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Inleiding
Ook in het bijzondere jaar dat achter ons ligt, werd mij weer eens de vraag gesteld waar poëzie nou eigenlijk
over gaat. Ik ben altijd blij met die vraag, want volgens mij is er -buiten het veilige maar flauwe antwoord
dat je daarover in zijn algemeenheid niets kunt zeggen- een eenvoudig en doeltreffend antwoord. Poëzie gaat
over wat het betekent om mens te zijn. En even onverwacht als urgent stond dat onderwerp ineens centraal
in 2020.
Natuurlijk is er een grote verscheidenheid aan stijlen, stemmen, vormen binnen de poëzie. Er zijn immers
veel manieren om mens te zijn, en om betekenis te geven aan dat mens-zijn. Dat is prima terug te zien in dit
jaaroverzicht. Daarin vinden we traditionele dichtvormen naast experimentele vormen, lyrische taal naast
matter-of-fact mededelingen, politieke statements naast persoonlijke emoties, gedichten die de betekenis van
bekende woorden onderzoeken naast gedichten die de grenzen van de taal opzoeken, gedichten die bol staan
van verwijzingen naar andere gedichten, andere schrijvers, andere denkers tegenover gedichten die juist
aandachtig het kleine en alledaagse behandelen.
Al die verscheidenheid vraagt om een verscheidenheid in benaderingen. Daarom is het zeer heugelijk dat in
dit jaaroverzicht van Eerste Indrukken meer besprekers dan ooit tevoren hun licht laten schijnen over de
gedichten. Naast Pieter van Sterkenburg, Remco Ekkers, en mijzelf verschenen er dit jaar in de serie ook
besprekingen van Danny Dobbelaere, Jan de Jong, Annelie David, Wim Kesteloot, Sjaak Oostenrijk, Harry
van Doveren, Peter Swanborn, en Dietske Geerlings.
Uit dit jaaroverzicht blijkt duidelijk hoe goed zij zijn in het selecteren van een gedicht of fragment uit een
bundel. En hoe goed ze zijn om vervolgens bijzondere aspecten van dat gedicht uit te lichten.
Er komt uit het jaaroverzicht geen overheersende stroming naar voren. Er zijn wel een paar trends.
Opvallend is de aandacht in veel gedichten voor andere talen. Ook bespraken we relatief veel vertalingen dit
jaar. Verder zet de trend van politiek-maatschappelijke poëzie (wat we vroeger geëngageerd noemden) door.
Tot slot dank ik Pieter, Remco, Jan, Harry, Danny, Annelie, Peter, Wim, Sjaak, en Dietske voor hun
medewerking dit jaar. En wens eenieder veel genoegen met dit jaaroverzicht.
Laten we ook 2021 weer vullen met poëzie.
Jeroen van den Heuvel
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EI 198: Remco Campert – ja wat moet ik zeggen?
ja wat moet ik zeggen?
de nacht van mijn leven nadert
het zwart van de dood
maar elke dag verlicht
door een klein gedicht
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door Pieter van Sterkenburg

De gedichten in de onlangs verschenen bundel Mijn dood en ik van Remco Campert zijn korte sobere
penseelschetsjes over de dood. Campert is inmiddels 90 jaar en weet zijn dagen geteld. Daarbij horen geen
lange, strofische bespiegelingen meer. Bovendien –zo blijkt uit de eerste versregel– twijfelt hij over wat hij
nog moet zeggen. De dichter beseft dat zijn lang gegunde levensavond nagenoeg is verstreken en dat ‘de
nacht van mijn leven nadert’.
Dit gedicht noemt de basale contrasten ‘nacht’ versus ‘dag’ en ‘leven’ versus ‘dood’. Daarnaast speelt de
bijna-tegenstelling ‘zwart’ versus ‘-licht’. Zo ontstaan twee associatielijnen waarvan de elementen
inwisselbaar lijken: ‘nacht’ – ‘zwart’ – ‘dood’ en ‘dag’ – ‘-licht’ – ‘leven’. Bij deze tweede lijn hoort,
blijkens de laatste versregel, ook ‘gedicht’.
Het rijm speelt met deze tegenstellingen mee. Het assonerend middenrijm dat met zijn korte, palatale aklanken metaalachtig hard klinkt, refereert associatief aan de koude dood. De korte, voor in de mond
geproduceerde i–klanken in het eindrijm zijn daarentegen licht en luchtig van toon. Zij staan dan ook voor
de lichtheid van het leven (zie daartoe de klinkerdriehoek van Hellwag).
Dit korte gedichtje laat de lezer zo de ‘verlicht’ing die het noemt voelen door de overgang van het
middenrijm naar eindrijm parallel te laten lopen met de inhoudelijke contrastverschuiving.
Wanneer we vervolgens in dit kwintet het laatste woord van v4 ‘maar elke dag verlicht’ nader onder de loep
leggen, blijkt dat we uit het werkwoord “verlichten” een waaier van betekenissen kunnen deduceren.
Verlichten maakt door een gedicht het leven lichter (minder zwaarwichtig); geeft het leven licht
(vrolijkheid); leidt tot kennis (inzicht in het ware leven); verlicht de last, zeg maar de ongemakken van het
ouder worden en werpt veel geestelijke ballast als overtollig over boord. Het blijkt dat deze duidingen bij
Campert in allerlei verbanden terugkeren.
Een gedicht –hoe minuscuul ook– is voor Campert licht en licht is zijn gedicht. De dichter voelt warme
sympathie voor deze woorden, vanwege hun rijm natuurlijk, maar ook vanwege hun inwisselbaarheid. Hij
zingt ze verderop expliciet lof toe in het kortste gedichtje in de bundel:
zo licht
het gewicht
van dit gedicht
Deze woorden sluiten naadloos aan op de inhoud en het woordgebruik van het in de aanhef geciteerde
gedicht. Ze omvatten in slagrijm drie versregels met slechts zeven woorden die samen niet eens een zin
vormen. Het is een ellips, een gecastreerde zin waarvan we toch direct begrijpen wat de dichter bedoelt.
Allereerst drukken de woorden verwondering uit. Het verbaast de oude meester nog steeds dat gedichten –
hoe klein ook– hem dagelijks ‘verlicht’en: doen opleven, zijn leven zin geven en de gang naar de
onvermijdelijke dood lichter maken. Daarnaast hoeft ‘het gewicht van dit gedicht’ niet zwaar te zijn; licht is
al genoeg. De inhoud is dan ook niet ernstig of zwaarwegend van toon.
Elke dag brandt in huize Campert voor even nog de stomp van de levenskaars, totdat die op is en de laatste
flakkering dooft.
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EI 199: Ana Roelofs – Sonnetten (1)
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Toen ik mijn vleugels kreeg zonken de monsters weg
in drankzucht en even gingen alle remmen los
om wraak te nemen op de drager van het geheim
was de lucht ruim bedekt met sluwheid en verraad
het geheim was niets waard, trok zich nergens wat van aan
wolkte schaamteloos in stropende verveling
verbijsterd bezwijkend voor de dronken monsters
ongekend verloren; er stond geen gunstige wind
er werd een vliegverbod aan de binnenkant van
mijn schedel geschreven onverbiddelijk traag
vloog ik veel te dicht langs de bloeddonkere zon
verbrandden de papieren vleugels onverschillig
zacht en zachter verdronk ik in verdriet
zonder geborgenheid kon ik niet ademen
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door Jeroen van den Heuvel

Dit gedicht is een collage van woorden, waarschijnlijk geknipt uit kranten en tijdschriften. Hierdoor zijn er
verschillende lettertypes, verschillende lettergroottes, verschillende achtergrondkleuren, verschillende
leesrichtingen, letters regular, italic, en bold; de meeste letters zijn donker tegen een lichte achtergrond,
maar bij een paar is dat omgekeerd; ‘zacht en zachter’ staat tussen streepjes.
Het gedicht kent zo een grote diversiteit. De woorden hebben een zekere zelfstandigheid. Ze vormen samen
zinnen, en die zinnen samen een verhaal. Maar de woorden komen duidelijk ergens anders vandaan. Uit een
ander verhaal, een uitspraak, of een bericht. Ze hebben in de meeste gevallen hun eigen achtergrond
behouden. De diversiteit leidt tot een gevoel van dynamiek. Deze woorden blijven vast niet voor altijd bij
elkaar. Op een gegeven moment kunnen ze weer andere woorden opzoeken, andere zinnen vormen, andere
verhalen vertellen.
Niet dat de woorden van dit gedicht snel uiteen kunnen vallen. Daarvoor staan ze te dicht op elkaar. De
woorden in het midden zullen moeten wachten totdat de woorden aan de randen ruimte hebben gemaakt. Die
dichtheid van de woorden maakt dit gedicht anders dan bv een losgeldbrief, waarvoor vroeger ook wel
uitgeknipte woorden werden gebruikt.
De dichtheid vertraagt het lezen en daarmee het overbrengen van de tekstuele inhoud van het gedicht. Dat
wordt versterkt door het wisselen van leesrichting. Hiernaast toont de lijn hoe we de tekst van het gedicht
lezen. Maar voordat we die lijn te pakken hebben, moeten we af en toe corrigeren, kijken welke kant we nu
op moeten lezen. Het lezen wordt zo een belevenis. Een ontdekkingsreis, of
misschien een achtbaan.
Maar voordat we gaan lezen ontstaan er al kijkrichtingen. Dit keer zoals we
die kennen uit de schilderkunst. Onze ogen schieten naar de visuele
zwaartepunten: de grote ‘IK’ bovenaan, de grote vetgedrukte ‘ZON’ rechts,
het kleinere (maar voor zo’n onbeduidend woord relatief grote) vetgedrukte
‘er’ aan de linkerkant. Bovenaan springt ‘IK’ extra op doordat het
horizontaal gezet is, terwijl de woorden eromheen vertikaal staan. Rechts
onderin ontstaat door de afwissweling van leesrichting een draaiing, zoals
we die bv ook kennen uit sommige supprematistische werken van
Malevich. Het past goed bij het gevoel van in de schulp kruipen dat uit deze
laatste versregel spreekt. Er zit ook veel witruimte omheen – waarschijnlijk
is dit blokje het eerste deel van het gedicht dat afdrijft. wat het nog
enigszins bij het gedicht houdt: de lijn ‘donkere’ – ‘zon’ – ‘zonder’. Door
de presentatie als collage is die veel sterker dan in de “platte” tekst, waarbij
er twee versregels tussen ‘zon’ en ‘zonder’ staan.
De woorden lijken uit kranten en tijdschriften te komen. Daarmee is er een
verband met de actualiteit. Het verhaal dat in het gedicht verteld wordt, is in
de verleden tijd gesteld. We kunnen het zien als het verslag van een
gebeurtenis. Toch lijkt het geen nieuwsbericht. Daarvoor draait het te veel
om de ervaringen van een ‘ik’. Als het al in een krant of tijdschrift hoort, is
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het een column. Het verhaal is eerder fantastisch dan realistisch. Het zit meer in de sfeer van een droom, of
een sprookje (‘monsters’), of een mythe (we denken aan Icarus).
Is dit een sonnet? Dat is in de “platte” tekst vrij duidelijk, hoewel er geen sprake is van eindrijm (ondanks de
klankrijkdom in het gedicht), het metrum is erg onregelmatig voor een traditionele versvorm, er is geen
duidelijke inhoudelijke wending tussen de kwatrijnen en terzetten.
In de presentatie als collage is het sonnet moeilijker herkenbaar. In de kwatrijnen zijn de versregels nog
goed te herkennen, maar daarna wordt het steeds onduidelijker waar de versregel-afbrekingen liggen en
hoeveel versregels er eigenlijk zijn. Precies daarin ligt de wending in dit sonnet: een verandering in de
verhouding tussen tekst en beeld.
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EI 200: Judith Herzberg – De oude man en zijn handen
Moeizaam sleept hij zich de gang door
van zijn lange nacht,
wakker, luistert hij en wacht.
Voor hem op de deken liggen
handen, de zijne, de linker, de rechter,
stijf en houtig, moede knechten
hij lacht
om ze niet te wekken, zacht.
Meer nog dan de meesten
hebben ze geklaard
toen ze nog vol warmte waren
onaf werk ligt nog te wachten
maar de makkers
zijn het dienen moe.
Rusten willen zij, verdorren,
aarde in de aarde worden.
Zachtjes om ze niet te wekken
lacht hun hoofd hen toe.
Het hele leven lijkt nu kort
maar de gang van deze nacht is lang.
Kinderhanden, jongenshanden
mannenhanden
in een late blik gevangen
zien elkaar bij avond aan.
Naar Herman Hesse
Der alte Mann und seine Hände
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door Pieter van Sterkenburg

Judith Herzberg vertaalde het gedicht ‘Der alte Mann und seine Hände’ van Herman Hesse.
Het gedicht opent met een korte strofe. Er is sprake van een oude man die de slaap niet kan vatten. Hij lijkt
ongedurig, luistert en wacht. Waarop weten we nog niet. In ieder geval valt de nacht hem zwaar. Stilistisch
wordt dat benadrukt door het pleonastisch gebruik van ‘moeizaam’, een kenmerk van de werkwoordelijke
uitdrukking zich ergens doorheen slepen. Dat ergens is ‘de gang van zijn lange nacht’: een
genitiefvergelijking waarin de lange nacht wordt vergeleken met een ‘gang’ die overdrachtelijk moet
worden geduid. De gang van de oude man is er een van afscheid nemen, namelijk van het leven, in het
bijzonder van zijn handen. In het gedicht wordt die zware ‘gang’ suggestief luister bijgezet door de
ingetogen monoloog die de man over zijn handen voert.
Wat in deze openingsstrofe opvalt, is het gebruik van een strakke, trocheïsche versmaat gelardeerd met het
overvloedig aanwezige klinkerrijm met ‘a’. Zij versterken de monotonie van het tikken van de tijd en komen
naadloos overeen met de Duitse bron:
Mühsam schleppt er sich die Strecke
Seiner langen Nacht,
Wartet, lauscht und wacht.
Mooi vertaald is de derde versregel. In het origineel lezen we een enumeratie van drie persoonsvormen.
Herzberg kiest – ook omwille van het metrum – een andere syntax. Zij vertaalt het Duitse ‘wachen’ met
‘wakker [ zijnde ]’, een beknopte bijzin.
Dan volgt de tweede strofe van maar liefst 13 versregels. Het metrum is niet meer strak trocheïsch.
Antimetrie en jamben sluipen het gedicht binnen en maken het metrum minder gespannen. Het is alsof de
oude man zelf ook rustiger wordt. Er daalt berusting over hem neer. Vervolgens is er een intiem relaas: een
mijmering waarin de oude meester zijn loyale knechten liefdevol dankbaarheid toont. Makkers zijn het, die
hem zijn leven lang trouw bleven en onvermoeibaar aan zijn zijde stonden. Het zijn de zwoegers die in dit
gedicht alle lof toegezwaaid krijgen.
De oude man beziet zijn beide handen, die gestrekt voor hem liggen. Wat hebben ze een groot deel van hun
leven geploeterd en wat zijn ze nu moe. Hij glimlacht naar ze. Hij gunt ze hun welverdiende rust. In zijn
mijmeringen komen de handen tot leven. Hoe sterk – bruisend en tintelend van vitaliteit – waren ze ooit. In
dat verband zegt Hesse: ‘Da sie [ die Hände ] noch im Saft [ waren ]’, wat Herzberg vertaalt met ‘toen ze
nog vol warmte waren’, en dat is knap gedaan. Immers ‘im Saft [ stehen ]’ betekent in bloei staan, wat
connoteert met handen die nog de weelde van kracht en bloei dragen. Een element van de handen dat
Herzberg in haar vertaling niet expliciet vertaalt en Hesse wel vermeld, is dat de handen hun arbeid altijd
‘unverdrossener’, wat wil zeggen onvermoeibaarder dan de meeste anderen, hebben verricht. Herzberg legt
meer de nadruk op de hoeveelheid verrichte arbeid.
Maar de handen kunnen niet meer. Ze zijn op en wensen ook niet meer. De tweede strofe eindigt met de
versregels ‘Rusten willen zij, verdorren,/ aarde in de aarde worden.’ En dat is vermoedelijk een allusie op de
eeuwenoude sententie uit Genesis 3:19, namelijk ‘Memento, homo, quia pulvis es et in pulvem reverteris:
Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.
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Dan volgt de derde strofe. Stilistisch pareltje in deze strofe betreft twee paradoxale stellingen verwerkt in
een chiasme. Enerzijds staat er: ‘Het hele leven is kort’ en anderzijds ‘de gang van deze nacht is lang’. In de
kruisstelling worden die stellingen recht getrokken: ‘het hele leven’ ‘is lang’ versus ‘de gang van deze
nacht’ ‘is kort’. Overigens is de beleving van de tijd aan het einde van het leven zó, zoals Herzberg en Hesse
beiden in het gedicht weergeven. Als je jong bent, lijkt het leven nog lang; terugblikkend echter zo kort. En
hoe lang duurt de in uren korte nacht niet als het einde nadert, de minuten traag voorbij kruipen en er geen
eind aan de nacht lijkt te komen?
Aspecten van de tijd zoals snelheid, onverbiddelijkheid en op- en neergang, worden zowel door Herzberg als
Hesse plastisch weergegeven in de asyndetische opsomming: ‘Kinderhanden, jongenshanden /
mannenhanden’. Als in een flits is de oude man –de mens– zich de wording van zijn handen, zijn leven,
bewust. Op zijn netvlies blijft die ‘gang’ van kind naar man en van man naar grijsaard nog even hangen,
maar de oude man weet (en wij weten met hem) dat het zo goed is.
Judith Herzberg demonstreert met deze excellente vertaling haar gave om sublieme Duitstalige poëzie om te
zetten in stijlvol en fraai toegankelijk Nederlands. Een prijzenswaardige laudatio op de handen van de mens,
zoals we die zelden tegenkomen.
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EI 201: erik jan harmens – weet je nog
weet je nog
toen t
pikdonker was
en ik geen k
voor ogen zag
alleen maar meerlagig
in die teerput lag
uithardmal
voor de nacht
rinkhals met
ze tanden bloot
boot op sloop
d dobberloos
een serieel nee
dat beweging stillt
druipende dijen
ik zie maar
één beeld
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door Jeroen van den Heuvel

Dit gedicht gebruikt drie keer een losse letter.
In v4 staat een losse ‘k’. De zin waarin deze letter voorkomt is een variant op de uitdrukking “geen hand
voor ogen zien”. Een bekende variant hiervan vervangt “hand” door “kut”. De ‘k’ zou daar eufemistisch
voor kunnen staan. Er is bovendien sprake van een lijn van seksuele betekenissen door het gedicht heen. Dat
begint in v3 met ‘pik-‘ en komt in de slotstrofe met ‘druipende dijen’ sterk naar voren. Ook ligt ‘ik zie maar
/ één beeld’ aan het einde dicht bij het idee dat mannen maar aan één ding denken. Daarbij kunnen we
misschien ook het losse beeld van de ‘rinkhals’ plaatsen. Die duikt ineens op in de vierde strofe. Het is de
Engelse benaming voor de ringhalscobra. Die slang, met zijn ‘tanden bloot’, staat klaar om aan te vallen. Als
we het in de seksuele lijn van het gedicht plaatsen (ook het gebruik van het woord ‘bloot’ pleit daarvoor),
duidt hij op de man als seksueel roofdier.
Maar de ‘k’ hoeft niet ergens anders voor te staan. Het kan ook gewoon de letter ‘k’ zijn die de ‘ik’ in het
donker niet kan zien, d.w.z. lezen.
Dat zien keert expliciet terug in de laatste strofe. Waar in de ‘ik’ in de eerste strofe nog niets zag, ziet ij nu
‘één beeld’. Dat is vooruitgang zouden we denken. Het gebruik van het woordje ‘maar’ geeft aan dat de ‘ik’
mogelijk toch niet tevreden is.
In het gedicht is ergens de verteltijd van verleden tijd in de eerste twee strofen veranderd in tegenwoordige
tijd in de laatste twee strofen. Daartussen zitten drie werkwoordsloze strofen. Die roepen drie statische
beelden op. Eentje van een ‘uithardmal’ (dus een onderdeel van een maakproces), eentje van een aanval
(slang met ontblote tanden), eentje van een vernietiging (‘sloop’). Ze lijken drie stills. Mogelijk uit dezelfde
film, maar ze lijken niet over hetzelfde onderwerp te gaan. Het verband tussen de drie beelden is
onduidelijk.
In v13 staat een losse ‘d’. Het lijkt niet een afkorting te zijn voor het lidwoord “de”. Dat is grammaticaal niet
logisch en bovendien is dat lidwoord in v9 ook niet afgekort. Het past goed bij het fragmentarische van de
drie beelden. Is de ‘d’ hier losgezongen van ‘dobberloos’ en is er hier sprake van een toevoeging i.p.v.
weglating? Of is er toch sprake van een afkorting van het lidwoord “de”, dat voor ‘sloop’ had moeten staan
en waarvan de letter ‘d’ op de volgende versregel terecht is gekomen?
De losse ‘d’ geeft hier ook de indruk van een aarzeling. Of van stotteren. Het past in de opvallende
klankenopeenvolging van het gedicht.
De zesde versregel kent een mooie afwisseling van lange ee-klanken en lange aa-klanken. De lange ee-klank
komt terug in v7 dat daarna met ‘lag’ een heus eindrijm met ‘zag’ (v5) heeft en bovendien de dominantie
van de korte a-klank begint die nog vier versregels daarna duurt. In v11 wisselt de dominante klank naar de
langgerekte oo-klank die aanhoudt totdat in de zesde strofe de lange ee-klank gaat domineren. Die klank
domineert ook de laatste versregel van de slotstrofe. De herhaling van de ‘d’-klank in v13 heeft zijn echo in
de ‘druipende dijen’ in de laatste strofe.
De klankopeenvolging bewerkstelligt de samenhang tussen de fragmentarische strofen. Het vermoeden
ontstaat dat de fragmenten associatief uit de gebruikte woorden zijn ontstaan.
In v2 staat een losse ‘t’. Dat kennen we in de poëzie: als het woord “het” metrisch gezien niet een lettergreep
moet beslaan, geven we het aan met een losse ‘t’. Ook hier lijkt het door de zin waarin het is opgenomen die
functie te vervullen. Normaal staat er een apostrof voor de ‘t’ om aan te geven dat er iets is weggelaten. Dat
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is hier niet het geval.
Het weglaten (en vervolgens de aanduiding daarvan weglaten) leidt tot een ander belangrijk aspect van het
gedicht. Het weglaten, het negatieve, ontkenning, gebrek, leegte. We zien dat in het weglaten van de
inhoudelijke verbanden tussen de beelden van de drie centrale strofen. We zien het ook letterlijker in het
gedicht.
Het begint in de eerste strofe met gebrek aan licht. Een soort situatie voordat de schepping heeft
plaatsgevonden. Ook is er de ‘uithardmal’. Een mal wordt gekenmerkt door een lege vorm, waarin steeds
nieuw materiaal ingegoten kan worden en kan uitharden. Is die ‘uithardmal’ een bijstelling bij ‘die teerput’
(v7)? De ‘uithardmal’ is onderdeel van het maakproces ‘voor de nacht’. Is de nacht hier metaforisch voor de
dood (een andere negativiteit)? Zijn de beelden de befaamde film van je leven die je voor het sterven ziet?
Die uiteindelijk uitkomen bij ‘één beeld’. Is dat de beruchte tunnel met het licht? En geven de ‘dijen’ ook
het teruggaan tot de geboorte aan?
Maar de ‘uithardmal’ kan ook een beschrijving zijn van de ‘ik’. Dan gaat het mogelijk niet over een persoon.
Hoe dan ook, het negatieve gaat verder: de vernietiging van de ‘boot’, het gebrek aan dobber, het expliciete
‘nee’ in de zesde strofe, het stilzetten van ‘beweging’, het gebrek aan andere beelden in de laatste strofe.
Uiteindelijk beschrijft het gedicht zichzelf het beste met het woord ‘meerlagig’.
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EI 202: Jens Meijen – Reflector
Jong zijn betekent wortels schieten in alles wat je vasthoudt.
Een vinger, een rammelaar, een voetbal, een stok, een Gameboy, een fiets, een pen, een boek, een
mens.
Ook een autostuur.
Zie je hoe de barsten in de voorruit flonkeren?
Ook een kop koffie in de ochtend.
Zie je hoe de damp druppelt op de lippen?
Pers een sinaasappel en warm
mijn aarde op. Doe wat hagedissen doen: steek je tong uit en
kauw tot toekomst alles wat je wil.
mijn raad is een papieren vliegtuig. Tropische bries.
Ook een televisie.
(natuurdocumentaire: een zwemmende luiaard verzwolgen door een anaconda. Twee weken
verteren, het is romantisch. Nu vangen ze vlinders om te conserveren. Iedereen weet: eeuwig
leven vereist de dood.)
Ook een dode hond in het water huilend.
Je zit op een lelieblad, kijkt me aan, blauwkoud. En ik verlies mijn handen
aan een vijverspiegel. Is het water al warm,
vraag ik me af. Houd een zachte balans van lucht en leegte.
Ik zal snel verdrinken, veel adem rest me niet.
Beloof me dat je soep kookt van mijn beenderen.
Dan zal je betogen voor mij, jezelf organiseren, voor mijn voortbestaan.
Ook een hand die ik niet loslaten kan. En wortels nagel ik erin.
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door Pieter van Sterkenburg

Wat in dit gedicht opvalt, is de vormdiversiteit. Er is een bonte afwisseling van regellengte, strofenbouw,
proza, witregels, inspringingen, rijm, rijmloosheid, geïsoleerde ellipsen, ritmiek en haakjes. Deze wirwar
belet de lezer niet snel een structuur te herkennen. Het gedicht is één grote opsomming van uiteenlopende
zaken. In de 2e versregel neemt die reeks een aanvang. Daarin worden gebruiksvoorwerpen, menselijke
contacten en spelmateriaal genoemd. Het laatste lid van die opsomming ‘mens’ trekt door zijn geïsoleerde
positie in de 3e versregel alle aandacht. De opsommingselementen hebben verder gemeen dat ze betrekking
hebben op ‘jong zijn’.
In de eerste versregel definieert de dichter ‘jong zijn’ als ‘wortels schieten’. Jong zijn is een levensfase
waarin opgroeiende mensen zich aan dingen en personen hechten. Bedoelt de dichter dat jongeren daaraan
behoefte hebben of daaraan fundamentele rechten mogen ontlenen? De dichter kan ook iets heel anders met
die opsomming beogen. Meent hij soms dat het wezen van de mens verschuift van zijn naar hebben. Die
veronderstelling kan afgeleid worden uit de Bijbelse tautologie ‘lucht en ledig’ in v19, waarover later meer.
De dichter maakt het de lezer moeilijk om deze veronderstellingen eenduidig uit het gedicht af te leiden.
Meerduidigheid is het gedicht niet vreemd. De dichter werpt daarbij diverse barrières op die ook als signalen
opgevat kunnen worden.
Een eerste voorbeeld daarvan is de titel. Die is vatbaar voor speculaties. ‘Reflector’ betekent een voorwerp
dat geluid of licht weerkaatst. De term wordt gebruikt in de betekenis van schijnwerper of lamp. Dat
betekent dat de dichter de lezer wil verlichten of dat hij hem op iets wil attenderen. De eerste reflectoren
stammen uit de 17e eeuw. Dat waren metalen spiegels die het beeld nog onzuiver en vervormd
terugkaatsten. Zij geven dan de werkelijkheid min of meer vertekend weer. Het idee van een vertroebeld
zicht keert elders in het gedicht terug. We lezen in v5: ‘Zie je hoe de barsten in de voorruit flonkeren?’ In v7
is het de ‘damp’ van koffie die het zicht wat belemmert. Het gedicht hult zich in nevelen. Het wil zijn
boodschap niet één–twee–drie prijsgeven. De lezer moet zich inspannen.
Ook de vierde strofe werpt een barrière op en geeft een signaal af. Dat komt door het deviaat taalgebruik.
Het is namelijk ook de taal die de toegankelijkheid van het gedicht bemoeilijkt. De combinatie van sommige
woorden, woordgroepen of zinsfragmenten roepen niet overal een samenhangend geheel op.
Omschrijvingen als bizar of surrealistisch komen boven drijven. Er ontstaat verwarring. Het literaire begrip
dat daarbij past, is absurditeit. In dit verband moeten we absurditeit niet beschouwen als een nihilistische
levens- of kunstbeschouwing. Het is hier een stilistisch middel. Absurd verwijst in deze context zowel naar
ongerijmd in de betekenis van onlogisch, als naar excentriek in de betekenis van vreemd of ongewoon.
Met zijn bizarre verbindingen creëert de dichter opnieuw meerduidigheid. De lezer wordt als het ware heen
en weer geslingerd. Moet hij soms uit een roes worden wakker geschud? Is die roes inertie,
zelfgenoegzaamheid, superioriteitsgevoel, egoïsme? In ieder geval lijkt hij voor de boodschap van de dichter
doof en blind te zijn.
In deze strofe komen we eveneens iets meer te weten over de personages en het vertelperspectief. De ikfiguur richt zich in deze fase van het gedicht tot één of meer, niet nader gespecificeerde personen. De
jongeren? De communicatie is eenrichtingsverkeer en gebiedend. De ik-figuur deelt orders uit: doe dit en dat
en hij geeft een advies: ‘mijn raad is …’. Er zit in deze strofe ook een element van verzet, namelijk de
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aansporing lak te hebben aan anderen en de aanzet je eigen zin te doen. Het is alsof de ik-figuur wil zeggen
niet te berusten in lijdzaamheid maar dat hij juist oproept tot actie. Zie daartoe v9 en v10.
Dan volgt in de vijfde strofe een intermezzo, een terzijde tussen haakjes. Het betreft een verwijzing naar een
natuurdocumentaire. Letterlijk gaat het om het verzwelgen van een op land en in water levende ‘luiaard’
door een ‘anaconda’ (reuzeslang). Dat is een gevecht tussen jager en prooi. Hierbij doemen associaties op
zoals de sterkere versus de zwakkere, de gesettelde versus de vluchtende en de uitbuiter versus de
uitgebuitene. Opvallend is ook het contrast dat in deze passsage wordt geschetst: de vraatzucht van de
anaconda tegenover de onschuld van het conserveren van vlinders. De dichter heeft het daarbij in v14 over
een meervoudig ‘ze’: ‘Nu vangen ze vlinders om te conserveren.’ Verwijst het persoonlijk voornaamwoord
‘ze’ soms naar de anaconda’s van nu? Geeft de dichter hiermee een maatschappijkritisch signaal af?
In de volgende strofe –de langste van het gedicht– wordt de interactie tussen de ik-figuur en de
aangesprokene directer en persoonlijker. De blikken die de aangesprokene in v17 werpt naar de ik zijn ijzig:
‘Je zit op een lelieblad, kijkt me aan, blauwkoud.’ ‘Blauw -’ benadrukt hier de kou. Denk maar eens aan de
uitdrukking “blauw van de kou zien”. Voelt de aangesprokene zich in de steek gelaten? Is daarbij een
lelieblad niet een schrijnende, actuele metafoor?
Dan lezen we in v19: ‘Houd een zachte balans van lucht en leegte’. De tautologie ‘lucht en leegte’ verwijst
vermoedelijk naar het bijbelboek Prediker. Hierin wordt -in overdrachtelijke zin- het zwelgen van de mens
in consumptie en zijn onverzadigbare hang naar meer gehekeld. Daarnaast verwijst het bijbelse citaat
expliciet naar alles wat voorbij gaat, dat alles zijn tijd heeft. Wat blijft is de aarde. Maar de mens lijkt dat
voortbestaan nu te vernietigen. Bedoelt de dichter dat?
In de volgende versregels ontstaat de indruk dat het vertelperspectief wisselt. Zender en ontvanger wisselen
van rol. De aangesprokene spreekt nu in de ik-vorm de oorspronkelijke, lyrische ik toe.
Geparafraseerd komen we dan tot de duiding: met mij is het snel afgelopen, maar er zijn er meer zoals ik.
Beloof me dan dat je je stem laat horen omwille van mijn voortbestaan en ga daarbij tot het uiterste, laat
mijn boodschap er een zijn die door merg en been gaat, want ‘Iedereen weet: eeuwig leven vereist de dood ’
(v15). Trouwens, in het achteloze versregeltje (v21) ‘het soep koken van mijn beenderen’ kan geconstateerd
worden dat de aangesprokene tot het uiterste moet gaan. Zo vèr, dat het merg, het wezen van het menszijn,
al kokende uit botten van de ik druipt.
De laatste, geïsoleerde versregel ‘Ook een hand die ik niet loslaten kan. En wortels nagel ik erin.’ verwijst
naar de openingsregel. Het ‘wortels schieten’ verandert in het ‘wortels nagelen’. ‘Jong zijn’ is
verantwoordelijkheid dragen en nemen. Jong zijn impliceert eveneens de helpende hand naar de ander
uitsteken. En ‘nagelen’ verwijst naar pijn en opoffering. Vermoedelijk is dat het nogal hermetisch manifest
dat de dichter zijn lezers wil meegeven.
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EI 203: Peter Verhelst – Terwijl een rode druppel
Terwijl een rode druppel
Terwijl je omhoogkijkt en je die druppel pijlsnel op je af
Terwijl je die druppel voor je voorhoofd ziet hangen zo lang je zelf roerloos
Met gestrekte armen, scheel kijkend naar de druppel die totaal bewegingloos
Alsof je die druppel daar in evenwicht houdt met een dans die even traag is
Als de groei van een rots
Traag in en uit zolang je traag in- en uitademt, nog trager
En die druppel totaal roerloos
(Zodra je ook maar één millimeter beweegt
Zal die druppel met de snelheid van een kogel
Als een flits over een nachtelijk meer).
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door Jeroen van den Heuvel

Een ‘terwijl’ in een ‘terwijl’ in een ‘terwijl’. Dit gedicht weet snel een vertraging te bereiken. Daarbij werkt
het toenemen van de verslengte in die eerste drie versregels ook mee. Net als de herhaling van klanken (de
ij-klank die v2 dominieert, de lange oo-klank in v3, waar ook ‘hang’-‘lang’ als binnenrijm een vertraging
bewerkstelligt) en woorden (‘terwijl’, ‘druppel’). Die herhaling geeft trouwens samen met het niet afmaken
van de zinnen een mesmerizerend effect. Een zoeken naar iets onzegbaars. Het geheel van het gedicht doet
dan ook aan als een spirituele oefening. Ook inhoudelijk zien we daar elementen van terug: de focus op het
derde oog, het achterover buigen, het vertragen van de ademhaling.
Dat achteroverbuigen staat er overigens niet. Misschien staat de ‘je’ rechtop bij het omhoogkijken,
misschien ligt ij op de rug. Maar gezien de ‘dans’ (v5), zie ik vooral het beeld voor me van een achterover
gebogen persoon.
De eerste vijf versregels bevatten allemaal het woord ‘druppel’. Dat zorgt ervoor dat de lezer, net als de ‘je’,
volledige concentratie op de ‘druppel’ heeft. Daarna verbreedt de aandacht zich naar ‘een rots’ en de
ademhaling van de ‘je’. We kunnen ons afvragen of ‘een rots’ eigenlijk wel groeit. Zeker in combinatie met
de ‘druppel’ krijgen we eerder het beeld van het zachte water dat de harde rots uitslijt. Maar is die ‘druppel’
wel zo zacht? Hij komt dreigend over, komt ‘pijlsnel op je af’, is rood en doet daarmee aan bloed en
verwonding denken, wordt aan het einde van het gedicht vergeleken met een ‘kogel’, en beschreven als een
soort zwaard van Damocles.
Die ‘druppel’ lijkt een veruitwendiging van (een deel van) de ‘je’: een druppel bloed die in het lichaam
stroomt, maar die je nu ‘voor je voorhoofd ziet hangen’. De ‘je’ is ‘zelf roerloos’ (v3) zoals ‘die druppel
totaal roerloos’ (v8).
De druppel komt ‘pijlsnel op je af’, er is een vertraging waarbij de ‘je die druppel daar in evenwicht houdt’,
maar aan het einde van het gedicht is de ‘snelheid’ terug en wordt de ‘druppel’ ‘als een flits over een
nachtelijk meer’. Dat doet erg denken aan het citaat van Nabokov dat het leven een lichtflits is tussen twee
eeuwigheden duisternis. Aldus beschrijft dit gedicht een heel leven. Ieder leven.
Het gedicht gaat niet alleen over zien en kijken, het is ook erg visueel. We zien het, ondanks het abstracte
karakter van het gedicht, als lezers makkelijk voor ons. Het gedicht doet daardoor niet alleen in de verte
denken aan Tijd van Vasalis, maar vooral aan die beroemde scene uit The Matrix: het achterover buigen, de
vertraging, de kogel.
Net als bij The Matrix kunnen we ons afvragen wat de werkelijkheidsnivo’s zijn in dit gedicht. Is het een
beschrijving of een voorschrift? Het beschrevene lijkt niet ‘echt’ in de zin dat het ons in een alledaagse
situatie kan overkomen. Hoe verhouden zich de vergelijkingen (v5, v6, v11) tot wat zonder vergelijking
beschreven wordt? Zijn dat metaforen?
Is het een spirituele ervaring, een visioen, een droom (zoals bij Vasalis), een ‘totaal’ (v4 & 8)? Want laten
we wel wezen: hoe visueel ook, dit gedicht is niet compleet zonder voordracht. De klanken bepalen een
belangrijk deel van de ervaring die het oproept. Met als hoogtepunt van de vertraging de lange a-klanken die
v7 domineren en daarna nog twee versregels doorsijpelen.
Een ‘druppel’, een ‘flits’. Zo klein en onbeduidend, maar door je aandacht te richten kun je er een hele
wereld van maken, een heel leven, een prachtig gedicht.
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EI 204: Jozef Deleu – Schrijven
woord
voor
woord
troost
bedenken
in tekens
verzonken
leven
herbeleven
essentie
zonder
overdaad
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door Danny Dobbelaere

