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Van de redactie

verschenen, maar dit jaar wel in Liter. Letterdeskundigen die ook van zijn werk
houden lezen en bespreken poëzie van Murray. Daarnaast hopen we op een goed
essay van de man zelf, en via hem op wellicht nog een voordracht van andere sterke Australische geluiden. We zullen het zien, dit jaar. Maarten Elzinga leidt hem
voor u in, persoonlijk en van dichtbij – van de grote thema’s tot aan de knie van
Murrays vrouw, die gelukkig aan de beterende hand is.
Met het binnentreden van Les Murray nemen we onder dank afscheid van het
gastschrijversschap van Désanne van Brederode. Zoals voormalig gastschrijver
Willem Jan Otten dit nummer terugkomt, in het door Frans Berkelmans bezingen
van zijn cyclus gerichte gedichten, zo hopen we ook haar terug te zien op onze
pagina’s.
Er is, naast Murray, meer, zoals nieuwe poëzie van Maarten Buser. En Jane
Leusink levert een poëtische cyclus bij een foto, ‘Kaddisj’, want omkijken moet
ook gebeuren. Zeker als het zo heel mooi kan. Wat betreft de toekomst: ‘Zelfs de
man die we als uitkijk aan een boom hebben gespijkerd / had er weinig over te
melden; hij zei dat onheil naakte’, vertaalde Maarten Elzinga een paar regels uit
‘Toekomst’, een gedicht van de grote Australiër. Dat zal vaak het geval zijn, maar
dit jaar is er in elk geval ook de troost van de poëzie. Ook een soort lente.
Ten slotte: Liter is voortaan ook digitaal te lezen. Behalve de papieren instantie,
die we trots blijven produceren, zullen de nummers, mooi ontworpen en goed
leesbaar, beschikbaar komen in een Liter-app, met alle digitale voordelen van dien.
Raadpleeg onze website voor precieze aanwijzingen: www.leesliter.nl.
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wij blij mee. Begeleid door zijn trouwe Nederlandse vertaler Maarten Elzinga zullen we nieuwe gedichten van Murray tegenkomen, nog nergens ter wereld eerder
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Les Murray, de grote Australische poëet, is dit jaar de eregast van Liter. Daar zijn
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Les Murray (geschilderd door Henk Knol).
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Maarten Elzinga Haken van middelst loopwerk
Over Les Murray en zijn nieuwste poëzie

geordende werktafel van een collega altijd een kleine plastic koe stond. Een enigszins gehavend zwartbont exemplaar uit de speelgoedwinkel. Diezelfde collega
vertelde op een avond dat ze die dag een fietstocht had gemaakt om koeien te
observeren, bij wijze van research. Dat intrigeerde me en toen ik weer eens langs
haar tafel liep, wierp ik een blik over haar schouder om te zien waar ze mee bezig
was. Op haar lessenaar stond een gedicht van Les Murray: ‘The Cows on Killing
Day’. Ik las de eerste regels:
‘All me are standing on feed. The sky is shining.
All me have just been milked...’
Nog voor het tot me doordrong wat die woorden precies zouden kunnen betekenen, verplaatsten ze me, schijnbaar puur door hun klank en ritme, naar een
andere wereld. Was dit Engels? Ik meende die taal toch redelijk goed machtig te
zijn. Maar alleen al die aanhef: ‘All me’ – ‘Alle ik’! Wie of wat was hier in hemelsnaam aan het woord?
Murrays Duitse vertaalster, Margitt Lehbert, die bezig was een bloemlezing
samen te stellen uit zijn ook toen al omvangrijke oeuvre, liet me haar vertaling
zien en legde uit waar het gedicht over ging: een kudde koeien spreekt als met één
stem, op de dag waarop een paar van deze ‘all me’ op de boerderij worden geslacht. Ik was verbluft, ik wist niet dat er zulke poëzie bestond, zo ontegenzeggelijk modern en op het eerste gezicht niet minder experimenteel dan die van onze
vijftigers, maar tegelijkertijd op een heel andere, in feite volkomen klassieke
manier verankerd in de werkelijkheid, in dit geval dus in die van koeien. Ouderwets ‘figuratieve’ poëzie, zou je kunnen zeggen, maar ‘geschilderd’ in een nieuwe
taal en vanuit onverwachte perspectieven.
Les Murray, zoon van een melkveehouder, geboren en getogen in de Australische
outback, debuteerde precies vijftig jaar geleden met de bundel The Ilex Tree (1965).
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(een soort seculier klooster voor vertalers: twintig kamers, een gezamenlijke
keuken en een magnifieke bibliotheek), was me opgevallen dat er op de keurig

