monach – zoek mij niet 
  

 

zoek mij niet 
zoek mij niet 
ik ben nergens 

ik ben niet dood 
zoek mij niet 
waar ik mijzelve achterliet 
ik ben nergens 

ik ben geen wolk 
geen avondrood 
niet eens ijle lucht 

mijn lichaam is geen lichaam meer 
ik ken geen woord, geen zucht 
die zeggen kan, wat met mij 
is geschied 
o zoek mij niet 
o zoek mij niet 
roep mij niet meer 
terug 
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Gepubliceerd op: maandag 9 december 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

Het gedicht opent met een optativus, een vervulbare wens: ‘zoek mij niet’. Een wens die direct 
daarna in v2 en vervolgens in v5, v15 en v16 wordt herhaald. Door de herhaling krijgt de uitroep 
een emotioneel sterkere lading. De ik-figuur wekt de indruk wanhopig te zijn. Er is een 
uitdrukkelijke wens weg te zijn, in het niets te verdwijnen. Voor wie is vooralsnog onduidelijk. 
Het lijkt er enerzijds op dat de ik-figuur van de aardbodem is verdwenen. Zelf zegt de ‘ik’ in v3: ‘ik 
ben nergens’. Zoeken heeft geen zin. Anderzijds is de ik-figuur niet dood. En niet dood zijnde, 
houdt in dat je ergens bent. De tegenstelling ‘nergens’ versus ergens is hier een paradox. Wat de 
dichteres het lyrische subject influistert, kan namelijk niet. Het maakt het gedicht mysterieus. 

In de tweede strofe wordt in v6 het werkwoord “achterlaten” gebruikt. Je kunt iemand of iets 
achterlaten maar hier laat de ik-figuur zichzelf achter. Op een plek die de aangesprokene lijkt te 
kennen. De ik-figuur zegt immers in v5 en v6: ‘zoek mij niet [daar] waar ik mijzelve achterliet’. 
Het vermoeden is dat er sprake is van één aangesproken persoon. Dit vermoeden wordt 
grammaticaal versterkt door het gebruik van de gebiedende wijs enkelvoud i.p.v. meervoud. 
Anders zou de dichteres wel geschreven hebben: ‘zoekt mij niet’. 

Het werkwoord “achterlaten” is overgankelijk. Het object is hier echter het subject zelf. Het 
werkwoord wordt namelijk reflexief gebruikt. Dat wil zeggen verbonden met een wederkerend 
voornaamwoord. Hier, in v6, het archaïsche ‘mijzelve’. Grammaticaal niet juist, maar in poëtisch 
opzicht heel mooi en verdedigbaar: een gekwetste die zichzelf achterlaat. De meest voorkomende 
betekenissen van achterlaten zijn: (iets) nalaten, vertrekken (achterlaten) en in de steek laten. 

In de eerste betekenis laat de ik-figuur zichzelf na aan de aangesprokene. Maar wat dat is, is niets 
meer: ‘geen wolk’, ‘geen avondrood’, geen ‘ijle lucht’ en zelfs ‘geen lichaam’. In de tweede 
betekenis laat de ik-figuur de aangesprokene achter en is vertrokken, weggegaan. Of voelt de ik-
figuur zich – in de 3e betekenis – in de steek gelaten door een dierbare of geliefde en is de ik 
daarom vertrokken? Niets achterlatend? Kortom, diverse duidingen die bijdragen aan het 
verdwijningsmysterie. 

In de derde strofe maakt de dichteres gebruik van een opsomming waarvan de elementen aan de 
natuur ontleende metaforen zijn. Hebben ‘wolk[en]’ nog iets tijdelijks, iets wat is maar 
onvermijdelijk voorbijgaat. Heeft ‘avondrood’ nog even de loutering van de ondergaande zon. 
Definitiever is ‘ijle lucht’: een zuurstofarme en dunne atmosfeer waarin verder leven uiteindelijk 
onmogelijk is. Het is alsof de ik-figuur wil zeggen: ik ben niets, ik heb niets, zelfs geen lucht om te 
leven. 