Dit gedicht is een staaltje van het dense, gekortwiekte minimalisme van Jozef Deleu (1937). Karig
woordgebruik, veel witruimte, het schaven aan de taal tot op het bot van de grammatica. De kenmerken van
een doorgrondelijk oeuvre.
Poëzie kan bikkelhard zijn. Gesloten, hoekig, weerbarstig. Grootmeester Ezra Pound schreef: “Dichten =
condensare”. En ook: “Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible
degree.”
Deleu is zo’n dichter die “alles” reduceert tot hét woord, dé letter. Hij maakt extreem kant-werk, karig en
streng.
Dit gedicht telt exact 13 woorden, meestal één woord per regel, met als buitenbeentje de zesde regel ‘in
tekens’. Inderdaad, letterlijk ‘woord voor woord’ verkondigt de dichter een heldere boodschap die eigenlijk
een ultracompacte poëtica is.
Dit gedicht drukt precies uit wat het wil verkondigen. Vorm en inhoud zijn in complete harmonie. Als je de
woorden naast elkaar zet, wordt het bijna een soort Oosterse wijsheid: ‘Woord voor woord troost bedenken
in tekens, verzonken leven herbeleven, essentie zonder overdaad.’
Het gedicht bevat 11 o’s en 18 e’s. Vooral bij voordracht heel melodieus, ritmisch en klankrijk. De
typografie van het gedicht noopt ook tot langzaam en nadrukkelijk (voor)lezen.
Voor veel dichters is poëzie ‘troost bedenken in tekens’. Ook al is dit anno 2020 een problematische
queeste. Deze “romantische” traditie wordt door jonge dichters vaak de kop in gedrukt. Zoals enfant terrible
Jeroen Mettes het kordaat poneerde: “IK WIL NIET GETROOST WORDEN.” Volgens hem was de
hedendaagse poëzie verworden tot een grabbelton van prettige, troostrijke en hapklare gedichten: “Alles is
goed, als het maar mooi is”.
Deleu wil het ‘verzonken leven herbeleven’ en ook deze stelregel lijkt wat oubollig in het hedendaagse
poëzielandschap. Moeten we zo nodig hetgeen in de tijd verdwijnt nog eens oprakelen, uitspitten,
herbeleven? Ook de ‘essentie zonder overdaad’ is allicht te evident qua wijsheid. Is essentie niet altijd
zonder overdaad? Te tautologisch dus. Deleu wortelt in een humanistische traditie die zweert bij de grote
thema’s: liefde, dood, vergankelijkheid, schoonheid…
De dichter “bouwt/een ranke/brug/van taal/tegen/vergetelheid/van nabestaan”.

ooteoote.nl

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

22

EI 205: De juiste zwijgrichting – Oren kraken
https://dejuistezwijgrichting.bandcamp.com/track/oren-kraken
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door Jeroen van den Heuvel

Voor een nummer van vijf minuten is de tekst niet lang. Als ik het wel heb, luidt die: ‘hoe
aardplaatverschuivingen in gods oren kraken’.
Meest opvallende woord daarbij is natuurlijk ‘aardplaatverschuivingen’. Wat een woord. De eerste twee
lettergrepen lijken zo veel op elkaar. Met een t-klank, maar vooral die langgerekte aa-klank waardoor het
begin van het woord de tijd vertraagt. De volgende vier lettergrepen gaan daardoor als vanzelf sneller. En
bewerkstelligen zo een verschuiving. De zang/voordracht-lijn maakt gebruik van deze kwaliteit van het
woord en laat bovendien de toon stijgen in het tweede deel, waardoor de verschuiving nog sterker hoorbaar
en voelbaar wordt.
Het woord brengt ons ook semantisch bij een andere tijdschaal dan die van alledag. De
‘aardplaatverschuivingen’ gaan langzaam. Ze herinneringen ons aan de leeftijd van de aarde en dat de
continenten miljoenen jaren geleden samen het supercontinent Pangea vormden. De muziek past hierbij:
ongehaast en wat plechtig door langgerekte vocale klanken. Het ligt ook in lijn met de religieuze toon van
het nummer, dat het immers over ‘gods oren’ heeft. Gevoel, verstand en ziel halen ons eendrachtig uit het
alledaagse.
Muzikaal bestaat het nummer uit korte fragmenten van verschillende toonregisters die worden herhaald.
Sommige vallen tijdelijk weg en klinken later opnieuw. Soms harmoniëren de fragmenten, soms dissoneren
ze. We zouden kunnen zeggen dat ze lagen vormen die over elkaar heen schuiven.
De benadering van de tekst past hierbij. Hoewel een soort van samenhangende zin, worden de delen als
muzikale fragmenten behandeld. Het ‘hoe’ valt grotendeels weg in de langgerekte vocaal van de
mannenstem. (Misschien kunnen we ook zeggen dat de ‘hoe’ door die langgerekte vocaal wordt uitgedrukt
en uitgesmeerd.) Ondanks het opvallende woord ‘aardplaatverschuivingen’, heet het nummer ‘Oren kraken’.
Een zinsdeel dat ook zelfstandig wordt herhaald. Alsof het de ‘oren’ zijn die ‘kraken’, in plaats van de
instrumenten die het ‘kraken’ horen. Ontstaat het ‘kraken’ door het verschuiven van de aardplaten? Of alleen
als de aardplaten over elkaar heen schuiven? Of ontstaat het kraken als onderdeel van het horen, de
waarneming?
De fragmentering is ook opvallend in de “knip” die het nummer kent op 3″15 (inderdaad, de gulden snede).
Daar valt het grotendeels stil, om zich na een seconde of vijf te herpakken. Zo ontstaan twee delen die
duidelijk bij elkaar horen. Een fragmentering op een overkoepelend niveau t.o.v. de fragmenten waaruit het
nummer is opgebouwd.
Het is een soort uitzoomen. Fragmenten van kortere fragmenten. Als we denken aan aardplaten (als
fragmenten van de aarde) moeten we ook uitzoomen, onze alledaagse positie op de aarde opgeven en de
aarde voor ons geestesoog vanaf een afstandje bekijken. We zoomen zo uit in de ruimte, maar het nummer
laat ons ook uitzoomen in de tijd door een andere tijdschaal aan te nemen. Komen we hier op ‘gods’ positie?
Laat het nummer ons horen ‘hoe aardplaatverschuivingen in gods oren kraken’? Als dat zo is, dan blijft het
niet bij horen: we voelen het ook. We ervaren het zelfs nog dieper.
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EI 206: Wiel Kusters – Vroeg donker
Nu wordt het hier in huis opeens zo stil.
Ik leef op bladzijden die jij nooit las,
maar die ik later nog eens schrijven zal,
de laatste eerst: ik weet wat wachten was.
Heb je nog oog voor mij? Ik zie je niet
dan in het wenden, keren van het boek
dat mij nog nooit naar woorden raden liet,
tot ik het hier en nu te openen zoek.
Geen hartstocht komt in letters tot bedaren.
Mijn woorden hield ik nooit gemakkelijk tegen,
zelfs niet als wij uitgesproken waren.
Want niets lijkt tegen adem op te wegen,
geen zin weet zich in stilte te verklaren.
Dat ik niet spreken wil, heb ik verzwegen.
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door Pieter van Sterkenburg

De titel van het gedicht verwijst in letterlijke zin naar het korter worden van de dagen. Het wordt al ‘Vroeg
donker’. In overdrachtelijke zin kan de titel verwijzen naar de leeftijd van de dichter. Hij is inmiddels de
zeventig gepasseerd. Voelt hij dat ook zijn dagen korten? De dichter zet de lezer een traditioneel gedicht
voor, een sonnet. Nog steeds voor menigeen een favoriete versvorm die – evenals de rijmschema’s – ons
vertrouwd voorkomt: het octaaf kenmerkt zich door gekruist, mannelijk eindrijm en in het sextet is sprake
van gekruist, vrouwelijk eindrijm. Alleen ‘stil’ (v1) en ‘zal’ (v3) vallen als overeenkomstig eindrijm uit de
toon, hoewel de slotconsonanten wel matchen en daardoor een klankovereenkomst bewerkstelligen. De
afwijking in het rijmschema dient vermoedelijk een hoger doel: het accentueren van de stilte; het
benadrukken dat de vertrouwde geluiden ‘in huis’ en in het hoofd van de dichter zijn verstomd.
Kenmerkend voor deze versvorm is de chute, die in dit gedicht tussen octaaf en sextet valt, dat als een
nadere uitleg van het octaaf beschouwd kan worden. De interpunctie is vertrouwd-conventioneel. Er lopen
geen versregels over van de ene naar de andere strofe. Elke strofe eindigt met een punt, ofschoon tussen de
3e en 4e strofe een komma had kunnen staan. Daarom is er tussen strofe 3 en 4 een logischere samenhang
dan tussen strofe 1 en 2. Het zal de lezer niet verbazen dat de dichter – zij het bescheiden – gebruik maakt
van allerlei vormen van halfrijm, zoals in v1: ‘hier en huis’ en v4: ‘ik weet wat wachten was’.
De connotatie van de openingszin ‘Nu wordt het hier in huis opeens zo stil.’ voelen we direct aan. Er zijn in
ons leven momenten waarop we heel bewust ervaren dat er iets wezenlijks is veranderd. Het van leven
bruisende huis dat opeens stil valt als de kinderen het oude nest verlaten, de leegte die een breuk of een
definitief afscheid teweegbrengt of een lang aanhoudende Altweibersommer die plotsklaps omslaat en ons
opeens doet beseffen dat we al diep in het najaar zitten.
Na de inleidende zin die met een rake penseelstreep een naargeestige maar voor velen herkenbare stemming
oproept, krijgt het gedicht een relationele dimensie. De lyrische ik-figuur blijkt in een andere wereld te
verkeren dan de aangesproken persoon. Hij zegt in v2: ‘Ik leef op bladzijden die jij nooit las’. Toch kunnen
we niet spreken van een definitieve verwijdering tussen de ‘ik’ en de ‘jij’. Er komt namelijk een tijd waarin
de ‘ik’ de ‘jij’-figuur deelgenoot maakt van zijn gedachtenwereld. Hij zegt dat expliciet in v3: ‘maar die ik
[de gedachtenwereld dus] later nog eens schrijven zal’.
Het lijkt geen opzet dat de ‘ik’ de aangesproken persoon zo lang laat wachten. Hij weet immers zelf wat het
is te moeten wachten op iets, wat maar niet komen wil. En op zijn laatste gedachten heeft de aangesprokene
het langst moeten wachten, vandaar dat de ik daarmee begint als het ‘boek’ eenmaal geopend is.
De tweede strofe opent met een vraag: ‘Heb je nog oog voor mij?’. Nu de ik-figuur zo in zijn eigen wereld
leeft, vraagt hij zich af of hij de ander niet van zich vervreemdt. Die ander probeert dat contact wel te
handhaven. De jij-persoon ziet, pakt, betast en draait het boek maar komt er niet in. Voor de ik ligt het boek
en altijd verging hem het spreken daaruit als vanzelf. Hij zegt dan ook in v7: ‘dat [het boek] mij nog nooit
naar woorden raden liet’. Maar nu hij er uit vertellen wil, is het alsof hij geblokkeerd raakt en niet de juiste
woorden kan vinden. Overigens krijgt het gedicht vanaf v2 ook een poëticale dimensie. Het gaat in dit
gedicht eveneens over het dichterschap als zodanig.
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In de derde strofe licht de dichter zijn relationele en poëticale worsteling nader toe. Hij komt tot de slotsom
dat passie en emotie zich niet in letters, in gedichten, laten vangen. Daarvoor zijn hartstochten te groot en
gedichten te klein. Toch is er op deze bewering wat af te dingen. De versregels 10 en 11 zijn op te vatten als
een concessieve bijzin van v9: ‘Geen hartstocht komt in letters tot bedaren’. Want hoewel woorden de storm
van de hartstocht niet luwen, zegt de dichter dat hij – desondanks – altijd zijn gevoelens in woorden kwijt
kon, zelfs ‘als wij uitgesproken waren’. Het woordje ‘als’ moet hier als een iteratief voegwoord beschouwd
worden, in de betekenis van “telkens”. En het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ benadrukt
dat er tussen de ‘ik’ en ‘jij’ veel meer is dan een oppervlakkig contact.
V12 en 13 van de laatste strofe zijn te duiden als een redengevende bijzin van de voorafgaande, derde strofe.
De inhoud van dit fragment geeft een nadere verklaring van de opvatting dat hartstochten zich niet laten
vangen in woorden. Er is volgens de dichter immers niets dat zich kan meten met ‘adem’, met het leven als
zodanig. Versregel 13 oogt cryptisch: ‘geen zin weet zich in stilte te verklaren.’ en betekent mogelijkerwijs
dat geen enkel woord zich laat duiden als het niet wordt uitgeademd, wat wil zeggen: als het niet wordt
uitgesproken. Een zekere raadselachtigheid is deze formulering evenwel niet vreemd.
De ik-figuur lijkt verwikkeld te zijn in een gevecht tussen zijn diepere gevoelens en het vinden van de juiste
woorden daarvoor. Het gedicht krijgt hierdoor ook een persoonlijke dimensie. Voelbaar is de onmacht van
de ‘ik’ die hem (steeds) moeilijker hanteerbaar is. Het gedicht sluit af met een concluderende, cryptische
hoofdzin: ‘Dat ik niet spreken wil, heb ik verzwegen.’ Wordt hierin manifest dat de dichter het zwijgen in
bepaalde gevallen prefereert boven het uitspreken van woorden, zelfs in een gedicht? Hiermee stipt de
dichter nogmaals de relationele dimensie aan, namelijk de moeilijkheid elkaar te doorgronden, te verstaan en
nabij te zijn.
Kortom, dit gedicht van Wiel Kusters is te typeren als een moeizame maar nauwelijks verholen interactie
tussen de ‘ik’ en de ‘jij’, tussen gedachten en ‘woorden’, en tussen dichter en gedicht. Een lyrisch vers
waarin de dichter zijn omgang met de ander, zijn dichterschap en zichzelf in al zijn raadselachtigheid tracht
te duiden. Dat alles ontdaan van overdaad en smuk; de dagen korten immers en de tijd dringt. Het wordt al
‘Vroeg donker’.
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EI 207: Willem Thies – Imago
zwavelgeel de dode vaandels van de koninginnenpage
van thorax tot slippen, de achtervleugels rood aangestipt
de slaapbollen knikken in het klaverveld het grasland aan de rand
van prikkeldraadstruiken zwarte bramen waaraan een streng
paardenhaar een penseel zonder steel
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door Jeroen van den Heuvel

‘Imago’ is Latijn voor “beeld”. We kunnen ons dus afvragen welk beeld dit gedicht beschrijft.
De eerste twee versregels beschrijven een vlinder: ‘de koninginnepage’. De overige drie versregels van het
gedicht beschrijven een ‘-veld’ met ‘gras-‘, bloemen, en ‘-struiken’.
Het gedicht lijkt zo een statisch natuurbeeld te beschrijven. We kunnen hierbij denken aan het imagisme. Dit
gedicht gaat op een paar belangrijke punten voorbij aan deze modernistische stroming van een eeuw
geleden.
Zo is de beschrijving helemaal niet zo scherp. De eerste versregel wijst met ‘vaandels’, ‘koningin-‘ en ‘page’ naar de wereld van de adel, ridders, kastelen. Het hangt van de lezer af of ij eerst aan deze wereld
denkt, of aan de wereld van de vlinders.
Bovendien zet in v3 ‘de slaapbollen knikken’ ons in eerste instantie op het verkeerde been: we denken aan in
slaap vallen. In combinatie met de adel en kastelen misschien aan het sprookje van Doornroosje.
De ‘vaandels’ blijken een metafoor voor “vleugels”. Een imagist had dat laatste woord gebruikt. In v4 is het
nog veel sterker: wat zijn ‘prikkeldraadstruiken’? Vergelijkt het gedicht hier ‘prikkeldraad’ met ‘struiken’?
Of juist ‘struiken’ met ‘prikkeldraad’? Staan er ‘bramen’-‘struiken’ (die inderdaad doornen hebben) ‘aan de
rand’ van ‘het grasland’, zoals andere grasvelden worden omgeven door ‘prikkeldraad’? Of wordt ‘het
grasland’ omheind door ‘prikkeldraad’, waaraan ‘bramen’ zitten? Door het metaforisch gebruik van het
samengestelde woord ‘prikkeldraadstruiken’ en de ambiguiteit van het woord ‘bramen’, is de beschrijving
allerminst scherp en exact. We kunnen in de ‘prikkeldraadstruiken’ overigens een equivalent zien van de
doornhaag bij Doornroosje.
Daarnaast is er behalve het beeldgerichte spoor waarop de titel ons zet ook een duidelijk klankgericht spoor
in het gedicht. De langgerekte a-klank van het woord ‘Imago’ domineert het gedicht. Alleen in v2 komt het
maar één keer voor, in alle overige versregels twee of meer keren. Bovendien kennen v3 en v5 een
opvallend gelijksoortig binnenrijm, respectievelijk ‘grasland’ / ‘rand’ en ‘penseel’ / ‘steel’. Het gedicht wekt
zo het vermoeden dat de woorden niet uitgekozen zijn om het beeld zo scherp mogelijk te beschrijven, maar
evenzeer om qua klank bij elkaar te horen.
Het gedicht benadert het fenomeen “beeld” ook nog op een andere manier. Het duidt op veel mogelijke
andere beelden, schilderijen om precies te zijn, die met het ‘penseel’ dat aan het einde tevoorschijn komt
gemaakt zijn of kunnen worden. Dat ‘penseel’ is er alleen in potentie: het heeft nog geen ‘steel’, het
‘paardenhaar’ moet eerst geplukt worden (als ‘bramen’) en tot ‘penseel’ gemaakt. En daarna kan dat
‘penseel’ allerlei beelden schilderen. Bijvoorbeeld een vlinder, of een ‘grasland’.
Het gedicht toont hier dat het niet statisch is. Niet alleen door dit open einde qua ‘penseel’, maar ook door
het listige gebruik van lidwoorden. Tot en met v3 zijn alle lidwoorden bepaald. In de laatste twee versregels
zijn allebei de lidwoorden onbepaald. In v4 worden in eerste instantie de lidwoorden weggelaten en aan het
einde komt het eerste onbepaalde lidwoord: ‘een streng’. En in v5 meteen de volgende: ‘een penseel’. De
bepaaldheid neemt af, de mogelijkheden en varianten nemen toe.
Dit loopt parallel met de algemene lijn van het gedicht: van “natuurlijk” (vlinder, veld) naar de combinatie
“natuurlijk” / “kunstmatig” (‘prikkeldraadstruiken’) naar uiteindelijk “kunst” (‘penseel’).
Het woord ‘Imago’ gebruiken we tegenwoordig in het Nederlands vooral om een reputatie aan te geven. We
hebben het over beeldvorming. Welke “reputatie” spreekt er uit dit gedicht? Het lijkt zich rekenschap te
geven van cultuurhistorie (sprookje, imagisme, natuurgedichten). Daarnaast heeft het een open einde en kijkt
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zo naar de toekomst.
Wat dat betreft: “De imagisten verwierpen het sentiment en de discursiviteit (‘al denkend’ opgebouwde
gedichten) die typisch waren voor veel romantische en victoriaanse poëzie.” (Aldus Wikipedia.) Is dit
gedicht geheel cursief gedrukt als tegenwicht voor de “discursiviteit”? Het hardop denken is eerder regel dan
uitzondering in de hedendaagse poëzie. Of is het cursief gedrukt omdat het een terzijde is bij de
literatuurgeschiedenis, en misschien ook wel bij de poëzie van nu?
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EI 208: Tijs van Bragt – Notities van een niksnut
aan het raam waarin de ondergrondse zon
altijd bovenkomt
dat bleke kozijn en die hoepel van licht
de dagelijkse nood een gedicht aan te vliegen
hoe vang je een gedicht bij elkaar als je niets kunt
hoelang al leunt die vraag op zijn mongoloïde nek
middaguur
twee sigaretten, even pissen
zijn pen heeft hij al duizendmaal gebroken
wat stel je voor als je geen woorden vonkt
wat levert een ziel tegenwoordig op
boven het kruispunt zakt het winterlicht zich
tot een schraal en vrekkig vuur
het is weer een mager oogsten
ook vandaag geen gedicht tegen het avonduur
kalmpjes aan nu, deze mens
even haastig
als een uitgebeende mot naar het bronlicht toe
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door Jan de Jong

Het zit de dichter niet mee vandaag. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zit hij aan zijn schrijftafel bij
het raam op een gedicht te wachten dat maar niet komen wil. Een tamelijk hopeloze dagbesteding, zo lijkt
het. Nou zijn er wel meer gedichten die de overbodige tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang
beschrijven. Het bekendste is misschien wel Zeer vrij naar het chinees van C. Buddingh’ (“de zon komt op.
de zon gaat onder / langzaam telt de oude boer zijn kloten”) of wellicht nog beter de pastiche hierop van
Riekus Waskowsky die de tweede regel veranderde in “Wat doet die boer nou toch weer?” Het zijn twee
gedichten die met elkaar de strijd aangaan tussen zinloos en zinlozer.
Ook de mijmerende dichter uit ‘Notities van een niksnut’ komt niet echt productief de dag door. Want
inderdaad, de zon komt op en gaat weer onder en dat is het eigenlijk wel zo’n beetje. Maar toch is er een
nogal opmerkelijk verschil tussen deze ‘niksnut’ en de boeren van Buddingh’ en Waskowsky. Die boeren
zijn immers volkomen lethargische figuren, van wie de overrompelende ledigheid de lezer zowat van het
papier naar de keel vliegt.
Nee, dan onze ‘niksnut’. Je kunt niet zeggen dat hij zijn best niet doet, ‘zijn pen heeft hij al duizend maal
gebroken’. Uit onmacht, stel ik me zo voor. Of boosheid misschien, maar dan toch vooral op zichzelf. Hij
doet me daarmee erg denken aan de woedende schrijver die Louis Paul Boon opvoert aan het begin van Mijn
kleine oorlog: “op een anderen dag wenscht ge echter niets liever dan uw pen stuk te stampen op het vlak
van uw schrijftafel – het is zeer plezierig zooiets maar ge zijt verplicht u den dag daarna een nieuwe pen te
koopen – want schrijven doet ge toch, het is een natuurlijke behoefte”.
De tobberige schrijver uit het gedicht en die van Boon lijken wel wat op elkaar. En wat je ook van ze kunt
zeggen, het zijn geen niksnutten! Maar wat doet die ‘niksnut’ dan in de titel? Dekt hij de lading met een
onwaarschijnlijk bedrieglijke vlag? Of verwoordt hij de waan van de dichter, die oprecht meent dat een dag
waarop hij geen gedicht geschreven heeft, een verloren dag is? Laten we eens wat dieper in het gedicht
duiken.
Meteen al na zonsopkomst maakt de tekst melding van ‘de dagelijkse nood een gedicht aan te vliegen’. Dat
‘aanvliegen’ is tamelijk merkwaardig gekozen. Het kan heel neutraal ‘benaderen’ betekenen, maar is ook uit
te breiden tot “agressief benaderen”. Hoe het ook zij, iets wat je benadert, moet er op een of andere manier
al zijn. De volgende regel (‘hoe vang je een gedicht bij elkaar als je niets kunt’) ondersteunt die opvatting.
Maar het wordt hiermee natuurlijk alleen maar erger. Het gedicht bestaat al en die niksnut van een dichter is
nog niet eens in staat om het te pakken. Het gaat er blijkbaar niet meer om dat hij zijn best niet doet, want
dat doet hij wel degelijk, zoals we gezien hebben. Nee, hij is een niksnut omdat al zijn getob en zijn
boosheid niet het verhoopte resultaat hebben. Er is aan het eind van de dag geen gedicht, en daar gaat het
om. Hoewel…
Na de middagpauze volgen er nog twee cruciale regels. Allereerst ‘wat stel je voor als je geen woorden
vonkt’. Kennelijk worden er woorden van de dichter verwacht. Hij moet schrijven! Maar bestaat dat gedicht
dan toch niet? Of bestaat het alleen als onstoffelijk idee en is het de taak van de dichter om er heel kunstig
woorden bij te bedenken? Dat is in ieder geval geen uitzonderlijke opvatting. Bij Nijhoff, Achterberg en
anderen vinden we er genoeg voorbeelden van. Het vangen van een gedicht (v4) kunnen we dan inperken tot
“in woorden vangen”. En dat is bij uitstek de – onzichtbare – activiteit van een niksnut, want zoiets doe je in
je hoofd. Niemand die het ziet. Het enige fysieke is dat je af en toe een paar “gevonden” woorden op moet
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schrijven. En daar zit hem nou net het probleem van onze dichter. Hij heeft al duizend pennen gebroken
omdat die dekselse woorden maar niet willen komen. Gek wordt hij ervan!
En dan volgt die ene haast fatale regel: ‘wat levert een ziel tegenwoordig op’. Je hoeft je als lezer niet in de
meest vreemde bochten te wringen om hier Faust en Mephisto aan het werk te zien. Je ziel verkopen aan de
duivel is kennelijk het overwegen waard. Hoe ver wil onze dichter gaan om zijn doel te bereiken? Niet zo
heel ver, blijkbaar. Want hij heeft ‘ook vandaag geen gedicht tegen het avonduur’. Is het dan toch een
niksnut, omdat hij niet bereid is om tot het uiterste te gaan? Of mogen we zo’n hoge tol ook niet van hem
verlangen?
Intussen is er met deze ‘Notities van een niksnut’ nóg iets wonderlijks aan de hand. Alles lezend en
overwegend kunnen we immers vaststellen dat al dat getob en gedoe wel degelijk tot een gedicht hebben
geleid. Het ligt hier immers vóór ons, duidelijk zichtbaar op bladzijde 28 van de bundel! Net als
Waskowsky’s vraag wat die boer in hemelsnaam doet, resulteert ook deze worsteling heel paradoxaal in iets
waarvan we zojuist nog het tegendeel gelezen hebben. Vreemd? Nee, in poëzie kan nou eenmaal meer dan
in de echte boze buitenwereld. Dat is zowel de betekenis als de betekenisloosheid van kunst. Als alles kan,
kan er in feite niets. Zo bezien is de ‘niksnut’ uit de titel uiteindelijk iemand die weliswaar iets maakt, maar
‘niks’ dat direct praktisch ‘nut’ heeft. Die ‘niksnut’ is dus gewoon een –waarschijnlijk goeie– dichter, die de
strekking van zijn werk heel helder overziet. Hij weet dat hij het niet moet hebben van de dagelijkse realiteit
tussen ochtend- en avondzon. Zijn licht is het bronlicht van de poëzie.
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EI 209: Daniёl Vis – mijn moeder
1.
mijn moeder
die een patroon uitknipt
en op de stof legt,
ze weet
waar ze moet knippen.
haar handen
en de schaar
in haar hand
hebben een doel,
bewegen doelmatig.
zijn
opgenomen in –
2.
het ontwerp
op het dunne papier,
het meetlint op het lichaam,
de handen
meten –
de omtrek,
en de ruimte die valt
tussen de hals
en mijn hals.
3.
het werken —
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de steken
die de naald maakt,
trekken de draad
door de stof,
verbinden de delen,
maken
een vorm.
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door Pieter van Sterkenburg

Handwerk, zoals naai- en verstelwerk, is niet echt een thema waaruit dichters vaak putten. Een dichter die er
ooit over schreef, was de maatschappelijk geëngageerde dichteres Sonja Prins (1912 – 2009). In haar bundel
Het geschonden aangezicht (1952) is een gedicht opgenomen met de titel Het vak van de naaister.
In de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw namen naaimachine en naaigarnituur in menig huishouden nog
een prominente plaats in. Veel kleren werden door moeder zelf gemaakt of versteld. Naarmate de gezinnen
kleiner werden, de welvaart steeg en de nijverheids- en naaischolen werden opgeheven, verdween ook deze
ambachtelijke huisarbeid. Het bestaat nog in de herinnering van de dichter Daniёl Vis, die in dit verticaal
ogende gedicht de lyrische ik-figuur over het naai- en verstelwerk van zijn moeder laat vertellen.
Naaigarnituur en -benodigdheden worden naarmate het gedicht vordert één voor één opgesomd: het
‘patroon’, ‘de stof’, ‘de schaar’, het patroonteken-‘papier’, ‘het meetlint’ en ‘de naald’ met ‘de draad’. Maar
het zijn met name de ‘handen’ die met deze hulpmiddelen efficiënt de opeenvolgende handelingen
verrichten, zoals beschreven in v7-10.
Het zijn die handen die uit ruwe, vormloze stof iets draagbaars creëren. Die handen blijken knipvast te zijn.
Ze dralen niet, laten geen steek vallen. Ze rijgen losse stukken aan elkaar vast en ‘verbinden de delen’.
Soms komt de moeder de ik nabij als haar handen de ruimte meten ‘tussen de hals’ van het patroon ‘en mijn
hals’: een kort moment van intimiteit. Dit gedicht uit bewondering voor de moeder en haar ambachtelijke
werk. Niet met hoogdravende woorden, maar in stille verwondering. Functioneel zijn in het gedicht dan ook
de pauzes die door witregels, omissie en locatie van woorden worden aangegeven. Ze helpen mee de
handelingen van de moeder te beschrijven: het werk wordt niet in één keer geklaard. Het neemt veel tijd in
beslag. Het lijkt erop dat de moeder niet doorlopend in de gelegenheid is eraan te werken.
Dit gedicht heeft drie delen, als ware het een triptiek. In het eerste deel gaat het over de moeder. Over haar
vakbekwaamheid laat het geen twijfel bestaan. In het tweede deel gaat het over het ontwerp. Uit een
patronenblad wellicht of als een creatio ex nihilo? In het laatste deel staat het naaiwerk centraal: losse
onderdelen worden één geheel.
Het gedicht kan opgevat worden als hommage aan al die hardwerkende huismoeders. Of aan eerlijk
handwerk in het algemeen.
Tegelijkertijd kunnen we niet om de gelijkenis heen die dichterschap en naaiwerk gemeen hebben, zoals: de
‘schaar’ die de vormen knipt èn de pen die woorden schaaft en scherpt; het ‘patroon’ in het hoofd van de
naaister èn het gedicht in het hoofd van de dichter; ‘het ontwerp op het dunne papier’ èn het ruwe vers op
het blanke vel en tenslotte het aaneenrijgen van de ‘delen’ tot een kledingstuk èn de losse woorden en regels
tot een gedicht. Beiden -naaister en dichter- zijn scheppers.
Doormijmerend over dit thema komt het beeld van Ariadne naar boven die haar held Theseus een kluwen
wol geeft, waarmee hij zich veilig een weg door het labyrint baant. Is de draadstikkende moeder in dit
opzicht een baken voor de ik? In de trant van: onderzoek de wereld en raak je verstrikt, keer dan terug naar
de weg die je moeder ooit plaveide. In het verlengde van dit klassieke beeld ligt natuurlijk ook de oude
mythe van de drie spinnende schikgodinnen. Vroeg of laat zullen zij de levensdraad tussen moeder en kind
doorknippen, zoals dat ooit eerder gebeurde met de navelstreng.
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EI 210: Lies Van Gasse – Een geest met televisiehanden
Soms valt er niets te delen, dan
ren je door de tijd, een mooie tijd
met melk en sokken, vol van spijt
en giet je in de pot wat anders kan
en slapen, als een otter op je rug
en slapen, wendbaar als een kat
en slapen, beseffen, dromen dat
de tijd niet heen, maar ook terug –
Soms val je door de dagen, je fotohand
op wat je zien wil, niet kan pakken.
Je valt in slaap, verdeelt je lens; die andere kant
waar de laatste weken op je inhakken,
alleen op je scherm schept dat een band.
De lucht lijkt voor eeuwig verdeeld in vlakken.
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door Jeroen van den Heuvel

Het gedicht is gemaakt als een traditioneel sonnet.
Daarnaast kent het enkele opvallende woordherhalingen. Zo komt het woord ‘tijd’ drie keer voor. Het
concept ‘tijd’ is duidelijk belangrijk in dit gedicht: ook ‘Soms’, ‘dan’, ‘dagen’, ‘weken’, en ‘eeuwig’ gaan
erover. Het gedicht staat in de tegenwoordige tijd. Het bestaat uit drie delen. Twee daarvan beginnen met
‘Soms’ en gaan dus over gebeurtenissen die herhaaldelijk, maar niet vaak, voorkomen. De laatste versregel
identificeert iets als ‘voor eeuwig’, waarmee het gedicht een toestand die continu blijft heeft bereikt. Het
gebruik van het woord ‘lijkt’ nuanceert dat overigens.
Een ander opvallende woordherhaling is het werkwoord “vallen”. In v1 ‘valt er niets te delen’: een social
media nachtmerrie. Maar ook een goede gelegenheid om ‘je’ terug te trekken, tot jezelf te komen. In v9 ‘val
je door de dagen’: een passieve houding, de dingen overkomen je, zelf heb je geen controle. En in v11 ‘valt’
de ‘je’ ‘in slaap’. Want wat doe je als je je terugtrekt uit het sociale (media) leven? Juist: ‘slapen’ (v5,6,7).
En kijken. In het sextet gaat het vooral over ‘zien’ (v10) en in lijn daarmee televisie en fotografie met
woorden als ‘foto-‘, ‘lens’, ‘scherm’. Misschien kijkt de ‘je’ hier films en series, klikt op het plaatje met ‘je
fotohand’ van ‘wat je zien wil’. Misschien doorzoekt de ‘je’ foto-bestanden op een computer of smartphone
(de digitale variant van de schoenendoos met oude foto’s die je ‘niet kan pakken’). Wat is er ‘de laatste
weken’ gebeurd dat ze ‘op je inhakken’? Een relatie die uit is gegaan? Een sterfgeval van een naaste? We
komen het niet te weten. De ‘je’ is ‘vol van spijt’, voelt zich schuldig, maar waarover? Over wat er is
gebeurd, of juist wat de ‘je’ niet heeft gedaan? De ‘je’ droomt dat ‘de tijd (…) ook terug’. Oude foto’s
terugkijken kan wel, maar ‘alleen op je scherm schept dat een band’.
Ook opvallend is de herhaling van het werkwoord (ver)delen. In de eerste versregel ‘valt er niets te delen’.
In de laatste versregel lijkt ‘de lucht (…) voor eeuwig verdeeld’. We gaan in het gedicht van een situatie
waarbij het hele werkwoord niet van toepassing is naar een situatie waar het deelwoord voltooid en ‘voor
eeuwig’ is (of in ieder geval ‘lijkt’). Het delen kan slaan op de delen van het gedicht, maar ook op het delen
van het verhaal en de gevoelens van de ‘je’, of het delen van informatie in het algemeen, of op social media
in het bijzonder. De verdeling kan slaan op het verdelen van de boedel bij een stel dat uit elkaar gaat (en ook
immaterieel: ‘de lucht’ wordt niet geklaard, maar ‘verdeeld’), of de verdeling van de erfenis bij een
sterfgeval, of de ruimtelijke verdeling ‘in vlakken’, zoals op een schilderij of een foto.
Toen ik dit gedicht las, moest ik bij de laatste versregel onmiddellijk denken aan het gedicht , hoe elke
zomerochtend de lucht werd onderverdeeld in vakken uit de bundel Wassende stad. Ik schreef er eerder over
in deze serie en ik zal dat hier niet herhalen. Dit gedicht heeft enkele sterke overeenkomsten. In het
bijzonder suggereert , hoe elke zomerochtend de lucht werd onderverdeeld in vakken dat er iets aan
voorafgaat. En zo kunnen we het sonnet hierboven zien: als een prequel.
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EI 211: Laurine Verweijen – O alle vrouwen die ik nooit zal kunnen
zijn
O alle vrouwen die ik nooit zal kunnen zijn
ik zie hun glazen lijven voorovergebogen in het water
hun ranke handen in de zilvervolle blikkering
raspend over houten planken
het ritme van de eeuwen – zo rond
de druppels op hun ruggen – zo nabij
dat ik ze bijna langs de mijne voel glijden
hoe kunnen vrouwen van alle leeftijden
zo vol en zacht en lachend zijn
hoe kan ik nooit al die vrouwen
hoe kan een vrouw nooit alle vrouwen zijn
het geluid van raspen, ik kan het bijna horen
we zingen er zachtjes bij

ooteoote.nl

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

39

door Remco Ekkers

De lezer kan bij dit gedicht denken aan een beroemd schilderij van Van Gogh: De brug van Langlois met
wassende vrouwen, maar het gaat om het verlangen, en de onmogelijkheid daarvan, te voelen wat andere
vrouwen voelen.
Het gaat over de bewondering van vrouwen. Hun lijven zijn als van glas, zo glanzend, zo teer, maar ook
sterk. Hoe mooi zijn ze in hun werk. Zie haar ‘ranke handen’; zie ‘de zilvervolle blikkering’ van het water.
Zie de overeenkomst. De assonantie van de korte a keert terug in ‘raspend’ en ‘planken’. Het is hard werk,
maar ook zacht. En zo ging dat al ‘eeuwen’!
De dichteres lijkt met dit gedicht gehoor te geven aan de oproep van Hélène Cixous aan het begin van The
Laugh of the Medusa: “I shall speak about Women’s writing: about what it will do. Woman must write
herself: must write about women and bring women to writing, from with they have been driven away as
violently as from their bodies”.
Het gedicht focust op de lichamen van de vrouwen, verbonden met ‘water’, aan hun voeten, maar ook in de
glanzende ‘druppels op hun ruggen’. En nog eens de korte a in ‘zacht’ en ‘lachend’ en ‘raspen’.
De dichteres vereenzelvigt zich met de wassende vrouwen. Ze is erbij en zingt met ze mee en laat de lezer
meezingen door het gedicht.
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EI 212: Peter Knipmeijer – Utrechts sonnet
Het najaar valt en wolken drommen samen
De vogels trekken naar het zuiden toe
Ik weet nog dat ze in de lente kwamen
En hoe de tijd vervloog, het maakt me moe
Ik weet nog dat ze in de lente kwamen
Vanuit het niets, ineens, geen mens wist hoe
Ze floten en ze krasten onze namen
En riepen op tot moord en amour fou
Ze floten en ze krasten onze namen
Het werd een drama en een hoop gedoe
Ik weet nog dat ze in de lente kwamen
En hoe de tijd vervloog, het maakt me moe
Gelukkig is er kaas en rode port
Ik eet en drink en zie wel wat het wordt.
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door Jeroen van den Heuvel