3 Maarten Elzinga Haken van middelst loopwerk – Over Les Murray en zijn nieuwste poëzie

Toen ik in 1994 een paar weken in het Übersetzer-Kollegium te Straelen verbleef
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Hij was toen zeventwintig en sinds drie jaar getrouwd met een Zwitsers-Hongaarse immigrante, Valerie Morelli. Ze hadden twee jonge kinderen. Murray verdiende de kost als vertaler aan het Institute of Advanced Studies te Canberra. Hoewel
hij geen universitair diploma bezat (hij had letteren gestudeerd in Sydney, maar
daar vooral een grondige afkeer van de academische benadering van literatuur
aan overgehouden), was hij aangesteld op grond van zijn fenomenale talenkennis.
Voor de onderzoekers die kortere of langere tijd in dit prestigieuze instituut ver-
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bleven, vertaalde hij samen met zijn collega en chef Constantine Kiriloff wetenschappelijke artikelen en andere teksten in het Engels. Kiriloff was verantwoordelijk voor vertalingen uit het Chinees, Japans en de Slavische talen, Murray
beperkte zich aanvankelijk tot (zo’n beetje alle) West-Europese talen, maar deed
er algauw onder andere ook Latijn, Grieks en Maleis bij. Kwam er een verzoek
voor een vertaling uit een taal die geen van beiden beheerste, bijvoorbeeld uit het
Turks, dan kon het gebeuren dat Murray in het weekend een Turkse grammatica
bestudeerde en de klus alsnog op zich nam.
Les Murray had een bepaald ‘moeilijke’ jeugd achter de rug: toen hij twaalf jaar
oud was overleed zijn moeder aan een miskraam. Zijn depressieve en door familieveten verarmde en verbitterde vader verwaarloosde zichzelf en zijn bedrijf.
Murray was enig kind, had een licht autistische aanleg en liep als puber graag met
geweren en in uniformachtige kleding rond. Hij droomde ervan te mogen meevechten in Vietnam en leefde zich uit in de jacht op konijnen.
Murrays vrienden waren stomverbaasd over de metamorfose die de gesjeesde
student had ondergaan: in Sydney stond hij in kleine kring weliswaar bekend om
zijn verbale virtuositeit en merkwaardige gedichten, maar tegelijkertijd leek het
onwaarschijnlijk dat iemand met zo’n excentriek karakter en onaangepaste
levensstijl zich ooit een plek zou kunnen verwerven in de moderne burgerlijke
maatschappij. Nu had hij opeens een vrouw, kinderen, een prachtbaan, een mooi
huis in een keurige wijk... Bovendien was hij kort voor zijn huwelijk toegetreden
tot de katholieke kerk. Die drie, de poëzie, de liefde en het geloof, zo heeft Murray
zelf later herhaaldelijk betuigd, hebben hem ervoor behoed zich te vereenzelvigen met een rol als paria en natuurlijke vijand van de ‘humans’. Maar een gesetteld leven als universitair medewerker lag hem evenmin. En hij voelde zich niet
thuis in Canberra. Murray leed aan hardnekkige depressies. Soms verscheen hij
wekenlang niet op zijn werk en liet Valerie alleen met de kinderen om in zijn
eentje kriskras door Australië te zwerven. In 1967 besloot hij, tegen het advies van
vrienden en familieleden in, maar onvoorwaardelijk gesteund door zijn vrouw,
zijn baan op te zeggen en zich geheel te wijden aan de poëzie.
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Toen ik Murrays poëzie begon te vertalen en hem in 1995 persoonlijk leerde
kennen, was hij allang een min of meer wereldberoemd en gelauwerd dichter.
Dankzij een nooit helemaal opdrogende stroom aan prijzengeld, stipendia,
honoraria voor optredens en andere nevenactiviteiten, is hij er samen met Valerie
wonderwel in geslaagd zich financieel en maatschappelijk staande te houden.
Maar in zijn omgangsvormen, uiterlijk en levenshouding was hij toch onmiskenbaar ‘zichzelf ’ gebleven: een hoogbegaafde boerenjongen met een schelle lach,
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een kolossale man met een honkbalpet en een plastic tas, wars van de diverse
modes en maniërismen van de intellectuele goegemeente. Dwars, dat ook wel:
Murray heeft in de loop van zijn carrière de gevestigde, politiek correcte elite
altijd weer tegen zich in het harnas weten te jagen met zijn tegendraadse en
provocerend verwoorde stellingnames. Belangrijker echter dan dergelijke al dan
niet bewust uitgelokte schandaaltjes is het feit dat ook onder zijn ergste
‘vijanden’ (zoals daar zijn: dogmatici van welke pluimage dan ook, socialisten,
liberalen, milieubeschermers en politieagenten, avant-gardisten à tout prix en
voorvechters van het van zijn betekenis losgezongen woord) niemand het in zijn
hoofd zou halen Murrays uitzonderlijke kwaliteiten als dichter in twijfel te
trekken.
Net als Margitt Lehbert, die als vertaler en later ook als uitgever van Rugerup
Verlag een indrukwekkende reeks bundels en bloemlezingen uit het werk van Les
Murray heeft gepubliceerd, ben ik sinds die eerste kennismaking in 1994 steeds
meer in de ban geraakt van zijn poëzie. De tweetalige bloemlezing De planken
kathedraal (2013) is daar het voorlopige resultaat van. Helaas kon Murray, die de
afgelopen decennia bijna elk jaar een paar weken in Europa op tournee ging, de
presentatie van dat boek niet zelf bijwonen: wegens de ziekte van zijn vrouw (een
knieoperatie) en de bosbranden die in dat jaar ook Bunyah bedreigden, moest hij
de reis naar Nederland en de geplande optredens in Den Haag en Amsterdam
afzeggen. Des te verheugender is het dat Liter hem dit jaar heeft benoemd tot
‘eregast’ en bereid is in de komende nummers telkens een ruim aantal pagina’s te
reserveren voor vertalingen van en beschouwingen over zijn werk.
Komend voorjaar verschijnt Murrays nieuwste bundel, Waiting for the Past. 64
gedichten, waarvan er zes al waren opgenomen in De planken kathedraal onder de
rubriek ‘ongebundeld, recent werk’. Zoals de meeste van Murrays bundels, is
Waiting for the Past niet onderverdeeld in afdelingen of reeksen: het is een keuze
uit de oogst van vier jaar, een bonte mengeling van alle genres en thema’s die tot
zijn palet behoren, even nonchalant gepresenteerd als een fruitschaal of een blik
gemengde biscuits. De acht gedichten die Dorien de Vries en ik voor dit nummer
hebben vertaald, geven daar een representatief beeld van: grotere thematische
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en formele contrasten dan die tussen ‘Jezus was genezer’ en ‘De kalketer’, tussen
‘Hantering van de nagelclipper’ en ‘Gezwel’ zijn nauwelijks denkbaar. Ze vormen
in elk geval stuk voor stuk wezenlijke toevoegingen aan Murrays oeuvre, en het
bewijs dat deze Australische ‘hersenboer’ – zoals hij zichzelf weleens gekscherend
genoemd heeft – ook op zijn oude dag nog in staat is tot het schrijven van verrassende, springlevende poëzie. Dit in weerwil van de voorspellingen van sommige
critici, die beweren dat de oude Murray zijn kruit zo langzamerhand wel verscho-