De laatste strofe is opnieuw een en al vertwijfeling. Er zijn zelfs geen woorden meer die kunnen 
zeggen wat de ik-figuur is overkomen. Heel mooi is het gebruik van het woordje ‘zucht’ in v12 ‘ik 
ken geen woord, geen zucht’. Zucht heeft hier ook de betekenis van klacht. Klanken worden door 
lucht voortgebracht en klankloos verworden ze tot ‘zucht’: een mooie assonerende woordspeling. 
De door de dichter in v13 en v14 gebruikte formulering ‘wat met mij is geschied’ krijgt een 
verheven, bijna religieuze dimensie die versterkt wordt door de dubbele exclamatie ‘o zoek mij 
niet’. Beide ie – klanken rijmen ook weer fraai op ‘waar ik mijzelve achterliet’ in v3. 

Wat verder opvalt in het gedicht zijn de vele negaties. Er is sprake van een litanie, een klaagzang 
van ontkenningen. Het is alsof de ik-figuur zichzelf verloochent, wat in deze context niet alleen wil 
zeggen: een afwenden van zichzelf, maar ook van / door een dierbare. Die verloochening gaat 
gepaard met pijn en schaamte. 
Het is alsof de ik-figuur uit de diepten de aangesprokene bij herhaling smeekt haar niet terug te 
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roepen. Het is voorbij. Het grondthema is hier dan ook zelfverloochening en een intens verlangen 
opgelost te worden in de eeuwigheid als gevolg van een breuk met een dierbare. 
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EI 195: Tsead Bruinja – man vrouw zon 
lamp mist hond schaap 
  

 

man vrouw zon lamp mist hond schaap 
dans vuur deur hond vrouw zon lamp 
mist hart hoofd dak bloem voet bad 
vuur bed zoon muur hond kat schaap 
lamp broek schoen trui sprong lach lamp 
traan dans vrucht warm spook kruik boom 
tak naam bank kat stoel kuil schep 
bal tuin boek groen maan hand lijst 
mist vuur zon plek slaap hoed muts 
klok hoofd muur spel ziel god muur 
mist broek schoen trui los bel been 
sok hond hart hoofd vuur lamp steun 
zon maan wolk blauw beek rots zoon 
vrouw traan ziel god los maan broek 
schoen hond kat schaap lamp voet been 
licht tast mond zoet zuur beek vlecht 
vlecht man vlecht vrouw mond hand zoet 
vlecht slaap vlecht kruik schep hand zoet 
hand mond hand oog mond hand mond 
hand oog mond oog hand beek hart 
beek beek beek hart beek beek beek 
vrouw man vrouw man oog mond hart 
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Gepubliceerd op: maandag 16 december 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Dit gedicht dwingt de woorden in een raster: 22 versregels van elk 7 woorden van 1 lettergreep. Er 
is geen zinsopbouw, er zijn geen leestekens, woorden van meer dan 1 lettergreep zijn uitgesloten. 
Vrijwel alle woorden zijn te lezen als zelfstandig naamwoorden (eigenlijk alleen ‘warm’ en ‘los’ 
niet), sommige zijn daarnaast op te vatten als bijvoeglijk naamwoord (‘groen’, ‘zoet’, ‘zuur’, 
‘blauw’) of als werkwoord (‘mist’, ‘bad’, ‘vlecht’, ‘slaap’, etc). Veel woorden worden herhaald, 
sommige zelfs meerdere malen, maar aardig wat woorden komen slechts één keer voor, te 
beginnen bij ‘deur’ in v2. 

We kennen zo’n soort raster van het leesplankje. Daarvan zijn in de loop der jaren heel wat versies 
gemaakt, van raam-roos-neef tot aap-noot-mies tot boom-roos-vis. We herkennen veel woorden 
in het gedicht die op verschillende versies van het leesplankje voorkwamen: ‘vuur’, ‘voet’, ‘boom’, 
‘bel’, ‘boek’, ‘muur’, ‘schoen’. Thematisch gezien sluiten andere woorden uit het gedicht hierbij 
aan. Zo komen we meer kledingstukken tegen (‘sok’, ‘trui’, ‘broek’, etc), meer natuur (‘zon’, ‘beek’, 
‘mist’, ‘rots’, etc), meer dieren (‘hond’, ‘kat’, ‘schaap’, etc), meer lichaamsdelen (‘mond’, ‘hoofd’, 
‘oog’, etc) en meer gebruiksvoorwerpen (‘lamp’, ‘bad’, ‘dak’, etc). Het gedicht kent ook enkele 
abstracte woorden die niet snel op een leesplankje zullen verschijnen: ‘spook’, ‘ziel’, ‘god’. 