De sfeer in het grootste deel van het gedicht is dreigend, meteen vanaf de eerste versregel. Dreiging heeft te
maken met angst, verwachting, en onzekerheid.
Daarmee gaat dreiging over de toekomst. En dat is opvallend in een gedicht dat grotendeels over het
verleden gaat. Over ‘de lente’ toen de vogels kwamen tot en met het nu, als het ‘najaar valt’. Toch werkt het,
omdat de onzekerheid die voor de toekomst geldt in het gedicht ook opgaat voor dat verleden. Wat is er
precies gebeurd? Dat is niet duidelijk, ‘geen mens wist hoe’, wel dat het weinig goeds was (‘een drama en
een hoop gedoe’).
Dit angstige gevoel van het verleden heeft iets te maken met ‘de vogels’. ‘Ze floten en ze krasten onze
namen.’ De vogels krijgen een menselijk soort intelligentie. Bovendien hebben ze kwade bedoelingen, ze
‘riepen op tot moord’. Al met al een suspense die erg aan de film “The Birds” van Alfred Hitchcock (en
daarmee natuurlijk ook aan het verhaal van Daphne du Maurier) doet denken.
De titel Utrechts sonnet verwijst naar de versvorm waaraan dit gedicht voldoet. Daarbij vindt de wending in
de laatste twee versregels plaats. Bovendien worden enkele versregels herhaald.
In dit gedicht draagt het leggen van de wending aan het einde ertoe bij dat de dreiging langer volgehouden
wordt en de enorme relativering aan het slot sterker als een bevrijding voelt. Het herhalen van de versregels
helpt mee aan de dreigende sfeer. Het zorgt voor een gevoel van onontkoombaarheid, dat er niet aan te
ontsnappen valt. Bovendien draagt het in herhaling vallen bij aan de onzekerheid: hier is iemand aan het
woord die niet goed weet hoe de gebeurtenissen onder woorden te brengen en in die verwarring zichzelf
maar herhaalt.
De onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is, maakt verschillende interpretaties mogelijk.
Zo kunnen we de ‘vogels’ als symbool van de liefde zien, die in ‘de lente’ van het leven van de ‘ik’ kwam.
Inmiddels is de ‘ik’ in het ‘najaar’ van het leven. De liefde is voorbij, de vogels trekken weg. In retrospect
vertelt de ‘ik’ over die liefde als een negatieve ervaring en refereert eraan als ‘amour fou’. De liefde liep uit
in ‘een drama en een hoop gedoe’.
Daarnaast kunnen we het beschrevene letterlijker nemen: er is een soort plaag of ziekte geweest vanaf de
lente tot en met de herfst. Wat precies blijft onduidelijk, en wat de rol van de vogels is ook. Misschien
vogelgriep?
Misschien ook zit de ‘ik’ de film van Hitchcock te kijken (‘Ik […] zie wel wat het wordt’).
De dreigende sfeer verdwijnt als sneeuw voor de zon in de laatste twee versregels. De ‘ik’ zit ineens te
genieten van ‘kaas en rode port’, rept met geen woord meer over het verleden, en staat laconiek tegenover de
toekomst. Het woord ‘gelukkig’ aan het begin van de laatste strofe suggereert dat dit de manier is om
gelukkig te worden: je niet druk maken over verleden en toekomst en genieten van het nu.
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EI 213: Kees van Domselaar – De vrije wil
Na de stoot
ligt alle beweging
op het laken feitelijk vast
maar gaandeweg
is het goed en aangenaam
voor de aard van het spel
domweg te geloven
in de vrije wil
van de bal
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door Jan de Jong

Dit gedicht gaat natuurlijk alleen maar over biljarten als je er verder geen vragen bij hebt.
Maar er is meer aan de hand. Die bal rolt niet voor niets in een gedicht. Het zal mijn beroepsdeformatie zijn,
maar het doet mij allereerst heel erg denken aan de manier waarop wij poëzie lezen. De weg die de lezer
aflegt, van de eerste naar de laatste regel, van ‘Na’ tot ‘bal’, ligt vast. Maar het is ook een tamelijk algemeen
geaccepteerd principe dat de lezer op zijn weg door het gedicht, voortdurend eigen keuzes maakt. Hij maakt
er als het ware zijn eigen gedicht van. Gerrit Kouwenaar onderschreef dit principe door nogal wat gedichten
te laten eindigen met een gedachtestreepje. Het was een soort aanmoediging aan de lezer om nu zelf aan het
werk te gaan. Het gedicht ‘De vrije wil’ gaat hierover de discussie aan. De lezer kan interpreteren wat hij
wil, staat er. Maar uiteindelijk ligt de uitkomst vast. Die vrije wil van de bal en de lezer is slechts schijn:
alles is immers al voorbestemd in de tekst. Er staat nou eenmaal niets anders dan wat er staat, papier en inkt
zijn geduldig.
Of is ‘de stoot’ niet de aanzet die de dichter geeft, maar het allereerste idee waarmee de lezer het gedicht
binnen stapt? En beschrijft dit gedicht dan de onmogelijkheid om los te komen van je eigen eerste
interpretatie? Het zijn allemaal vragen bij negen doodsimpele regeltjes!
En deze poëticale interpretatie is natuurlijk niet de enige. Er zijn nog wel meer (en laten we eerlijk zijn, ook
belangrijkere!) vragen in de wereld waarbij die vrije wil een prominente rol speelt. Psychologen en
rechtsfilosofen buigen zich al ruim een eeuw over die stoot uit de eerste versregel. In hoeverre kun je het de
bal kwalijk nemen, als hij na die stoot uiteindelijk niet op de goede plek belandt? Volgens het gedicht is het
‘goed en aangenaam’ om wel in de vrije wil te geloven – en daardoor ook in een maakbare samenleving.
Of moeten we het meer in de theologische hoek zoeken en allerlei gedachten over predestinatie in stelling
brengen? Het zou zomaar kunnen.
Maar het is minstens zo belangrijk om bij al die vragen niet een eensluidend antwoord van het gedicht te
verwachten, hoe graag voorgeprogrammeerde exegeten dat ook zouden willen. Het gedicht is in de eerste
plaats een tekst. Je kunt erover praten en je mag erover van mening verschillen. Maar je mag er elkaar niet
om doodslaan. Je kunt het gedicht immers ook lezen als een oproep tot verdraagzaamheid, want dat ‘is goed
en aangenaam / voor de aard van het spel’.
Ook poëzie is een spel. Gedichten zingen zichzelf los van de alledaagse werkelijkheid. De oproep om, in
weerwil van de wetten der natuur, ‘domweg te geloven’ in de kracht van de verbeelding, leidt de lezer
misschien nog wel naar de belangrijkste interpretatie van dit gedicht: het wijst de weg naar het belang van de
kunst in de harde en meedogenloze wereld van natuurwetten en mensenregels. En het benoemt daarmee de
expliciete mogelijkheid die poëzie de mens kan bieden, als het hem daar buiten even allemaal te veel dreigt
te worden.
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EI 214: J. Bernlef – Jong meisje, slapend
De wimpers vierkant hard
en stijf van de mascara
gitzwarte luiken voor haar ogen
gesloten – ze slaapt
de smalle kaak opzij gedraaid
het laken laat één schouder bloot
waaruit het wonder van een arm ontbot
tot in haar spitse lichtgebogen vingers
rond de handpalm open als de mond
met rechte natte tanden haar oksel
hol en leeg
Alsof zij zo te wachten ligt
op een kleine witte tennisbal
met zachte vacht alsof dit woord
straks bij het ontwaken
verbaasd en naakt rechtop in bed
met zelf nog nauwelijks borsten
zal worden uitgesproken en
de hele dag haar bijblijft
zoals haar lichaam in haar jurk
op springen de maat en melodie
der dingen haar schots en scheef
op straat beweegt.
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door Remco Ekkers

In de eerste strofe krijgen we een beeld van het slapende meisje. Eerst haar wimpers. Ze heeft ze zwart
gemaakt en voor het slapen niet schoon gemaakt. De “camera” glijdt langs haar kaak, haar schouder, arm, de
vingers. Let op de korte i-klank in die versregel. Dan de handpalm, ‘open als de mond’. Hij ziet haar ‘oksel /
hol en leeg’ en dan vervolgt hij in de tweede strofe: ‘Alsof zij zo te wachten ligt’
De versregels 16 en 17 (‘verbaasd … borsten’) horen bij het meisje (‘zij’), maar ik lees ook zo dat die
versregels betrekking hebben op het woord ‘tennisbal’. Hoe dat komt? De bepaling van gesteldheid
‘verbaasd … borsten’ is taalkundig verbonden met ‘woord’, omdat, in de metaforische situatie van het
gedicht, dit woord de laatste zelfstandigheid is vóór de bepaling. Bovendien is ‘woord’ het grammaticaal
onderwerp. Het ‘zal worden uitgesproken’. In “normaal” taalgebruik is het natuurlijk zo dat de lezer de
bepaling verbindt met ‘zij’ (het logisch onderwerp). Zij spreekt ‘bij het ontwaken’, verbaasd het woord uit.
Zij ligt daar zo te wachten op de tennisbal dat het woord ‘tennisbal’ zal worden uitgesproken. Maar de door
de lezer gelegde verbinding tussen de ‘tennisbal’ en het ‘verbaasd en naakt rechtop’ in bed zitten
functioneert wonderwel.
Er valt nog meer over te zeggen. Haar oksel is ‘hol en leeg’. Zij ligt als het ware te wachten op de kleine bal
met zachte vacht. Ik vind dat een heel mooi verrassend en toch op een gekke manier logisch beeld. Je zou
het zo kunnen opvatten dat ze ligt te wachten op puberale haargroei, nog zacht haar, blond. En even verder
staat: ‘met zelf nog nauwelijks borsten’. De kleine bal functioneert als beeldrijm. En kijk en luister hoe het
verder gaat. Het woord tennisbal blijft haar inderdaad en in de taal bij: luister hoe de tennisbal in het ritme
op en neer springt. Allerlei soorten rijm versterken dit: ‘springen’ – ‘dingen’, ‘maat en melodie’, ‘schots en
scheef’, ‘maat’ – ‘straat’, ‘scheef’ – ‘beweegt’. Zelfs de springerige syntaxis doet mee. Haar lichaam
‘beweegt’ haar ‘schots en scheef’ op straat. Het tussenzinnetje is intrigerend: ‘de maat en melodie der
dingen’ springen op. Haar jonge lichaam staat ook ‘op springen’. Bal en lichaam passen prachtig in elkaar.
Haar oksel wacht op de kleine, zachte bal.
Als je zo met de dingen en de taal omgaat, als je zo kunt kijken en schrijven, mag je een beeldend
taalkunstenaar heten.
Dit gedicht zit vol met klankbewegingen, ritmische bewegingen die de lezer betrekken bij de voorstelling,
zodat hij de beelden als een film voor zich ziet, maar het gaat verder: de lezer / toehoorder (want auditief
werkt het nog sterker dan puur lezend) voelt de bewegingen in zijn lichaam en vervolgens ook in zijn
psychologische en emotionele systeem. Hij wordt als persoonlijkheid volledig op het gedicht betrokken en
dat lijkt ook het belangrijkste doel van de dichter, die emoties – eenvoudige en zeer ingewikkelde – wil
delen.
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EI 215: Erik Bindervoet – De dichter heeft nieuwe schoenen
Dromend van een nieuwe organisatievorm
van de cultuurwereld
schaft de avant-gardist zich een nieuw
paar schoenen aan.
De oude, bijeengehouden door gaten,
goede bedoelingen en zilverkleurige ducttape
hadden definitief afgedaan:

de nieuwe tijd gaat nieuw geschoeid
en is van blauwig-paars suède!
Torpedo’s in de stalen neuzen,
dynamiet en cocaïne in de koperen hakken,
de tongen giftig en talig
en de veters stroppen
om het verleden aan op te knopen!
Dat hij kleurenblind was, maakte niet uit,
zei de emotioneel en diabetisch uitgedaagde
schoenverkoper die op de line dance-avondjes
die hij frequenteerde bekendstond als
De Doodgraver.
– U bent de enige niet, zei hij,
de spekgladde schoenlepel aanreikend
en vervolgens de splintergloednieuwe veter strikkend.
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door Jeroen van den Heuvel

Er zitten een paar opvallende aspecten aan dit gedicht.
Zo is het in de basis een stukje proza. Vijf zinnen die beginnen met een hoofdletter, en eindigen met een
punt of uitroepteken. De derde zin daarvan (‘Torpedo’s … knopen!’) heeft geen onderwerp of gezegde,maar
vormt in zijn geheel een bijstelling bij de ‘schoenen’ uit v4.
Toch doet het gedicht helemaal niet als proza aan. Dat komt niet alleen omdat de dichter ze over versregels
heeft verdeeld. Hij heeft zich ook flink uitgeleefd in de geschreven vorm van het gedicht: schuin- en
vetgedrukte woorden, regels laten inspringen, meerdere lettertypes en -groottes. Maar bovenal: het vertoont
grote afwisseling. In deze vijf zinnen wordt van verteltijd gewisseld (van onvoltooid tegenwoordige tijd naar
onvoltooid verleden tijd), worden de woorden van de ‘schoenverkoper’ zowel een keer in directe rede als
een keer in indirecte rede weergegeven, wordt zowel een in onbruik geraakt woord (‘doodgraver’) als een
neologisme (‘splintergloednieuwe’) gebezigd.
Ook maakt het gedicht een Engelse indruk. Dat komt waarschijnlijk door het gebruik van leenwoorden als
‘ducttape’ en ‘line dance’, maar ook door een frase als ‘emotioneel en diabetisch uitgedaagde’, dat we als
anglicisme mogen opvatten als we het vergelijken met een uitdrukking als “mentally challenged”. Ook het
gebruik van het onvoltooid deelwoord draagt bij aan de Engelse sfeer. Dat doen we in het Nederlands weinig
en in het Engels veel. Dit gedicht begint en eindigt met een onvoltooid deelwoord. Ook wordt de Engelse
indruk versterkt door de belangrijkste verwijzingen: naar de gravediggers scene van Hamlet, waarin
doodgravers voorkomen die een grap maken over de galg en Hamlet (volgens een noot in een vertaling uit
de 18e eeuw) “eene zinspeeling op de schoenen met spitse neuzen, dat toen een buitenspoorige Mode was”
maakt. En naar het rock-n-roll liedje Blue Suede Shoes.
Persoonlijk denk ik ook aan het verhaal Probleem van onsterfelijkheid en schoenen van Biesheuvel en aan
het liedje Tenement Funster van Queen. Maar iedereen zal hier andere associaties hebben. (Op de
achtergrond spelen bijvoorbeeld De nieuwe kleren van de keizer en Oidipous.) En dat is precies het punt.
Het gedicht gaat over vernieuwing, maar maakt gebruik van bekende elementen. Die elementen hangen losvast aan elkaar, ze zijn herkenbaar maar anders dan gewoonlijk, een beetje zoals dingen uit ons alledaagse
leven in onze dromen terugkomen. Dus hoe serieus moeten we de vernieuwing in dit gedicht nemen? Het is
teleurstellend als je droomt van ‘een nieuwe organisatievorm van de cultuurwereld’ en je niet verder komt
dan een het kopen van een nieuw paar schoenen. Van de andere kant kunnen we die schoenen opvatten als
manier om de vernieuwing tot stand te brengen. Niet voor niets wordt het paar schoenen beschreven in
agressieve termen en worden de ‘veters’ geschikt geacht ‘om het verleden aan op te knopen’. We moeten het
paar schoenen dus zien als symbool van de vernieuwing, of in ieder geval als het instrument daartoe. De
uitdrukking “op een nieuwe leest schoeien” speelt mee. We denken aan een nieuwe mode, een nieuw geluid,
een nieuwe literair-artistieke stroming.
De toon van het gedicht is ironisch. De proclamatie in v8/9 kan een parodie zijn op ieder willekeurig
artistiek manifest uit het verleden. De allusie op “Blue Suede Shoes” en daarna de vermelding van de ‘line
dance-avondjes’ maken duidelijk dat -alle bevlogenheid en verhevenheid ten spijt- het om niet meer gaat
dan een modegril. Tel daarbij op dat de “nieuwe” stroming bestaat uit een andere presentatie van bekende
elementen en de vernieuwing blijkt inderdaad “nieuw” te zijn op de manier waarop schoenen nieuw zijn:
anders dan het voorgaande,maar geen wezenlijk verschil.
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Want wat gebeurt er nadat er is afgerekend met het verleden? Dezelfde ‘veter’ waar het verleden aan
opgeknoopt kon worden, wordt aan het einde door ‘De Doodgraver’ gestrikt. De ‘avant-gardist’ wordt
vastgebonden in zijn eigen nieuwe schoenen. De onvoltooide deelwoorden waarmee het gedicht zowel
begint als eindigt, suggereren dat dit een proces is dat voortdurend aan de gang blijft.
En toch, en toch. De bovenstaande bespiegelingen verklaren niet waarom dit gedicht me zo fascineert. Het
heeft een eigenheid in ritme, toon en formulering waardoor het met gemak staande blijft tussen de
verwijzingen naar het verleden. Tegelijk gaat het om met het besef dat iets werkelijks nieuws maken
onmogelijk is. Dat doet het op een uiterst effectieve manier: door te laten zien dat dat helemaal niet nodig is.
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EI 216: Jabik Veenbaas – het koffertje van oscar mohr
veel leer ik vandaag van oscar mohr
oscar mohr die dachau overleefde
geholpen door de inhoud van een wit koffertje
een boek van seneca
een klein potlood
en een blocnote met poëziefragmenten
samengesteld uit het gezamenlijk geheugen van de gevangenen
het is allemaal een kwestie van gewicht:
een tank weegt 51 ton
het senecaboek 600 gram
de gedichten wegen niets
net als de ziel die niet bestaat
en ik bedenk dat ik vanavond wat zeer lichte dingen moet
klaarleggen
mochten ze me komen halen
zoals de herinnering aan oscar mohr
met zijn witte koffertje
en een regel shakespeare:
‘weary with toil, I haste me to my bed’
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door Remco Ekkers

Oscar Mohr was een Nederlandse verzetsstrijder. In een concentratiekamp stelde hij ‘uit het gezamenlijk
geheugen van de gevangenen’ een dichtbundel samen. Mohr schreef de gedichten met ‘een klein potlood’ in
een zwart boekje, dat de oorlog overleefde. Het waren niet alleen nieuwe gedichten, ook Shakespeare en
Baudelaire kwamen erin voor.
Wat leert de ‘ik’ van Oscar Mohr? Hoe die ‘overleefde’ met behulp van poëzie en filosofie. Mohr heeft zijn
medegevangenen geholpen door hun geheugen aan te spreken. Samen maken ze een bloemlezing. De
onmenselijkheid van het kamp wordt verlicht door ‘de herinnering’ aan gedichten en aan de creativiteit.
Dit gedicht gebruikt geen kapitalen en ook geen interpunctie. Elke regel is een woordgroep of een klein
zinnetje. Daarmee wordt het zelf een verzameling ‘poëziefragmenten’.
De tweede strofe stelt de zwaarte van ‘een tank’ en het geringe gewicht van het ‘senecaboek’ tegenover de
nietswegende ‘gedichten’, die echter een belangrijker en groter ‘gewicht’ vertegenwoordigen. Zo is het ook
met ‘de ziel’, die niet zou bestaan volgens de tekst, maar de lezer begrijpt dat de dichter daar anders over
denkt of dat hij op zijn minst zou willen dat de ziel bestaat.
In de derde strofe wordt dat uitgewerkt: de ‘ik’ moet ‘zeer lichte dingen (…) klaarleggen’, als tegengewicht
tegen de dood.
Er is een fraaie tegenstelling tussen het ‘witte koffertje’ en het historische zwarte boekje. In de eerste strofe
is het witte koffertje al op reis geweest. In de laatste strofe komt het terug als de ‘ik’ zich aan het
voorbereiden is op een andere reis (‘mochten ze me komen halen’). Dit keer gaat het koffertje mee als
‘herinnering’, in onstoffelijke vorm, zonder fysiek maar met geestelijk ‘gewicht’.
De regel van Shakespeare die dit gedicht afsluit, staat in het zwarte boekje van Mohr en is de eerste
versregel van sonnet 27. De derde regel uit dat sonnet luidt: “But then begins a journey in my head”.
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EI 217: Hans Verhagen – Ik ben de maker…
Ik ben de maker niet van het gedicht,
maar zo ontvankelijk mogelijk
d.w.z. van elke tedere connectie ontdaan sta ik
totaal ter beschikking van wat zich tot mij richt –
als een snaar doortrillende dit tijdsgewricht
registreer ik de akkoorden.
Ik ben de verwoorder.
Ik ben de behoeder niet
van angst, pijn, verlangen –
wel ben ik de ontvanger.
Verliefd zijn is voor mij ambtshalve bezigheid,
een dichter zelf kan niet van iemand houden;
bespaar me dus uw te persoonlijke aanhankelijkheid –
een dichter heeft geen tijd voor poëzie.
Bovendien, ik ben je moeder niet.
Ik ben de hoogste autoriteit van de emotie,
maar mijn eigen hart kent het verlangen niet.
Verwar het niet met angst of beven als ik tril –
ik transformeer alleen het huilen van de wolven
tot een lied. Ik ben de vertolker van het leven,
maar zelf leven doe ik liever niet.
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door Remco Ekkers

De toon van het gedicht is tegelijk bescheiden en zelfbewust, trots. De eerste en de tweede strofe openen met
een ontkenning; de derde met een affirmatie.
De dichter weet zich een medium. Het is alsof een instantie buiten hem het gedicht maakt. Hij hoeft het
alleen maar op te schrijven. Poëzie schuilt in de taal en de dichter is eenvoudig de ambachtsman, de
gehoorzame dienaar. Hij moet goed luisteren naar de taal en op de juiste wijze noteren wat hij opvangt.
Daarin schuilt zijn trots en zijn nederigheid.
Cees Nooteboom schreef: “Eskaders gedichten zijn op zoek naar hun dichters.”
We hoeven niet te denken aan een metafysieke instantie, want Nooteboom vervolgt met “Ze dwalen zonder
commando door het grote district / van de woorden / en verwachten het aas van hun volmaakte, / gesloten,
gedichte, gemaakte, / en onaantastbare vorm.”
De gedichten zijn opgesloten in de taal, de dichter hoeft ze alleen maar te vangen door een vorm te vinden.
Is iets dergelijks ook bij Verhagen het geval? Of zou je bij hem wel kunnen denken aan een metafysieke
instantie? Is het gedicht geschreven vanuit een mystieke ervaring?
De mysticus probeert zich te verenigen met het transcendente.
De dichter is de bedienaar van het woord, maar ook de dienaar, de minister in de oorspronkelijke betekenis.
Het heeft dan ook geen zin de dichter te bewonderen om zijn persoonlijkheid, om zijn voortreffelijke
eigenschappen. Hij is geen beter mens dan ieder van ons. Hij is enkel een goed luisterend oor. Hij is een
snaar die trillingen opvangt. Hij is als een vleermuis die signalen uitzendt en ze weer opvangt en daarmee
een beeld geeft van de wereld om hem heen. Hij zoekt de juiste woorden en regels.
Zoek hem niet op, bewonder hem niet, hij is een instrument en dat is hij beter naarmate hij zich minder bindt
aan zaken, instellingen of personen. Je hoeft geen steun van hem te verwachten. Hij is geen therapeut. Hij is
geen interessante of prachtige geliefde, integendeel: de geliefde als persoon laat hem koud. Hij is als persoon
saai of onbereikbaar in zijn waanzin en naar binnen gericht. Verhagen zegt, met een hem kenmerkende spot
en laconisme: ‘ik ben je moeder niet.’
Wat is hij dan wel? ‘Ik ben de hoogste autoriteit van de emotie, / maar mijn eigen hart kent het verlangen
niet.’ Hij oefent gezag uit, maar dat doet hij in gehoorzaamheid; het heeft niets te maken met zijn eigen
persoonlijkheid. Hij is niet gevoeliger dan een ander, misschien zelfs minder gevoelig, omdat hij zo een en
al oor is. Als hij trilt, is dat niet van emotie, maar van schrik om wat hij opvangt: ‘ik transformeer alleen het
huilen van de wolven / tot een lied. Ik ben de vertolker van het leven, / maar zelf leven doe ik liever niet.’
Nooteboom schreef in het gedicht Aas : “Poëzie kan nooit over mij gaan / noch ik over poëzie. / Ik ben
alleen, het gedicht is alleen, / en de rest is van wormen”.
Verhagen schrijft trots: ‘Ik ben de hoogste autoriteit van de emotie’, dat wil zeggen: als dichter-priesterprofeet ben ik in staat om emoties door te geven. Verwar dit niet met het mannetje dat ik ook ben. Ik begrijp
er ook allemaal niets van. Ik ben dienaar.
Als ik dood ben, zijn er nog de gedichten en daar gaat het om.
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EI 218: Peter van Lier – – Hoeveel schapen nog?
– Drieëndertig?
– Altijd meer dan goed voor hem
is.
Een gepensioneerde boer als vriend leert je principieel veel
over
het houden van
dieren, zoals
een tuin vol
moes
laat weten als je niet voldoende in hem investeert (ik leg
me daarbij neer).
Tel uit je winst: Frans
redt een
door de moeder verstoten lam door het met de vacht van een
doodgeboren soortgenoot
te
omhullen en slinks te koppelen aan
de moeder die rouwt
namens het al
verzamelde geluk
op stal – pas na het dweilen.
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door Jeroen van den Heuvel

Het eerste wat opvalt als je dit gedicht ziet, is de verdeling van de woorden op de pagina. De
regelafbrekingen zijn opvallend en geven aanleiding tot meerduidigheid. Bovendien gebruikt het gedicht
enthousiast meerdere nivo’s van inspringing.
Het geeft de indruk van fragmentatie, uit elkaar vallen. En ook een diagonale indruk omdat de ingesprongen
versregels meestal aansluiten op de positie waar de versregel ervoor eindigde. Een neerwaarts trappetje.
Het eerste wat opvalt als je dit gedicht hoort, is de klankenrijkdom. Het gedicht heeft een ruggengraat van
oe-klanken (‘goed’, ‘boer’, ‘moes’, ‘voldoende’, ‘moeder’). Het kent ook twee versregels waar het Spaansegraan-effect overheerst: de langgerekte ee-klank in v4 (‘gepensioneerde … leert je principieel veel’) en de
langgerekte oo-klank in v15 (‘doodgeboren soortgenoot’). Hier is sprake van klankoverdaad.
Deze aspecten, het uit elkaar vallen, het afnemen, en de overdaad, vinden we terug in de inhoud van het
gedicht.
De overdaad vinden we in v2/3 (‘meer dan goed voor hem is.’) en in woorden als ‘veel’, ‘vol’, ‘het al’,
‘verzamelde geluk’.
Het afnemen zit in het afnemen van de veestapel: vroeger waren er blijkbaar meer ‘schapen’. We kunnen
hier een verband zien met de moeite die boeren hebben om het hoofd boven water te houden.
Boerenbedrijven verdwijnen steeds meer uit Nederland. Het is veelzeggend dat de ‘boer’ die in dit gedicht
voorkomt ‘gepensioneerd-‘ is. Van de twee lammetjes die in het gedicht genoemd worden, is er een
‘doodgeboren’ en de ander ‘door de moeder verstoten’.
Als er nog iets te redden valt, moet dat ‘slinks’ met een list en ‘pas na het dweilen’.
Het fragmentarische en uit elkaar vallen zien we in het fragmentarische van het hele gedicht. Zo is het
duidelijk dat er iets aan het gedicht vooraf gaat. De vraag van de titel ‘Hoeveel schapen nog?’ is geen
beginvraag. Daarvoor zijn andere vragen gesteld (en waarschijnlijk ook beantwoord), bijvoorbeeld “Hoeveel
koeien zijn er nog? En hoeveel kippen? Hoeveel schapen nog?”.
Even afgezien van de titel bestaat het gedicht uit vier zinnen. Het verband tussen die zinnen is onduidelijk.
Zo staan de eerste twee zinnen in de directe rede en kunnen opgevat worden als antwoorden op de vraag van
de titel. Zijn er twee verschillende personen? Of is steeds dezelfde persoon aan het woord en worden de
woorden van de andere persoon (of personen) in het gesprek niet weergegeven?
Evenzo voor het verband tussen de twee langere zinnen in het gedicht: is ‘Frans’ dezelfde persoon als de
‘gepensioneerde boer’? Heeft de algemene mededeling ‘Een gepensioneerde … neer).’ überhaupt iets te
maken met het verhaal over het redden van het lammetje (‘Tel uit … dweilen.’)?
Op een ‘principieel’ niveau gaat het gedicht over de relatie van de mens met de natuur (‘moeder’ aarde). De
mens cultiveert de natuur middels ‘het houden van dieren’ en het verbouwen van groente (‘een tuin vol
moes’). Het gedicht is op zijn best ironisch over de economische termen (‘investeert’, ‘winst’) waarmee we
die relatie beschrijven. En daarmee misschien over de mythe van de (kapitalistische) economie als
“natuurlijk” systeem.
Het gedicht lijkt eerder -symbolisch opgevat- het omgekeerde aan te geven: dat de mens ‘door de moeder
verstoten’ wordt en ‘slinks’ probeert zich ‘met de vacht van een doodgeboren soortgenoot te omhullen’.
Maar of moeder aarde daarin trapt? En dan nog: ‘pas na het dweilen’. Blijkbaar staat ons eerst nog een grote
schoonmaak te wachten, welke vorm die ook moge aannemen.
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EI 219: Anne-Fleur van der Heiden – Er zijn landen waar je niet
mag rouwen om een dierbare, dansen
Er zijn landen waar je niet mag rouwen om een dierbare, dansen
om het leven te vieren heeft ook de dood in zich
Is het leven een hiernamaals, overledenen
waarden hebben om door te geven
Zoals dit boek van jou
de kunst van het relativeren. Lizie zei:
‘Dat het hier tot wasdom komt terwijl het daar vervalt
leeglopend en zich vullend, succesvol en falend, is het terzelfder tijd
aan het groeien en aan het sterven
komen en gaan raken elkaar aan
zijn huid, zijn nagels en zijn haar zijn terzelfder tijd
aan het groeien en aan het sterven’
Nu ik een octopus heb gegeten, ben ik een octopus geworden
of een truffelzwijn zo je wilt
Ik wist dat je ging zuchten
vaak heb ik aan je gedacht
Als ik toch moet wachten op het einde
laat het ergens zijn onder een olijfboom in de zon
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door Annelie David

De eerste twee regels refereren meteen aan de dood. Niet mogen ‘rouwen om een dierbare’ klinkt naar een
kille en harde wereld, een wereld waar voor je verdriet geen plaats is. Maar als je denkt dat ‘dansen om het
leven te vieren’ niets met de dood te maken heeft, zou je je best eens kunnen vergissen. Het roept het
gezegde dansen op een vulkaan in het geheugen, zich ondanks dreigend onheil zorgeloos aan vreugde
overgeven.
De tweede strofe begint met een vraag namelijk ‘Is het leven een hiernamaals’. Het daarop volgende
‘overledenen / waarden hebben om door te geven’ zou je als een antwoord kunnen opvatten. Maar het heeft
ook betrekking op ‘Er zijn landen’ in de openingsregel. Alleen het ‘waar’ ontbreekt. Blijkbaar zijn er niet in
ieder land overledenen die waarden hebben om door te geven of aan voorouderverering doen.
Voorouderverering komt vooral in niet-westerse landen en culturen voor en is gebaseerd op de overtuiging
dat de geesten van de doden in de natuurlijke wereld blijven bestaan en de bevoegdheid hebben om het lot
van het leven te beïnvloeden.
De derde strofe begint met een vergelijking: ‘Zoals dit boek’. Het boek doet hetzelfde als de overledenen:
waarden overbrengen. Welke dat zijn wordt niet weergegeven. Alleen de titel ‘de kunst van het relativeren’
verleidt tot interpretatie: oefening in betrekkelijkheid. Betrekkelijkheid van wat? De dood? Het hiernamaals?
Er gebeurt nog iets anders in deze strofe. Een ‘jij’ wordt geïntroduceerd. We zien ons ineens ─ na
verkenning hoe er in andere landen om wordt gegaan met de dood ─ geplaatst in de nabijheid van twee
mensen. Teruggebracht naar een niveau waarin we onszelf kunnen herkennen: in de aanwezigheid van een
dierbare. De wereld is kleiner geworden, menselijker, betrekkelijker.
Dat is niet genoeg. Aan het eind van de regel staat er plots ‘Lizie zei’.
Wie is Lizie? Is ze een geschapen figuur? Staat ze ergens voor of is ze alleen een toespeling? Of nog iets
meer?
“Er is niets mysterieuzer dan het schitteren van namen en ons hangen aan zulke namen, zelfs als we de
werken waarin ze tot leven zijn gebracht niet kennen. Alsof er een naamgeving heeft plaatsgevonden zo
definitief en voortreffelijk dat die voor geen levende is weggelegd. Een naam blijft scherper aan een
geschapen figuur gebonden dan aan de levende.” schrijft Ingeborg Bachmann in haar essay De omgang met
namen (Frankfurter Colleges, 1978).
Een ander aspect van een verzonnen personage waar Anne-Fleur van der Heiden haar voordeel mee doet, is
dat je een niet-bestaand figuur alles in de mond kan leggen, alles kunt laten zeggen. In de twee terzinen van
het sextet, dat de regelmaat van tweeregelige strofen onderbreekt, ontvouwt Lizie dat leven en dood
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er gaat iets bezwerend van uit door de herhalingen, twee keer
‘terzelfder tijd’, twee keer ‘sterven’.
Zoals Lizie over de rondedans van leven en dood spreekt, zo praat een gewone sterveling niet. Het maakt
opmerkelijk genoeg voor mij het mythische van het thema dood aannemelijker.
Hoe onwerkelijk en absurd het zou klinken als een gewone sterveling deze rondedans onder woorden brengt,
zien we eveneens in de regels daarna die een overtreffende trap zijn van de voorafgaande strofe: ‘Nu ik een
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octopus heb gegeten, ben ik een octopus geworden / of een truffelzwijn zo je wilt // Ik wist dat je ging
zuchten’
Deze twee regels over een dier eten en vervolgens dat dier worden doet me denken aan de oude zienswijze
van de paleolithische mens die de dieren die hij doodde om te overleven in grotschilderingen heeft
vereeuwigd. In de mythen van toen verschillen mens en dier niet zo scherp van elkaar. Mens wordt dier en
dier wordt mens. In de grot van Chauvet is een rotstekening te zien van een bizon en een vrouw die
geslachtsgemeenschap hebben. Mens en dier zijn een. Het vrouwelijke is de bron van alle leven. Misschien
dat Van der Heiden ons aan deze prehistorische zienswijze wil herinneren?
In gedichten is het geoorloofd om grote sprongen te maken, willekeurige zinsfragmenten tot een collage te
monteren, in een kort tijdbestek verschillende perspectieven op te voeren, zich niet aan chronologie en
logica te houden, van tijd te veranderen.
Lizie en de jij horen tot het verleden. ‘vaak heb ik aan je gedacht’ zegt de ik tegen de zuchtende jij die
misschien al niet meer in deze wereld is. Wie weet spreekt Lizie ons eveneens uit het rijk der doden toe.
Nadat er verschillende zienswijzen hoe met dood kan worden omgegaan de revue hebben gepasseerd, wenst
zich de ik in de laatste strofe: ‘Als ik toch moet wachten op het einde / laat het ergens zijn onder een
olijfboom in de zon’.
Het is een archaïsch beeld, sterven onder een boom. Zo gaat bijvoorbeeld Leo Dalco, onderdaan van
landeigenaar Alfredo Berlinghieri in de film Novecento (1976) van Bernardo Bertolucci ─ als zijn tijd
gekomen is ─ ruggelings tegen een boom gezeten vredig heen.
Menigeen is in de literatuur onder een boom gestorven ─ vijgenbomen, cipressen, iepen etc . Maar de
olijfboom is voor de Westerse cultuur veruit het oudste symbool.
Sophocles schreef in 400 v. Chr.: “Het tere, groenblijvende loof van de olijfboom heeft reeds menig poëet
tot dromen verleid.”
De olijfboom stond steeds symbool voor kracht, hoop en vrede. Als Romeinse soldaten terugkwamen van
een overwinning reikte de bevolking hun olijftakken aan. Jezus bad de nacht voor zijn kruisiging in
Getsemane, een olijfgaard aan de voet van de Olijfberg. Een engel verscheen daar om hem kracht te geven.
Het eindbeeld van het gedicht is er een van berusting en gelatenheid. De plek waar de ik op de dood zou
willen wachten, die hoe dan ook zal komen, is niet duister, de zon schijnt er.
Net als een mythe kan een gedicht ons helpen de pijnlijke overgang van de ene levensfase, de ene
geestestoestand naar de andere te maken. Ons leren anders naar de dood te kijken, ons eigen hart te
doorvorsen en de dood vanuit een ander perspectief te zien.
Hier kom ik weer terug bij Lizie. De strofe ‘Zoals dit boek van jou / de kunst van het relativeren. Lizie zei:’
verwijst naar een klassieke taoïstische tekst: De geschriften van Liezi, de taoïstische kunst van het
relativeren. De eerste vier regels van het citaat daarna komen letterlijk uit de geschriften. De Liezi behandelt
veel thema’s als magie, tovenarij, legenden, mythen, filosofische verhandelingen of kosmologische
speculaties.
Dankzij mythen ─ of ze ons nou in de vorm van liederen, schilderijen, dansen, boeken of films worden
aangereikt ─ heeft de mens het vooruitzicht van vernietiging en het niets met een zekere berusting kunnen
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dragen. Dit gedicht uit de debuutbundel Zaailingen van Anne-Fleur van der Heiden lijkt er ook van te willen
getuigen.
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EI 220: Hester Knibbe – Gesloten
Voor elk jaar een ring
rond je enkel je hals je geweten. Vergeet het
eeuwige smeden van mottige
banden van cirkels waarbinnen we moeten
bewegen of stilliggen stom en onmachtig
om op te staan een vuist te ballen nee
nee nee te scanderen
eerst zachtjes alleen dan luider met meer
steeds meer die het langer verdommen
verstoken te blijven van buiten
die ringen van buiten
die hut van kommer het veld van kwel. Wie kan
neemt de benen de wielen een schuitje
en landt ten slotte
ver weg in of buiten zichzelf.
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door Jan de Jong