|

6 Liter 77

ten heeft (aldus onder andere J. M . Coetzee, in een overigens zeer lezenswaardige
hommage, ‘The Angry Genius of Les Murray’). Met name ‘Jezus was genezer’ en
‘Hantering van de nagelclipper’ – zo’n beetje de twee uitersten van onze selectie –
zijn naar mijn idee voorbeelden van een nieuwe ontwikkeling in Murrays oeuvre:
het eerste gedicht van een streven naar grotere eenvoud en directheid, het laatste,
ondanks het uitbundige, typisch Murrayaanse taalgebruik, van eenvoud op een
heel ander niveau: een (zelf ?)portret van een mens die volledig opgaat in een
welbeschouwd tragikomische, creatuurlijke worsteling met zijn eigen lichaam:
‘Het schuin opstaande hefboomroer / ketst af, misduimd, van de overkaak / bijt
weer toe, en trimt a tempo / de haken van middelst loopwerk.’ Deze mens bestaat,
net als het primitieve instrumentje dat hij tracht te hanteren, uit twee polen: niet
zozeer ‘lichaam en geest’ als wel: handen en tenen, onderwerp en lijdend voorwerp, oftewel, bij de nagelclipper: kaak en overkaak. Tegelijkertijd is dit deemoedige genrestukje, dat je van een vooraanstaand dichter op leeftijd toch niet zo
gauw zou verwachten, een soort memento mori: kever-bix zijt gij, en tot kever-bix
zult gij wederkeren. (Bix is zowel in het Engels als in het Nederlands de benaming voor een soort schapenvoer in de vorm van kleine, harde brokjes...)
Wanneer ik me voorbereid op het vertalen van een gedicht van Murray overvalt
me altijd weer een soort angst, die tijdens het werk vaak nog toeneemt of omslaat
in fasen van totale moedeloosheid. Zoals bekend, is het vertalen van poëzie een
variant op de taak die Sisyphus in de onderwereld werd opgelegd: je moet een
steenblok, een taalbrok, naar de top van een berg rollen, naar de ijle hoogte
waarop de brontekst zich altijd al bij voorbaat bevindt, stralend in zijn eigen
ongenaakbare vanzelfsprekendheid. Je mag al blij zijn als dat blok weerspannig
Nederlands op zeker moment niet helemáál terugrolt naar de voet van de berg,
maar ergens halverwege de helling blijft liggen.
Toen die angst me in de laatste, duistere maanden van 2014 weer eens in alle
hevigheid bekroop, had ik de gelukkige ingeving Dorien de Vries te vragen een
aantal gedichten voor haar rekening te nemen. Met zijn tweeën is het allicht
gezelliger duwen. We spraken af elkaars vertalingen van terughoudend commentaar te voorzien. Dit voornemen ontaardde al spoedig in zulke eindeloze discus-
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sies en de enthousiast ingebrachte en terstond weer verworpen vertaalvarianten
volgden elkaar een tijdlang in zo’n hoog tempo op, dat we intussen werkelijk
niet meer weten wie wat bedacht heeft en ons dus gezamenlijk ‘verantwoordelijk’
voelen voor de hele set. Een bizar hoogtepunt en treffend voorbeeld van de
speciale waanzin waartoe ons vak soms kan leiden, vormde het moment waarop
we tijdens een telefonische sessie probeerden het eens te worden over de betekenis
van regel 12 van ‘Hantering van de nagelclipper’: hoe zit die man of vrouw nu
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eigenlijk? Het was een reuze geanimeerd gesprek over de vraag hoe en waarom je
je eigen knieën bij het nagelknippen zou (moeten/kunnen) omarmen. Tot ik
Dorien hoorde zeggen: ‘Wacht, ik leg even de telefoon neer!’ – kennelijk omdat ze
de houding die volgens haar de logische uitkomst was van mijn interpretatie even
wilde uitproberen. Toen pas besefte ik dat ik me zelf ook al in allerlei bochten
had gewrongen om haar duidelijk te maken wat de dichter volgens mij bedoelde.
Ik was er zelfs onwillekeurig bij op de vloer gaan zitten. Al met al hielp dit zotte
gesprek ons niet direct verder met de duiding, laat staan de vertaling, van deze
ene regel, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het gevoel ons even
heel sterk te hebben geïdentificeerd met die eenzame, monadisch over zichzelf
gebogen gestalte.
ps Met de knie van Murrays vrouw gaat het inmiddels een stuk beter, de stafylokokkeninfectie is bedwongen (zie ook het gedicht ‘De kalketer’). Murray vertelde
dit aan de telefoon, nadat ik hem weer eens ongegeneerd had belaagd met
tekstuele vragen. Op de achtergrond hoorde ik de nieuwe honden van een nieuwe
buurman blaffen. Een kleine tegenslag, zo voegde hij er stoïcijns aan toe, is alleen
dat Valerie een paar dagen geleden haar enkel op drie plaatsen heeft gebroken. Nu