Door de strenge opzet van het raster gebeuren er een paar dingen in dit gedicht. Zo leiden de 
woorden van één lettergreep ertoe dat er niet een lekker metrum kan ontstaan. We zouden diverse 
ritmes over deze woorden kunnen leggen, maar de basis blijft een schools gevoel van opdreunen. 
Aan de andere kant ontstaat juist een grote klankencoherentie doordat zowel klinkers als 
medeklinkers veelvuldig hergebruikt worden. Naast inhoudelijke verbindingen tussen de woorden 
door categorisering en associatie lopen er ook klankverbanden. Door bovendien ook woorden te 
herhalen gaat het gedicht verder dan het leesplankje. Het wil ons opnieuw leren lezen. Het is op 
zoek naar een eigen grammatica en een eigen syntaxis. 

Er zijn twee opvallende versregels in het gedicht. Zo bestaat v8 uit woorden die niet herhaald 
worden in het gedicht, met uitzondering van ‘hand’. Dat woord wordt hier geintroduceerd en zal 
pas aan het einde (na v16) veelvuldig herhaald worden. 
Ook v16 bestaat uit woorden die daarvoor niet in het gedicht voorkwamen (met als uitzondering 
‘beek’). Van die zeven woorden blijft het voor ‘licht’, ‘tast’, en ‘zuur’ bij deze ene keer. De andere 
vier woorden worden veelvuldig herhaald in de laatste zes versregels van het gedicht. Het is zelfs 
herhaling troef in dit laatste deel: 6 versregels van 7 woorden betekent 42 woorden, maar het zijn 
slechts 11 unieke woorden. Door die sterkere herhaling ontstaat er een sterker ritme. Tegelijk 
blijft het zoeken naar de juiste vorm om woorden bij elkaar te zetten. Zo komt het veelvuldig 
herhalen van ‘beek’ in v21 haperend over. 

De sterkere herhaling doet ook vermoeden dat het gedicht met dit einde tot de kern komt. We 
kunnen het hele gedicht lang verschillende verbanden tussen de woorden leggen. Dat is hoe taal 
werkt. Maar het gedicht wijst daardoor vele kanten op. Hier aan het einde zijn er minder unieke 
woorden. Deze woorden horen blijkbaar echt bij elkaar. Het blijft zoeken in welke volgorde 
precies en met welke graad van herhaling. Maar deze woorden zijn het. Het woord ‘vlecht’ lijkt 
hier dan ook een zelfreflexief karakter te hebben (zoals het woord ‘lijst’ dat eerder al had voor het 
hele gedicht): de woorden worden tot een patroon gevlochten. Misschien ook eindigt het gedicht 
daarom met een woord dat we wel als synoniem voor “kern” gebruiken: ‘hart’. 
De laatste drie woorden van het gedicht bevatten bijna alles: waarneming, actieve mogelijkheden, 
voeding, zingeving, spreken, lezen. Ze vormen zo de kern van lichaam, leven, en liefde. En ook van 
taal en poëzie: ‘oog mond hart’. 



 
 
 

 
ooteoote.nl Eerste Indrukken 2019 157 

EI 196: Dirk Kroon – Razernij – een 
casestudy 
  

 

Het was hem toegezegd 
door zijn geliefde en zichzelf, 
zij zouden samen leven 
in de weelde van gedeeld genot. 

Zij brak haar woord 
en liet hem achter 
met wie hij was 
en nog zou worden. 

Zijn weerzin won het 
toen hij het geluk zag van 
zijn broer, diens vrouw en kind 
bij wie hij tijdelijk mocht wonen. 