“Vorm en inhoud zijn één” noteerde Willem Kloos 140 jaar geleden toen hij de gedichten van Jacques Perk
bezorgde. En Gerrit Kouwenaar herhaalde het 75 jaar later in zijn inleiding bij Vijf 5tigers. Als twee zo
verschillende dichters het ergens over eens zijn, zal er wel een kern van waarheid in zitten, toch? Wellicht,
maar dit gedicht lijkt dat adagium te logenstraffen.
Om met de inhoud te beginnen: het gedicht is vooraleerst één lange oproep om te ontsnappen aan, ja aan wat
eigenlijk? De eeuwenoude, vermolmde banden suggereren achterhaalde regels, voorschriften en conventies.
Welke? Dat laat een open gedicht als dit blijkbaar liever in het midden. Iedere lezer kan zich er met deze
tekst in de hand toe zetten om het eigen roer eindelijk eens helemaal om te gooien. Wat dat betreft heeft het
wel iets van een protestlied uit de jaren zestig.
Maar de vorm stuurt ons ergens anders heen. Een tekst vol enjambementen en witregels krijgt iets
aarzelends. Kijk bijvoorbeeld eens naar de regels ‘die het langer verdommen / verstoken te blijven van
buiten // die ringen van buiten / die hut van kommer het veld van kwel’. Maar liefst twee keer achter elkaar
staat daar het woord ‘buiten’ in enjambementspositie. En twee keer voel ik ook die aarzeling: ‘van buiten
[… eh, tja, waar buiten eigenlijk…] die ringen’ en meteen opnieuw: ‘van buiten [iets kortere aarzeling] die
hut van kommer’. Een paar regels daarboven valt het wellicht nog meer op, als het scanderen van ‘nee nee
nee’ al na het eerst woord onderbroken wordt.
Wat wil dit gedicht van ons? Moeten we ergens tegen in opstand komen? Of toch liever nog maar even niet?
Het lijkt wel of de inhoud en de vorm twee verschillende sprekers suggereren. Inhoudelijk houdt de
eloquente idealist ons een toekomst voor waarin wij zelf het heft in handen nemen. Maar daar staat het
stemgeluid van de toehoorder tegenover die de woorden eerst eens proeft, ze dan langzaam laat bezinken en
vervolgens denkt: “Het klinkt wel goed allemaal, maar moet het echt nu meteen?”
Overigens maken al die enjambementen ons misschien nóg iets duidelijk. Het enjambement is immers bij
uitstek een stijlfiguur die bij poëzie hoort. In andere tekstvormen bestaat hij domweg niet. Een enjambement
(laat staan een hele samenscholing van enjambementen zoals hier) wijst de lezer er tamelijk hardhandig op
dat hij een gedicht aan het lezen is. En niet een betoog of een verhaal. Er staat dus niet alleen maar wat ik
hierboven als “inhoud” probeerde te begrijpen. Een gedicht biedt per definitie meer. Anders ook dan bij een
betoog is in een gedicht de tekst zelf aan het woord. De vraag is niet wat de dichter ermee bedoelt, maar wat
het gedicht zelf ons te melden heeft. De spanning tussen vorm en inhoud is daarom ook per se een
uitnodiging tot poëticale duiding.
Het gedicht spreekt. Het geeft zichzelf bloot aan de lezer en nodigt hem uit om de woorden nu eens niet zo
conventioneel tot zich te nemen. Stap uit die traditionele manier van interpreteren. Bevrijd jezelf van de
poëtica’s van Kloos, Kouwenaar of wie dan ook. Vergeet wat je vroeger op school geleerd hebt. Kijk zelf!
Denk zelf! En geef het gedicht duizend nieuwe levens naast dat ene dat het van de dichter meegekregen
heeft. Die laatste losstaande regel zet ons enigszins op het juiste spoor. ‘Wie kan’ bevrijdt zich van de
schoolse poëzielessen en zoekt zijn eigen weg ‘ver weg in of buiten zichzelf’. Inderdaad, niet alleen naar
buiten, maar ook naar binnen. De bevrijding van de lezer hoeft niet al te veel lichamelijke inspanning te
vergen. Het kan gewoon thuis, in een luie stoel. Bijvoorbeeld met een bundel van Hester Knibbe in de hand.
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EI 221: Joost Zwagerman – Klaar
Al vroeg had ik het wel gehad met God,
Let wel: niet met die in Hem geloofden.
Neem alleen al concentratiekampen.
Buchenwald, Treblinka, Auschwitz-Birkenau.
Wat stellen Gods spindoctors daar tegenover?
De glorie van het kleine, de frêle waardigheid
en het basaal vertrouwen van de mens.
Iemand die bij iemand heel lang onderduikt.
Anne Frank die Hem in haar dagboek schrijft.
O lieve God, ik denk aan Jou, ik hou van Jou.
Dat is niet waar. Het is een vrome, laffe leugen.
Aarzelend heeft Anne Zijn bestaan betwist.
Woordvoerders van God kennen geen scrupules.
Hun jubel van het kleine verspreidt alleen maar stank.
God moest echt uit mijn bestaan gewist,
Uit naam van Elckerlyc, uit naam van Anne Frank.
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door Pieter van Sterkenburg

Dit gedicht komt uit de in 2016 uitgegeven bundel Wakend over God. In recensies worden de gedichten in
die bundel als religieus en soms als mystiek geduid. In nagenoeg alle gedichten gaat het over God. De
dichter praat daarbij meer over Hem dan met Hem. Hij schroomt niet om ongezouten tegen Hem te
fulmineren. Omdat God het overheersende thema in deze gedichten is, kunnen ze met recht als
Godgedichten gekarakteriseerd worden.
Zo ook het gedicht Klaar. De vraag die daarbij rijst, is welke God Zwagerman bedoelt? Gaat het om de
oudtestamentische, of toch meer om de nieuwtestamentische? De oudtestamentische God kennen we als
afstandelijk, streng en soms wreed. Hij is een koning die hoog boven de mens uittroont. De
nieuwtestamentische God daarentegen is liefhebbend en genadig. Hij is veel meer een vader dan een koning.
Hij staat daardoor dichter bij de mens. Die nabijheid wordt versterkt door de kruisdood van Zijn zoon. Het
maakt het gezicht van God menselijk.
Omdat er in de bundel geen enkel gedicht is dat expliciet verwijst naar een barmhartige God, noch naar zijn
lijdende Zoon en diens moeder als de mater dolorosa et lacrimosa, is de verleiding groot om de God van
Zwagerman te bestempelen als de God zoals die in het Oude Testament tot ons komt. We zullen zien of we
in dit gedicht plaatsen kunnen aanwijzen waar we die aanname kunnen waarmaken.
De openingszin van het gedicht ‘Al vroeg had ik het wel gehad met God’ preludeert min of meer op die
oudtestamentische God. Zwagerman zegt dat hij op jonge leeftijd met God heeft gebroken, dat hij het
helemaal met God ‘gehad’ heeft. Hij is er met andere woorden helemaal ‘Klaar’ mee.
Allereerst memoreert het gedicht de gruwelijkheden die zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
afspeelden in de Duitse concentratiekampen. Hij somt in v4 enkele van die oorden des doods expliciet op:
‘Buchenwald, Treblinka, Auschwitz-Birkenau’. In deze kampen werden respectievelijk 50.000, 900.000 en
1.300.000 onschuldige mensen vermoord. En dat allemaal onder toeziend oog van een almachtige God. Dat
alleen al is voor de dichter voldoende aanleiding om met God af te rekenen en in v15 vervolgens te zeggen
dat God ‘echt uit mijn bestaan gewist’ moest worden. God verschijnt hier als onmenselijk, kil en wreed.
Vanaf de vierde strofe wordt Zwagerman heel persoonsgericht. Hij richt zijn mededogen specifiek op Anne
Frank. Hij licht haar op uit de uitzichtloze duisternis waarin zij wanhopig zit opgesloten nadat haar
onderduikadres is verraden. Ook hier doemt weer het gezicht van de oudtestamentische God op. Hij is doof
voor haar gebeden, zoals impliciet blijkt uit de vijfde strofe.
Zwagerman zegt vervolgens in v11: ‘Dat is niet waar. Het is een vrome, laffe leugen.’ Niet letterlijk maar
tussen de regels door lezen we, dat hier geen sprake is van een God van goedertierenheid maar wel van een
onbarmhartige en genadeloze God. Een wrede God die een jong meisje dat haar hoop op Hem heeft
gevestigd, laat stikken. Opnieuw een God zonder mededogen zoals wij die uit het Oude Testament kennen.
Zwagerman gaat in genoemde passage nog een stap verder. Het is God niet kwalijk te nemen dat Hij zo is.
God heeft zich al lang geleden van de mens afgewend met als gevolg dat Hij er niet is of misschien zelfs
nooit geweest. Het zijn ‘Gods spindoctors’ die de leugen als zou Hij er wel zijn in stand houden. De lafheid
van die leugen slaat niet op God maar op de ‘spindoctors’.
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Genoemde vindplaatsen in het gedicht geven aan dat de God uit de oude boeken van de Bijbel, afkomstig uit
de joodse Tenach, de God is over wie Zwagerman het heeft als hij in zijn gedicht naar God verwijst. In de
ogen van Zwagerman is God hardvochtig en liefdeloos en daarom moet Hij uit zijn bestaan gewist worden.
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EI 222: Shari Van Goethem – er leven spreeuwen onder haar huid
er leven spreeuwen onder haar huid
tijdens een van haar slapeloze nachten trekt ze de vogels eronderuit
’s ochtends vind je haar onder veren, botten, bekjes, haar handen
onder het bloed, ze kijkt je aan alsof ze wilt zeggen dat ze nu wel
blijven moet
zo liggen jullie samen
wakker in het grote bed
jij wacht op een winter die zich aan ramen zet, gelooft
dat spreeuwenwolken in eeuwige nevel
ontstaan
aan verlangen alleen groeien nochtans zelden vleugels
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door Sjaak Oostenrijk

Het klinkt als een verklaring voor onbegrepen inclinaties uit de mond van een mysticus of orakelende
heremiet: ‘er leven spreeuwen onder haar huid’. Er broeit duidelijk iets bij de vrouwelijke antagonist. Maar
wat? Waarom ‘spreeuwen’? Waarom zwarte, geregeld krijsende, vaak in grote zwermen waar te nemen
trekvogels? Het moet iets overweldigends zijn. Iets wat blijkbaar komt en gaat totdat het ’s nachts
culmineert tot een kwelling die ‘haar’ de slaap ontneemt. Net zolang tot ze er slagvaardig korte metten mee
maakt. De zwerm bleek grijpbaar. Soms schenkt pure wanhoop ons bovennatuurlijke krachten.
Hoezo is de afrekening met haar demonen of onrust zo bloedig? Zouden losgelaten spreeuwen terstond
wederkeren of spoedig remigreren en zich opnieuw een weg pikken door haar tere huid? Misschien lezen we
hier over een scharnierpunt, een uitzonderlijk trefzekere beslechting die het verdere verloop van de
persoonlijke geschiedenis zal tekenen. ‘Ze’ lijkt niettemin van elke aansprakelijkheid ontheven. Met
woorden communiceert ze niet en ’s ochtends lijkt ze overgeleverd aan de bekommering van de protagonist.
Onder de vogelresten ligt waarschijnlijk de jonge dochter van een moeder door wier ogen we dit gedicht
lezen. De bundel waarin dit gedicht staat, Tere Stengels, staat in ieder geval op talrijke momenten een
moeder-dochterlezing toe. Ook het omslag is hiermee in lijn: we zien een jonge vrouw met de uitdossing en
de serene doch intense overgave van een Shaolinmonnik, die met zwarte klapwieken als benen een
onbevattelijke zuigeling in haar armen balanceert.
De bundel vertoont opvallend veel interne samenhang en complementariteit. De verzen voeden elkaar,
worden door kruisverbanden gestut. Geregeld nemen gedichten in Tere stengels rollen aan die ze alleen ten
opzichte van elkaar kunnen hebben, zoals een moeder alleen een moeder kan zijn door haar kind en een kind
alleen daadwerkelijk kind kan zijn onder moederlijke hoede. Het centrale thema ‘moederschap’ wordt door
Shari Van Goethem dikwijls gecombineerd met ontreddering, wanhoop, schuldgevoelens, moedeloosheid en
verwarring. Ter verrijking voert de dichteres een breed scala aan terugkerende symbolen op: allerlei
hemellichamen, de zee, holtes, adem of wind of zuigen, zwemmen, bossen, steenkool, ogen. En niet te
vergeten: karkassen, letterlijk onderhuidse dingen en allerhande dieren, met name vogels.
Uitslapen is er niet bij voor de jonge moeder in dit gedicht. De kleine dochter synthetiseert een
onverschrokken levenskracht met een doorlopende afhankelijkheid. Het lijkt de protagonist soms tot
wanhoop te drijven, die uitmondt in een onuitgesproken fantasie van een terugkeer naar de tijd voor haar
ouderschap. Misschien vervloekt ze bij vlagen en heimelijk het onstuitbare tumult in het gestel van haar
kleintje. Haar wakker doch sereen aantreffend in de morgen, heeft blijkbaar iets ijselijks. Alsof het jonge
kind zich bovenop haar buitenproportioneel aandoende vitaliteit nu ook van ontijdige zelfdiscipline meester
heeft gemaakt. De moeder beantwoordt de stilte zwijgend en neemt haar kind bedompt mee naar haar bed,
waar geen van beide de slaap vat.
Onder de dekens hoopt de jonge moeder op de winter. Niet verder dan de vensters van haar huis, maar nabij
genoeg om de spreeuwen definitief tot een vlucht zuidwaarts aan te zetten. Veel vertrouwen in de
beslissendheid van de binnenhuidse slachtpartij van haar dochter lijkt ze dus niet te hebben. Mogelijk
hebben de spreeuwen zich na eerdere verloren veldslagen uitermate veerkrachtig betoond. Wat geboren
wordt uit ‘eeuwige nevel’, uit de astronomische gaswolken in de diepte van het verleden en het universum,
heeft een weinig tijdelijk karakter.
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Maar alleen verlangen naar dergelijk uitsluitsel zal niet volstaan. Vleugels, als instrumenten van trotsering,
kent de vermoeide moeder nu voornamelijk van de onwelgevallige rusteloosheid van haar dochter. Om zelf
dergelijke gezwindheid te incorporeren, zal ze echter ook moeten handelen. Hoe laat dit gedicht open.
Wellicht omdat de protagonist hier niet zeker van durft te zijn, onzeker als ze is door de acute omvang van
de moederlijke verantwoordelijkheid. Waar ze haar dochter moet overvleugelen, voelt ze zich al te vaak
vleugellam. En schuldig: op bladzijde 49, in een gedicht beginnend met de aanspreekvorm “moeder”, dicht
Van Goethem: “de vogellijkjes zijn de hare / op een dag zal ze het ontdekken”. Als enige
toerekeningsvatbare in haar tweepersoonszwerm kan ze de beroering van haar kind maar wat gemakkelijk
aan zichzelf toeschrijven. Of dit terecht is, laat de dichteres uiteraard eveneens in het midden. Poëzie is geen
exercitie in moraliteit. Maar zoals in kosmische nevels verschillende pilaren van stof om elkaar cirkelen
alvorens ze consolideren tot een vaster, gestroomlijnder geheel, zo zal ook deze moeder-dochterverhouding
waarschijnlijk geleidelijk aan robuuster en wederkeriger worden. De onrust zal tanen, de zwerm zal slinken.
Om te eindigen met hoogstens regelmatig een enkele spreeuw aan het raam.
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EI 223: Maarten van der Graaff – Residuen
1. ze komt tot vierentwintig
2. andere hotelgasten
3. beletselteken
4. geschiedenis
5. van alles wat je hebt geroken wat er overbleef van iets groters
6. een deel van de inwoners van het stadje is acht jaar geleden
7. naar de spelonken vertrokken die Renate bouwde
8. net voordat ze zich schrap zet
9. omdat het vliegtuig binnen enkele seconden
10. de landingsbaan zal raken kijkt ze een moment uit over de verzameling
11. witte loodsen casino’s hotels kantoren en spiegels die de naam dragen van de
stad
waar haar dochter Renate vijftien jaar geleden naartoe is verhuisd in de slurf
12. richting de gate denkt ze dat een man achter haar zijn pas inhoudt
.
.
.
544. de wens overal en nergens te zijn niet te fixeren
545. is zoiets misdadig
546. we zullen
547. foutmelding
548. in een ander gesprek
549. belanden
550. niets blootleggen maar toegang tot gedeeld
551. denken
552. wachten tot
553. niet iedereen
554. bladert
555. het seizoen strekt zich nog vier maanden voor haar uit
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door Harry van Doveren

Nederland in stukken: Een onheilspellende footprint van Nederland (én daarbuiten, waarom ook niet?).
Eigentijds: pixel-achtig, bladerend, plukkend. Over onze overgave aan een grotere macht in de stijl die jullie
het beste lijkt. In zijn kern een rapport over aliënatie in de breedste zin van het woord.
Verslag van een verbrokkelde samenleving in een verbrokkelde taal. Niettemin blijft Nederland na het lezen
onveranderd dezelfde. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Waarom dan nog geschreven?
Er moet meer aan de hand zijn.
Ik lees ‘Residuen’, het vijfde en laatste deel van het boek, na vier welgevulde delen; ik houd van gevulde
kaartenbakken.
1
Ik begin het te lezen zonder lees-aanwijzing. Gelukkig. Ik herken een vertelling: een moeder is op zoek naar
haar dochter. Let wel, ik vergeet de getallen met . Ze voegen aan het platte verhaal niets toe. Maar ze staan
er wel.
2
Zorgvuldige dichters moeten zorgvuldig gelezen worden. Daarom moet Residuen worden gelezen met getal.
tekstregel, zonder hoofdletters, zonder interpunctie, zonder witregels, etc..
Residuen bestaat uit 555 genummerde regels (= unieke autoriteiten, om in de beeldtaal van de bundel te
blijven). Maar waarom niet meer, of minder? Bladerend, plukkend in het dataverkeer kom ik uit bij ‘een
obscure website’ (regel 459). In de numerologie is 555 een engelengetal. Jazeker. In regel 53 is er sprake
van ‘een congres van spiritueel ogende types’.
Er is sprake van 5 maanden, 4 maanden, zwangerschap. Een dochter, Renate ofwel de Wedergeborene. Zij
bouwt spelonken, catacomben bedoeld voor de verborgenen. Zij verdween toen haar spelonken werden
opgeleverd. Enz.
Wat ik lees worden triggers voor een fenemenologisch essay over ‘Residuen’ vanuit Bijbels perspectief.
Nee.
Het gaat verder.
3
Ik herlees het eerste deel van Nederland in stukken. Dit deel heet ‘contract tussen man en een jongen’ en
vertelt (net als ‘Residuen’) een “verhaal”- op het moment van zijn verkrachting door een man ziet de jongen
Mont Saint-Michel. De engel Michaël wordt, naar ik begrijp, gezien als middelaar, sleutelbewaarder,
bewaker van de dagelijkse ethiek, de overwinnaar van de apocalyptische eindstrijd.
Het is niet voor het eerst dat ik een heilige lees in de poëzie op een cruciaal moment.
De jongen ziet de berg: de heilige Michaël. T.S. Eliot zag in zijn donkere nacht, droog naast zijn vrouw, de
heilige Johannes van het Kruis (The Hollow Men).
Wordt ‘contract tussen man en een jongen’ op deze manier gelezen, gaat de volgende vraag uit naar de
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diepere betekenis van ‘contract’, ‘man’, ‘een jongen’, ‘de berg’, ‘de engel’ – ‘hierna te noemen het tweede
speelveld van de jongen’ (laatste regel van dit deel).
4
‘Residuen’ werd niet geschreven door een mens. Het is geen flessenpost uit de catacomben. Het is een
product van een chatbot.
‘Residuen’ is een set van programma-regels voor een App.
Ik herinner me Eliza van meer dan een halve eeuw geleden. Met dit (eerste) chatbot-achtig
computerprogramma wilde Joseph Weizenbaum de oppervlakkigheid van de menselijke communicatie
aantonen. Hij keek over de schouder van zijn secretaresse mee, terwijl zij het programma uitprobeerde. Toen
het gesprek van haar met Eliza te persoonlijk werd, wilde ze niet dat Joseph nog verder meekeek.
In ‘Residuen’ gaat dat als volgt:
’65. of de medewerkster echt het woord eenzaam heeft gebruikt of dat de software
66. nog steeds hapert’
Voor Alfred Schaffer (De Groene, 6.2.2020) doet de vorm van ‘Residuen’ denken aan werk van Lev
Rubinstein, deze dichter nummerde zijn regels. ‘Residuen’ is één blok, als het al een gedicht is, dan een
zonder strofes. Het procedé van Rubinstein is anders. Niet alles wat genummerd is per se van dezelfde
familie. De regels in Residuen zouden als input kunnen dienen voor de ontwikkeling van een App.
‘Residuen’ lijkt meer verwant met het axiomatische werk van bijvoorbeeld Georges Perec (Die Maschiene)
en het werk van Louis K. Milic (ERATO) van inmiddels alweer meer dan een halve eeuw geleden.
SLOT
Het boek staat vol buitenkanten, feitelijkheden. Nauwelijks anders dan die we dagelijks treffen op het
scherm, de krant of weekbladen. Het probleem is niet de gevulde kaartenbakken. Heeft informatie in deze
tijd van woekerende social media culturen nog wel betekenis?
Nederland in stukken is impliciet de navrante expositie van een enorm zingevingsprobleem.
‘Residuen’ wijst naar ons, de mens of wij, een sommige mens, naar een zorgvuldig geselecteerde (sic), naar
wat niet past. We leven wegens een uitgesteld delete. Of we zijn afval na een ‘scheikundig’ proces. Elegieën
zouden heel anders klinken ’20. als mensen een ander traject van verval kenden’.
Ik identificeer mijzelf met Nederland in stukken. Deze grote metafysische metafoor pleit voor de
herwaardering van de afgeserveerde metafysica.
Er staat veel in Nederland in stukken. Dat kan ook niet anders – er zijn hier ook veel stukken. Maar wat er
staat, moet nog geschreven worden, of niet: ‘205. de doden zijn onze docenten’.
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EI 224: Froukje van der Ploeg – GJ 1214B
Ochtend en buiten draaien de kranen
voor de nieuwe stad, binnen twee
teruggevonden blauwe laarsjes met
rode dobbelstenen en planeten van
zee met een bevroren bodem.
Brandend ijs of winden van glas en
op 40 lichtjaren van hier een planeet
van diamant, overdaad maakt waardeloos.
Vloeibaar water en iets met leven
voorkom depressie, wees aanwezig
op een feestje, de nachtvangst van
de kater klimt in het rokerig gordijn.
Kwaliteit van verveling, geen leegte
is volkomen leeg.
Was draait en wij draaien mee in de arm
van het melkwegstelsel, om een groot zwart gat.
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door Remco Ekkers

GJ 1214b is een exoplaneet die draait om de rode dwergster GJ 1214, op een afstand van 47,8 lichtjaar van
ons zonnestelsel in het sterrenbeeld Slangendrager. Het is de eerste superaarde waarbij een atmosfeer is
ontdekt en de tweede exoplaneet waarvan massa én grootte kon worden bepaald. Recenter onderzoek heeft
sterke aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van wolken in de atmosfeer van deze planeet.
(Wikipedia)
Froukje van der Ploeg noemt de eerste afdeling van haar bundel ‘Nachtvangst’ naar deze exoplaneet.
Fascinerend is natuurlijk de gedachte dat er leven zou kunnen zijn, maar dat we nooit echt contact zullen
kunnen maken vanwege de enorme afstand. Toch zit de planeet met zijn mogelijkheden in ons bewustzijn.
We kijken naar buiten en zien hijskranen ‘draaien’ bij het bouwen van een ‘nieuwe stad’ en dan kijken we
naar binnen en zien ‘teruggevonden blauwe laarsjes’ met figuurtjes die ons doen denken aan verre planeten.
Merkwaardig zijn de betekenisloze enjambementen ‘met’, ‘van’, ‘en’, ‘van’. Menige schrijfdocent zal tegen
cursisten zeggen: vermijd dat.
In de tweede strofe gaat het over andere vreemde planeten: onherbergzaam en/of bizar. Maar ‘GJ 1214B’
vertoont misschien leven. Is dat de lijn naar het advies ‘voorkom depressie’? Er is leven buiten ons? Terug
naar “binnen” is er het advies ‘aanwezig’ te zijn ‘op een feestje’. Dat heeft zijn gevolgen: drank zorgt voor
een ‘kater’ en de gordijnen zijn rokerig.
‘Nachtvangst’ heet de bundel waarin dit gedicht staat. Die titel zal wel betrekking hebben op de gedachten in
halfslaap; soms de bron van gedichten. Hier in dit gedicht kan het ook slaan op vage gedachten onder
invloed van de drank. Een mannelijke kat lijkt in de gordijnen te klimmen.
Vage gedachten, nergens bewust aan denken. Dat lijkt leeg, maar dat is schijn.
Ondertussen gaat het dagelijkse leven met zijn grote en kleine verplichtingen door. De ‘was’ moet in de
machine en bij de gedachte aan de draaiende was komen gedachten aan ons draaien in de kosmos.
Uiteindelijk draaien we om een groot zwart gat in ‘het melkwegstelsel’ waar we deel van uit maken. Het is
ook symbool van onze persoonlijke dood.
Het ‘draaien’ aan het slot maakt de gedachte “rond”: buiten draaien de kranen die bouwen voor de nieuwe
stad.
Zonder er expliciet op in te gaan, vraagt het gedicht wat de zin is van al ons gedoe. Hoe ‘voorkom’ je
‘depressie’? Door te feesten? Door er over te schrijven?
Door er over te lezen.
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EI 225: Maud Vanhauwaert – Het stad is open nu
De eeuwen zijn in steen gesleten
laag op laag op laag op laag
een hermetisch gedicht is deze stad
neem een troffel, lees haar traag
een meisje uit de middeleeuwen
drijft de jaarringen als hoepels voort
tot ze onder Spaanse koetsen
wentelen door de kipdorppoort
rederijkers schreven nog in rijmen
streng en vormvast was de stad
met haar vestingen, bastions
donkere holen in een kazemat
het stad is open nu, regels zijn vrij
er zijn geen poorten meer al lijken
ze soms toch nog gesloten, ach
reizigers van verre, raak niet van streek
door de sjaar van sinjoren
ligt in de restanten van de omwalling
die ooit van binnenuit versterking bood
niet vooral het gedempte verlangen
door de wereld, de rest, de parking
innig te worden omarmd
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door Jan de Jong

‘Het stad is open nu’ is een mooi, actueel gedicht van Maud Vanhauwaert die in 2018 en 2019 stadsdichter
was van Antwerpen. Dit gedicht gaat ook over Antwerpen, wat de ‘Kipdorppoort’ en het woord ‘sinjoren’
(dat ongeveer synoniem is voor inwoners van ‘Het stad’ Antwerpen), al illustreren.
Het gedicht gaat over vroeger (‘middeleeuwen’ v.5) en ‘nu’(v.13) en dat geldt niet alleen voor de inhoud.
Ook qua vorm lijkt het wel uit twee verschillende werelden te komen. Kijk maar eens naar die drie keurig
rijmende kwatrijnen waarmee de tekst komt binnenmarcheren. Maar vervolgens slaat de anarchie toe. Als
het gedicht halverwege de titel ‘het stad is open nu’ herhaalt, begint het bijna opnieuw, zo lijkt het. Het
dompelt de lezer onder in het moderne, rusteloze Antwerpen van de 21ste eeuw.
Antwerpen en de poëzie komen elkaar vaker tegen in dit gedicht. Zowel in de Middeleeuwen, waar de stad
eerst ‘een hermetisch gedicht’ heet te zijn, terwijl zes regels verderop ook ‘streng en vormvast was de stad’
de band nog eens onderstreept. Bijzonder is hier het gebruik van een zogenaamde apokoinou, een stijlfiguur
die er voor zorgt dat die drie woorden, ‘streng en vormvast’, óók dienst doen als het slot van de vorige zin:
‘rederijkers schreven nog in rijmen / streng en vormvast’. Door zo’n eenvoudige ingreep wordt de stad nog
steviger met de rederijkerspoëzie vereenzelvigd. En ook het Antwerpen van onze tijd is stevig in de poëzie
ingebed. Meteen in de eerste regel al: ‘het stad is open nu, regels zijn vrij’. Je hoeft je blik maar even over
de rest van de tekst te laten dwalen en je ziet de gevolgen van die vrijheid: ongelijke regels, a-metrisch en
verstoken van eindrijm.
Maar ook al scheurt de vorm het gedicht zichtbaar in tweeën, de inhoud wijst ons nogal pijnlijk op het feit
dat de verschillen tussen toen en nu niet zo groot zijn als wij in onze misplaatste trots wellicht zouden
durven denken. De oude middeleeuwse stad was een bastion met schietgaten als ‘donkere holen in een
kazemat’. Hier kwam je als vreemdeling niet zo makkelijk binnen. De nieuwe omwalling, met de
Kipdorppoort, was in de zestiende eeuw aangelegd om Geldersen en Fransen buiten te houden. Maar in 1865
is de poort afgebroken en kwam er een nieuwe boulevard voor in de plaats. ‘Het stad is open nu’.
De kernregels in het gedicht zijn: ‘er zijn geen poorten meer al lijken / ze soms toch nog gesloten’. Dat is
een wel heel bijzondere paradox. Als er geen poort is, kun je hem ook niet dicht doen, zou je zeggen. Maar
vergeet niet dat we midden in een gedicht zitten. Met woorden kan er heel veel. De oorspronkelijke
Antwerpenaren, de sinjoren, sluiten vreemdelingen nu graag buiten door hun ‘sjaar’. Dat vertaal ik, half
geholpen door Van Dale, maar met “onvriendelijke bejegening”. Vanhauwaert zelf koppelt in haar
toelichting de uitdrukking “Antwerpen is ’t stad en de rest is parking” aan de vermeende arrogantie van de
stedelingen. We zien de opmerking terug in de laatste regels van het gedicht. ‘Het stad’ uit de titel van het
gedicht verwijst daarmee niet alleen “neutraal” naar het plaatselijke taalgebruik, maar ook naar de
ontoegankelijkheid van het verbale bastion.
Wel lief dat het gedicht dan in de laatste regels nog psychologiseert dat in die afstotende ‘sjaar’ toch
eigenlijk een diep, onderhuids verlangen doorklinkt om vooral aardig gevonden te worden.
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EI 226: Joost Zwagerman – Bestaan
Nochtans belijd ik
dat ik, tegen de klippen op,
uiteindelijk in Hem geloof.
Zijn grootste en finale wapenfeit:
Hij is er niet.
Hij is de alomvattende
afwezigheid.
Erg is dat niet.
Ik ben er evenmin.
Dat schept een band.
In zijn voldongen vacuüm
houdt Hij zich uit de aard der zaak
en uit principe blind en doof.
Dat is verdrietig:
men verlangt naar Hem.
Toch is Hij hier.
Dagelijks staat Hij in mij op.
Men ziet dat niet.
Ik kan daar niets aan doen.
Het is Gods rotstreek in een notendop.
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door Pieter van Sterkenburg

Sommige recensenten noemen Zwagerman naar aanleiding van zijn 48 Godgedichten die integraal in de
bundel Verzamelde Gedichten zijn opgenomen, “een mysticus” (Stijn Fens) of “mystiek schrijver” (dr. H.
Blommestijn). Omdat Zwagerman in het Godgedicht Systeem expliciet verwijst naar het plotinisme, is het
interessant het voorliggende gedicht te analyseren vanuit een neoplatoonse, in het bijzonder Augustiniaanse
invalshoek. Bekend is immers dat Plotinus invloed had op het denken van Augustinus van Hippo. Deze
laatste zet in Boek X van zijn Belijdenissen uiteen hoe de innerlijke weg naar het mysterie van het leven en
de kern daarvan, namelijk God, kan worden afgelegd.
Etappes op die spirituele weg zijn onder meer: de paradox van het kennen en ontkennen van God, het
verlangen te worden opgenomen in de tijdloosheid, het verlangen naar een niet-zijn en het tevergeefs zoeken
naar God. We zullen kijken of we deze mystieke elementen in het gedicht ‘Bestaan’ terugvinden.
In de eerste strofe biecht Zwagerman op dat hij ‘uiteindelijk in Hem gelooft’. Hij doet dat ‘tegen de klippen
op’, wat wil zeggen: tegen de stroom in. [Is dat een allusie op de weerstand tegen God in onze
postchristelijke samenleving?]. De eerste versregel opent met het adversativum ‘nochtans’ dat hier als een
belangrijk signaalwoord fungeert. Het refereert aan een tegenstelling die in de eerste strofe niet expliciet
maar wel impliciet aanwezig is, namelijk het niet-geloven in Hem. Die paradox is voor Zwagerman een
voortdurende worsteling. Zij is ook herkenbaar als een horde die – om dichter bij Hem te geraken – op de
mystieke ladder genomen moet worden.
De tweede strofe heeft een exegetische lading. Zwagerman legt de stelling ‘Hij is er niet’ uit. Een uiting die
opnieuw paradoxaal is. Wat Zwagerman vermoedelijk bedoelt, is dat God er wel is maar niet op de manier
waarop wij ons Hem voorstellen. Er zou achter het zinnetje ‘Hij is er niet’ toegevoegd moeten worden: zoals
wij denken dat Hij is. Parallel hieraan zeggen natuurkundigen dat de ons omringende werkelijkheid niet is
zoals wij denken dat zij is. Onze zintuigen schieten namelijk tekort om de echte werkelijkheid te zien.
Daarom wordt die werkelijkheid in wiskundige formules weergegeven. Er is meer overeenkomst tussen
theologie en natuurkunde dan wij denken.
In de derde strofe wordt Zwagerman persoonlijk als hij zegt: ‘Ik ben er evenmin’. Wat verwijst naar zijn
verlangen van een niet-zijn. Of meer Augustiniaans: de hunkering opgenomen te worden in de eeuwige rust
en het eeuwige licht wat in schril contrast staat met het tijdelijke, onbeduidende zijn. De inhoud van deze
strofe lijkt overigens naar een uitspraak van Zwagerman zelf te verwijzen waarin hij zegt: “Nu, de vijftig
voorbij, ben ik ook de schaamte voorbij, d.w.z. de schaamte om in een steeds meer van God los rakende
samenleving het gesprek met God aan te gaan”. Hiermee wekt Zwagerman de indruk kritiek te hebben op de
zelfverheffing van het moderne self-made ego.
In de 4e , 5e en 6e strofe lijkt zich een typisch Augustiniaans fenomeen te openbaren, namelijk het verschil
tussen het weten van God en het kennen van God. Het contrast tussen intuïtie en ratio. Augustinus zegt dat
de mens in het diepst van zijn wezen verlangt naar God: naar eeuwigheid, tijdloosheid en rust. Dat zou een
universeel weten van Gods bestaan zijn, dat aan het kennen van Hem voorafgaat. Zwagerman speurt in de
diepte van zijn geheugen naar die Godservaringen. Hij vindt ze niet. Hij kan er met zijn verstand niet bij.
Toch weet hij dat God ‘dagelijks’ in hem ‘opstaat’ (v17).
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Hoewel niet bewezen is dat Zwagerman Augustinus’ Belijdenissen heeft gelezen, dan wel secundaire
literatuur over hem heeft geraadpleegd, kunnen we op grond van de Eerste Indruk van dit gedicht
voorzichtig concluderen dat er sprake is van mystieke ontvankelijkheid. Een ontvankelijkheid die
geschraagd wordt door voor de mystiek karakteristieke paradoxen. Dat daarin ook elementen uit het
mystieke gedachtegoed van Augustinus van meer dan 1600 jaar geleden herkenbaar zijn, zegt veel over
Augustinus als denker.
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EI 227: Iduna Paalman – Audit
Er bestaat een groep riskmanagers, ik ben er een van. We komen graag
samen in een huis met gematteerde ramen, taxeren de dreigingen, verdelen
ons zorgvuldig over de straten.
Al op de eerste hoek weet ik een schaafwond uit een tegel te schrapen,
een clash uit een auto, een grom uit een hond. Botten bevrijd ik
van hun prematuur gevormde breuken, parkeergarages
van hun diep in de staalconstructies verscholen rekenfouten.
Uit een vrouw verwijder ik het weggaan, uit het kind
de vroegtijdige verlating.
Van wat pijn lijdt en kouvat neem ik de besmetting weg. Ik repareer
wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat.
Kompasnaalden in zakken van traag volgezogen jassen, stikgevaar
in stilstaande adem, de onderstroom in vreemde gangen, sluizen
in manieren van praten
’s avonds rapporteer ik: alles wat misging is voorkomen, alles wat
jankte kan rustig gaan slapen.
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door Peter Swanborn