is ze in het ziekenhuis van Foster, voor revalidatie, maar als dat ook achter de rug
is, kunnen ze later dit jaar misschien toch samen afreizen naar Europa. Misschien.
Murray hunkert ongetwijfeld naar dat moment. En indien alle Liter-lezers dit
dappere echtpaar maar willen opnemen in een schietgebedje, gaat het vast
lukken.
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Les Murray Gedichten
Selectie uit: Waiting for the Past (te verschijnen in 2015)
Vertaald door Dorien de Vries en Maarten Elzinga
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jezus was genezer
Jezus was een genezer
weigerde nooit één patiënt
eiste contanten noch bekering
werkte eerst met stof en speeksel
kreeg toen louter door zijn aandacht
stokkende levens weer aan de praat
verbaasde zichzelf weleens een beetje
met zijn onbegrensd vermogen
Jezus was een genezer
zette het oor aan van zijn belager
opende zintuigen, ontwarde kreupelen
liet varkens een delirium verdrinken
genas een schuchter rukje aan zijn kleed
leerde hoe je opstanding doorgeeft
had wel meer bedankjes willen horen
aan Gods adres, dat het zijne was
Jezus was een genezer
houd het voor je, bromde hij soms
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tot zijn gezellen. Doe mij na
en op kerkmuren is nog te zien
hoezeer ze hun best hebben gedaan
op heling zonder test of therapie
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eten uit het woordenboek
Geplukte hoenders noemden wij Gevogelte of kortweg Hoen,
in onze keukens zeldzaam vlees, dat in een vel van crêpe
bij feesten of als medicijn werd opgediend.
Bij leven waren die hoenders bedaarde donoren
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van eieren en een milde muziek.
Slaap kregen ze van een zitstok en donker.
Toen kwam de kunstmatige immigratie op gang
van miljoenen kermend in een helleschip van golfplaat
de hele nacht verhit door strontomkranste lampen.
De armzaligste rassen, omgedoopt tot Kip,
dienden als vers vlees voor te lang gepekelde monden.
Ten zuiden van ons dal zagen de boeren er wel brood in.
Toen ons koppel zilverzwartgezoomde Wyandottes
aan een zonderlinge kwaal ten prooi viel
– hun kop hing achterover op hun vleugels –
kreeg geen dierenarts de diagnose rond.
Kippen leven niet lang genoeg
om ziek te worden, lachten de batterijhouders.
Veel later, toen we geen vogel meer over hadden,
zei een jongen van elf die een oud ras fokte
dat ze waren bezweken aan ruggenmergworm.
Of hij daar iets op wist? Ja, hoor.
Gewoon knoflook in hun drinkbak doen.
Een kleine dosis per jaar zou genoeg zijn.
Zijn ouders stonden erbij te knikken. Overbodig.
We hadden zijn toom al gezien, en het vertrouwen
dat op zinken pootjes rond zijn voeten tripte.
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gezwel
Iemand die ooit mijn lieve oma was
werd nu meestal van me weggehouden,
terwijl ze haar zware dood volbracht
op die verre, vreemde boerderij.
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Mijn moeder verpleegde haar
dus konden we niet naar huis.
Pa, die thuisbleef om te melken,
kwam af en toe langs, soms met familie,
en iedereen wachtte op het verleden.
Die dag, op de vlucht voor verdriet
liet ik me van een veranda vallen
en begon te lopen
blootsvoets door de weilanden
totdat de gravelweg
me de richting wees, naar huis.
Koel avondstof. Van weerskanten
bekroop me het donker
en de hemelbomen penseelden
in het grauw boven mijn hoofd.
Naakt huizenlicht schoof traag
en veraf langs mij heen.
Geen koplampen. Geen benzine.
Het was midden in de oorlog
maar niemand had me angst aangepraat
voor spoken of sporen van brandende
sterren boven mijn wandeling.
Toen, achter mij, ineens galop
en daarna langszij. De ruiter
trok me aan mijn pols omhoog:
‘Hé, waar wou jij naartoe?’
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en bracht me terug, waar net een priester
de morfinekamer uit was gevloekt
maar ik kreeg knuffels en iedereen lachte
om de mijlen die ik had afgelegd.
Jaren later drong tot me door
dat oma’s dood was weggestopt,
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zoals dat toen ging met kanker,
in een vrouw iets beschamends.
Een man kreeg een stomp op de vraag:
‘Had Emily soms een gezwel?’
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bijenouders
Kleine inheemse-bijenkolonie
klonterend langs de hele stam
van een hoge boom bij de rivier.
Niet uit één moederschoot gepompt