Hij sloeg het kind morsdood, 
verwondde slechts haar moeder 
en vluchtte in de gekte, 
ontstak in tomeloze woede, razernij 
die met een dwangbuis werd geknecht. 
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Gepubliceerd op: vrijdag 20 december 2019   

door: Pieter van Sterkenburg 

 

De eerste strofe schetst een liefdesbreuk tussen twee jonge mensen. Het leek allemaal zo mooi: 
‘samen leven in de weelde van gedeeld genot’. De lange, assonerende ee-klanken lijken het 
vooruitzicht op dit ‘genot’ te accentueren. In de eerste versregel van de tweede strofe spat die 
droom bruusk uiteen. Het meisje wil niet meer; zij verbreekt de liefdesrelatie maar erger nog 
‘haar woord’ van eeuwige trouw. En dat voelt voor haar vriend, de hij-figuur in het gedicht, als een 
mokerslag. Ze laat hem achter ‘met wie hij was / en nog zou worden’. In die laatste versregel is het 
alsof de dichter vooruitloopt op iets wat nog staat te wachten. Het meisje laat hem niet alleen 
achter zoals hij is, maar ook met de persoon die hij zal worden. Wordt hier niet reeds gezinspeeld 
op het monster dat in hem huist? 

In de derde strofe lijkt de onrust over zijn gemoedstoestand, zijn psychisch welbevinden een 
positieve wending te nemen. Hij accepteert het onbaatzuchtige gebaar van zijn broer en 
schoonzus hem in hun huis op te nemen. Hij aanschouwt en ervaart het jonge geluk in het gezin 
dat inmiddels met de geboorte van een kind is verrijkt. En wellicht is het ervaren van die weelde 
het laatste zetje om hem te storten in een vlaag van verstandsverbijstering. Het besef dat hem een 
dergelijk geluk is ontnomen, maakt hem nog wanhopiger. 

Qua vorm zien we die gedragsmetamorfose van de hij-figuur al aankomen. De derde strofe die uit 
slechts één zin bestaat, eindigt met een afsluitende punt. De inhoud is afgebakend: het gaat weer 
beter met hem. Dan is er een witregel en volgt er in de vierde strofe iets nieuws. In dit geval iets 
fataals, namelijk de abrupte ommekeer in de gemoedstoestand van de hoofdpersoon. Ineens 
knapt er iets in zijn hoofd. Hij raakt in een razende psychose en slaat het kindje van zijn broer 
‘morsdood’. Dat is hartstikke dood. De uitdrukking ‘morsdood’ is namelijk een (versteende) 
tautologie. Mors betekent in het Latijn namelijk dood. En het slachtoffer is een meisje zoals we 
kunnen afleiden uit v10 ‘haar moeder’. Maar daar blijft het niet bij. 

In zijn woede brengt hij ook zijn schoonzus – ‘slechts’ – lichamelijk letsel toe. Het bijwoord 
slechts heeft hier een diepere betekenis. Het betekent niet alleen: in beperkte mate maar het kan 
in deze context eveneens opgevat worden als te weinig. Hij had beter de jonge moeder ook 
kunnen doden want verder leven met op het netvlies het doodslaan van je kind is voor de 
achterblijvende moeder een levenslange nachtmerrie, erger nog dan de dood. De laatste 
versregels laten er geen twijfel over bestaan. De moordenaar is uitzinnig van woede en kan 
ternauwernood in een dwangbuis worden afgevoerd. Het laatste woord in v13 ‘geknecht’ betekent 
vastgebonden. Het diepe, onherstelbare leed heeft dan al plaatsgevonden. 

Ik was dit gedicht enkele jaren eerder al tegengekomen in de bundel Moordballaden, een even 
indrukwekkende als bonte verzameling van op ware moorden gebaseerde gedichten samengesteld 
door de onderzoeksjournalist en dichter Bart F.M. Droog. Op zijn website beschrijft Droog het 
familiedrama dat ten grondslag ligt aan dit gedicht: 

De ongehuwde 26-jarige M. Kootkar woont bij zijn broer, schoonzus en hun 14 maanden oude 
dochtertje in. Hij zou gaan trouwen, maar z’n aanstaande vrouw verbreekt ‘het gegeven woord’. 
Dan gaat M. zich vreemd gedragen. Na een zelfmoordpoging levert de familie hem af bij een 
gesticht van de hospitaalbroeders van Sint Johannes de Deo, een rooms-katholieke burgerorde 
die zich ontfermt over geesteszieken. Als hij daar een woede-uitbarsting krijgt laat de orde hem 
door de politie weer bij 
zijn familie afleveren. 

https://www.bartfmdroog.com/droog/cct/jl/1899/1899.html
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Terwijl broer en schoonzus overwegen M. in een ander krankzinnigengesticht te plaatsen, 
vermoordt hij na enkele dagen in een vlaag van razernij zijn nichtje en mishandelt zijn schoonzus. 
Kort na de daad werd hij door marechaussee en omstanders met moeite overmeesterd. In de 
marechausseekazerne wordt M. onderzocht door Dr. Wolff, die hem als ‘gevaarlijk krankzinnig’ 
diagnosticeert. M. wordt in een dwangbuis afgevoerd naar het Rijkskrankzinnigengesticht in het 
Noord-Hollandse Medemblik. 