Iduna Paalmans meermaals genomineerde debuutbundel De grom uit de hond halen opent met het
ijzersterke ‘Audit’, inmiddels wijd en zijd geciteerd. Het gedicht zet de toon voor de gehele bundel. Hier
wordt een gevaar onderzocht, of eigenlijk een hele reeks gevaren, met taal, met bezwerende woorden, terwijl
de schrijver zich terdege realiseert dat ze het gevaar, juist door erover te schrijven, oproept, aandacht geeft,
in leven houdt.
In de eerste regel van ‘Audit’ stelt een naamloze ik-figuur zich voor: ‘Er bestaat een groep riskmanagers, ik
ben er een van.’ Daar bestaat al direct geen twijfel over, hier is een riskmanager aan het woord. In meerdere
recensies werd deze ik-figuur gelijkgeschakeld met de dichter, de dichter als riskmanager. Misschien is dat
zo, maar waarom zou een dichter niet een fictief personage kunnen opvoeren? Een dichter kan toch ook
denken: ik zou wel eens een gedicht vanuit het perspectief van een riskmanager willen schrijven?
Deze riskmanager maakt deel uit van een groep die graag samenkomt ‘in een huis met gematteerde ramen’.
Daar taxeren ze ‘dreigingen’ en verdelen zich ‘zorgvuldig over de straten.’ Dit laatste deel van de
opsomming laat zich lezen als een ‘taken verdelen’, alvorens de straat op te gaan. Er wordt echter ook iets
anders gesuggereerd, namelijk dat alles wat volgt een spel is. Het ‘verdelen ons zorgvuldig over de straten’
kan zich immers, net als de eerste twee delen van de opsomming, binnen het huis met de gematteerde ramen
afspelen. Nergens staat dat de managers daadwerkelijk de straat opgaan, ze verdelen alleen de straten, als
gaat het om een gezelschapsspel, Risk geheten. Het feit dat de dichter voor het woord ‘riskmanager’ heeft
gekozen en niet voor het Nederlandse ‘risicomanager’ versterkt deze suggestie nog eens. Dat de ramen van
het huis gematteerd zijn, duidt er ook op dat ze hun bezigheden liever geheim houden, ze willen geen
pottenkijkers, dat zijn ze zelf al. Opvallend is de veelvuldig terugkerende langgerekte a-klank: bestaat,
graag, samen, ramen, straten.
In de tweede strofe gaat de riskmanager aan het werk. De suggestie dat alles zich binnenshuis afspeelt is de
lezer snel kwijt, zo concreet zijn de beelden. De riskmanager staat op een hoek en weet ‘een schaafwond uit
een tegel te schrapen’ (weer twee maal die lange a), ‘een clash uit een auto, een grom uit een hond’. Het
enige werkwoord hier is ‘schrapen’, dus ook die ‘clash’ en die ‘grom’ worden geschraapt. Of moet de lezer
het werkwoord ‘halen’ uit de bundeltitel erbij denken? De vraag is of de riskmanager hier dreigingen
taxeert, zoals hij in de eerste strofe zelf heeft gesteld. Het klinkt meer alsof hij sporen uitwist. De
schaafwond zit blijkbaar al in de tegel, de clash zit al in de auto. Alleen die grom uit een hond schrapen, dat
klinkt anders. Heeft die grom al geklonken, of wordt hier een dier onschadelijk gemaakt? Monddood?
Deze opsomming van drie elementen wordt nog in dezelfde strofe gevolgd door een opsomming van nog
eens vier elementen, uitmondend in de bijzondere regel: ‘Uit een vrouw verwijder ik het weggaan, uit het
kind/ de vroegtijdige verlating.’ Hier gaat het wel degelijk om dingen die mis kunnen gaan, om dreigingen,
en de riskmanager is er om die dreigingen weg te nemen. Maar waarom doet hij dat? Voelt hij empathie?
Wil hij de wereld behoeden voor dreigende rampen? De gevaren betreffen een vrouw, een kind, gebroken
botten en de eerder genoemde schaafwond, maar ook een auto en een parkeergarage. Voelt de ik-figuur
empathie voor een parkeergarage die op instorten staat? Of gaat het niet om empathie, heeft de riskmanager
een andere drijfveer?
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De derde strofe bestaat uit twee opsommingen. Eerst neemt de ik-figuur een besmetting weg, vervolgens
repareert hij ‘wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat.’ Ook in deze strofe klinkt de
lange a volop: harig, naakt, staat, naalden, traag, gevaar, adem, praten. Opvallend is de punt achter het
woord ‘staat’, halverwege de derde strofe. Het eerder genoemde werkwoord ‘repareer’ zou zich graag laten
verbinden met de nog te volgen kompasnaalden, maar de punt achter ‘staat’ voorkomt dit. Alsof er nu
dingen volgen die zich niet meer laten repareren, de eigenaren van de kompasnaalden zijn echt verdronken,
en ook het stikgevaar en de onderstroom zijn niet te verhelpen. Minstens zo opmerkelijk is het ontbreken
van een punt aan het eind van deze strofe. De ‘sluizen/ in manieren van praten’ gaan nu over in de laatste
strofe: ‘’s avonds rapporteer ik: alles wat misging is voorkomen, alles wat/ jankte kan rustig gaan slapen.’
Ja, het staat er echt en er staat dus niet: alles wat mis kon gaan is voorkomen. Nee, het is allemaal echt
gebeurd. Een risico laat zich misschien nog een tijdje beheersen, maar een ramp laat zich niet voorkomen.
Ieder voorkomen is een illusie. Maar wat heeft de riskmanager dan gedaan? Alleen maar dreigingen
getaxeerd? Daar is hij wel mee begonnen, maar aan het eind rapporteert hij dat er wel degelijk rampen zijn
voorkomen. Heeft hij misschien een poging gedaan om een herhaling van de ramp te voorkomen? En dan
die toevoeging: ‘alles wat/ jankte kan rustig gaan slapen.’ De suggestie is hier dat niet alleen de hond heeft
gejankt, maar ook de verdwenen vrouw en het vroegtijdig verlaten kind. Het ‘kan rustig gaan slapen’ klinkt
als een bezwering, die bij deze lezer al snel een ‘dus niet’ reactie oproept.
Terug naar het begin, naar de titel: ‘Audit’. Ik ben geen specialist op het gebied van audits, maar de audits
die ik ken, betreffen het bezoek van een buitenstaander die komt kijken of alles binnen een organisatie wel
naar wens verloopt. Iemand die komt controleren. Is dat hier het geval? Zo iemand heet een auditor, als ik
het goed heb, en geen riskmanager. Een auditor neemt waar, beoordeelt, zet vervolgens een riskmanager aan
het werk.
Toch heet het gedicht ‘Audit’ en niet ‘Riskmanagement’. Maar wat is dan de ‘audit’ in dit gedicht? De
samenkomst van de riskmanagers? Het bevrijden, het verwijderen, het repareren? Het rapporteren in het
slot? Of duidt de titel op iets anders? Is het misschien de riskmanager zelf die een audit ondergaat? Zijn
verwoede pogingen om te laten zien hoe goed hij zijn werk verstaat, wijzen in die richting. In dat geval is
het de goede man helemaal niet om empathie te doen, hij wil zich alleen maar tegenover zijn collega’s
bewijzen. Het is allemaal bluf, een spel, al is het misschien een ander spel dan we in het begin dachten. Geen
gezelschapsspel voor een regenachtige winteravond, maar een spel waarbij letterlijk veel ‘op het spel’ staat.
De riskmanager moet zijn eigen hachje redden en dat kan hij alleen doen door de hele wereld te redden. Of
op z’n minst door te doen alsof. (Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze klankgevoelige dichter alleen maar
voor het woord ‘audit’ heeft gekozen vanwege de ‘au’ die bij alle rampen, groot of klein, hoort. Of moeten
we ‘audit’ lezen als ‘au dit’, quasi Frans voor: ‘hij zegt au’? Nee, dat is echt te ver gezocht.)
De kracht van dit gedicht zit in de meerduidigheid. Is de riskmanager te vertrouwen of niet? Brengt hij echt
risico’s in kaart of is hij alleen maar met zijn eigen carrière bezig? Het is alsof ook hij wel weet dat de
maakbare samenleving een illusie is, de geschetste veiligheid een schijnveiligheid. Hij brengt het alleen
anders, hij wil immers geen slechte beoordeling. En de lezer, heeft hij iets aan zo’n riskmanager, durft hij op
hem te vertrouwen? Of neemt deze riskmanager juist ieder gevaar, ieder risico, en daarmee ook iedere vorm
van vreugde en geluk weg? Niemand wil verlaten worden, maar als de prijs voor rustig slapen is dat je nooit
meer mag janken, dan weet ik het nog zo niet.
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EI 228: Anna Enquist – Naar beneden
Vanaf veilige hoogte inzoomen op de kleine
omheinde ruimte, met angst voor de landing.
Onder de vijgenboom vervliegt de bezwete
schim van het kind tot een onverschillige leegte.
Struiken als doorgegroeid kapsel rond een oud
gezicht. Geen welkom, geen woord. Bestemming
bereikt. Nu thuisraken. Afleiding afschudden.
Liggen, niet op je rug met die hemel voor ogen
maar tegen de grond, mond en neus in aarde. Voel
nu eindelijk eens wat hier stierf, hier bestond.
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door Jeroen van den Heuvel

Ik ga altijd op zoek naar de eigenheid van een gedicht.
Daarom plaats ik het liever niet in de bundel waarin het staat, in het oeuvre of het leven van de dichter, in
een ideologie of filosofie, in een literaire stroming. Daarmee benadruk je juist het niet-eigene van het
gedicht.
Kan poëzie-analyse helpen om dichter bij het eigene van een gedicht te komen? Met zo’n analyse kijken we
naar een gedicht vanuit de kennis en ervaring over poëzie die we in de literatuurgeschiedenis hebben
opgedaan. Bij dit gedicht gaan we het dan hebben over vijf tweeregelige strofen. Over enjambementen. Over
die slepende ei-klank in de eerste strofe, die aansluit bij de ‘vij-‘-klank aan het begin van de tweede strofe.
Over de korte i-klank in v4. Over alliteratie. Over het eindrijm ‘bezwete’ (v3) / ‘-e leegte’ (v4) dat iets
sterker is dan alleen klinkerrijm door de t-klank.
We kunnen het hebben over werkwoorden. Die heeft dit gedicht zo veel en toch zo weinig persoonsvormen.
Moeten we het gedicht daardoor vooral registrerend lezen? De tweede strofe doet vermoeden van wel. Maar
misschien kunnen we het ook lezen als dwingend imperatief? Daarvoor spreekt het gebruik van de
gebiedende wijs in de laatste strofe.
En hoe zit het eigenlijk met werkwoordstijden? Klopt het dat we van tegenwoordige tijd naar verleden tijd
gaan? Loopt dat synchroon met het ‘inzoomen’ van een ‘hoogte’, een open plek zien, en tenslotte met je
‘mond en neus in aarde’ belanden?
Zo’n analyse legt een ‘leegte’ bloot. Een leegte die iedere lezer kan vullen met de eigen ideeën, gevoelens,
gedachten. Hier komen we van analyse naar interpretatie. Analyse is objectief, interpretatie is subjectief.
Bij interpretatie kunnen we denken aan voordracht, analoog aan bijvoorbeeld de interpretatie die een pianist
geeft van een sonate van Beethoven. We kunnen ook denken aan beschouwing, zoals dit stukje.
Dit gedicht benoemt de ‘leegte’ expliciet, maar als ik dat aangrijp om mijn eigen ideeën over poëzie-analyse
en -interpretatie op dit gedicht te projecteren, dan negeer ik de eigenheid van het gedicht natuurlijk ook.
Ik kan wel aangeven dat het gedicht aanleiding geeft om het te interpreteren als een gedicht over het lezen
van poëzie. Daar lijkt het ‘inzoomen’ immers op. Het gedicht noemt ‘woord’ expliciet. Het geeft expliciet
instructies aan de lezer. En wat was het dat ‘hier bestond’? Toen de inkt nog niet droog was en de auteur nog
bezig?
Dan ben ik bezig om over de contouren van de ‘leegte’ te strijken. Ik probeer niet tot een enkele sluitende
interpretatie te komen. Dus strijk ik ook andere kanten op, heb het over meerdere mogelijke interpretaties. In
het geval van dit gedicht bijvoorbeeld over drones en oorlog, over de dood van een kind, over cultureel
verlies, over ecologisch verlies, over back-to-the-roots, religie vs wetenschap. De ene mogelijkheid wordt
sterk ondersteund door wat er in het gedicht staat, een andere mogelijkheid is misschien wat ver gezocht.
Maar alles bij elkaar schetsen ze de contouren van de interpretatieve ‘leegte’, de ‘ruimte’ die er is tussen wat
er feitelijk staat en wat dat allemaal kan betekenen. En in die contouren denk ik de eigenheid van het gedicht
te kunnen vinden.
Als er überhaupt zoiets bestaat als de eigenheid van een gedicht.
ooteoote.nl

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

82

EI 229: Cees Nooteboom – Op de langste weg
Op de langste weg liep ik, de weg
die nergens heen gaat. Spelonken, een leeg landschap
met kleuren van zand en stro. Anderen liepen
met mij mee, vrienden, broers, geliefden
en steeds namen zij afscheid, sloegen linksaf
of rechtsaf, verdwenen als schimmen,
elk voor zich eenzaam. Ze keken niet om, ze
kenden hun doel, ze trokken rechte lijnen
in de leegte. Ik zag ze gaan, de mensen
van mijn leven, ze liepen langzaam uit mijn
en hun eigen bestaan. Ik bedacht ze zo lang
ik ze nog zag, hoorde van ver hun stemmen,
geluiden van lucht.
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door Pieter van Sterkenburg

De ik-figuur loopt ‘op de langste weg’. In eerste instantie is het alsof er sprake is van een echte weg, een
weg waaraan geen einde komt. Een weg ook die steeds verder van stad en dorp wegvoert naar rotsig gebied.
Het landschap wordt steeds leger. Aarde en gewas verschroeien er tot ‘zand en stro’. ‘Spelonken’ verwijzen
naar diepe scheuren, spleten in rotsen en onderaardse grotten en krochten. Het is alsof het leven er
verdroogt, ophoudt te bestaan. Het landschap wordt er desolater en macaberder door. De ‘langste weg’ die
hier wordt bedoeld, is de levensweg.
Ooit was er op die weg leven en vertier. Eén voor één gingen dierbaren: – ‘vrienden, broers, geliefden’ – na
langere of kortere tijd echter hun eigen weg. Ze verdwenen als schimmen in de nacht. En schimmen doen
denken aan het schimmenrijk, aan de dood. De levensweg is in letterlijke zin voor iedereen ook een
doodlopende weg. Een weg die alsmaar onbegaanbaarder en stiller wordt: alleen, met de dood nog als gezel.
Opvallend hierbij is dat de lengte van de 3e zin in het gedicht 4 versregels omvat. Is dat omdat aan het begin
van de route de weg, omringd door vrienden en geliefden, nog oneindig lijkt?
De tijd in het gedicht is de onvoltooid verleden tijd. Het is echt allemaal voorbij, maar het leven is nog niet
voltooid. De metgezellen van weleer blijken niet meer om te kijken. Zij ondergaan het zelfde lot als de ikpersoon. Straight on, linea recta koersen zij af op hun doel. De dood staat hen geen omleiding van of
afdwaling op die weg toe. Ze gaan net als de ik-figuur de leegte in. In eenzaamheid, want ook zij lopen
alleen uit hun bestaan weg.
In het gedicht staan veel werkwoorden die als connotatie het einde van relaties en vriendschappen in zich
dragen, zoals afscheid nemen, verdwijnen, niet omkijken, [weg]lopen uit en nog van verre stemmen horen.
Ze benadrukken het onvermijdelijke lot dat de mens wacht. Mooi daarbij is het enjambement in v8 en v9.
Een ieder trekt zijn eigen spoor, kent zijn ‘eigen doel’ dat uiteindelijk eindigt ‘in de leegte’. Een
enjambement met een paradoxale ondertoon.
In de laatste strofe “bedenkt” de ik-persoon ‘de mensen van zijn leven’. Hij had ook gewoon kunnen
schrijven dat hij aan al die mensen terugdenkt. Met “bedenken” wordt gesuggereerd dat hij over al die
mensen peinst, fantaseert en dat hij ze iets wil (of zou hebben willen) meegeven dan wel wil nalaten. De
betekenis van “bedenken” gaat dus dieper dan louter terugdenken aan.
De langgerekte a-klanken in de laatste 6 versregels bewerkstelligen hierbij een retarderend effect door het
interstrofale verband tussen ‘eenzaam’, ‘bestaan’ en ‘langzaam’.
Tussen de derde strofe en laatste versregel is een extra witregel opgenomen. Qua ruimte neemt de ik-figuur
dan al afstand van die verre stemmen die nog nauwelijks hoorbaar zijn en die uiteindelijk wegsterven in
‘geluiden van lucht’. En dan zijn we weer terug in het luchtledige, in de ’leegte’ die ons allen wacht.
Nooteboom manifesteert zich in dit gedicht eerder als beschouwer dan als dichter. Hij evoqueert en alludeert
voortdurend; maakt gebruik van traditionele metaforen, zoals het voorstellen van de levensgang als een
lange weg. Hij zet diepere, universele dimensies op scherp: de leegte, de dood, de existentiële eenzaamheid
en het voorbijgaan, zoals Bloem dat ooit treffend verwoordde: “Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.”
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EI 230: Lucas Hirsch – Gentrificatie-pacificatie
Moegestreden een satirische aanklacht in de vorm van een gedicht tegen
de heersende klasse geformuleerd waarin ik voorstel arme kinderen aan de
rijken te voeren om de groeiende armoede te bestrijden. Ik doe een bescheiden voorstel aan de blanke, blonde bikramyogabakfietsmoeder met een oneindige ontevredenheid op het gelaat om vrede te sluiten. Ik vraag haar of
het een daad van radicale bourgeoisie is als ze denkt dat ze overal voorrang
heeft, of de verfraaiing van de wereld voor haar alleen in het voortduwen
van blonde kinderen is gelegen, of ze vrouw is van, te veel wil hebben om
ruimte te kunnen geven. Ik vraag haar, wie fietst jou van a naar b? Waar is
vader, waar moeder, waar je managende man? Aan de hipster vraag ik, zie je
de ironie van je eigen bestaan dan niet? Met je been there done that-attitude
terwijl je niet verder dan je Instagramaccount komt. Waar is de verwondering? Irony is the killer in us all. Aan de influencer vraag ik wie je bent als je uit
emoties van anderen bestaat. Je hebt een pixelige persoonlijkheid. Welke
ik is autonoom? Ik vraag de superfoodfetisjist, ligt de daad van je radicale
burgerlijkheid in het eten van vogelvoer? In het najagen van de genatuurde natuur? Aan de vintagelifestylewinkelverkoopster vraag ik, waar ligt de
grens van het globaal georiënteerde kapitalisme dat je zo wuft door je winkel laat waaien? Waar de horizon? Aan de hip geklede managers op de vrijmibo vraag ik, waar is je vrije hart? Waar de geest die moet waaien? Is het gelukt om het draagvlak voor experiment en vernieuwing uit de maatschappij
te managen? Past iedereen eindelijk in een org chart? Is een mens kleiner te
krijgen? Aan de reclamelui die het credo creatief kaapten, verkrachtten, het
als een gevangene van religieuze fanatici de kop afhakten, en het product als
botergeile cultuur over de globe uitsmeerden daarbij kunstenaars verstikkend achterlatend tot wanhoop dreven, vraag ik, wat ben je zonder MacBook
Pro? Haal eens adem. Het huizen bezittende prinsenkind vraag ik waar mijn
dochter moet wonen. Of hij geen schaamte kent. Tegen de achterdochtige
dorpeling zeg ik, wees als het piepkuiken dat zich een weg door de eischaal
pikt. Aan de kunstenaar vraag ik niets. Kunst is geen daad van burgerlijk verzet. Vergeet niet dat alles kunst is vandaag de dag. Dat alle kunst vandaag
de dag vergeten wordt. Radicale bourgeoisie anno nu is doodgaan aan de
gedachte kanker te krijgen, top-down gemanagede spreadsheetobesitas,
in gentrificerende achterstandsbuurten zzp’er-laptopvergaderingen in baristabarretjes beleggen, is talkshowtafelboekenpanelprietpraat, de participatiemaatschappij, de constitutionele monarchie, humanistische apathie,
bancaire zelfreguleringsmaatregelen, een oudtestamentische god is liefde
slachtpartij, fakenieuwsnieuws, vrije-uitloopeieren, schone brandstof,
deradicaliserende radicalen, euthanasie op euthanasie, calvinistisch snobisme, het ego dat zich als een klotsende waterzak in het lichaam manifesteert,
het noodzakelijke kwaad. Er is geen adem meer. Ik annuleer de toekomst. De
bourgeoisie is dood, lang leve de bourgeoisie!
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door Danny Dobbelaere

Lucas Hirsch ontleedt in ‘Gentrificatie-pacificatie’ – op meedogenloze wijze – de ‘radicale bourgeoisie’:
‘Radicale bourgeoisie anno nu is doodgaan aan de gedachte kanker te krijgen, top-down gemanagede
spreadsheetobesitas, in gentrificerende achterstandsbuurten zzp’er-laptopvergaderingen in barristabarretjes
beleggen, is talkshowtafelboekenprietpraat, de participatiemaatschappij, de constitutionele monarchie,
humanistische apathie, …’
Door het gebruik van soms gekke neologismen, woordstapelingen (zoals in de Duitse taal), overheerst de
ironie, het sarcasme en de relativering (‘bikramyogabakfietsmoeder’, ‘vintagelifestylewinkelverkoopster’,
…).
Hirsch is hard en nietsontziend. Hij omschrijft deze tekst als een ‘satirische aanklacht in de vorm van een
gedicht’. Deze lange litanie is wel een heel breed uitgesponnen (proza)gedicht. Het kan ook pamflet, tirade,
anti-ode of aanklacht zijn.
De titel lijkt te suggereren dat hij naar een verzoening streeft met die ‘bedreigende’ nieuwe klasse van
(pseudo)linkse goedverdieners die het heft en de stad in handen nemen.
De tekst is een cumulatie van termen, verwensingen, verzuchtingen, aanklachten, …
Wat/wie IS die ‘radicale bourgeoisie’ precies? In historische termen spreken we over de bourgeoisie als de
bezittende klasse, tegenover de proletariër, de niet-bezittende.
Anno 2020 is de bourgeoisie – volgens Hirsch – de zogezegde linkse goedverdienende klasse van
intellectuelen, managers, digitale humanisten, …
Hij richt zich tot een aantal categorieën, bevolkingsgroepen, zoals:
De ‘influencer’, de ‘superfoodfetisjist’, de ‘hip geklede manager’, de ‘hipster’, de ‘dorpeling’, de
‘kunstenaar’, … Hij stelt hen existentiële vragen. Aan de influencer: ‘Welke ik is autonoom?’ Aan de
hipster: ‘Zie je de ironie van je eigen bestaan dan niet?’ Aan de hip geklede managers: ‘Waar is je vrije hart?
Waar de geest die moet waaien?’
Vooral dus die al dan niet progressieve middenklasse vormt de nieuwe voorhoede, de mensen die het
gemaakt hebben, die er toe doen: zij bepalen de trends, de teneur, de heersende waarden. Zij imponeren,
bezetten de steden en de digitale fora.
De teneur is dat creativiteit, originaliteit, authenticiteit gekaapt zijn door een verhipte, geglobaliseerde,
‘gemanagede’ samenleving. De kunstenaar is marginaal geworden en gerecupereerd (‘Vergeet niet dat alles
kunst is vandaag de dag.’). De kunstenaar is misschien de nieuwe proletariër…
De typografie / het zetwerk van dit gedicht is niet zo overtuigend. Deze tekstmassa kan je beter wat
transparanter en opener zetten. Dus niet als een monolithisch tekstblok, maar in lossere regels (wat meer
‘gedichtachtig’). Nu staat het te vol, het is een opeenstapeling van ideeën en woorden.
Als lezer kan je letterlijk niet meer ademen (nochtans: ‘haal eens adem’ en ‘er is geen adem meer’). Deze
tekst is letterlijk adembenemend, bezwerend, bevragend en onthutsend.
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EI 231: Antoine A.R. de Kom – Auto-da-fe
I
IJl verspreidt de warrelende vuile sneeuw
doodstil haar vermaledijde mare
dat ik dorre lispelende palmen
ombreng in bevroren bos. En pluim
na kruin laait bruisend op,
verwaait nu weer tot wolken sneeuw zo grijs als as.
Mijn ara vlucht: er snerpt rond rook een kille
werveling van kleuren krassend door de grauwe lucht.
Sneeuwig dempt wat as is elk gerucht.

II
Beducht kras ik op resten beenhard purperhout
mijn blanke verzen – zwart blijft walmen dik
de rook, ik hoor mijn ara krijsen langs weer zotter
praat van vonk en vlam, onzegbaar offer onzin
waarbij bast & stam & blad verzengen
nu sneeuw steeds dichter assig dwarrelt, opstuift, valt.
Sprakeloze palmen wuiven nog geruisloos brandend na.
En dooi. Verlokt door vuur: mijn ara gloeit.
Smolt sneeuw tot as. Een laatste smeulend woord. Gekras?
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door Remco Ekkers

“Een autodafe (Portugees: auto da fé, daad van geloof (…)) is een ritueel van penitentie van door de
inquisitie veroordeelde ketters en afvalligen. De term Auto de fe betekent in het oud-Spaans handeling van
(het) geloof en is afgeleid uit het Latijnse Actus Fidei. De term wordt vandaag de dag vooral geassocieerd
met de brandstapel waarop mensen werden gedood wegens ketterij.” (Wikipedia)
Er zitten veel tegenstellingen in het gedicht: vuur en kou, leven en dood, kleur en grijs, geluid en stilte,
blank en zwart. Sneeuw en as lijken op elkaar.
In de tweede strofe van één regel introduceert de ik ‘lispelende palmen’. Palmen associeer je met tropen,
maar er zijn ook palmen in Spanje en Portugal. De ik brengt de lispelende palmen om ‘in bevroren bos’. De
palmen spreken nog. Je kunt denken aan een jeugd waarin de palmen nadrukkelijk aanwezig waren en ook
aan een verleden waarover de ‘dorre’ palmen ‘lispelen’. Zij zijn dood en toch niet.
Het bevroren bos hoort in het koude noorden, maar je kunt het ook lezen als een verzameling zwarte letters
op papier. De herinnering is bevroren in woorden. Maar: ‘En pluim / na kruin laait bruisend op,’, dat wil
zeggen dat het verleden weer oplaait. En vervolgens weer verwaait. De kleur blijft grijs.
De kleurige papegaai vlucht: er is een werveling van kleuren (in een tropisch land) en gekras van vogels,
maar dit alles wordt gedempt door de ‘as’.
Wat doet dat met de ik? Hij is ‘beducht’ en schrijft op hard hout zijn ‘blanke verzen’, dat wil zeggen:
gedichten zonder vaste strofebouw of eindrijm of metriek. Wel is er natuurlijk het ritme. Dat is hamerend,
wat past bij het krassen op het harde hout. Het verleden blijft duister. De verschrikking van het vuur en de
rook is niettemin nadrukkelijk aanwezig. De ‘ara’ krijst. De medeklinkers geven dit alles goed weer:
krassen, krijsen, beenhard purperhout, beducht, vonk en vlam, bast, stam, blad, smolt, smeulend. Ook de
klinkers zijn van belang: de korte a, de korte o, de ui.
Het offer is ‘onzin’. Wat kan de dichter doen? Schrijven. Is het slechts ‘gekras’?
Het hele gedicht is een rituele verbranding, waarvan de zin onduidelijk is. Een ‘offer’? Gruwelijk, maar het
moet gebeuren. Het verleden moet in woorden worden ondergebracht.
De taal en de woordkeus doen denken aan H.C. ten Berge en Rein Bloem. Hans Groenewegen wees in zijn
bespreking van de bundel op het volgende: “De thematiek van een geproblematiseerde subjectiviteit plaatst
Antoine A.R. de Koms poëzie in de modernistische traditie. De onoplosbare vreemdheid die het subject in
zichzelf aantreft, kan met Rimbauds zinsnede ‘ik is een ander’ worden aangeduid. De tekst van het gedicht
krijgt zo een autonome status. De Koms gedichten moeten zich thuis voelen in de traditie van Rimbaud en
Mallarmé.”
Natuurlijk word je bij de interpretatie geholpen door de achtergrondgegevens van de dichter. Hij is een
kleinzoon van de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom, die in deze tijd (juli, augustus 2020) sterk in de
belangstelling staat. Hij heeft een deel van zijn jeugd in Suriname doorgebracht; kende zijn grootvader niet,
maar werd wel geconfronteerd met zijn afwezigheid en de armoe in het gezin van de grootvader. De dichter
is een mesties, kind van een blanke moeder en een Surinaamse mulat. Hij verwijst in een van zijn gedichten
naar zichzelf als “kwart zwart”, een man met een “blanke negerhuid”. De frase ‘mijn blanke verzen’ in dit
gedicht krijgt hierdoor een extra betekenis.
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EI 232: Adriaan Krabbendam – De wrede moeder
De aarde, die aan alle kanten barst en breekt
en van hel en vuur en lava preekt,
trekt haar schouders op bij wie ze treft
wat dapper leeft en bij haar doen verbleekt.
Wij wonen op een mijnenveld
van zin en reden vrijgesteld,
steeds enger ’t erf waarop men sterft
geen waarde of hoop, geen mens die telt
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door Pieter van Sterkenburg

Dit gedicht gaat over de wreedheid van de aarde. En dat is een heel ander beeld dan wij doorgaans
voorgeschoteld krijgen, namelijk de aarde als voedzame moeder. Is hier sprake van een keuze tussen twee
extremen: die tussen een zorgende moeder en een wrede moeder? De komma in de eerste versregel lijkt
daarover uitsluitsel te geven. Dit leesteken geeft aan dat er sprake is van een bijvoeglijke bijzin.
In dit geval een uitbreidende bijzin, die best weggelaten kan worden. Gemeend wordt dat de aarde “wreed”
is, óók zonder bijzin. We hebben dan te maken met een door de dichter geponeerde grondstelling. Vóór ons
ligt een voorbeeld van axiomatische poëzie.
Rijk in de eerste strofe is het spel van klanken. In het oog springend is de alliteratie ‘barst en breekt’ met
daarin prijkend de fraaie metathesis van de rollende ‘r’. En dan het mannelijk eindrijm in v1 en v2, ‘breekt’
versus ‘preekt’; stoer slagrijm met louter een fluwelen verschil in stemhebbendheid. Ook de plastiek is
bloemrijk, zoals de opsomming ‘hel en vuur en lava’ in v2, die de genadeloosheid van de aarde accentueert.
De dichter wijkt hier af van de welbekende Bijbelse trits: hel, vuur en verdoemenis. Verdoemenis wordt
‘lava’ en klinkt heel aards maar is mooi gekozen omdat het opgevat zou kunnen worden als de aardse
vervulling van een Bijbelse straf. De gepersonifieerde, onverschillige ‘aarde’ is een levensgevaarlijke en een
op elk moment uitspatbare vuurbal die zich totaal niet druk maakt om wie zij daarbij raakt.
Niet onvermeld mag blijven het strakke metrum. In versregel 1 is sprake van een zesvoetige jambe die na
het beklemtoonde, opsommende en nevenschikkende voegwoord ‘en’ in v2 wordt gecontinueerd. Daarna
verandert in v3 het metrum in een trocheïsche versmaat, die vooral bij het beklemtoonde ‘op’ een extra
dimensie krijgt. v4 daarentegen is weer jambisch. Krabbendam toont zich in het eerste kwatrijn van dit
oerboslied bekwaam in het hanteren van traditionele verstechnieken. En dat lijkt een contradictio te zijn;
juist in voorwereldlijke liederen zouden we eerder een metrum en rijm van kronkel en wonkel dan van straf
en strak verwachten. Immers, de aarde was toen nog woest en onontgonnen.
In de tweede strofe verschuift het perspectief van de 3e persoon enkelvoud naar de 1e persoon meervoud.
Was in de eerste strofe nog sprake van een gepersonifieerd subject, in dit kwatrijn wordt gesproken over
echte subjecten, over mensen, over onszelf. Het wordt duidelijk dat de plek waarop wij wonen een
‘mijnenveld’ is. Levensgevaarlijk dus. We leven op een ‘erf’ waarop het alsmaar ‘enger’, zeg maar
angstaanjagender wordt en waarop elke hoop op beter en elke menswaardigheid is opgehouden te bestaan.
Een plek waarop niet op een mensenleven meer of minder wordt gekeken. Opvallend is overigens dat de
dichter in v7 opeens van ’wij’ overstapt op ‘men’. Hebben we hier te maken met een inconsist
lezersperspectief? Dit is te billijken indien we het onbepaalde voornaamwoord ‘men’ opvatten als een
verwijzing naar de ontmenselijking die ‘de wrede moeder’ zich aanmeet jegens het door haar gebaarde
leven.
In v6 krijgt ‘mijnenveld’ een cryptische duiding in de vorm van de achtergestelde, bijvoeglijke aanvulling
‘van zin en reden vrijgesteld’. Het ‘mijnenveld’ is ontdaan van elke elementaire verantwoording en
zingeving. Wel rijst de vraag of we hier ‘mijnenveld’ letterlijk of figuurlijk moeten interpreteren. In het
eerste geval is het toch de mens zelf die zijn voortbestaan bedreigt en niet de aarde.
In deze tweede strofe is er ook weer sprake van strakke, jambische versvoeten en een afgemeten mannelijk
eindrijm. Leggen we de link naar ‘mijnenveld’ dan nemen we een discrepantie waar. Worden we als lezer in
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positieve zin “geraakt” door de strak geordende, metrische en rijmende vorm van het kwatrijn; op het
mijnenveld dat kriskras en ongerijmd bezaaid ligt met explosief materiaal, worden we door aanraking van
menselijke voeten juist in extreem negatieve zin “geraakt”.
De titel van de bundel Liederen uit het oerbos doet denken aan een bekend gedicht van Slauerhoff:
Voorwereldlijk landschap. Een van leven krioelend landschap waarin oeroude, verloren maar op zich
schuldloze tijden nog als verre echo’s opklinken. In ‘De wrede moeder’ klinken vooral klanken die niet
oeroud en schuldloos zijn maar die eerder de opmaat vormen voor een nieuw gezang. Een wrede godenzang
die de toon zet van een vertoornde en wraakzuchtige moeder aarde. Klanken van een bitter lied dat in het
licht van de eeuwigheid nog maar net begonnen lijkt te zijn.
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EI 233: Friederike Mayröcker – Sensorium etc. (fragment)
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door Harry van Doveren

Er is veel geschreven over de poëtica van Friederike Mayröcker: Autonoom, vrij vult zij het wit. Beeld na
beeld schiet oer-drift-lustig door haar hoofd. Zoekend vindend, dan weer verder. Jong als zij is,
onbekommerd onnavolgbaar. Haar stem woont in de beelden, de beelden wonen in haar stem. Welke
ingewijde volgt nauwkeurig wie zij is?
Mijn eerste indruk volgt deze schets in grote lijnen. Toegegeven. De teksten van anderen bevooroordeelden
mijn eerste indruk van dit fragment en vrijwel alles wat daar in de prachtige bloemlezing Sensorium etc. aan
vooraf gaat. Wat nu?
De gewaardeerde Gaston Bachelard leerde mij een eerste indruk in twijfel te trekken.
Daarom nogmaals – fail better – een tweede eerste indruk vanuit een Bachelard-achtig perspectief: het
fragment gelezen als een ruimte, bijvoorbeeld een cel – een gevangenis van haar geestelijke persoon – “ach
mijn hersenen – gedichten” (cf. sensorium, p132).
Een ruimte, gevuld met haar hele wedervaren, met intieme hoekjes, spleten, zolders, kelders, alles
onmetelijk groot en zo diep als de zee. We horen door de muren heen. Woorden, associaties, kort de duur
ervan, voortdurend aangespoord – zij kan niet anders, er is meer, en na alles nog meer. Een spoor nalatend
van onafgewerktheden, stofvlokken onder trappen.
Om met Hugo Ball te spreken, haar taal, een scheppend orgaan, is misschien stuk, maar het
uitbeeldingsproces lijdt er niet onder. Sterker nog, het lijkt erop dat haar scheppende vermogen er juist door
wint.
Vanuit dit perspectief kan het fragment een uitdrukking zijn van een kloostercel waarin zij middels ascese
haar geest, het woelige, wat haar duizelt onder het woordje ‘ach’, beteugelt. Stil. Twijfel.
Lees het fragment nogmaals, nu formeler: De woorden incluis al haar typografiën. Apostrofs, cursieven,
kapitalen, = gelijkteken, koppelteken, minteken, afbreekteken, ligamenten, inspringingen, de consequente
spatie voor een dubbele punt, punten, stippen. Elk typografisch element voegt meerduidigheid toe aan haar
poëzie; gebruikt zij bijvoorbeeld een “1” dan is dat relevant: “1” is minder vrijblijvend dan “een”.
Essentiële onderdelen van het fragment laten zich niet hardop lezen. Een voordracht van dit fragment op de
bühne lijkt me onmogelijk. Neem nou bijvoorbeeld de laatste regel, die niet eindigt bij neer. Hoe laat je dit
fragment eindigen zonder de ‘.’ ook daadwerkelijk als punt uit te spreken?
Kortom, mijn tweede eerste indruk is dat dit fragment alleen zwijgend gelezen, gesavoureerd, kan worden.
Terwijl ik aan de machine zit (prachtig beeld van haar trouwens: aan de machine zitten) denk ik aan mijn
werk in een akoestisch dode kamer. Ik kon er mijn bloed horen stromen.
Het is misschien daarom dat ik graag wil denken dat Mayröcker met dit akoestisch dode fragment haar bloed
luidkeels wil laten spreken.
Friederike Mayröcker: een dichter die mij inspireert.
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EI 234: Poppe Laars – Nicht LaBot
zij haalde nooit de negen maanden,
daarvoor hing haar licht te laag.
vaak stond ze acht uren aan
een boom gebonden als kind van drie
wel te verstaan.
niet de klompenmaker maar het werpdier
was de zwavelbron die maar
niet wilde opdrogen en die
haar haar haar
liet helmen als soldaat van oranje,
klaar voor die enkele reis
vriesland
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door Jan de Jong