van verlijmde prismacellen.
Jagers kwamen weleens buurten,
teenden er omzichtig heen,
pulkten die wassen huisjes los
en zogen ze leeg, terwijl paar
na paar kleine-huiseigenaren
protesterend boven hun hoofd hing
en weer opnieuw kon beginnen,
nieuwe eitjes, honingbuidels,
huidballonnen gouden water.
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13 Les Murray Gedichten

is deze honingvliegenwereld
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toen twee procent studeerde
Zalige expansie van leven
hele dagen op de universiteit,
dan naar huis, te laat voor het eten,
een lastige, ongewenste kostganger.
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Wanneer de avondspits zo’n gedrang gaf
dat je over een hartaanval heen zou stappen
tuurde je vanaf eindeloze stoepen omhoog
naar de scheiding in het ijzeren haar van de huizen.
Gastheren uit de jaren van crisis en oorlog
haatten hun fiasco, en dat was jij.
Weduwen zonder facelift van vreugde spuwden
op hun strijkbout. Verlegen met je boekenwijsheid
bevreemdde je hun neerslachtige zonen
die dachten dat je misschien een mietje was
en zo liftte je naar huis om opnieuw te verwilderen
op het land waar de koeien vaccin produceerden
en oeroude koeien aspirine ontdekten,
thuis, waar je vader en jij nog steeds
rondliepen in het roze van het huishouden
dat jullie jaren geleden van elkaar hadden geleerd –
en dat waren de jaren waarin boerenvrouwen
naar de kust reden om er vis te ontweiden
met melkhanden, omdat de overheid arme kiezers
op arme grond niet langer vertrouwde.
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de kalketer
Andermaal terug in het ziekenhuis,
op maaltijdlijsten, aan het infuus,
met het zoveelste verblijf voor de boeg
vanwege de kunstknie die de plaats
had ingenomen van een geboren
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zijwaartse waggelaar van bot.
Zelf ooit door moeder koe gevoed
heb ik geen flauw vermoeden hoe
een gammele knie je adem soms
kan doen stokken van de pijn
en je vellen als een zweepslag.
Miljoenen sprongen een gat in de lucht
om zo’n prothese: na een week
hiphopten ze weer vrolijk rond.
Zelfs jij was zes weken lang gezond
voor de marteling opnieuw begon. Het vervolg
zal ons een jaar hebben gekost.
Hoewel kort na jouw geboorte
de kalkstenen steden van Europa
vergruizelden in dichte wolken
laatste-ademcalcium,
vertel jij dat je op het pleister kauwde
van de muren van je kinderkamer
en bij je eerste kerst als vluchteling
het kaarsverlichte snoep negeerde
maar spontaan begon te knagen
aan de krokante gipsvoet van de boom.
Geen wonder dat ik lerares werd!
Maar na vijf kinderen ben ik misschien
alleen van boven nog van krijt.
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Ik, boterjongen, verzot op een slokje
azijn, sta telkens weer perplex hoe jij,
trouwhartig vergeefster, dierbare vrouw
jezelf de schuld geeft van alles
ondanks die geniepige staphylococcus
en de overuren van het scalpelmes.