Kroon noemt zijn gedicht een ‘casestudy’. Dat is een gedetailleerd studieonderzoek naar een 
specifiek geval teneinde de complexiteit ervan vanuit diverse invalshoeken te belichten. In Kroons 
gedicht wordt voornamelijk de razernij als psychisch fenomeen beschreven aan de hand van de 
lotgevallen van de moordenaar. 
Hartzeer, razernij en waanzin liggen dicht bij elkaar en het een leidt niet al te zelden naar het 
ander. De persoon in het gedicht kan psychotisch zijn geweest. Hij kan ook een periodieke, 
explosieve stoornis gehad hebben. Het gaat dan om mensen die hun driften niet kunnen 
beheersen, zonder daarbij eigenschappen te hebben van een antisociale persoonlijkheid (zoals we 
dat bij psychopaten zien) of van psychotische kenmerken. Een psychose zie je vaak bij mensen 
met schizofrenie en zij raken in die periode het contact met de werkelijkheid kwijt en kunnen een 
gevaar voor anderen en voor zichzelf vormen. We zullen nooit helemaal weten wat het geweest is. 
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EI 197: Jana Arns – Cadzand 
  

 

Zij is een schim met trillende ouders. 
De camera vindt geen focus. 

Een hond hapt net niet naar haar been. 
We vangen allen bot, denk ik 

en smeer het brood in met crème. 
Zij verbrandt haar tong bij elke hap, 

filtert het zout uit zee. Wij kijken toe 
vanaf de strandpaal met het ijsje. 

Mocht ze verloren lopen, 
wil ze ons nog vinden? 
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Gepubliceerd op: maandag 30 december 2019   

door: Jeroen van den Heuvel 

 

Het gedicht lijkt gebouwd op een lijn van associaties. Eerst komt de ‘schim’, daarna de ‘camera’ 
zonder ‘focus’. Eerst komt de ‘hond’, daarna het ‘bot’. Eerst komt de ‘crème’, daarna het 
‘verbrand’en. Eerst komt de ‘zee’, daarna de ‘strandpaal’. Eerst is er ‘verloren lopen’, daarna 
(terug) ‘vinden’. 

We kunnen dit gedicht op verschillende manieren lezen. Natuurlijk als een dagje aan het strand, 
met ‘ouders’ die foto’s maken van hun dochtertje, dat in zee speelt. Ze smeren brood, lopen over 
het strand. Maar er is iets vreemds aan de hand. Waarom ‘trillen-‘ de ‘ouders’? Zijn ze bang? Is 
het zo heet dat de lucht trilt? Staan de ouders ook op de foto en wie neemt de foto dan? Of is het 
een video-‘camera’? Ook met de ‘zij’ is er iets raars. ‘Een hond hapt net niet naar haar been.’ Ziet 
‘haar been’ eruit als een ‘bot’? betekent dat dat ‘zij’ erg mager is? ‘Zij verbrandt haar tong bij elke 
hap’ en heeft blijkbaar een problematische relatie met eten. De ‘ik’ probeert die relatie te 
verbeteren door ‘het brood’ in te smeren met ‘crème’. Dat is zorgzaam; behoort de ‘ik’ tot de 
‘trillende ouders’? Proberen ze met ‘het ijsje’ hun dochtertje te verleiden iets te eten? En is ‘het 
ijsje’ een ijsje dat ‘wij’ vasthouden voor het meisje (dat blijkbaar het ijsje snel in de steek heeft 
gelaten)? Of is het een reclame-object waardoor ‘de strandpaal’ van andere strandpalen 
onderscheiden kan worden zodat het (terug)’vinden’ makkelijk zou moeten zijn. Waarom dan 
toch de twijfel daarover in de laatste strofe? 