Dit korte gedicht van Poppe Laars (pseudoniem van Ruud Poppelaars) handelt op het eerste gezicht over
iemand die een tamelijk deprimerend leven heeft (gehad). Het is een vrouw (‘zij’ v1) die zich door het
gedicht gekoppeld ziet aan allerlei negatieve beschrijvingen: het sterk symbolische aantal van ‘negen
maanden’ dat zij nooit haalde, ‘haar licht’ dat ‘te laag’ hing, ‘het werpdier’ dat ‘een zwavelbron’ was en
vooral natuurlijk dat schrijnende beeld van een driejarig kind dat ‘aan een boom gebonden’ staat. Je snapt
dat iemand na zo veel ellende weg wil, desnoods naar een ijskoude plek als ‘vriesland’.
Rijst meteen de vraag wie deze betreurenswaardige vrouw is – of waar ze symbool voor staat. Feit is dat het
gedicht op tenminste twee plaatsen naar een geboorte, en dus naar een scheppingsproces verwijst: ‘negen
maanden’ (v1) en ‘werpdier’ (v6), terwijl ook een ‘zwavelbron’ (v7) weliswaar niet al te fris ruikt, maar
toch hoe dan ook zeker een ‘bron’ is. Is ze een vrouw met barensproblemen? Is ze een kunstenaar in wie het
meest sombere komt bovendrijven in haar scheppingsdrang? Of ontbreekt het haar daar juist heel pijnlijk
aan? Of is zij misschien de kunst zelf die worstelt met haar eigen onvermogen?
Ook raadselachtig is de mooi ambigue titel van het gedicht. Als ik af ga op de omliggende gedichten die
titels meevoeren als “Tante Ida”, “Stiefoom Max” en “Buurman Dimitri”, zal ‘Nicht LaBot’ wel naar een
familierelatie verwijzen. Dat is de weg van de minste weerstand, nietwaar? Maar desondanks lees ik hier
ook de minder voor de hand liggende mogelijkheid ‘Nicht (niet) LaBot’ in. Sterker nog, zonder de
belendende teksten zou dat waarschijnlijk zelfs wel mijn eerste keuze geweest zijn. Maar dan nog: of het nu
om een Nederlandse ‘nicht’ gaat, of om het Duitse “niet”: beide voeren ze naar de hindernis die ‘LaBot’
heet.
Ik stuit hierbij op een esthetisch dilemma. Het is namelijk precies deze raadselachtigheid die de titel een
haast magische schoonheid geeft, zoals een gebed of een toverspreuk dat doen. De paradox is daarbij dat ze
geen van tweeën werken, maar dat dat ze nu juist zo aantrekkelijk maakt.
Toch wil ik nog even verder op zoek, op het gevaar af dat de ontdekking van ‘LaBot’ het gedicht veel van
zijn schoonheid ontneemt. Het gedicht staat in de bundel in de afdeling “Op zoek naar voor-zang”. Zijn deze
gedichten, en dus ook ‘Nicht LaBot’ de na-zang van grote voorbeelden? Ja dus. De bundel verraadt zijn
bronnen op twee manieren. Allereerst staat er achterin, in een soort van verantwoording: In de gedichten in
het deel “Op zoek naar voor-zang” is materiaal gebruikt van de dichters en schrijvers naar wie verwezen
wordt of parodieën daarop. Het is natuurlijk een beetje flauw om zo’n verantwoording bij je analyse te
betrekken. En dan nog, wat weten we nu? LaBot zal dus wel een – mij vooralsnog onbekende – schrijver
zijn.
Maar gelukkig is er relevantere informatie voorhanden. Onder ieder gedicht in deze afdeling staat namelijk
een QR-code, die, gezien de plaats onderaan de bladzijde, deel uitmaakt van het gedicht. Bij ‘Nicht LaBot’
hoort een oud filmpje waarop dichteres Ina Bot (1963-2004) haar gedicht “Het licht hangt laag” voorleest.
Bot maakte op veertigjarige leeftijd een einde aan haar leven, ‘klaar voor die enkele reis / vriesland’.
Hoewel de cirkel hiermee rond lijkt, roept ‘Nicht LaBot’ toch nog enkele nieuwe vragen op. Eerst een heel
concrete: hoort het gedicht Het licht hangt laag van Ina Bot eigenlijk niet gewoon bij ‘Nicht LaBot’? Door
de QR-code stáát het er in feite wel onder. Is zo’n code evenveel waard als een gedrukte tekst? Wie het
weet, mag het zeggen.
Maar juist door dat filmpje onder die code stelt het gedicht nog een andere, wel heel indringende en nogal
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confronterende vraag aan de argeloze lezers: “Jullie zijn Ina Bot toch zeker niet vergeten?” Het lijkt me een
terechte vraag. En de ambigue titel sorteert al wat voor op het antwoord: er ebt in de loop der jaren veel weg
uit de menselijke herinnering, maar bitte, Nicht LaBot. Er rest zestien jaar na haar dood immers toch al niet
zo veel meer van haar. Ik vond in ieder geval slechts een handvol bijzondere gedichten op een website.
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EI 235: Frank Báez – Sirenen
De Sirenen van de Caribische Zee zingen
met dezelfde kracht als de gospelzangers
in de atriums van de kerken van Harlem.
Als je ze wilt horen kom dan ’s nachts
naar de riffen van de pier en spits je oren.
Wanneer het moment daar is
zullen de zeewind en de golven hun zang meevoeren.
De zee zal op de pieren slaan als op conga’s en pauken
en de sterren hoog boven ons
zullen een zilveren schittering tonen.
Als je geluk hebt kan het zelfs gebeuren dat de maan
met haar saxofoon aan de hemel verschijnt.
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door Jeroen van den Heuvel

De eerste strofe vormt een inleiding die duidelijk maakt waar het gedicht over gaat. Over ‘zingen’, muziek.
En ook over verbinding. Het gedicht verbindt moeiteloos de ‘Sirenen’ uit de Griekse mythologie met de
christelijke religieuze uitingen van de ‘gospelzangers’. De eerste strofe leert ons dat ze ‘zingen met dezelfde
kracht’. Betekent dat ook dat de aantrekkingskracht van de verleidelijke sirenen even sterk is als die van het
christendom?
We kunnen ons voorstellen dat de ‘Caribische Zee’ met alle eilandjes lijkt op Griekenland. We kunnen ons
ook best voorstellen dat iemand zingen denkt te horen in de geluiden van de zee. De ‘Sirenen’ van deze zee
lijken toch wel anders dan die uit het klassieke Griekenland. Die waren verleidelijk fataal met hun gezang.
Je moest moeite doen om ze te weerstaan, zoals vastgebonden worden aan een mast, of was in je oren
stoppen. Maar om de ‘Sirenen van de Caribische Zee’ te horen moeten we juist moeite doen. We moeten ”s
nachts naar de riffen van de pier’ komen en onze oren spitsen. En dan nog: niets. We moeten eerst nog
wachten tot ‘het moment daar is’. Dan pas zullen we hun ‘zang’ horen. En dat niet alleen: de hele omgeving
zal met de zang harmoniëren.
Dat is mooi, die magische ervaring van harmonie. Misschien een religieus-spirituele ervaring, misschien een
esthetisch-artistieke ervaring, misschien een apocalyptische ervaring. In ieder geval een fantastische
ervaring. Want alles was er voordat ‘het moment daar is’ natuurlijk ook al: de zee beukte al op de pieren,
maar pas nu valt het op dat we dat als een ritmische begeleiding kunnen zien. De ‘sterren hoog boven ons’
hadden natuurlijk al een ‘zilveren schittering’, maar nu pas worden we ons daarvan bewust. Het past bij de
harmonieuze ervaring dat alle zintuigen meespelen en het niet beperkt blijft tot het ‘zingen’ en de muziek uit
de eerste strofe. Dat gezang vormt wel de sleutel; het begeleidt ons naar de ervaring. Het is immers nacht,
het is donker. Er is weinig te zien. Misschien kunnen we niet slapen; misschien slapen we nog half. Pas als
we de zang van de Sirenen gewaar worden, kunnen we de sterren in hun ‘zilveren schittering’ zien. En de
maan als ‘je geluk hebt’.
Maar het moet wel heel raar lopen als je tijdens zo’n magische ervaring geen ‘geluk hebt’.
Die fantastische ervaring van harmonie speelt zich natuurlijk af in onze eigen geest. Maar we moeten er
inderdaad wel moeite voor doen. Gunstige omstandigheden opzoeken, openstaan voor ervaringen, de wereld
met fantasie en bewondering bekijken en beluisteren.
Zo’n ervaring verbindt net als dit gedicht meerdere geografische plekken met elkaar, en verbindt meerdere
culturen en verhalen met elkaar. En verbindt verleden, heden en toekomst met elkaar: het gedicht gaat
halverwege over in de toekomende tijd. Daarmee lokt het ons als een Sirene de toekomst in.
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EI 236: Kreek Daey Ouwens – Guillaume (fragment)
Een Bonk Een Dreun Een leegte
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door Jeroen van den Heuvel

Een pagina uit een dichtbundel is anders dan een pagina uit een roman of een non-fictie boek. We kijken er
al lang niet meer van op als een pagina in een dichtbundel grotendeels “leeg” is. Maar dan nog komt een
pagina die slechts zes woorden bevat zelden voor.
We kunnen dit opvatten als een six word story. Daarbij zouden we dan eigenlijk leestekens tussen de
woordgroepen verwachten. Punten of komma’s of puntkomma’s. De driedeling van de regel komt dan
misschien overeen met de klassieke verhaalopbouw begin-midden-einde. Hierin werkt ook het centreren van
de woorden op de pagina mee. Die wordt in drie delen verdeeld, met links een flinke ruimte die tot het begin
leidt, en rechts een flinke ruimte waarin het einde doorwerkt.
Dit gedicht heeft een vrij onschuldig begin. Een bonk klinkt als gestommel, wat onhandig gestuntel
misschien, er valt per ongeluk iets om of iemand stoot per ongeluk ergens tegenaan. Maar het midden gaat
een stap verder. Een dreun ligt ook in het auditieve domein. De werkwoorden “bonken” en “dreunen”
duiden allebei op geluiden die we kunnen horen. En de zelfstandige naamwoorden die ervan zijn afgeleid
ook. Maar een dreun duidt op een grote impact. Een klap die letterlijk en figuurlijk hard aankomt. En
eigenlijk was dat al aangekondigd in het begin, want de bonk staat daar met een onheilspellende hoofdletter
geschreven: ‘Een Bonk’. Niet zomaar een bonk, maar een ‘Bonk’ met gevolgen. Die namelijk leidt tot een
allesbeslissende ‘Dreun’. Daarna volgt ‘leegte’. Opvallend dat juist het meest abstracte woord zonder
hoofdletter geschreven staat. Misschien hebben de ‘Bonk’ en de ‘Dreun’ hoofdletters gekregen om
gelijkwaardig te zijn aan de ‘leegte’. Misschien ook vanwege het effect bij het voorlezen. Door de
hoofdletters zetten we eens extra aan bij het uitspreken van de ‘Bonk’ en de ‘Dreun’. Dat moet bij de
‘leegte’ juist niet. De kracht vloeit weg. Het strakke strenge metrum mondt uit in een onbeklemtoonde
zachte lettergreep aan het einde waarmee de ‘leegte’ onmerkbaar overvloeit in de ruimte achter het laatste
woord, en daarna die hele lege bladzijde over.
Het verhaal -als het dat al is- is allerminst duidelijk. Er valt genoeg te gissen wat er precies gebeurt. Het is
wel duidelijk dat het bewust vanaf een afstand beschreven is. Er is geen onderwerp, er is geen gezegde. We
moeten als lezers zelf een verborgen “iemand” bedenken die deze woorden zegt of schrijft. Die “iemand”
hoort alleen onduidelijke geluiden en is zelf niet direct betrokken bij de gebeurtenis(sen). Iemand ervaart
‘leegte’. Ook niet direct een emotionele betrokkenheid. Of komt dat door de verdovende werking van de
‘Dreun’?
Doordat de zes woorden allemaal op dezelfde regel geplaatst zijn, wordt gesuggereerd dat de gebeurtenissen
snel achter elkaar plaatsvinden. Er zit weinig tijd tussen de bonk en de dreun en daarna treedt de leegte
meteen in. Dat zou anders zijn geweest als de drie woordgroepen bv op meerdere versregels onder elkaar
hadden gestaan. En al helemaal als er witregels tussen zouden staan.
Dit is poëzie: na de voordracht treedt er niet alleen een stilte in, maar ontstaat er een ‘leegte’ die lang
doorwerkt.
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EI 237: Alfred Schaffer – TUR PISKÁ TIN WESU MA TA
MAKAMBÍ TA KARGA FAMA
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door Harry van Doveren

De titel is een papiaments spreekwoord. Alle vissen hebben een graat, maar de makambi vis strijkt met de
eer.
De extreme vorm / stijl – laat ik het gemakshalve MAKAMBI noemen – bepaalde mijn keuze voor dit
gedicht. Als puin als gruis, een ‘con. structie van woor. den in geen. en. ke. le taal ook’ …
Het hardop lezen gaat hortend en stotend, op de tast. Begrip blijft achter bij mijn oogbewegingen. Ik lijm als
vanzelf wat ik herken ‘ik ben een rivier’ ….
Ik zoek het ritme, iets van muziek. Kom adem tekort. Het kost moeite om me meteen in dit gedicht thuis te
voelen.
Impromptu: in het gedicht Muzik beim Ertrinken van Egon Schiele spartelt en draait de ik-figuur in de rivier
met steile en hoge oevers. Hij hoort het water in zich, dat goede mooie zwarte water, en vindt de gouden
kracht van adem … .
Ingrijpen in de tekst (hoe verleidelijk ook) is ongepast. MAKAMBI staat daar zoals het is: een ontplofte
woordenschat ingeklemd tussen minder vorm-extreme gedichten.
In de poëzie om MAKAMBI heen gebeurt veel. MAKAMBI maakt deel uit van dit rizomatische complex
van taal, die volgens de dichter uit het geheugen komt van een “ik” die uit meerdere helften bestaat. “Één
helft ken ik nog van vroeger weer een andere zit vol raars.” Zijn gelijkenissen ontsporen, laten een
splinternieuwe taal ontstaan. Schaffers stem schiet door de barrière van zijn spraakvermogen. Een verre
explosie. Zintuiglijke ervaringen worden een niet op te ruimen zooitje.
Zwemmen in de volle buitenwereld én niet kunnen zwemmen. Zingen en niet kunnen zingen. Hij waant zich
onzichtbaar en schiet met scherp. Rent naar “thuis” om daar buiten adem alles te kunnen verklaren. Zijn
wanhoop brandt. De rookontwikkeling en de consternatie maken van zijn nederlands een puinhoop.
Praten met wit-roze mensen, blik gericht naar de grond. Goed ar-ti-cu-le-ren! Etc.
Dan, nog ver voor MAKAMBI gebeurt er dit:
[ ] of ik even plaats wil maken, juist ik. heel. lang. zaam. ter. gend. lang.
zaam. sta. ik. op. een minuut. een uur. een dag. ik heb. de tijd. ….. waar ik ook
kwam maar zeg, uw mond hangt open dat is toch –
Stok in de bek. Een dode stem die alleen met een stethoscoop te horen is – leeft “ik” nog?
Tegen het einde van de bundel, na MAKAMBI, staan in het gedicht ESEI KE MEN MAS O MÉNOS NIUN
HENDE POR FABOR (is niemand meer een mens?) de (gebroken) woorden met hun rug tegen de muur:
opeens
dat ge
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Wie was ik – schoon zonder punten. Hier heeft Schaffer de kleine stilte van zijn pasfoto gewassen. Biechten,
strafregels schrijven en bidden zijn synoniemen.
Blijft over het water in het zaterdagmiddagteiltje, het zwarte water van Schiele of het gedicht TUR PISKA
TIN WESU MA TA MAKAMBI TA KARGA FAMA.
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EI 238: Patrick Conrad – Sonnet 6
De dood slaapt met open mond en ruikt naar was.
Zij rukt aan mijn kleren en staart mij aan.
Soms ligt ze naast mij en raak ik haar aan.
Sinds ik haar kuste is niets meer wat het was.
Wij kennen elkaar goed, de dood en ik,
en laten elkaar niet meer los.
Wanneer ik met haar in het bos wandel over het mos,
knijp ik in haar hand en geeft ze geen kik.
De dood is een wijf zonder lijf.
Naakt zie je haar niet staan,
in geen enkele spiegel lacht ze naar mij.
De dood heeft maniertjes en soms is ze blij
dat ze mij volgen mag en mij ziet vergaan.
De dood is de traagheid waarin ik verblijf.
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door Wim Kesteloot

De film El lado oscuro del corazón uit 1992 vertelt over een wat dolende, tegenwringerige jonge dichter
Oliverio en zijn zoektocht naar de liefde of de vrouw van zijn leven met wie hij samen kan vliegen, naar die
ene vrouw die hij niet noodgedwongen moet laten tuimelen in de bodemloze afgrond onder het
surrealistische valluik aan de ene helft van zijn povere schrijversbed.
Het is een queeste die de regisseur geregeld zwaar en dreigend laat bewolken door een ongevraagde gast uit
een gelijkaardige abyss: “La Muerte”. Althans, de verpersoonlijking ervan. In “El lado” krijgen we dit
eeuwenoud procedé levensecht geserveerd in de vorm van een geheel in het zwart getooide, vervelende maar
niet geheel onkwetsbare helleveeg die uit is op een veronderstelde versie van Oliverio, op een versie die het
uiteindelijk allemaal opgeeft, op een versie van hem die zich schikt naar een machinale maatschappij, naar
een volwassen Oliverio die in de eerste plaats leert zwijgen en het kinderlijke dichten laat.
“La Muerte” of de dood bij dichter/schrijver/filmmaker Patrick Conrad in het sonnet 6 van zijn bundel En de
bomen is weliswaar geen prekende en ietwat wankele matrone. Bij Conrad heeft de jonkvrouw met de zeis
integendeel zelfs enigszins lief lijkende Lolitaëske trekken, dan wel beneveld met een tamelijk pregnante
goth-spray. Ze slaapt onbeschaamd en misschien ook simpelweg verzadigd ‘met open mond’ en geurt naar
een gedoofde kaars, ‘naar was’, naar wat was geweest. Ze is de domper, het kegel-vingerhoedje op de kaars
die ook wel leven heet. Met een schrikstoot ontwaakt de dichter uit een zoveelste nachtmerrie die tuft op een
klaardagsmengsel van angst en gewacht. Hij zoekt zijn adem. Hapt.
Zij, de dood, trekt vervolgens als een Banksy-girl ongeduldig aan “Oliverio” Conrads kleren bij een
gesuggereerd samen klaarmaken voor een tocht naar “the other side”, zoals muzikaal verklankt, verwoord in
de gelijknamige song van de low-rockband Morphine uit dezelfde begin jaren negentig. Ze is wispelturig,
‘heeft maniertjes’ en wandelt koest of wie weet wel oprecht bang mee aan de hand van de dichter. Het is een
stille wandeling, een te stille trip op het dempende mos dat steeds uit wie of wat is dood gewaand, uit de
luwte, uit de duisternis verrijst. Het is ‘het mos’ dat met “La Muerte”-s schaduwzijn concurreert, dat haar
met haar beperkte raderfunctie confronteert en dat – terugverend, geluidloos – geen voetsporen nalaat. De
dichter is hier nooit geweest.
Of, is dit ‘het mos’ op natte keien langs een bosriviertje, de gladde oevervariant, een begroeiing met
afhangende, frivole eindjes die gewillig opkijkend meedeinen met een onverstoorbare stroming te midden
van een eeuwig bos dat ook de dood in alle kalmte naast zich neerlegt en behandelt als elk ander? “Es un
mecanismo”, legt de Argentijnse versie met een “s” als “ch” uit aan Oliverio, ergens in een bistro
halverwege in de film. De dood als klerk, loketbediende. “La Muerte” met de pet.
Het zeismens heeft geen lijf na de gebruikelijke chute in Conrads sonnet. Het meisje is een ‘wijf’ geworden,
‘zonder lijf’. Ze woont onuitgenodigd, met een tergend trage zwijgzaamheid, het kruimelende lichaam van
de oud geworden dichter om. Hij, die nors voorbij de spiegel wandelt, die enkel bij een scheerbeurt zijn
doorleefde kop aanschouwt, maar niet echt bekijkt, niet betast en niet verkent, laat staan zijn integrale naakt
omhulsel wat bespeurt, zoals een vrouw dat wel eens kan, of een geliefde voor een slaapkamerspiegel terwijl
de andere al liggend, ontroerd toekijkt, op een hoge boxspring ergens in een vasttapijt, kartonnen master
bedroom.
ooteoote.nl

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

105

De “onverleden” dichter haalt het beeld van de spiegel aan in eindrijm-weerspiegelende terzinen. Gaat het
hier ook om de dichtkunst zelf? Vast wel. Het gaat, hoe beperkt soms ook, altijd ergens om de dichtkunst
zelf. Een dichter laat zo’n kans nooit liggen. De “ontlede”, torsoloze tang des doods in dit haute couture
veertiendelig lapje taal haalt plezier uit het verval, uit het ouwemansgestrompel van het lyrisch ik. Het
verheugt haar terwijl ze zelf uitstellend mee wacht, terwijl de neergang verdubbelt en zich nestelt in de vele,
vale lichaamsplooien.
Maar de tijd zelf, die ontdubbelt, die legt stilaan alles stil, en wacht ook mee op het finale “point of no
return”, op een waarachtig “overleden”. “Es un mecanismo”. De dood, niet als huisjes- maar als
lijfjesmelker, kraker in een afbladerend omhulsel van verbaal en levensecht, vergankelijk verlangen. Het
papier komt van de muren. Die waarborg zie je nooit terug, maar Conrads Cadillac, of die van Mallarmé,
staat nonchalant geland, als een wiebelschip op wielen begerig wind én nat én blad te vangen, op een oprit
ergens in een wijk of ergens op het platteland, onder bomen. Nergens iets synthetisch, aardser dan hier kan
dit tijdelijke, lijfelijke leven niet worden.
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EI 239: Herman Leenders – Acteur
buiten te koud voor een man
die net uit het zuiden komt
binnen te veel gedoe voor
wie lezen wil
te veel te zien voor een man
die uit afzondering komt
te veel volk voor
wie al te sterfelijk is
hij slaagt er maar niet in zichzelf
te zien in het gelukkige spiegelbeeld
een zongebruinde acteur die zijn rol
verdienstelijk speelt
trams en bussen vol mensen
rijden het plein op -een laar in de stadlozen jongeren met gratie en stijl
zonnebrillen passend bij de beats uit de boxen
als jij hier was, ja dan pas
zou ik hier werkelijk zijn
en niet ondertiteld
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door Jeroen van den Heuvel

Jeroen1: Zo op het eerste gezicht vraag ik me af of die laatste drie versregels niet een gedicht op zichzelf
moeten zijn. Veel universeler. Je kunt dat ‘Acteur’ blijven noemen. Gewoon verder schrappen, net
als het metro-gedicht van Ezra Pound.
Jeroen2: Doe eens rustig, man! Kijk eerst eens wat er staat. Waardering van een gedicht begint ermee het
serieus te nemen zoals het is. Dat zeg je zelf altijd.
Jeroen1: Het gaat toch om die laatste versregels! Zo’n uiting van diepe verbondenheid. Eindelijk weer eens
een weergave van liefde in dichtregels die niet pathetisch zijn. Wat dat betreft doet het denken aan
“while you are not safe I am not safe” van Allen Ginsberg.
Jeroen2: Je gaat echt veel te hard. Verbondenheid: OK; die liefde lees je er zelf in. Als je die
verbondenheid herkent, zou je dan niet eerst eens kijken hoe die laatste versregels verbonden zijn
met de rest van het gedicht? Jij hebt gewoon een voorkeur voor korte gedichten.
Jeroen1: Korte gedichten?! Ik heb net nog uit Howl geciteerd! Maar over het algemeen: ja, vooruit. Maar
wat zie je dan voor meerwaarde in wat de rest van het gedicht biedt? Het plaatsen in een verhaal
over een vluchteling is toch beperkend? Die laatste drie versregels gaan over verschillen in taal,
inclusief verschil in gesproken versus geschreven taal. Dat is toch veel breder?
Jeroen2: Het begin van het gedicht werpt wel licht op wie de ‘ik’ is en wie de ‘jij’. Is hier ‘een man’ inderdaad mogelijk een migrant; in ieder geval iemand die zich niet thuis voelt in een drukke stad
in een koud klimaat- aan het woord? En is ‘de acteur’ de ‘jij’? Of omgekeerd? Of is de ‘jij’ heel
iemand anders, bijvoorbeeld een geliefde, zoals jij in eerste instantie aannam?
Jeroen1: Het is maar de vraag in hoeverre die ‘acteur’ en die ‘man’ andere personen zijn. Mogelijk speelt
die man zelf zijn ‘gelukkige spiegelbeeld’. Vandaar misschien dat hij niet verder komt dan een
‘verdienstelijk’ optreden.
Jeroen2: Precies! Dus dan zijn de ‘ik’ en de ‘jij’ dezelfde persoon en gaat het over het gebrek aan
samensmelting daarvan. Dat zou je niet zo snel bedenken als je alleen die drie versregels leest,
toch? Bovendien mis je dan die prachtige klankwerkingen als ‘buiten’ – ‘zuiden’ en de
herhalingen en analogieën in zinsdelen.
Jeroen1: Dat is waar. Dat is vooral bij de eerste twee strofen zo. Die zijn heel hecht verbonden met de
herhaling van ‘te veel’, de bedrieglijk analoge opzet van de eerste versregel van die strofen, de
herhaling van ‘voor / wie’ op dezelfde plek in de strofe. Die binding van de strofen wordt daarna
duidelijk minder. Het ‘te zien’ wordt herhaald in de derde strofe, maar die gaat ook ineens over
‘hij’ waar de eerste twee strofen geen duidelijk onderwerp hadden. En de vierde strofe staat
helemaal los. We kunnen een verband zien met het ‘te veel volk’ in de tweede strofe; mogelijk is
de vierde strofe een invulling van wat er ‘te zien’ is. En de laatste versregels gaan ineens over ‘ik’
en ‘jij’.
Jeroen2: Inderdaad. Dus we kunnen een lijn ontdekken waarin we steeds verder inzoomen op die ‘man’. Zo
ver dat we zelfs deelgenoot worden van zijn innerlijke leven. Van onpersoonlijk in de eerste twee
strofen naar persoonlijk in de derde naar kijken door zijn ogen in de vierde naar zijn gevoelens en
gedachten in de vijfde.
Jeroen1: Ja, die lijn is er. De compositie van het gedicht drijft verder op tegenstellingen, met ‘binnen’‘buiten’, ‘afzondering’-‘te veel volk’, een ‘spiegelbeeld’, natuur-stad. In die laatste drie regels
wordt dat ‘jij’-‘ik’, maar ook ‘werkelijk’-‘ondertiteld’. Het is een fascinerend gedicht. Ik denk wel
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nog steeds dat het heel krachtig zou zijn als die laatste drie versregels een gedicht op zichzelf
zouden zijn.
Jeroen2: Ik denk eerlijk gezegd dat je daar gelijk in hebt. En weet je, als we dat denken, dan gaan we dat
toch gewoon uitproberen? Kijk maar:

Acteur

als jij hier was, ja dan pas
zou ik hier werkelijk zijn
en niet ondertiteld
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EI 240: Erwin Mortier – Gravis Nox
(Bij de kruisafneming van Rogier van der Weyden)

Voor Berlinde De Bruyckere
Wat anders is een Mens, Rogier, dan asem
in een zak van huid, een schors van taal
die zich de wereld
aanpraat in membranen?
Haalt dat vod van een Lijf maar
van de mast af.
Moeder valt synchroon
met haar gewaden flauw.
Straks gaat haar Brood de oven in,
Twee nachten zal het Vlees
daar rijzen,
door Geest en gist gekneed.
– bloed wordt inkt op folianten.
Transsubstantiaties. Longen slibben dicht
van etter en syllaben.
Arteria pulmonalis.
Vader wringt zijn Zoon leeg,
toont grimassen in lakens.
Profundissime collocatus.
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door Pieter van Sterkenburg

Het gedicht verwijst naar een schilderij van de laatmiddeleeuwse schilder Rogier van der Weyden. Voor een
beter verstaan van ‘Gravis Nox’, een niet eenvoudig te doorgronden gedicht van de Vlaamse dichterschrijver Erwin Mortier, is niet overbodig eerst iets te vertellen over het tafereel dat op het schilderij wordt
afgebeeld.

Kruisafneming
Rogier van der Weyden
Op het retabel hierboven zien we hoe Nikodemus en Jozef van Arimathea het zielloze lichaam van Jezus van
het kruis afnemen. Maria, in blauw gehuld, valt in onmacht en geheel rechts staat handenwringend van
opgekropt verdriet Maria Magdalena. Naast een eeuwige schoonheidswaarde en een toen doorleefde en nu
nog steeds aangrijpende thematiek schittert dit paneel door de menselijke emoties die op het gelaat van de
personages zijn af te lezen.
Opvallend is dat Jezus en Maria beiden vanuit een zelfde perspectief zijn geschilderd. In de vierde strofe
zegt de dichter daarover: ‘Moeder valt synchroon / met haar gewaden flauw’.
Bedoelt de dichter dat de kruisafneming en het in zwijm vallen van Maria gelijktijdig plaatsvinden? Of
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accentueert hij dat Maria ‘met haar gewaden’ flauw valt? Qua zinsbouw en lettend op de accentuering van
de langgerekte assonantie van de a-klinker lijkt die laatste veronderstelling verdedigbaar. In dat geval is het
niet Maria maar zijn het ’haar gewaden’ die worden benadrukt. Dat zet de duiding van het gedicht op scherp.
De Latijnse titel ‘Gravis Nox’ is meer dan zijn letterlijke vertaling “Ernstige Nacht”. Het bijvoeglijk
naamwoord roept – juist in samenhang met nacht – allerlei associaties op. Deze nacht is bijzonder,
veelbetekenend, plechtig en zwanger van iets groots. Van iets, wat de mensheid staat te wachten. Immers,
nadat Jezus na Zijn kruisdood van het kruis is afgenomen, zal Hij in de vroege ochtend van de derde nacht –
op Paasmorgen – miraculeus uit de dood opstaan: “resurrexit tertia die, secundum Scripturas”, zingt het
Credo. Een nacht die zwanger is van geloof, hoop en liefde. Wat stelt het gedicht daar tegenover?
De dichter richt zich in zijn ‘Gravis Nox’ amicaal en suggestief tot de schilder met de bewering dat het
menselijk lichaam niet meer is dan een zak die tot leven komt door een luchtstroom, een ‘asem’, wat
verwijst naar Gods adem in Genesis. Een merkwaardige constructie die we kunnen typeren als een
‘collocatus’, een niet-alledaagse taalkundige term waarmee het gedicht eindigt en waarop we in de volgende
alinea nader ingaan. Wel duiden we de term nu al vanuit een biomedisch perspectief. Collocatus in
biomedisch opzicht refereert aan het gegeven dat de mens zichzelf voor de gek houdt en denkt de wereld en
de voorwaarde tot leven naar zijn hand te zetten. In dit gedicht wordt een mens geschetst die ‘zich aanpraat’
de wereld ‘in membranen’ te denken. Celmembranen vormen een onmisbare voorwaarde tot leven en groei.
Net zoals ‘de asem’ in de ‘zak van huid’. In feite herhaalt de dichter zijn vragende bewering in v1 en v2
middels een parafrase.
In de derde strofe valt het afwijkende taalgebruik nog meer op. De dichter opent met een imperatief en
genitiefvergelijking ‘Haalt! dat vod van een Lijf’. Het lichaam hangt er – uitgeput en murw geslagen – bij
als een vod en dan ook nog eens genageld aan een ‘mast’, een metafoor voor kruis. De dichter hanteert hier
en verderop een geenszins eerbiedige woordkeus.
In dit fragment is opnieuw sprake van een collocatus maar dan vanuit een taalkundig perspectief. Het betreft
woordgroepconstructies of vormen van beeldspraak die statistisch gezien heel weinig voorkomen. Hiertoe
rekenen we eveneens ‘een schors van taal’, een bijstelling bij ‘dat vod van een Lijf’ en de allitererende
woordverbinding in v12 ‘door Geest en gist gekneed’. De constructies lijken vervreemding op te wekken.
Een afstand creëren van iets, wat ooit als schoon en waar werd ervaren?
Opvallend zijn de substantieven die sprongsgewijs in het gedicht een hoofdletter krijgen: ‘Mens, Lijf,
Brood, Vlees, Geest en Zoon’. Daartoe horen ook ‘Moeder en Vader’. Deze woorden refereren aan een
christelijk lexicon. Zij kunnen – met een beetje goede wil – beschouwd worden als elementen (staties) van
de lijdensweg van Jezus, die begint tijdens het Laatste Avondmaal en eindigt met de Verrijzenis uit de
doden. Het hierboven afgebeelde altaarstuk is de voorlaatste statie van die kruisweg.
We herkennen ook de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest in voornoemde opsomming.
Behalve dit geloofsmysterie is er de expliciete verwijzing in v14 naar een nog groter mysterie:
’Transsubstantiaties’. Dit theologische begrip betekent dat brood en wijn tijdens de eucharistie veranderen in
Lichaam en Bloed van Christus. Mortier is goed ingevoerd in de katholieke geloofsleer.
Het begrip ‘Transsubstantiaties’ staat geïsoleerd in versregel 14 en wekt daarmee de indruk uit de lucht te
vallen. Dat lijkt maar zo. Allereerst valt het gebruik van de meervoudsvorm op. Mortier weet natuurlijk heel
goed dat er maar één transsubstantiatie is. We kunnen met dit begrip ook een relatie leggen met het
meesterstuk van Van der Weyden. Mortier keert met deze heilige transformatie terug naar een belangrijke
gebeurtenis die aan de kruisweg voorafgaat: het Laatste Avondmaal. Hierin zou Jezus de
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“Instellingswoorden” hebben gebezigd die vanaf de derde eeuw na Christus in de katholieke kerk dagelijks
in het Eucharistisch Gebed worden uitgesproken.
De lezer zal gemerkt hebben dat de dichter daaraan een eigen invulling geeft:
‘Straks gaat haar Brood de oven in, // Twee nachten zal het Vlees / daar rijzen, / door Geest en gist gekneed.
// – bloed wordt inkt op folianten.’
‘Brood’ en ‘Vlees’ zijn metaforen voor het Lichaam van Christus. Ze zijn niet gespeend van spot. De
‘folianten’ zijn te interpreteren als dikke op folio gedrukte boekwerken waardoor er een link is naar de
Bijbel. Is het bloed dat door Zijn offerdood is vergoten de inkt waarmee het Nieuwe Testament is
geschreven? Of moeten we deze zinsnede anders verstaan? Als het bloed dat juist dóór en ná Zijn kruisdood
is vergoten? In dat geval is er sprake van een ernstig verwijt.
Eerder kwam het begrip ‘collocatus’ vanuit een biomedisch en taalkundig perspectief aan de orde. Het heeft
ook een gerechtelijk-psychiatrische invalshoek. Het betekent een gedwongen opname. De dichter verwijst in
dat geval naar een heel ander domein: de wereld van mensen die geestelijk ernstig in de war zijn. Collocatie
is een gedwongen opname die op drie pijlers berust: 1) De geestesziekte brengt de veiligheid van de patiënt
ernstig in gevaar. 2) Er is een ernstige bedreiging voor andermans leven en 3) er is geen enkele andere
geschikte behandeling dan opname in een psychiatrische instelling: profundissime collocatus! De vraag is of
de dichter deze groep van mensen ook echt voor ogen heeft?
Mortier heeft affiniteit met of ervaring in de medische wereld. Zo rept hij van ’arteria pulmonalis’. Geen
alledaags jargon voor een leek. Het verwijst naar de longslagader.
Deze medische term staat er als een ellips. Bedoelt de dichter hier atherosclerose of aderverkalking?
Wellicht dat priesters door te veel vet eten en wijn drinken (alcoholverslaving) aderverkalking krijgen zodat
de longvaten dichtslibben? Of wordt het bloed door transsubstantiatie etter? En ‘slibben’ daarom de ‘longen’
dicht met ‘etter’? Het blijft gissen.
In de voorlaatste strofe wordt de lezer geen positief beeld voorgeschoteld van de Vader – Zoonrelatie. De
Vader ‘wringt zijn Zoon leeg’. Hierbij maakt de dichter gebruik van een impliciete Bijbelse verwijzing. Een
tafereel dat verwijst naar Veronica die het bezwete en bebloede gelaat van Jezus met een doek dept. Op die
doek zou op wonderbaarlijke wijze het gelaat van Christus zijn ingeprent. Mortier maakt daarvan ‘grimassen
in lakens’.
In het gedicht gaat het niet alleen om tegenstellingen als vroeger en nu, lichaam en geest, eerbied en spot,
schoon en lelijk. Er is ook een voelbare spanning tussen aards en hemels en er is sprake van ridiculisering
van wezenlijke elementen van de Mis. Tot slot is er een latent conflict voelbaar tussen wetenschap en geloof
en tussen rede en drogreden. Kortom, een complex en grillig gedicht waarvan de lezer zelf kan bepalen aan
welke kant de dichter staat.
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EI 241: Jacques Hamelink – Vlucht M H 17, onvolbracht
Over meer dan 30 km² van vlakke velden met tarwe
afgewisseld met velden zonnebloemen verspreid een
handvol door nauwe slechte wegen met elkaar verbonden
armetierige dorpjes, bloot staand aan heel hun hemel.
Van ons vliegtuig in de verste verte geen schaduw
te zien, niets te horen, nog veel minder dat het
doordat er in de stratosfeer een projectiel tegen
aan vloog uit elkaar viel, zich in meteorietspetters
verzaaide, over ruim 30 km² uitgespreid speelgoedbeest
fotoboek koffer paspoort losse verloren ledematen
en intacte sommige nog in hun vliegtuig vaste lijken
neerkomend alsof ze blijven neerkomen, anderewerelds.
Je zult als wantrouwig dorpeling een mensenlichaam in
twee helften in je groentetuin gelegd krijgen, dichtbij
een ontplofte scheef in de grond geramde raketbuis,
zult als oude kwene dwars door je gammele dak heen
in je slaapkamertje tot half onder je bed geschoven
een morsdode juffrouw cadeau krijgen door wie twee tellen
de siddering van de inslag en de explosie heengegaan
is en verder kwam zij niet. In het wereldgeheugen, zeg
in het luchtvaart-Akasha gefotograveerd temidden van
de onomheinbaar rijpstaande rijphangende tarwebestanden,
de zwartkernig zwart zuigkrachtige zonnebloemglorie, en
voor uitsluitend een reus overstappelijk, de wrakstukken,
zie hier die straalmotor, daar dat part van de cockpit,
rookkwalm opulent als van een stapel autobanden opgaand,
verbazingwekkend nog dagen nabrandend vuilnisvuur.
Van kracht verder alleen het getuigenis van een ooggetuige,
poëzie van de ongekunsteld onkreukbare Oekraïense boerin
die gezien heeft en zegt wat niemand zag, de mensen
als bloemblaadjes bloemblaadjes uit de hemel vallen.
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door Annelie David