|
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een inwoner
Hij is dood, de octopus
die woonde in Wylie’s Oceaanbad
bij de circusbalustrade
op het plaveisel van de zee.

van urine en algenslipgevaar.
De lieveling van plagende kinderen
die zijn magisch elastiek
naar elke stroming wist te schikken
of aan klokkend voetenwerk hing
ligt daar nu, als een hoopje biltong,
bek plus afgestorven pasta,
in het wegwerptij vanwaar hij
straks met de bakerhaai vertrekt.

|

stierf aan een overdosis chloor
bedoeld om het bad te zuiveren

17 Les Murray Gedichten

Die oude achtvingervlugge baas
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hantering van de nagelclipper
Na blootsvoets, knor en oempf
weerkaatst de teennagelclipper
die bumpers knipt van buitennagels
op de harde houten vloer.
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Het schuin opstaande hefboomroer
ketst af, misduimd, van de overkaak
bijt weer toe en trimt a tempo
de haken van middelst loopwerk.
Tsjak! De hele tang schiet weg
onder de bank – til die bank op
graai met een overdwarse arm
herpak je om nog meer te knotten,
een overzijdse knie omklampend
toon je binnendij, en snoeit
de hoornen uitwas die de planken
met grijze kever-bix bestrooit.
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Arthur Schnitzler Bokseropstand (fragment) *
Vertaald door Marianne van Reenen

Nationalistische beweging. Vrijheidsbeweging. Maar we willen niet over politiek praten.
Overal in steden, in dorpen, op het platteland opstanden, die her en der werden neergeslagen, honderden, duizenden werden opgehangen, gefusilleerd.
We waren in een dorpje op twee uur van Peking. Daar werd een groep van
zeventien man veroordeeld. Drie weken ervoor waren er dertig terechtgesteld. We
gaven de veroordeelden drie uur de tijd. Ze waren allemaal rustig; in gedachten
maakte ik een statistiek op, zoals ik bijna altijd deed. De psychologie van de Chinezen interesseerde me.
Een van hen huilde, dat viel me op, het kwam zelden voor. Drie voerden een
heel ernstig en gewichtig gesprek, twee hadden bezoek van familieleden, één leek
te bidden, twee schreven brieven, want ze kwamen niet allemaal uit dit dorp, er
leek eerder opzettelijk een soort uitruil van samenzweerders van dorp tot dorp
plaats te vinden.
Dat waren er zestien; de zeventiende las – in een gebedenboek, dacht ik aanvankelijk, maar het was een roman. Eerst zei ik niets. Hij bleef doorlezen, keek af
en toe vluchtig op, dat ging zo bijna een uur door. Ik moest ondertussen ook met
een paar van mijn kameraden praten. Hij had nog anderhalf uur. Bij de anderen
bespeurde je toch wel een groeiende onrust, die indruk had ik tenminste. Hij las
verder. Eindelijk stelde ik hem een vraag; eerst had ik het woord tot iemand anders gericht, zodat het niet opviel. Ik vroeg hem wat hij las. Rustig noemde hij me
de titel van de roman. Ik verstond een beetje Chinees. Hij las verder. Ik liep op en
neer, ik nam brieven in ontvangst van degenen die aan hun familie schreven. Vervolgens draaide ik me weer naar hem om. Het was merkwaardig. Eindelijk sprak

* Dit is een vertaling uit het Duits van het korte verhaal ‘Boxeraufstand’ van de Oostenrijkse
schrijver en arts Arthur Schnitzler (1862-1931). Het verhaal is een fragment – vandaar het
schetsmatige begin – en is pas na Schnitzlers dood gepubliceerd. De cursief gedrukte woorden zijn met de hand geschreven toevoegingen aan Schnitzlers getypte conceptversie.
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Bokseropstand in China, gevaarlijk, onverbiddelijk. Zijne Majesteit had bevolen geen pardon te verlenen. Het haalde niet veel uit.