We zouden ook kunnen zeggen dat het gedicht gaandeweg zijn ‘focus’ vindt. Dat het een 
momentopname is niet alleen van een dagje aan het strand maar ook van het proces van 
opgroeien. En daarmee van het loslaten door de ‘ouders’, die de eigen ‘wil’ (v10) moeten 
accepteren. Het gedicht stelt als een ‘camera’ scherp op de zorgen van de ouders. 

Er is ook een andere lezing mogelijk waarbij ‘zij’ in v6 terugslaat op de ‘hond’ in v3. Die ‘hapt’ 
enthousiast in de branding, zodat het lijkt alsof ze ‘haar tong’ ‘verbrandt’. Daarbij hapt de hond 
‘net niet naar haar been’, maar komt blijkbaar vervaarlijk dichtbij het meisje dat in zee speelt. De 
laatste strofe lijkt ook in deze lezing over het meisje te gaan en niet over de hond, die immers als 
‘een hond’ niet bij de ‘ik’ lijkt te horen en bijgevolg ook niet bij de ‘wij’. Maar de ‘wij’ hoeven niet 
per se de ‘ouders’ te zijn. De ‘ik’ overpeinst: ‘we vangen allen bot’. Hierdoor wordt ‘wij’ 
veralgemeniseerd tot “iedereen”. Ook verwijst het ‘bot’ ‘vangen’ naar de visserij op de ‘zee’. De 
‘zee’ wordt daarmee bron van voedsel en speelt zo mee in het thema over eten in het gedicht. 
Maar ook telt de zee als uitgestrekte watervlakte waar je ‘verloren’ kunt raken. Van alles en 
iedereen. 

‘Zij is een schim’ zegt het gedicht aan het begin. En misschien is er geen sprake van scherpstellen 
en blijft dat zo. De ‘zij’ doemt in het gedicht op, maar er ontstaat geen volledig beeld. De eerste 
versregel roept (doordat de sch-klank van ‘schim’ doorwerkt) het woord “schouders” op. Verderop 
treffen we ‘haar been’, ‘bot’, en ‘haar tong’. Losse lichaamsdelen die een verre van volledig beeld 
geven. De korte, afgemeten zinnen waaruit het gedicht bestaat, versterken die indruk. Een serie 
foto’s die elk een fragment tonen, maar samen niet het totaal. Ook de twijfel over het ‘vinden’ in 
de laatste strofe past hierbij. Er is geen sprake van een vasttstaand feit of scherp beeld. Bovendien 
slaat het terug op het niet ‘vinden’ van de ‘focus’ in de eerste strofe. 

De eerste strofe suggereert dat zij ‘een schim’ is omdat de ‘camera’ niet scherp kan stellen. En dus 
alleen een schim lijkt vanuit de camera gezien. Maar we kunnen het ook omdraaien: ‘zij is een 
schim’ en daarom kan de ‘camera’ haar niet scherp in beeld krijgen. Ze behoort tot het 
schimmenrijk – is ze overleden? Of nooit geboren? ‘We vangen allen bot’, staan uiteindelijk met 
lege handen, alles ‘verloren’. ‘Zij’ leeft alleen in herinnering of verbeelding. Of is dit alleen het 
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doembeeld van de bezorgde ouders? 
Er speelt hier een religieuze ondertoon. Het ‘brood’, de visserij, de wonderbaarlijke 
spijsvermenigvuldiging van Jezus, het ‘verloren lopen’ van een ziel, het ‘ons’ van een 
kerkgemeenschap. 

Het is een sober gedicht. Korte woorden, korte zinnen -‘trillende’ (v1) is het enige bijvoeglijk 
naamwoord. Geen opsmuk. Het geeft een unheimisch gevoel, en zorgt ook voor een serieuze toon. 
Er zijn veel klankovereenkomsten. De korte i-klank in de eerste strofe en de ij-klank in de vierde 
bijvoorbeeld. Vele (bijna-)alliteraties en half-binnenrijmen. Het is onnadrukkelijk en versterkt het 
gevoel dat er iets bijna gezegd wordt maar niet helemaal. Dat de ‘schim’ opgeroepen wordt, maar 
noodzakelijkerwijs een schim moet blijven. 

 