Wat mij onmiddellijk aan dit gedicht bevalt is dat ik als lezer met de verbijstering van de Oekraïense
plattelandsbewoners geconfronteerd word. Dat me door de verbeelding van Hamelink hun gevoel naderbij
gebracht wordt. Stel je het eens voor een lijk die uit de hemel in je moestuin valt. Het wordt plastisch
weergegeven, geen franjes eromheen: ‘zult als oude kwene dwars door je gammele dak heen / in je
slaapkamertje tot half onder je bed geschoven / een morsdode juffrouw cadeau krijgen’.
Het is een aardse, nuchtere toon waarin Hamelink deze ramp – bovenop al de voorafgaande rampen –
weergeeft. Want laten we niet vergeten dat niet alleen op dat moment, 17 juli 2014, de Russisch-Oekraïense
oorlog gaande was. De Oekraïners hebben vele oorlogen gekend: de Russische burgeroorlog van 1917, in
1932-33 volgde de hongersnood onder Stalin waarbij vijf tot tien miljoen boeren hun leven lieten. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog verloor Oekraïne een zesde deel van zijn bevolking en in 1986 voltrok zich de
nucleaire ramp bij Tsjernobyl waarbij ongeveer zeshonderdduizend bewoners besmet raakten. De Russische
invasie in 2014 heeft ruim 1.6 miljoen inwoners uit de bezette Krim en Donbas verdreven, een groot deel
van Oost-Oekraïne is in een woestenij veranderd die ongeschikt is voor menselijke bewoning. Een zekere
lijdzaamheid is dus te begrijpen. Al dat schijnt tussen de regels mee te zingen. Althans dat is te verwachten
van Hamelink, een dichter die pleit voor een levende relatie tot verleden en heden. Hamelink schrijft:
“…wat hebben we anders om ons denken en voelen aan te toetsen dan het denken en voelen van de mensen
die ons voorgegaan zijn, en hoe kunnen we ons een beeld van het heden vormen als we ons niet ook een
beeld van het verleden verwerven?” (De droom van de poëzie, essay, 1978).
*
Bij de woorden ‘alsof ze blijven neerkomen’ aan het einde van de vierde strofe moet ik aan de scene uit de
film Magnolia denken waarin het kikkers regent. Het is een niet mis te verstane verwijzing naar Exodus 8
waarin God een aantal plagen op Egypte afstuurt, onder andere een overstelpende massa kikkers.
Hamelink groeide op in een zeer godsdienstig gezin waar het voorlezen uit de statenbijbel gewoonte was. In
zijn poëzie verwijst hij dan ook regelmatig naar bijbelse beelden en verhalen. Deze wetenschap kleurt in
zekere zin mijn associaties alsook dat Hamelink voortbouwt op vroege verhalen.
Misschien lijkt de verbinding die ik leg vergezocht, maar zoals de kikkerregen voor de Egyptenaren zo
kwamen op 17 juli 2014 de lijken en lichaamsdelen voor de Oost-Oekraïense plattelandsbewoners vlakbij
het dorp Hrabove als een donderslag uit heldere hemel neer.
*
Sommige neologismen in Hamelinks poëzie begrijp je als lezer meteen. Maar het woord ‘luchtvaart-Akasha’
in de laatste versregel van de zevende strofe behoeft enige toelichting. Het verwijst naar de Akashakroniek.
In deze kroniek zouden alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie
voorgoed bewaard worden.
De vliegtuigramp zal dus nooit meer uit het wereldgeheugen gewist worden. Dat kan troost bieden als je
daarin gelooft.
Hamelink bekent zich niet tot een bepaalde religie en je kan hem ook niet onder de ongelovigen scharen.
Religies in allerlei soorten en maten fascineren hem. Zo ook de Akashakroniek. In 1983 verschijnt de
verhalenbundel Uit de nieuwe Akashakroniek waarin de antroposofie van Rudolf Steiner een belangrijke rol
speelt.
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*
Ik wil graag nog een beeld van ‘uit de hemel vallen’ aanhalen. Japanners hebben de traditie ieder jaar naar
sakura = de kersenbloesems te gaan kijken. Niet om de bloei te bewonderen maar de schoonheid van de
vergankelijkheid, het vallen van de bloembladeren. Voor Japanners is het wezen van bladeren vallen.
Ik wil niet beweren dat Hamelink in dit gedicht naar sakura, deze viering van sterfelijkheid verwijst als hij in
de laatste strofe de Oekraïense boerin laat getuigen van de mensen die ‘als bloemblaadjes bloemblaadjes uit
de hemel vallen’.
Er spreekt iets kinderlijks, een verwonderen uit ‘het getuigenis’, ‘poëzie van de ongekunstelde onkreukbare
Oekraïense boerin’. Ze staat open voor vreemde ervaringen, voor het plots opduikende besef dat er dingen
zijn die ons overstijgen. De inzittenden worden door haar ogen bloemblaadjes, natuur. De natuur wordt
symbool.
Het roept tegenstrijdige gevoelens op: het zou toch niet dat we deze plots uit het leven gerukte vliegtuiginzittenden gelijk zouden moeten stellen aan het symbool van sterfelijkheid. Maar anderzijds: het beeld van
bloemblaadjes staat synoniem aan schoonheid en schoonheid biedt troost.
Het bloemblad is een terugkerend beeld in Hamelinks poëzie zoals in de bundel Het rif, de reeks Oogopslag
(1978). Het besef van de eigen nietigheid kan leiden tot angst en doemdenken maar ook tot verwondering,
zoals in het gedicht Bloemblad:
Het gewicht van feiten
heeft me nooit overtuigd
en doet dat elke dag weer iets minder.
Hun zwaarte bewijst alles,
dus niets. Het bloemblad
dat langszweeft en geen enkel gewicht heeft
blijkt als ik beter kijk een koolwitje,
en dat bewijst ook niets en wil
ook niets bewijzen maar is genoeg
voor het voortbestaan van mijn gefascineerdheid
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EI 242: Roelof ten Napel – SONNET LXI
er zit een moeilijk uit te leggen heerlijkheid in woede –
de naam van god is het onzichtbare verschil
tussen geweldig en geweld,
alsof een wond zich kan omkeren:
als je je pijn vertraagt en van je losmaakt
lijkt een wond net
een wapen –
alsof je tijd kunt vertragen
tot hij achterwaarts – het bloed ontstelt, gaat
harder door je aderen –
alsof je je woede kunt hanteren om je eigen
bloedende afbraak te vereffenen
met wat de wond heeft
gemaakt
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door Peter Swanborn

Is het mogelijk om aan een emotie een andere betekenis toe te kennen? Om een emotie van gedaante te doen
veranderen? Een metamorfose die maakt dat verdriet in blijdschap verandert, of andersom, dat woede
overgaat in berusting, schrik in verbazing? Of is het niet eens zozeer een metamorfose, als wel een andere
manier van kijken, van zien én erkennen dat in iedere emotie ook sporen van andere emoties besloten zitten?
Volgens dit gedicht zit er een ‘heerlijkheid in woede’. En niet zomaar een heerlijkheid, maar een ‘moeilijk
uit te leggen heerlijkheid’. Deze stellige bewering vormt de openingszin van ‘SONNET LXI’: ‘er zit een
moeilijk uit te leggen heerlijkheid in woede –’
Begin je gedicht met zo’n regel, dan weet de lezer meteen: hier gaat de dichter een serieuze poging doen om
ons te vertellen wat die heerlijkheid is en waarom die zo moeilijk uit te leggen is. Het koppelteken aan het
eind van de zin werkt in eerste instantie als een soort pauzeteken, maar laat zich ook als een dubbele punt
lezen, want de tweede en de derde regel luiden: ‘de naam van god is het onzichtbare verschil/ tussen
geweldig en geweld’.
Een nuchtere geest zou nu zeggen: aha, de naam van god bestaat dus uit de letters ‘ig’, zijnde het verschil
tussen geweldig en geweld. Maar dat is het zichtbare verschil tussen de twee woorden en de dichter spreekt
juist van het ‘onzichtbare verschil’. Wat opmerkelijk is, want god mag dan onzichtbaar zijn, maar is zijn
naam dat ook? Zou je hier niet eerder ‘onzegbaar’ verwachten? Maar dat staat er niet. De dichter heeft voor
‘onzichtbaar’ gekozen, dat is waar hij het over wil hebben. Dat moet dus een ander verschil zijn dan het
verschil dat iedereen kent, want iedereen weet wat ‘geweldig’ is en iedereen weet wat ‘geweld’ is. Zou je op
straat aan iemand vragen wat het verschil tussen de twee begrippen is, dan zal niemand met een mond vol
tanden staan. Integendeel, menigeen zou je aankijken met een blik van wat-is-dat-nou-weer-voor-eendomme-vraag? Maar het is geen domme vraag en al zou het wel een domme vraag zijn, dan nog kunnen
domme vragen een kern van waarheid bevatten.
Het is het woord ‘verschil’ dat de lezer op het verkeerde been zet, want we zijn geneigd om A en B als
aparte fenomenen te beschouwen, maar de eerste regel zegt dat de heerlijkheid ‘in’ de woede zit en er dus
niet buiten staat. Ook zaken die in elkaar zijn opgenomen, in welke vorm dan ook, kunnen van elkaar
verschillen. Heerlijkheid en woede zijn één, of kunnen dat althans zijn, net als geweldig en geweld. En dat is
waar het de dichter om te doen is, want de tweede strofe die uit één enkele regel bestaat, luidt: ‘alsof een
wond zich kan omkeren:’
Het woord ‘omkeren’ is veelzeggend. Zoals ‘heerlijkheid’ in ‘woede’ kan omkeren, zoals ‘geweldig’ in
‘geweld’ kan veranderen, zo kan een ‘wond zich (…) omkeren’ in, ja, in wat? Dat blijkt in de derde strofe:
‘als je je pijn vertraagt en van je losmaakt/ lijkt een wond net/ een wapen -’
Aha, de wond moet in een wapen veranderen. Dit gedicht is een oproep tot weerbaarheid, tot veerkracht, tot
het er niet bij laten zitten. Het is een pleidooi om de pijn die we allemaal kennen in ons voordeel te doen
keren. Let ook even op de alliteratie van ‘wond’, ‘wapen’, ‘woede’ en ook van “wet”, “woord”, “wrok”,
“waarheid” en “wolf”, woorden die in deze én in de vorige bundel veelvuldig voorkomen, deze dichter is
gek op de letter w.
Deze oproep om je niet bij de pijn neer te leggen maakt dit tot een heel ander gedicht dan de rest van de 139
Romeins genummerde sonnetten die het grootste deel van ‘In het vlees’ beslaan. Qua vorm mag het dan net
zo “verminkt” zijn als de rest (de term is van de dichter zelf, zie Sonnet XXVIII), dit sonnet is stoerder,
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steviger, woedender van toon. Misschien schreef Ten Napel het omdat na het verschijnen van zijn
veelgeprezen poëziedebuut, Het woedeboek, meerdere stemmen opmerkten dat het in dat woedeboek nog
wel meeviel met de woede.
Maar laten we niet te vroeg juichen, want die tweede strofe mag dan het wonder omschrijven dat een wond
in zijn tegendeel kan opgaan, maar er staat niet dat dit ook gebeurt. Er staat namelijk: ‘alsof een wond zich
kan omkeren:’
Het woordje ‘alsof’ is cruciaal, zeker omdat het in de vierde strofe nog twee keer terugkeert. De dichter zegt
dus niet dat de wond ook als wapen kan dienen, nee, hij zegt juist dat dit een illusie is, dat een wond nooit
een wapen kan zijn.
Verderop lezen we: ‘alsof je tijd kunt vertragen’, ook hier een ‘alsof’, de tijd laat zich dus niet vertragen. En
ook de slotregels laten zien dat we hier met een hardnekkige illusie te maken hebben: ‘alsof je je woede kunt
hanteren om je eigen/ bloedende afbraak te vereffenen/ met wat de wond heeft/ gemaakt’.
Ook hier een ‘alsof’, de dichter zegt dus dat woede zich helemaal niet voor ieder doel laat gebruiken.
Integendeel, woede gaat zijn eigen gang. Woede is sterker dan alles wat de drager van die woede met zijn
verstand en zijn wilskracht denkt te kunnen bewerkstelligen.
Terug naar de derde strofe, want hé, die begint anders: ‘als je je pijn vertraagt en van je losmaakt/ lijkt een
wond net/ een wapen -’ Hier niet het woordje ‘alsof’, maar ‘als’. Een voegwoord van tijd, of van
voorwaarde. Je hoeft het alleen maar te doen, die ellendige tijd vertragen en van je losmaken. Het is een
keuze, je doet het of je doet het niet. Maar ook hier is de dichter ons weer te slim af, want dan staat er
opeens: ‘lijkt een wond net/ een wapen -’
Het woord ‘lijkt’ neemt hier de functie van ‘alsof’ over. De wond lijkt misschien op een wapen, maar hij is
het niet, zal het ook nooit worden, want een wond is een wond is een wond is een wond, hoeveel
heerlijkheid en geweldigheid er ook in verborgen zit.
Wat een pijnlijk, illusieloos en waar gedicht!
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EI 243: Dominique De Groen – offerlam (fragment)
Het offerlam is een flexwerker.
Het offerlam is op de vlucht voor het klimaat.
Het offerlam is stikkend korstmos is een zuurstofloze stad.
Het offerlam is een vogel op een hoogspanningskabel.
Het offerlam heeft, in theorie, een baarmoeder.
Het offerlam is een junkie.
Het offerlam is niet wit.
Het offerlam is een gedaante die flikkert in statische ruis.
Het offerlam is ondood.
Het offerlam is een ziel gevangen tussen piepschuim en cellofaan.
Het offerlam is nooit niet-dronken.
Het offerlam werkt 100 uur per week.
Het kwaliteitsofferlam is jouw ecologische aflaat.
Het offerlam blijft slikken.
Het offerlam spookt door ieder lichaam.
Het offerlam is post-natuur.
Het offerlam is langdurig werkloos.
Het offerlam is obsceen.
Het offerlam ziet niet maar wordt gezien.
Het offerlam is de collectieve droom van rijke en machtige mensen.
Het offerlam, meer offer dan lam.
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door Danny Dobbelaere

Dominique De Groen bestookt het huidige poëzielandschap met haar maatschappijkritische, harde, ritmische
en nietsontziende poëzie.
Haar nieuwste bundel ‘offerlam’ is één lang gedicht, een litanie tegen de neoliberale maatschappij die de
zwakkeren (de lammeren) de kop indrukt. Het offerlam als het ultieme slachtoffer. Het is een langgerekt
consistent geheel, maar elke regel, elke zin is er wel één. Ik bespreek bovenstaand fragment van 21 regels.
Regel per regel.
Het offerlam is een willoos radertje in een al te flexibel economisch systeem.
Het offerlam is het slachtoffer van deze geglobaliseerde wereld: de gedupeerde, de marginaal, het
grensgeval, de slaaf, de (klimaat)vluchteling, de allerarmste.
Het offerlam is ‘stikkend korstmos in een zuurstofloze stad’. Korstmos is een “marginale” begroeiing,
onopvallend, weggestopt. Dit is een protest tegen de afbraak van biosystemen en de biodiversiteit.
De stad is zuurstofloos: normaal is de stad bruisend, dynamisch, inspirerend, kosmopolitisch en progressief.
Altijd een beetje hachelijk en gevaarlijk, maar ook lijkt het evident: ‘een vogel op een
hoogspanningskabel’… Het offerlam is constant blootgesteld aan gevaar. Een vogel voor de kat…
Het offerlam heeft ‘in theorie’ een baarmoeder: een hint naar het genderfluïde, genderneutraliteit of een hint
naar het korte leven van het lam? Het kan nooit echt tot wasdom komen.
‘Het offerlam is een junkie’: door een “uitstotende” samenleving gedwongen tot verslaving… De junkie
leeft aan de rand van alles, is een dropout.
Is het offerlam zwart, gekleurd? Een verwijzing naar het zwarte schaap? Normaal is een lam toch wit? Een
aanklacht tegen het witte privilege tegenover de zwarte gedepriveerde bevolking.
‘Het offerlam is een gedaante die flikkert in statische ruis’: enigmatisch en poëtisch.
Waarom is de ruis statisch? En waarom ‘flikkert’ het lam? Die ‘statische ruis’ is een ongewenst
bijverschijnsel, een storend element.
‘Ondood’: is dat gelijk aan levend? Drukt eerder negativiteit uit: niet levend maar ook niet dood. Het leven
staat ontiegelijk dicht bij de dood. Een verwijzing naar de wereld van de zombies (the undead). Het offerlam
leeft maar het is een leven zonder kracht, zonder perspectief, meer dood dan levend.
‘Piepschuim’ knarst, ‘cellofaan’ is doorzichtig. Daartussen zit het offerlam, geprangd tussen knarsende pijn
en meedogenloze transparantie, zichtbaarheid, controleerbaarheid. De ziel zit gevangen in een schijnbare
verpakking.
‘Nooit niet dronken’: dus: altijd dronken. Het offerlam is beneveld, weg van deze wereld, bezoedeld,
hulpeloos en uitgeschakeld. De ellende moet verdoezeld en vergeten worden.
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‘100 uur per week’ werken: dat is wel heel veel, het offerlam werkt dus “permanent”; ja, want is nooit
gerust, in vrede, moet zien te overleven… (cfr. flexwerkers, zzp’ers).
Plots: ‘kwaliteitsofferlam’. Een cesuur in het gedicht. Is het lam toch iets kostbaars? Het heeft en bevat
kwaliteit (een verwijzing naar het – duurdere – bio-vlees?). Het lam wordt geofferd (aflaat) in de strijd om
het klimaat. Wie wint: de begoede middenklasser die olijk het vliegtuig neemt, zich niet bekommert om de
klimaatcrisis, maar wel zijn geweten sust door deze ‘aflaat’ of de bekommerde minderbegoede
klimaatactivist?
Het offerlam slikt, ondergaat, is lijdzaam en weerloos.
We kunnen ons niet ontdoen van de gedachte aan het offerlam, het ‘spookt’ in ons: iedereen is
verantwoordelijk voor armoede, uitsluiting, ongelijkheid etc.
Een oproep tot solidariteit. Het offerlam zit in ‘ieder’ van ons, als een virus… je kan er niet aan ontsnappen.
‘Post-natuur’: in het antropoceen heerst de mens, hij/zij beheerst, onderwerpt de natuur, maakt biotopen
kapot.
Het offerlam is ‘werkloos’, verlamd, zonder perspectief.
Het offerlam is ‘obsceen’, schunnig, vuil. Wordt dus ook seksueel uitgebuit en vernederd.
Het offerlam wordt bespied, geobserveerd, geëvalueerd, behoond, bekritiseerd…
Het ‘ziet niet’, het erkent zijn eigen situatie niet, het is (ver)blind.
Een ‘collectieve droom’, een wensdroom van de elite: we houden het volk koest en arm, tam en
ongevaarlijk.
‘Meer offer dan lam’: alle leven, alle perspectief is gewist. Het offer en de schade zijn groot.
Het effect van het bezwerende herhalen in dit gedicht kan ook averechts werken, een soort “nihilisme van de
herhaling”. Toch komt de boodschap van Dominique De Groen hard aan. Het engagement van de dichter(es)
is echt en groot, hopelijk dat van de lezer ook.
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EI 244: Esther Jansma – Hier en daar
Je vertrekt uit ruïnes, met bloedende voeten zoek je
een weg door het puin. Het is even wat stiller, stof
daalt neer, de scherpschutters zijn aan het bidden,
daarna eten ze een broodje en duwen grappen en
grollen brakend een tiener op haar knieën – de boog
kan niet altijd gespannen blijven. Het is nu pauze.
Iemand betrekt het witte huis in het westen,
betreedt het bordes, slaat de maat naar verhuizers,
schrijdt de marmeren hal in, haalt diep adem en denkt:
kut, mijn kristallen luchter is te klein en mijn tafel,
vette schijt, komt uit de verkeerde tijd gezien
de allure van dit bezit en de reus die ik moet zijn.
Was ik maar eerder heel anders gaan leven, denkt
hij, dan was ik voorbereid. Jij hoort de verkrachters
joelen, een lichaam wordt van een balkon gekeild.
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door Pieter van Sterkenburg

Het gedicht verplaatst de lezer naar twee totaal verschillende wereldtonelen. De titel anticipeert daarop: een
toneel ’hier’ en een toneel ‘daar’. De eerste strofe verwijst naar ‘daar’, een oorlogsgebied waar beelden als
een horrorfilm elkaar fragmentarisch afwisselen: ‘ruïnes’ van ingestorte gebouwen en kapot geschoten
huizen; ‘scherpschutters’ en jolijt makende ‘verkrachters’. Scherp contrast is dat die zelfde scherpschutters
en verkrachters tussen hun wreedheden door zich al biddend vroom neerwerpen voor hun God. Wil de
dichteres ons de ogen doen openen voor die scherpe antithese? Eerst iemand vanuit een hinderlaag
doodschieten, dan iemand verkrachten en vervolgens weer even bidden?
In v5 lezen we dat ’een tiener op haar knieën’ wordt verkracht. Als roofdieren stort de roedel zich wellustig
op zijn prooi. En dat wordt cynisch vergoelijkt. Zegt de dichteres immers niet: ’de boog kan niet altijd
gespannen blijven. Het is nu pauze’. De lichamelijke schoffering wordt rijmtechnisch ondersteund door
animale geluiden. De alliteraties in de Anlaut van de woordgroep ‘grappen en grollen brakend’ lijken dat te
bewerkstelligen. In dit sinistere decor is vluchten de enige uitweg. Er is geen alternatief. De vluchteling laat
zijn bloedsporen achter die tot littekens worden. En dat los van zijn onzichtbare littekens.
De tweede strofe is eveneens filmisch van opzet. Het geschetste tafereel speelt zich ‘hier’ af. Daarmee wordt
bedoeld het Westen, specifiek het witte huis of het presidentiële paleis van een nieuwe bewoner. De
tegenstelling tussen beide strofen is evident: ‘bordes’, ‘marmeren hal’ en ‘kristallen luchter’ versus ‘ruïnes’,
‘puin’, ‘stof’ en glas. Hovaardij versus barbarij als donkere schaduwen van de mens. De dichteres laat in de
tweede strofe de nieuwe bewoner zijn eigen woorden zeggen: ‘kut, mijn kristallen luchter is te klein en mijn
tafel, / vette schijt, komt uit de verkeerde tijd gezien / de allure van dit bezit en de reus die ik moet zijn.’
Platvloers taalgebruik van een man die zich een ‘reus’ waant en die miljoenen volgelingen aan zich weet te
binden. Ze aanbidden hem en hij waant zich een god. Schijnheiligheid in de eerste strofe en ongeloof in de
tweede strofe is waarop de dichteres haar camera richt en waarop zij de lezer lijkt te attenderen. Qua
syntactische opbouw is de tweede strofe een enumeratie van een zestal asyndetisch aan elkaar geregen
hoofdzinnetjes die semantisch ondergeschikt zijn aan de hierboven aangehaalde passage.
Opvallend is het rijmende parallellisme waarmee strofe 1 en 2 openen: ‘Je vertrekt’ (v1) en ‘Iemand betrekt’
(v7). Tegelijkertijd wordt het contrast tussen strofe 1 en 2 nog eens op een andere manier benadrukt. In
strofe 1 gaat iemand weg, gaat iemand naar buiten en verlaat huis en haard; in strofe 2 laat iemand zijn
wereld achter en komt juist naar binnen. Onvoorbereid, dat wel, zoals uit v13 en v14 blijkt.
In de laatste strofe komt de vluchteling uit de eerste strofe weer in beeld. Achter hem klinkt luidruchtig
vertier van de ‘verkrachters’ en hoort hij hoe een geschonden ‘lichaam’ als vuilnis ‘van het balkon’ wordt
gesmeten en neerploft op straat of in tuin. De dichteres laat de lezer op onorthodoxe wijze kennis maken met
haar waarneming op wederwaardigheden in twee totaal verschillende werelden die zich dagelijks voor onze
ogen afspelen.
Tijdens het schrijven van deze Eerste Indruk werd bekend dat het witte huis een nieuwe bewoner krijgt.
‘Hier’ zal het gaan veranderen maar ‘daar’ gaat de barbarij tegen de menselijkheid vooralsnog gewoon door.
De volksverhuizing is nog niet voorbij.
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EI 245: Annemarie Estor – De dag dat ik besloot om parfumeur te
worden
De dag dat ik besloot om parfumeur te worden
was dezelfde
als die waarop ik een droom heb vermoord.
De droom was gekomen op de lippen van de dag
en had het licht verwelkomd
met een hart dat opsprong als de hond
van de dienstplichtige dichter.
En ik,
die dezelfde morgen nog
de haren uit de borstel had gehaald
om buiten los te laten zweven
voor de nestbouw van de pimpelmezen,
baadde mijn wimpers in goud
en waste mijn handen in lood.
En ik zong:
Niemand weet, niemand weet,
dat ik Hermes Trismegistus heet.
De heggen groeiden als paranoia.
De mezen beheersten hun tertsen niet meer.
De violen schraapten schizofreen.
Ik hoorde plotseling het dreunen,
het heien van de vooruitgang,
de motor onder de winsten,
het bonken van de staafgrafieken.
Tussen de maartse viooltjes vond ik een telefoon.
Een dure telefoon. Met sterren in het glas.
Er stonden twee dromen op.
De ene klonk als de zang van de witgesterde blauwborst.
De andere als het bonken van de staafgrafieken.
De telefoon zei tegen mij:
Wis een van deze dromen.
Een van deze dromen is te veel.
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En ik, die niets anders had verlangd van het leven
dan mijn haren uit borstels te halen
om ze aan de pimpelmezen te geven,
werd bang.
Dat ik de verkeerde droom had gewist.
Later werd ik gebeld.
Ik legde uit wat er gebeurd was.
De vreemde zei what the fuck tegen mij.
Met kracht
verbrak Hermes Trismegistus de verbinding.
Sterker dan verwensing
was de droom die gewist was.
En ik dacht aan mijn landgoed Anesthesie.
Er staan paleizen op, vol groene leeuwen,
er is een tuin met ha-ha’s en folly’s
en kuddes kermisdieren grazen
gras, koriander en schoonmoeders tand.
Het hele jaar rond decoreer ik mijn tuin met ridderpaarden van blik,
met bloemen geknipt uit oude gordijnen, met vlaggen
die ik naai uit oude dweilen, sleutels leidend naar nooit,
klingelend onder de schapenwolkjes.
Ze doen vrolijk mee met de toverhazelaar,
de goudklompjes en de smaragdhagedissen,
terwijl ik verdovende sigaren rook.
Met handen van lood
haal ik wat ridderpaarden uit de akeleien
en smelt ze om
tot een wolk.
Ik hul de dode droom
in de telefoon
in een wolk van ridderpaarden, paarse dovenetel,
hommelkont en witgesterdeblauwborstzang.
Heerlijk ruikt de wolk.
Ik kan niet anders zeggen.
Hommelkont met paarse dovenetel
is sowieso een dodelijke combinatie
maar de zang van de blauwborst
maakt het af.
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door Jeroen van den Heuvel

In zijn recensie op Meander van de bundel De bruidsvlucht, neemt Herbert Mouwen strofe 6 en 7 van dit
gedicht onder de loep:
Allerlei aardse zaken worden in een kosmische en mythische context gepresenteerd. De biologische plantenen dierenwereld is prominent aanwezig. De verbindingen die Estor maakt tussen deze werelden zijn kort en
direct. (…)
Flora (‘maartse viooltjes’) en fauna (‘witgesterde blauwborst’) staan tegenover de technologie (‘telefoon’)
en het aardse (‘dure telefoon’) staat tegenover het kosmologische (‘sterren’). Heeft de aardse telefoon
gefaald als middel om te kunnen communiceren met de kosmos en is deze daarom weggegooid? Het gedicht
geeft het antwoord niet. De ‘twee dromen’ die nog op de telefoon staan, worden in de vorm van een alsvergelijking uitgesplitst in een positief klinkende en een negatief klinkende droom. Het esthetische
(‘klinken’) en het lelijke (‘bonken’) worden als tegenstellingen opgevoerd. Natuurlijk is de frase ‘Met
sterren in het glas’ ambigue, waarmee de aardse betekenis van het kapotte glas tegenover de spiegeling van
de sterren als hemellichamen in het glazen telefoonvenster wordt gezet. Ook is er nog het woordspel met
‘sterren’ en het woord ‘witgesterde’ in de vogelnaam. De diepgang die in de gedichten van Estor aanwezig
is, wordt speels getoond met de assonantie, de alliteratie, de tegenstelling en de paradox als zorgvuldig
gehanteerde stijlmiddelen. Het is fascinerend om te zien op welke wijze de thematiek van het volledige
gedicht op macroniveau – het gedicht is tweeënhalve pagina lang – ook in de vijf versregels, dus op
microniveau, terug te zien is.
Hier ben ik het volledig mee eens. Mijn insteek zou nu kunnen zijn om dat macroniveau van het gedicht te
beschouwen, want anders dan in een recensie is hier de ruimte voor de volledige gedicht van tweeënhalve
pagina. En vrijwel alle elementen in het gedicht worden herhaald. Dat is smullen. Bijvoorbeeld de versregel
‘Er stonden twee dromen op’, waarvan minstens drie betekenissen van belang zijn voor het gedicht. Dat
meerduidige “op … staan” wordt herhaald in ‘Er staan paleizen op’. Al die herhalingen zorgen voor hechte
verbanden tussen de strofen, ook de strofen die in dit redelijk lange gedicht ver uit elkaar liggen. Zo draagt
het bij aan het hermetische karakter van het gedicht.
We kunnen het dan hebben over het warrige verhaal dat uiteindelijk oplost in, ja, in wat? In onduidelijke
Alice-in-Wonderland-achtige taferelen. In aandacht voor geur als indicatie van het verlangen om parfumeur
te worden. En misschien ook als indicatie van dood en bederf, getuige de slotstrofe die, naast het herhalen
van de flora- en fauna-elementen en de ‘zang’ uit het begin, vooral zwanger is van dood.
De vraag die hier nog voor komt, is waarom ik dat eigenlijk zou doen? Waarom op zoek gaan naar
verbanden in het gedicht, naar de ontwikkeling? Ik heb het onuitsprekelijke geluk dat ik voldoende vaak
ervaren heb hoeveel rijkdom een gedicht openbaart als je er diep induikt. Maar dat kun je domweg niet bij
alle gedichten doen, daarvoor zijn er teveel. Waarom zou ik bij dit gedicht de moeite erin gaan stoppen?
Waarom zou ik opzoeken wie Hermes Trismegistus is? En nadenken wat die te maken heeft met het
sprookje van Repelsteeltje, meer dan een algemene raadselachtigheid? En hoe verhoudt zich dat tot de
allusie op alchemie en Pontius Pilates?
Daarvoor moet een gedicht iets opvallends hebben, iets prikkelends, dat me het gedicht intrekt en me er naar
toe terug leidt. Misschien is dat in dit geval de soepele opening, die een variant lijkt van de openingsregels
van Rituelen.
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Maar waarschijnlijk meer nog is dat voor mij in dit gedicht de versregel ‘De heggen groeiden als paranoia.’
Dat is vooral het punt waarop het gedicht oplicht en echt indruk maakt. Een aanleiding om ernaar terug te
keren nadat ik de andere gedichten uit de bundel heb gelezen. De bijzondere indruk die deze versregel
maakt, staat niet los van zijn plek in het gedicht. Waar staccato versregels beginnen, nadat de eerdere strofen
steeds een zin over meerdere versregels uitsmeerden. Maar naast ritmisch is deze versregel ook belangrijk
omdat het een verwrongen en groteske blik op de wereld opent, waarin een andere logica heerst. Een ander
tijdsbesef ook.
Maar hoe complex en vervreemdend dit gedicht ook is, het biedt ons ook het eenvoudige en gelukzalige
beeld van ‘haren uit borstels te halen’ ‘om buiten los te laten zweven / voor de nestbouw van de
pimpelmezen’.
Zoals je de eerste indrukken van een gedicht los kunt laten zweven, waardoor er meerdere nesten mee
begonnen kunnen worden.
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EI 246: William Shakespeare – Sonnet 18 (vertaling versie 2)
Zal ik eens jou zien én een Zomerdag?
Zo heerlijk en zo vriendelijk ben jij.
Wind rukt de appelknoppen van de Mei
En zomers recht is al te kort van kracht.
Zomaar te vurig brandt het hemels oog
En dan weer raakt die gouden gloed gedempt
En schoon vloeit zomaar niet van schoon omhoog,
Maar faalt, of valt ter aarde, ongetemd.
Toch zal jouw eeuwige Zomer niet bederven
Noch wordt het schoon dat jij bezit gesnoeid,
Noch laat de dood jou in zijn schaduw zwerven
Als jij in eeuwige regels voor altijd groeit.
Tot zien en adem mannen zijn benomen,
Tot dan leeft dit, dit laat jou wederkomen.
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door Wim Kesteloot

Het boek van Belleman met zijn uitgekiende, schijnbaar ongedwongen vertalingen van de sonnetten van
Shakespeare is een tweetalige uitgave. Achter de slim ontworpen cover, met blokjes als versvoeten in een
sonnetpatroon, krijgen we Bellemans vertalingen hierbij niet naast, maar in een apart deel zonder de
originelen te lezen. De auteur doet dit bewust om het effect van de vertaling als een soort neventekst te
vermijden. Eerst lezen, dan vergelijken, waarbij de originelen met aantekeningen pas later in het boek
volgen.
Shakespeares diep gelaagde en intern verschuifbare liefdeslyriek over een feilbare, bereikbare en (wat we nu
noemen) genderfluïde en/of non-binaire liefdesverhouding werd net als zijn toneelwerk al geregeld naar het
Nederlands vertaald, maar Belleman kon bij zijn zoektocht naar de vertaling van het wellicht beroemdste
sonnet 18 geen enkele vertaling vinden waar hij het naar eigen zeggen volledig eens mee was. Daarop
waagde hij zich zelf aan een vertaling van dat ene gedicht, iets wat voor hem -en gelukkig voor ons- op
termijn verslavend bleek en zo uitmondde in een vertaling van de hele bundel, inclusief het verhalende
gedicht A Lover’s Complaint of Lamento om liefde.
Drie verschillende Nederlandstalige versies van sonnet 18 zijn in dit boek opgenomen. Eén integrale,
zaligmakende vertaling van dit werkje kreeg Belleman namelijk ook zelf niet voor mekaar. De eerste versie
is een zogenoemde klassiekere vertaling die vooral gericht is op de inhoudelijke aspecten, terwijl in de
tweede vertaling (hierboven weergegeven) het klankmatige en de herhalingen uit het origineel meer naar
voren komen. De derde bewerking ten slotte laat zien hoe dwingend vorm op zich kan zijn. Nummer drie zit
dus vormelijk strak in het pak, met het inhoudelijke en het klankmatige meer naar de achtergrond.
De tweede versie gaat om poëzie als een talige partituur, als een woord- en klankstuk dat je zo kan lezen en
herlezen, maar dat je ook kan brengen en hardop lezen. Zo moet het ook nog voorafgaand aan de eerste
officiële publicatie bij Shakespeare gegaan zijn met zijn “sugar’d sonnets among his private friends”
(Francis Meres, 1598). De tweede versie van Belleman gaat met andere woorden om dichtkunst waarbij de
dappere vertaler probeert om de beoogde effecten uit het origineel mee te nemen naar de overkant waar de
doeltaal rust.
Zo komt er in sonnet 18 een behoorlijk aantal woorden twee keer voor, zoals ‘too’, ‘summer’, ‘sometime’,
‘eternal’ en ‘so long’. Er zijn ook opvallend veel woordparen: ‘chance’ en ‘changing’, ‘dimmed’ en ‘shade’,
‘sometime’ en ‘summer’, ‘eternal’ en ‘to time’. Die effecten houdt Belleman aan boord door bijvoorbeeld
‘sometime’ als ‘zomaar’ te vertalen. Op die manier bewaart hij het paar ‘sometime’ en ‘summer’ als
‘zomaar’ en ‘zomer’.
Shakespeare gaf die dubbelzinnigheden wellicht al aan bij de bekende aanhef: ‘Shall I compare (…)?’,
waarin ‘pair’ of ‘paar’ weerklinkt. In diezelfde trant komt ook op het einde van het sonnet een tweede
betekenis bovendrijven, die van ‘so long’ als ‘goodbye’, door het als ‘tot zien’ te vertalen in een paar met
het ‘zien’ uit de eerste versregel.
Iets gelijkaardigs zien we in ‘to time’ dat als synoniem van ‘eternal’ ook ‘two times’ in zich kan dragen. De
originele derde laatste regel ‘When in eternal lines to time thou grow’st’ vertaalt Belleman als ‘Als jij in
eeuwige regels voor altijd groeit’. Het is een zoveelste herhaling of dubbelzinnigheid waarbij ‘groeien’ een
pikante, zinnelijke connotatie krijgt zoals het ‘increase’ in de aanhef in het allereerste sonnet in
Shakespeares bundel: “From fairest creatures we desire increase / That thereby beauty’s Rose might never
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die”. Belleman maakt hier dan ook van: “Van mooie mensen willen wij de groei, Zodat de Roos van
schoonheid nooit zal sterven”.
Het tweevoudige leidt ons vervolgens ook even af richting het omstreden boek van Erlend Loe en Petter
Amundsen: De ontmaskering van Shakespeare (De Geus, 2007). Hierin wordt, in film- of docuvorm als
Cracking The Shakespeare Code (2017), heel verregaand doorgegaan, letterlijk tot op Oak Island, op de
veronderstelling dat achter de schuilnaam Shakespeare twee Rozenkruisers verborgen zaten: de filosoof
Francis Bacon en de diplomaat Sir Henry Neville. De meningen over het werk en de theorieën van
Amundsen zijn evenwel ontzettend verdeeld, van “entertaining mumbo jumbo” tot uiterst baanbrekend. Het
blijft in elk geval interessant om te zien op hoeveel wijzen Shakespeare maar blijft bestudeerd worden, hoe
hij blijft fascineren en beroeren.
Over het tijdperk waarin Shakespeare de sonnetten schreef, lezen we ook in Bellemans aantekeningen bij de
originelen. Zo was de beeldspraak van de wereld als een schouwtoneel volgens hem toen al een cliché, een
bestoft gegeven waar de experimentele Shakespeare bijgevolg mee speelde in sonnet 15 door er specifiek
een seksueel toneel van te maken. “When I consider every thing that grows / Holds in perfection but a
moment (…) When I perceive that men as plants increase (…) Vaunt in their youthful sap, at height
decrease (…) As he takes from you, I engraft you new”. “Als ik bedenk hoe ieder ding dat groeit / Perfectie
slechts één ogenblik bereikt (…) En als ik zie hoe mannen tieren als planten (…) En trots van jong sap op
hun hoogtepunt verzanden (…) Steeds als hij van je steelt ent ik je gauw”.
Behalve dit alom aanwezige seksuele thema in de gehele bundel, krijgen we in de poëzie van Shakespeare
natuurlijk ook nog tal van andere thema’s en verwijzingen in verschillende lagen voorgeschoteld: juristerij,
alchemie, astrologie, heksenjacht, getallensymboliek, muziek, religie… Het lof der Zotheid passeert
eveneens de revue (sonnet 11). Belleman zelf ten slotte maakt geregeld bruggetjes naar het toneelwerk van
de grote Shakespeare.
Het geheel moet volgens Belleman voorts gezien worden als een zorgvuldig samengestelde bundel, A
Lover’s Complaint incluis, niet als een willekeurige verzameling of ratjetoe, zoals origineel ooit wel eens
gedacht. De gedichten zijn onderling of binnen-tekstueel verbonden met een dubbelzinnigheid in de
verhouding van de sonnetten tot elkaar, in de nummering, in de volgorde. Zo laat Shakespeare in sonnet 12
een klok slaan, verwijst hij in sonnet 60 naar minuten, is er het toenmalige actuele thema hekserij in sonnet
13, is het “octaaf”-sonnet 8 bezield door een fijnmazige muziekbeeldspraak, speelt hij met het kwadraat van
acht in sonnet 64, versterkt een volgend gedicht de samenhang met voorafgaande sonnetten of legt het net
een tweespalt of een wrijving bloot. Het is overigens ook iets wat de haast onverstoorbare Amundsen vanuit
zijn eigen, extremere invalshoek bespeurt in voornamelijk het toneelwerk van Shakespeare, via een
facsimile-uitgave van de verzamelde werken toen.
De getallen 2, 53 en 106 zouden hierbij cruciaal zijn, in de context van Oak Island, de Rosicrucians, Bacon,
Neville en Ben Jonson.
Los van alle ontcijferingen, schattenjachten en ongemeen boeiende hypotheses rond de figuur en het werk
van Shakespeare, kunnen we dit stukje afronden met de stelling dat in dit boek het enorme vertaaltalent van
Belleman blijkt uit zijn bedrieglijk vlotte en aantrekkelijke Nederlandstalige versies. Achter die waarachtig
gladde eenvoud schuilt een studie met een literaire grinta, met een kritische, nieuwsgierige blik die een
continue glans behoudt. Eenvoud als een duur bevochten stempel. Het maakt het boek tot haast onmisbaar
voor wie zich als niet-kenner fris wil laten raken door de poëzie van Shakespeare, en tot een regelrechte
must voor al wie Shakespeare in de eerste plaats in ons taalgebied bestudeert.
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EI 247: Willemijn Kranendonk – Objectief wiskundig model
find_max().