19 Arthur Schnittzler Bokseropstand ( fragment)

Hij was destijds eerste luitenant.
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ik hem aan. ‘Weet je niet dat je ter dood veroordeeld bent?’ vroeg ik. Hij knikte.
U zult het wel tactloos vinden, maar het was geen wrede vraag. Ik vroeg door.
‘Weet je niet dat je over anderhalf uur samen met je kameraden doodgeschoten
wordt?’ Hij antwoordde: ‘Het is de bedoeling dat we doodgeschoten worden,
maar het is niet helemaal zeker dat het ook zal gebeuren.’
Er klonk geen brutaliteit door in zijn stem. Het was een heel rustige opmerking. Hij voegde eraan toe: ‘Het is nooit helemaal zeker wat er het volgende uur
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gebeurt.’
‘Desondanks,’ zei ik, ‘is het zeer waarschijnlijk. Ik denk niet dat jullie nog bevrijd zullen worden en op gratie hoeven jullie niet te rekenen.’ Hij knikte. Ik had
duidelijk het gevoel dat mijn vragen hem enigszins stoorden. Ik gaf hem zonder
gêne te kennen dat hij rustig door moest lezen en dat deed hij ook. Ik liep bij hem
vandaan, maar ging toch weer terug. ‘Is het een mooie roman die u leest?’ vroeg
ik. Best mooi, las ik op zijn gezicht. ‘Wilt u niet liever iets anders lezen dan een
roman?’ Hij keek me enigszins verwonderd aan. Ik maakte een grapje.
U zult dat terecht nogal tactloos vinden, maar ik was in zo’n vreemde stemming. ‘Het is tenslotte mogelijk dat u hem niet uit krijgt.’ – ‘Ik denk het wel,’ antwoordde hij, ‘want ik heb nog meer dan een uur.’ Een beetje opgewonden zei ik:
‘En u weet in dit uur werkelijk niets beters te doen dan een roman lezen?’
‘Waarom niet?’ vroeg hij. ‘Ik heb niets anders te doen. Nog nooit heb ik zoveel
tijd gehad.’ Ik nam me stellig voor hem nu met rust te laten. Het lukte me niet.
Ik liep weer naar hem toe. ‘Wat bent u van beroep?’ vroeg ik. Hij antwoordde zeer
beleefd dat hij in een draaierij werkte, en wel in Peking. Hij had een vrouw en
twee kinderen, die hij al een jaar en drie maanden niet had gezien. ‘Zou u die niet
willen schrijven?’ vroeg ik opgewonden.
‘Ze zullen het wel horen,’ zei hij. ‘Misschien denken ze zelfs dat het allang is
gebeurd.’ – ‘Hebt u verder nog familie?’ vroeg ik. ‘Ja,’ zei hij een beetje afwijzend.
Ik draaide me gegeneerd om, hij las onmiddellijk verder. Ik kon er niet tegen. Ik
vond het ongehoord dat deze man doodgeschoten zou worden, misschien zelfs
nog voordat hij zijn roman had uitgelezen. Ja, dat dacht ik werkelijk. Het lot van
de andere zestien liet me eigenlijk koud. Ik had met hen te doen, nee, zelfs dat
nauwelijks. Inmiddels waren de meeste anderen klaar met hun brieven en overige
voorbereidingen, enkelen lagen met gesloten ogen op de grond. De meesten zaten
voor zich uit te staren. In enkele ogen meende ik doodsangst te bespeuren. Ik kan
me ook vergist hebben.
Ik spring in het zadel, eigenlijk zonder een seconde nagedacht te hebben, en
draag het commando over aan een kameraad; de staf van het regiment was een
halfuur verderop in een ander dorp gelegerd. Ik reed erheen, het was een gloeiend
hete zomerdag, ik meldde me bij de kolonel, die een zekere sympathie voor me
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koesterde. Dat wist ik. Hij was een ver familielid van mijn moeder. Anders had ik
het misschien niet aangedurfd. Buiten de dienst tutoyeerden we elkaar zelfs. Ik
legde hem mijn verzoek voor om een van de zeventien veroordeelden gratie te verlenen. Ik gaf hem mijn argumenten. Meteen merkte ik dat het eigenlijk geen argumenten waren. Ik noemde zelfs een paar onzinnige dingen. Ik zei te vermoeden
dat we van die man nog iets te weten konden komen. En dat zijn schuld niet eens
volledig was bewezen. De kolonel schudde zijn hoofd. Eindelijk speelde ik open

‘Zijne Majesteit heeft uitdrukkelijk bevolen geen gratie te verlenen.’ Ik herinnerde hem eraan dat het al twee keer eerder was gebeurd om zeer onbelangrijke
redenen. Een paar honderd mannen waren al terechtgesteld. Op een meer of minder kwam het niet aan. Ten slotte zei de kolonel: ‘Goed, omdat jij het bent. Voor
deze keer neem ik de verantwoordelijkheid op me.’ Hij stelde het besluit voor me op
schrift.
In galop reed ik terug. Twaalf lagen er al dood op de grond. Nu waren de laatste vijf aan de beurt. Na ieder salvo werd een korte pauze van tien minuten ingelast. Mijn Chinees zat nog steeds op zijn hurken te lezen (op de binnenplaats
onder de blote hemel). Ik zag zelfs van een afstand dat hij met zijn potlood kleine
tekens in de kantlijn zette. Hij zag me niet; ongetwijfeld dacht hij dat hij verloren
was. Hij moest weten dat hij over vijf minuten aan de beurt was. Rondom hem
de soldaten.
Toen ik mijn paard tot staan bracht, draaide hij zich om en keek me deze keer
zelfs met enige nieuwsgierigheid aan. Ik wenkte mijn kameraad. Ik deelde hem
mee dat ik een gratieverlening voor die ene Chinees bij me had. Voorlopig mocht
ik officieel niet meer zeggen. Misschien zou het me gelukt zijn nog deze of gene
vrij te krijgen.
De soldaten die de laatste vijf moesten fusilleren, traden aan. Op een teken
kwamen de vijf Chinezen overeind, ze maakten allemaal een heel kalme indruk,
slechts een van hen begon schril te lachen en keek toen verschrikt om zich heen.
Ik liep naar mijn Chinees, legde mijn hand op zijn schouder, een dwaas gebaar,
en zei met een ietwat hese stem: ‘U hebt gratie gekregen.’
Hij keek me enigszins vragend aan en glimlachte even. Het boek, dat hij in
zijn hand hield, stak hij mechanisch in de zak van zijn wijde, witte jas. De vier
anderen zetten grote ogen op. Misschien hadden ze hoop. Mijn Chinees keek me
aan. ‘Wat heb ik gezegd?’ merkte hij op. ‘Je kunt nooit weten.’ Hij liep naar een
van de vier mannen toe, drukte hem de hand. Daarna wendde hij zich weer tot
mij. ‘Mag ik gaan?’ vroeg hij. Ik zei: ‘U bent vrij.’