Problem: given a list of positive numbers,
return the largest number on the list.
Inputs: a list L of positive numbers.
The list must contain at least one number.
(Asking for the largest number in a list
of no numbers is not a meaningful question.)

[[Het enige wat wij doen
is het voorspellen
van voorspelbaar
gedrag]]

Outputs: A number n, which will be the largest
number of the list.

[[Wij kunnen er niets aan
doen dat uw naam keer
op keer opduikt]]

Algorithm:
Set max to 0.
For each number x in the list L,
compare it to max. If x is larger, set max to x.
max is now set to the largest number in the list.
An implementation in Python:
def find_max(L):
max = 0
for x in L:
if x > max:
max = x
return max
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door Jeroen van den Heuvel

Het is niet heel gebruikelijk, maar het komt wel vaker voor dat een gedicht meerdere talen in zich verenigt.
Dit gedicht heeft er drie: de natuurlijke talen Engels en Nederlands en de programmeertaal Python.
Misschien is er zelfs sprake van vier talen, als we de manier waarop het ‘wiskundig model’ in de
linkerkolom wordt beschreven een aparte taal vinden.
Die linkerkolom beschrijft eerst het probleem in de natuurlijke taal Engels. Wat het algoritme moet gaan
doen. Het betreft een uiterst eenvoudig algoritme dat het hoogste getal moet bepalen van een reeks getallen.
Je kunt je afvragen hoe nuttig dat is. Als je eenmalig het hoogste getal moet vinden in een reeks van 10
getallen, dan kun je je de moeite van het schrijven van het algoritme besparen. Dat zie je in een oogopslag,
zeker als de reeks een beetje overzichtelijk gepresenteerd wordt. Maar als je dat vaak moet doen, en zeker
als de reeks uit duizenden of miljoenen getallen bestaat, dan loont het zeker de moeite het algoritme te
schrijven.
Na de beschrijving in het Engels van de bedoeling, volgt een beschrijving van het algoritme in min of meer
wiskundige termen, met variabelen als ‘x’ en ‘max’. Daarna volgt een implementatie in Python.
Waarom Python? Mogelijk om een relatie te maken naar de machine learning algoritmen waar we vandaag
de dag vooral aan denken als we het hebben over algoritmen. Python wordt veel gebruikt in de data science
en de machine learning.
Een ander interessant aspect aan Python is dat de opmaak betekenis heeft binnen de taal. Het inspringen van
de regels van de code is noodzakelijk. Dat is in de meeste programmeertalen niet zo.
Dezelfde functie in Javascript kan er bijvoorbeeld op beide manieren hieronder uitzien:
function find_max(L){
var max = 0;
for (x of L){
if (x > max){
max = x;
}
}
return max;
}

function find_max(L){ var max = 0; for (x
of L){ if (x > max){ max = x; } } return
max; }

Deze implementaties doen exact hetzelfde. De opmaak links is overzichtelijker en daarmee makkelijker te
begrijpen is voor menselijke programmeurs. Maar in Python kun je dus niet zomaar de opmaak veranderen.
Afijn, waar de linker kolom dus van de beschrijving van de bedoeling van een algoritme via de (enigszins
wiskundige) beschrijving van het algoritme naar een mogelijke implementatie van dat eenvoudige algoritme
gaat, doorloopt de rechterkolom enkele stadia van de gevolgen van het gebruik van een (veel complexer)
algoritme.
De rechterkant gaat dus over de menselijke kant van het gebruik van algoritmen. Dit deel is in het
Nederlands geschreven. Een andere taal dan de talen die in de linkerkolom gebruikt worden. Het contrast
tussen de twee werelden wordt zo nog groter.
Het lijkt een (telefoon-)gesprek tussen een medewerker van een bedrijf of instelling dat een algoritme
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gebruikt om uitzonderingen te identificeren, en een persoon die daar last van heeft, omdat ij door ‘een
afwijkende achternaam’ steeds als uitzondering wordt aangemerkt. Denkend aan algoritmen, kunnen we
gaan vermoeden dat dit gesprek niet met een natuurlijk persoon gevoerd wordt, maar met een chatbot. Veel
inleving in de situatie van de benadeelde spreekt in ieder geval niet uit de tekst. Het woord ‘anders’ aan het
einde krijgt zelfs een wrange smaak, omdat duidelijk is dat de spreker helemaal niet van plan is wat dan ook
‘anders’ te gaan ‘doen’ om de benadeelde te helpen.
Machine learning algoritmes zijn goed in het identificeren van uitzonderingen. Of dat nu om mensen gaat of
getallen of plaatjes of iets anders. Wat dit gedicht ons laat zien, is dat als je naar uitzonderingen zoekt, je die
altijd vindt. Maar niet alle uitzonderingen zijn relevant. Er is een check nodig of de gevonden uitzondering
eigenlijk wel het antwoord is op een ‘meaningful question’.
Ironisch genoeg kunnen we de programmeertaal Python waarmee veel machine learning algoritmen worden
gemaakt zelf als een uitzondering tussen de programmeertalen beschouwen.
Doe met deze kennis wat u wilt.

ooteoote.nl

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

134

EI 248: Marc Tritsmans – Het boek van de vader
Op zoek naar de wereld groef ik vastberaden
in zijn boekenkast en koos met grote zorg
op gewicht en geur, ook papier en bladspiegel
hadden hun belang. Ik las met honger
en begeerte, volgde de sporen die hij her en der
in potlood achterliet. Toen is hij doodgegaan en
heb ik het gered. In nog altijd even koningsblauwe
inkt hervind ik vandaag op het schutblad zijn geschrift
slechts naam en datum, maar ik zie voor mij de jonge
man die op deze dag net achtentwintig werd en van mij
zijn toekomstige zoon, nog geen vermoeden had.
Als een meteoriet uit vroegere warmere tijden
rust het boek van de vader hier nu schroeiend
in een hand die al begonnen is te lijken op de zijne.
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door Pieter van Sterkenburg

De formulering van de titel van het gedicht creëert op het eerste gezicht afstand tussen ‘de vader’ en de ikfiguur. Anders had er wel gestaan: “het boek van mijn vader”. Toch is de inhoud heel persoonlijk. Het gaat
over één specifieke vader en één specifieke zoon. Wil de zoon met de afstandelijk klinkende titel het
vaderschap van zijn vader en dat van vaders in algemene zin verheffen, het op een voetstuk plaatsen? Daar
lijkt het wel op. Of wil hij zeggen dat zonen uiteindelijk – in de jaren des onderscheids of nog later – op
zoek gaan naar sporen van hun vader? En dient het boek in dit geval als metafoor voor geestelijk
nalatenschap? In ieder geval zet de ik-figuur zowel zijn vader als het vaderschap luister bij.
Het gedicht legt een ontwikkelingsgang van de zoon ten opzichte van de vader bloot. Allereerst het
verkennen van de wereld met de boeken uit vaders ‘boekenkast’. Dan de ‘geur’ opsnuiven, het incorporeren
van oude boeken die zijn vader ooit vasthield. Daarna het doorgronden van vaders aantekeningen langs de
kantlijn, het dóórdringen in zijn gedachten en uiteindelijk het besef meer en meer op hem te lijken. Ook
kunnen we uit het gedicht afleiden dat de zoon zijn vader node mist. In v6 en 7 staat dat: ‘Toen is hij
doodgegaan en heb ik [de zoon] het gered’. Het verlies moet zwaar zijn geweest maar hij heeft ‘het’
overleefd, ongetwijfeld dank zij de vader en diens nalatenschap.
Een mooi poëticaal effect bewerkstelligt de dichter door het gebruik van meerduidigheid. Het sorteren van
boeken op ‘gewicht’ kan letterlijk in de betekenis van zwaarte en figuurlijk in de betekenis van
belangrijkheid opgevat worden. Het refereren aan de ‘koningsblauwe inkt’ betreft enerzijds de kleur van
schoolinkt waarmee de generatie van de vader ooit leerde schrijven en anderzijds heeft het een koninklijke
dimensie; handschriften van vroeger stralen vaak kracht en identiteit uit. ‘Schroeiend’ in de voorlaatste
versregel bewerkstelligt eveneens een mooi effect. Enerzijds brandt vaders boek van opwinding in de
handen van de zoon, anderzijds doet het schroeien pijn, te weten dat zijn vader er niet meer is.
De karakterisering van de zoon is markant in het gedicht aanwezig. Hij is nieuwsgierig, hij dorst naar
kennis. Hij weet wat-ie wil, is vastberaden. Ook is er sprake van heimwee. De zoon zoekt naar sporen van
zijn vader. En hij is bezonken van aard. Hij weet wat hem te wachten staat: hij wordt ouder en ouder. Alles
gaat voorbij. En zal in hem – de zoon – herhaald worden, wat de vader is geschied?
Aan de vorm van het gedicht herkennen we het sonnet. Altijd wordt dan gekeken naar de wending in het
gedicht. Die is hier niet zo moeilijk te achterhalen. Ze zit in het sextet, bij de overgang van de 3e naar de 4e
strofe. In de eerste 3 strofen wordt uitvoerig beschreven wat de zoon onderneemt om relicten van zijn
overleden vader te hervinden. In de laatste strofe is dan de ommekeer en wordt beschreven wat het effect
van dat zoeken is. Een effect dat als een ‘meteoriet’ inslaat.
De meteoriet komt van ver: niet qua afstand maar qua tijd. Het is een inslag in de mentale gesteldheid van de
zoon. Zijn gedachten gaan terug naar vroeger, naar zijn prille jeugd, naar zijn vader. Alles is voorbij
gevlogen. En dat alles is als een hemelsteen geheel onverwachts, keihard ingeslagen. Een confrontatie die
universeel lijkt te zijn.
Mooi is het beeld dat in strofe 3 wordt weergegeven. Op het ‘schutblad’ van een boek hervindt de zoon
vaders ‘geschrift’. Dat is natuurlijk zijn handschrift. De vader is trots op het boek, dat zijn eigendom is
geworden. Hij schrijft er immers ‘naam en datum’ in. Hij heeft het boek waarschijnlijk cadeau gekregen. De
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datum in het boek is namelijk zijn geboortedag. De zoon telt terug en beseft dat zijn vader op die datum 26
jaar werd. Hij is dan al een man maar nog geheel onwetend van zijn toekomstig vaderschap. Dat alles roept
bij de zoon gevoelens van heimwee en tederheid op. Toch is er ook bevreemding en angst: het besef hoe
genadeloos snel alles vervliegt.
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EI 249: Nachoem Wijnberg – Vreemd
Een Jood is wie,
als hij zoiets vreemd doet als bidden
(dat is wat iemand zo snel mogelijk opzegt,
zodat hij al kan praten
als de anderen nog bezig zijn),
naar een vreemde bidt,
die als een vreemdeling is in de storm
en in rechtvaardigheid en in medelijden,
zegt de Jood,
en zoals ik hoop dat ik een vreemdeling zal blijven
in het midden van mijn eigen vreemdheid (in de betekenis
dat het anders is,
misschien enkel dat het langer duurt
dan ik verwachtte) en als iemand zegt dat dat om iets vragen is
zal ik hem niet tegenspreken,
want dat zou ondankbaar zijn van een vreemdeling.
Ik zeg: vreemdheid heeft mij in bezit genomen,
ik heb vreemde gedachten,
de enige die ik nog heb.
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door Remco Ekkers

Normaal is de taal gericht op de werkelijkheid en is zij transparant, maar in poëtisch taalgebruik wordt deze
referentiële functie van de taal geproblematiseerd en is de taal soms ondoorzichtig en dan gaat alle aandacht
naar haar zelf uit. De taal in dit gedicht (en alle andere in de bundel) is eenvoudig. Er zijn geen woeste
metaforen of vreemde (sic!) woorden. De zinsbouw is niet ingewikkeld. Toch doet het geheel ‘vreemd’ aan.
De titel is kort en krachtig, maar kan van alles betekenen: “anders dan je verwacht” (een vreemde
geschiedenis, raar, zonderling, eigenaardig) en “niet bekend of niet uit je land” (een vreemde taal,
onbekend).
Het woord komt in allerlei variaties vele malen voor in het gedicht. Het kan hier betrekking hebben op het
joodse geloof of het Joodse volk, maar ook op een eigenschap of kwaliteit van het lyrische ik. (De dichter is
opgegroeid in een Joodse gemeenschap, maar is overigens Nederlander en atheïst.)
De eerste zin is tegelijk de eerste strofe. De eerste versregel laat de lezer even stoppen: de ik doet een
uitspraak over wie een Jood is. Er staat niet: “Een Jood is iemand die”. Wat is het effect van ‘wie’? “Een
sterke man is wie macht heeft”; is anders dan “Een sterke man is iemand die macht heeft”.
De regel met ‘wie’ is persoonlijker.
Niet de ‘ik’ doet die uitspraak, dat doet ‘de Jood’. De Jood in het algemeen of een Jood die door de ik
geciteerd wordt?
De zin loopt door: ‘als hij zoiets vreemd doet als bidden’. De Jood noemt/ vindt ‘bidden’ vreemd. Dat is
opmerkelijk. Misschien is de Jood ook de ‘ik’ als Jood en dan is het niet verbazingwekkend voor een atheïst.
Waarom zou je bidden voor een god die niet bestaat? En wat wil je met je bidden bereiken? Wil je iets
vragen? Om gezondheid bij voorbeeld. Waarom zou die god die niet zonder gebed geven? Zou hij zich laten
beïnvloeden door het gebed? Zou hij zelfs een kankergezwel wegnemen, tegen de natuurlijke orde? Zou hij,
zoals in de bijbel wordt verteld een dode tot leven wekken?
Het bidden wordt in de parenthese op een bijna kinderlijke manier becommentarieerd. Daar is duidelijk de
dichter aan het woord. Zo kan een kind snel snel een gebed zeggen, terwijl zijn handen al bijna in het eten
zijn. Hier gaat het om al gewoon te praten terwijl de anderen nog bidden. Er wordt duidelijk de voorkeur
gegeven aan gewoon praten.
De zin loopt verder met ‘naar een vreemde bidt’: ‘Een Jood is wie (…) naar een vreemde bidt.’ Er staat niet:
“tot een vreemde bidt”. Het gekozen voorzetsel maakt het bidden vreemd. Maar wie of wat is ‘een
vreemde’? Een vreemde God? Iemand die niet tot zijn groep behoort? De ik misschien? De dichter werkt het
verder uit: ‘die als een vreemdeling is in de storm / en in rechtvaardigheid en in medelijden’. De opsomming
is vreemd omdat parallel worden genoemd een weerstoestand en twee deugden. De storm kan ook een
gemoedsgesteldheid zijn. Onwillekeurig denkt deze lezer hier aan de barmhartige Samaritaan.
‘Een Jood’ uit de eerste regel wordt door ‘de Jood’ gedefinieerd als ‘wie …’ etc.
De ik heeft zich zelf geciteerd als Jood. Nu gaat de ik verder: ‘en zoals (…) zal ik hem (de geciteerde Jood,
RE) niet tegenspreken’. Waarom niet? ‘dat zou ondankbaar zijn van een vreemdeling’. De ik noemt zichzelf
een vreemdeling. Hij is vreemd temidden van de orthodoxe joden en hij hoopt dat te blijven. Hij is wellicht
ook vreemd als persoon; misschien ook als dichter: ‘in het midden van mijn eigen vreemdheid’. Hij werkt
dat verder uit: ‘in de betekenis / dat het anders is’. Er staat ‘het’ en niet ‘dat ik anders ben (dan anderen, die
rustig blijven bidden); ‘het’ is anders. Het leven is anders of alles is anders. ‘Misschien enkel dat het langer
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duurt / dan ik verwachtte’. Duurt het leven langer? Duurt het vreemdeling zijn langer dan ik verwachtte?
De ik zal de Jood die zegt dat een Jood is wie ‘naar een vreemde bidt, / die als een vreemdeling is in de
storm / en in rechtvaardigheid en in medelijden’ niet tegenspreken. Waarom niet? Omdat dat ondankbaar
zou zijn van een vreemdeling, zoals hij, die toch is opgegroeid in de joodse gemeenschap.
Dan volgt een afsluitende strofe. De ik alludeert op een tekst van Wilhelm Müller, op muziek gezet door
Franz Schubert: “Fremd bin ich eingezogen / Fremd zieh’ ich wieder aus”. De ik zegt vreemde gedachten te
hebben en besluit met ‘de enige die ik nog heb’.
Het gedicht is een zoektocht naar wat de ik denkt en wat dat betekent. Hij is een vrijwillige banneling: hij is
vreemd in een vreemde wereld.
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EI 250: Bernke Klein Zandvoort – de ander
er is een nacht in de nacht en als ik daarin wakker word
vraag ik me af waar ik woon als mijn ogen me niets komen brengen
vind mezelf alleen in het opflitsen van een accu
ergens achter in de kamer en in mijn hartslag
van jaren terug
in een bed naast de spoorlijn waar treinen overdag
elk kwartier een stilte raasden door onze gesprekken
daar waren we op gestemd
toch werd in die stilte elke keer de ander als een ander zichtbaar
bang dat ik de ander niet meer naar mijn moeder zou kunnen vertalen
poetste ik het raadsel weg door scherp te stellen op de gordijnen
en te wachten
seconden

duurden

jaren

tot ik vorige week twee mensen in mijn kamer vroeg
om naar elkaar te blijven kijken
en een touwtje om hun wijsvinger bond
die ze moesten bewegen als ze de ander niet meer herkenden
er in het gezicht een dier loskomt
dat een gezicht zó verlaten wordt
dat je overblijft met je eigen kijken
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door Dietske Geerlings

Vanuit het niets tuimelt de lezer ‘een nacht’ in. Er is vooralsnog geen titel, geen hoofdletter als markering
van het begin van de zin, en dus ga je al lezend op zoek naar aanknopingspunten bij elk nieuw woord dat
zich aandient. Dat is precies hoe een mens middenin een nacht wakker kan worden in het duister. Er is geen
houvast, geen referentiepunt, omdat alles donker is. Je weet niet waar en wanneer je bent en heel langzaam
ga je op zoek naar grip. Eerst tuimel je nog van een nacht in ‘de nacht’. Door het gebrek aan houvast wordt
elk woord betekenisvol, zo ook de lidwoorden: eerst het onbepaalde lidwoord ‘een’, dan het bepaalde ‘de’,
die exact de nachtelijke ervaring weergeven, want eerst is er ‘een nacht’, onbepaald (waar, wanneer?).
Vervolgens is er ‘de nacht’, die al iets meer bepaald is dan het onbepaalde duister waarin de ik wakker is
geworden. Dan komt: ‘en als ik daarin wakker word’. De volgorde is hier betekenisvol: eerst is er ‘een
nacht’, dan is er ‘de nacht’ en daarna is er pas ‘ik’ die wakker wordt, het besef dat er een ‘ik’ is. Dat is alvast
een aanknopingspunt.
Daarna komt de vraag ‘waar ik woon als mijn ogen mij niets komen brengen’. Het is mooi dat er geen
leestekens zijn, omdat je daardoor als lezer ook in het duister tast. Na de nacht en het eigen bewustzijn, is
het volgende aanknopingspunt het ‘opflitsen van een accu/ergens achter in mijn kamer’. Zo kan dat gaan, dat
je middenin de nacht rondkijkt en ineens het kleine, knipperende lampje ziet van een accu die wordt
opgeladen. Dat lichtje kan een geruststelling zijn, omdat je pas dan je plek in de ruimte kunt bepalen.
Omdat de zin hier nog doorloopt, komt er een betekenis bij, die op zichzelf ook nog eens dubbelzinnig is
door de grammaticale constructie: de ‘ik’ vindt zichzelf niet alleen in het opflitsen van een accu, maar ook
‘in mijn hartslag/ van jaren terug’. Je kunt het echter ook lezen als ‘de accu ergens achter in de kamer en in
mijn hartslag van jaren terug’, alsof de accu niet alleen ‘in de kamer’ ligt, maar ook ‘in mijn hartslag van
jaren terug’, waardoor het hart – net als de accu essentieel voor het genereren van beweging en energie – en
de accu even lijken samen te vallen. De eerste lezing ligt wellicht meer voor de hand. Het opflitsen van de
accu is immers een referentiepunt in de donkere ruimte, en de hartslag die de ‘ik’ voelt, doet denken aan een
hartslag van vroeger, waardoor nu ook een referentiepunt in de tijd is gevonden.
Dat houvast in de tijd neemt in de volgende strofe nog vastere vormen aan: ‘in een bed naast de spoorlijn
waar treinen overdag/ elk kwartier een stilte raasden door onze gesprekken’. Kennelijk heeft de ‘ik’ ooit (in
een huis) naast een spoorlijn geslapen. Een prachtige paradox is dat de treinen ‘een stilte raasden’. Door hun
lawaai zorgen zij voor onderbrekingen in ‘onze gesprekken’. Het is bijzonder dat deze stilte, ondanks dat
geraas van de trein, door de ‘ik’ is opgemerkt. Aan de andere kant is het ook logisch, omdat het lawaai
bijzonder storend is in gesprekken. Omdat er staat ‘daar waren we op gestemd’, zie je dat het geraas zo
vanzelfsprekend is geworden, dat de onderbrekingen van de gesprekken uiteindelijk meer opvallen dan het
geraas.
Uit de volgende strofe, bestaande uit slechts één versregel, blijkt dat de onderbrekingen voor vervreemding
zorgen: ‘toch werd in die stilte elke keer de ander als een ander zichtbaar’. Ook hier wordt weer subtiel van
lidwoord gewisseld: ‘de ander’ wordt als ‘een ander’ zichtbaar. De ander is al iemand buiten jezelf, maar die
is nog bepaald. Als die ander ineens ‘een ander’ wordt, verdwijnt het houvast opnieuw en verschijnt de
angst: ‘bang dat ik de ander niet meer naar mijn moeder zou kunnen vertalen/poetste ik het raadsel weg door
scherp te stellen op de gordijnen/en te wachten’. Hoe treffend is hier de essentie van het verschil tussen een
mens en een voorwerp (in dit geval de gordijnen) opgemerkt. De mens kan in een plotseling stilgevallen
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gesprek ineens een vreemde worden, naar wie je moet raden, als je elkaar te lang aankijkt. Op de gordijnen
kun je gerust scherpstellen, zonder zo vervreemd te raken. Hoe wonderlijk dat hier de gordijnen meer
houvast bieden dan de moeder.

Dat het wachten in enkele seconden jaren duurde, wordt extra benadrukt doordat ‘jaren’ zelfs op de andere
bladzijde is gedrukt en daar als enige woord de bladzijde vult (op de paginanummering na). Zo zitten er ook
jaren tussen dat moment van vervreemding bij de moeder en het moment van ‘vorige week’, waarin de ‘ik’
‘twee mensen in mijn kamer vroeg/om naar elkaar te blijven kijken/en een touwtje om hun wijsvinger
bond/die ze moesten bewegen als ze de ander niet meer herkenden’. Er wordt beschreven hoe de herinnering
werkt: de vervreemding in de nacht roept een nacht op naast de spoorlijn, die het moment oproept dat het
gesprek stilvalt met de moeder, dat op zijn beurt het experiment van vorige week oproept, waarbij de ik iets
vergelijkbaars in scène zet, waardoor vervreemding wordt opgeroepen. Ondertussen is de ‘ik’ vanuit het
verleden steeds dichter bij het nu gekomen.
Waarom bond de ‘ik’ ‘een touwtje om hun wijsvinger’? Verbond het touwtje de twee mensen met elkaar, of
hadden beiden een eigen touwtje om de wijsvinger? In het eerste geval zou dat betekenen dat ondanks de
vervreemding die zal toeslaan, de twee toch nog door het touwtje met elkaar verbonden blijven, wat wel een
mooi, haast armoedig beeld is van hoe de ene mens met de andere verbonden is. In het tweede geval werpt
het touwtje het beeld op van “veldwerk”, de titel van de bundel, waarbij, zoals op de omslag allemaal kleine
vondsten, draadjes, stukjes glas, een gehavend plastic zakje, een grassprietje, zijn verzameld, die gelabeld
(touwtje aan een kaartje?) en genummerd zullen worden, net zoals in de bijzondere inhoudsopgave van deze
bundel, waarbij alle titels van de gedichten kriskras over twee bladzijden verspreid zijn, maar wel gekoppeld
aan het paginanummer, en tenslotte aan de paginanummers onderaan op de bladzijde die als volgt zijn
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genoteerd: ’24 – de ander >’, waardoor de indruk wordt gewekt dat het gedicht ook een van de “vondsten”
is, die met nummer en titel gelabeld zijn.
Wat gebeurt er als je ‘de ander’ heel lang aankijkt? Uiteindelijk kan het gezicht gaan vervormen, onder
invloed van de ongemakkelijkheid en wellicht angst die het elkaar aankijken oproept, of onder invloed van
het vaak uitblijven van het “knipperen” met de ogen? In het gedicht komt eerst een witregel, die het wachten
versterkt en dan volgt halverwege de volgende witregel pas: ‘er in het gezicht een dier loskomt’, dat nu wat
losstaat van de rest van de tekst. Het gezicht lijkt niet meer op het gezicht van de ander door de vervorming,
krijgt kennelijk zelfs iets dierlijks. Na een nieuwe witregel volgen de twee slotregels: ‘dat een gezicht zó
verlaten wordt/dat je overblijft met je eigen kijken’. Dat is precies wat er gebeurt tijdens het kijken: je raakt
zo vervreemd van elkaar dat het lijkt alsof de ander uit het (ge)zicht is verdwenen en de kijker eenzaam
overblijft, teruggeworpen op zichzelf, alleen achtergebleven in het kijken. Daarmee is de cirkel haast rond:
beginnend bij de val in een nacht, waarbij de ‘ik’ wacht tot er een herkenbaar beeld in de ogen binnenkomt
waarin houvast gezocht kan worden, belandt de ‘ik’ en misschien ook zelfs de lezer, via enkele beelden en
herinneringen, uiteindelijk in de vervreemding die het kijken naar de ander kan opleveren. Links onderin
staat het paginanummer gedrukt, met iets wat toch wel sterk op een (verdwaalde) titel lijkt: ‘de ander’. Een
indrukwekkend stukje “veldwerk”.
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EI 251: Ted Hughes – Kraai en de zee
Hij probeerde de zee te negeren
Maar die was groter dan de dood, zoals ze groter was dan het leven.
Hij probeerde met de zee te praten
Maar zijn brein sluiterde en zijn ogen vertrokken ervan als van open vuur.
Hij probeerde de zee te mogen
Maar die schudde hem af – zoals een dood ding je afschudt.
Hij probeerde de zee te haten
Maar voelde zich meteen een gore droge konijnenkeutel op de winderige klif.
Hij probeerde gewoon met de zee in de wereld te zijn
Maar zijn longen waren niet diep genoeg
En zijn opgewekte bloed sloeg eraf
Als een waterdruppel van een heet fornuis.
Uiteindelijk
Draaide hij zich om en stapte hij weg van de zee
Zoals een gekruisigd man zich niet kan bewegen.
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door Harry van Doveren

Dit is het 162e gedicht van de 192 gedichten in de bundel Kraai. We weten dan al veel van ‘Kraai en de
zee’. Ook weten we, nog voor we de bundel openslaan, veel van Ted Hughes, de schepper van Kraai. En we
weten ook dat er in de secundaire literatuur al veel over hem en Kraai is geschreven. Ook door Ted Hughes
zelf. Onder andere in zijn brieven. In Ik wil nooit vergeven worden (Privé-Domein) zijn een aantal
inzichtgevende opmerkingen over Kraai te vinden.
Zo zou Kraai een personage zijn in de nachtmerrie van God, zoals deze wordt verteld door de moeder van
God (door God ooit levend begraven en vergeten). In haar verhaal raakt Kraai zo ontmoedigd dat hij dood
wil. Maar God kan hem niet verslaan. Kraai eet God op, bevrijdt de moeder van God, en trouwt met haar als
ze is veranderd in de gedaante van haar dochter.
Ook zou Kraai afdalen naar de hel om zijn dubbelganger op te eten, en het geraamte van zijn bruid, dat her
en der is verspreid over de wereld, terug te vinden. Maar zijn pogingen haar weer in elkaar te zetten en mét
haar de hel te verlaten falen.
Of Kraai zou een weerzinwekkend schepsel zijn, een omen, of een totem van Engeland, of Morrigu, de
godin van de dood enz…
Hughes geeft aan dat hij heeft geprobeerd om in Kraai alles te schrappen waarop de gemiddelde Pavlovcriticus weet hoe hij moet reageren. Kraai, schrijft hij, moet je met een meevoelende fantasie lezen.
Dan, mijn eerste indruk bij dit vertaalde gedicht.
Waarom juist dit gedicht gekozen uit fraaiere blauwdrukken, trajectkaarten en verkenningen? Het gedicht
komt mij na, Kraai en ik! Ook ik probeer. Net als Kraai herken ik welhaast fysiek de andere werkwoorden in
het gedicht – ‘negeren’, ‘praten’, ‘mogen’, enz. met de bijbehorende effecten. Het magische erin vervat
komt zo nabij de regel “Isis eet het hart van Osiris en Osiris eet haar hart” uit mijn favoriete gedicht Isis en
Osiris van Robert Musil. Maar mijn werkelijke reden begint bij de eerste versregel uit de vijfde strofe: ‘Hij
probeerde gewoon met de zee in de wereld te zijn’.
Kraai met zijn weldoordacht masker, laat ik zeggen, van een intellectueel in een paradoxale realiteit,
‘probeerde gewoon mét de zee in de wereld te zijn’. Hij probeerde. Hoe en hoe vaak blijft ongewis. Uit de
andere gedichten in de bundel weet ik iets van Kraai en van zijn zee. Van de wereld (de wereld van Kraai én
de zee) weet ik niets. De wereld komt alleen in deze versregel voor. Welke wereld ik me daarbij moet
voorstellen laat de dichter aan mij over, niet aan Kraai.
En dan ook nog het woordje ‘gewoon’ – gewoon met wie of wat dan ook in de wereld willen zijn,
eenvoudig… zonder spoken… voor mij wordt Kraai met dit ene woord van vlees en bloed, het jagen moe.
Gewoon zijn als ik. Gewoon met wat er is in de wereld – wat ik zie, denk, dicht. Gewoon in de wereld van
mythologie, van rocket science, van het zeepbellige universum, van de transcendente zee… Kraai probeerde
gewoon in de wereld te zijn mét de zee, maar dat mislukte telkens met een reden omkleed. Wie geeft mij die
reden? Wie zegt mij eigenlijk dat de zee ‘groter’ is dan …, wie zegt mij dat ‘zijn brein sluiterde’ …., enz.?
Het is niet Kraai. Hughes, de Hand van Ted…?
Uiteindelijk. Een besluit. Kraai keerde om en stapte weg, maar wel ‘zoals een gekruisigd man zich niet kan
bewegen’ – de man: de dode dief, de dode moordenaar, de dode verlosser op een berg? Waarom dit besluit?
Uitputting, teleurstelling, vertwijfeling? Het is aan de fantasie van de meevoelende lezer. Ik denk dat Kraai
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na zijn besluit de zee nog steeds niet kan negeren (weg van de zee én niet kunnen bewegen = sur place). Zo
komt de zee mij voor als het onvermijdelijke niet te negeren minnetje tegenover het plusje. Alsof ‘Kraai en
de zee’ een cirkelgedicht is, dat oneindig rondtollend molentje op mijn computer, de benauwenis van
Gracchus de jager van Kafka: “Ik ben hier, meer weet ik niet, meer kan ik niet doen. Mijn bootje heeft geen
roer, het vaart met de wind mee die in de diepste regionen des doods waait.”
‘Hij probeerde gewoon met de zee in de wereld te zijn’ is bij Hughes: “He tried just being in the same world
as the sea.” De Kraai bij Hughes probeerde in dezelfde wereld te zijn áls de zee. Zo ontstaat er een
existentiële spanning tussen origineel en vertaling:
in de wereld (vert.)

in dezelfde wereld (T.H.)

met de zee (vert.)

als de zee (T.H.)

De spanning wordt met name gevoed door de tweede versregel in de eerste strofe. Voor Kraai is de
zee niet zozeer die zoute blauwe, maar dat wat groter is dan de dood groter dan het leven.
Deze zee lijkt op hoe Anselmus van Canterbury God definieerde als datgene waarboven niet groter gedacht
kan worden.
Kraai (alleen bij Hughes) probeerde zich te verenigen met het mystieke, het transcedente van de zee. Maar
elke poging benam zijn adem. Gaf hij dáárom zijn toenadering tot haar dragende dogma op? Was het
vertwijfeling, waren alle mogelijke manieren uitgeput? “As a crucified man cannot move” stopte hij met
zoeken naar een verbinding met het transcendente. Zou hij niet dat doen, hij zou een gekruisigde worden.
Maar er was nog het opgewekte bloed, dit spattend teken van leef!
Kraai (in de vertaling) wist al van de mystieke zee, negeerde haar, bleef lang zonder interesse in haar. Wat
nu het moment bepaalde dat hij toch meer wilde weten, en ook waarom, staat niet in dit gedicht. Laat het
nieuwsgier zijn. Maar hij vond in haar een onwillige onsympathieke tegenover. Waarom contact blijven
zoeken als zij zo moeilijk doet, waarom blijven proberen? Hij keerde zich van haar af, zoals de zee bij hem
deed: een dood ding afschudden. Uiteindelijk was het genoeg. Hij haalde zijn schouders op en draaide weg.
Even onverschillig tegenover de zee als hij al eerder was.
Zo gelezen komt deze Kraai bij mij over als een moderne, seculiere Kraai. Kraai bij Hughes heeft de aporie,
de vertwijfeling doorgemaakt. Hij is er door getekend, blijvend en niet onverschillig.
Dit is waar het gedicht in vertaling mij als zoekende en proberende lezer toe uitnodigde. Dit is waar het voor
mij in de poëzie om gaat. De subtiele spanning tussen het origineel en de vertaling heb ik ervaren als
positief.
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