|

zei hij. ‘Het zijn scherpzinnige mensen, geloof me. De domste is altijd nog slimmer dan wij.’ Ik antwoordde bijna fel. De kolonel nam me nauwlettender op.

21 Arthur Schnittzler Bokseropstand ( fragment)

kaart. Ik vertelde hem het hele verhaal. De kolonel lachte. ‘Die kerel heeft je door,’
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Had ik eigenlijk wel de bevoegdheid dat te zeggen? Hij moest immers nog belangrijke informatie geven. Nu nam ik de verantwoordelijkheid op me. ‘U bent
vrij,’ zei ik nogal scherp. Hij knikte. Ondertussen waren de vier anderen bij de
muur gaan staan en de soldaten wachtten op het commando. Ik moest het geven.
Mijn Chinees liep langzaam weg, ik wilde hem eigenlijk achternagaan. Pas toen
hij in de poort van het gebouw was verdwenen, gaf ik het commando. Vuur... Hij
sidderde licht, maar draaide zich niet om. Toen zag ik hem door de poort de straat op
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lopen.
U zult zich afvragen wat er in me omging. Ik schaamde me. Ik had absoluut
niet het gevoel een nobele daad verricht te hebben. Van nu af aan hadden ze allemaal een roman in hun zak kunnen hebben, het zou niemand hebben gebaat.
Gelukkig was het de laatste keer dat ik bij zo’n terechtstelling aanwezig was. Geen
toeval. Het was een besluit van de kolonel. Voor de rest had de Chinees absoluut
geen indruk op me gemaakt, ik had hem ook niet bewonderd; ik weet alleen dat
van alle mensen die ik op de wereld ben tegengekomen, hij me het vreemdst was.
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Daniël Rovers ‘Ongestreeld, nooit gekust, ongezien’
Over de liefde in Omtrent Deedee van Hugo Claus

de roomse kerk’. In deze roman bericht broeder Bonaventura over het sadistische
strafregime op een katholiek internaat waar de met vet Duits accent orerende
broeder Mansuetus de plak zwaait. Na driehonderd pagina’s verslag van zijn heimelijk toekijken bij de helse, geile praktijken, bevrijdt Bonaventura zich van het
(als nazistisch omschreven) juk door tijdens de mis uit zijn pij en meteen ook uit
de kerk te stappen, met in zijn voetsporen al die jonge jongens die het zo zwaar te
verduren hebben gehad. Deze veelgeprezen roman is met zijn verhaallijn van verdoemenis, vagevuur en uiteindelijk verlossing een bedrukkend katholieke parabel geworden – in de meest barokke betekenis van dat woord: het kwaad wordt
weelderig en met sterke dramatische effecten beschreven en opgevoerd als een
kracht die buiten ons staat en waar we ons per wilsbesluit van dienen te bevrijden,
opdat we ons aan louter goede verlangens zullen kunnen wijden. Was het zo eenvoudig, dan zou niemand ooit een ander nog kwaad doen.
Meer dan vijftig jaar geleden, in 1963, net na het literaire succes van De verwondering (1962), verscheen Omtrent Deedee van Hugo Claus. Je zou deze invoelende
roman een vertelling over seksueel misbruik kunnen noemen – misschien wel hét
boek over misbruik in de twintigste-eeuwse katholieke kerk – als je tenminste
onder misbruik ook de ontkenning en onderdrukking van seksualiteit verstaat.
De situering is parochiaal, in de letterlijke zin van dat woord. In Omtrent Deedee
staat een priester centraal die de gastheer is van een bijeenkomst van de familie
Heylen – hij is de autoriteit om wie alles draait. De oudste zus van de Heylens,
Natalie, bestiert het huishouden op de parochie, en een recente traditie wil dat ze
hun moeder op haar sterfdag met een mis en een samenzijn herdenken. De priester zelf behoort niet tot de familieleden, maar hij is wel zo vertrouwd dat ze hem
een eigen koosnaam hebben gegeven: ze noemen hem Deedee, dat is afgeleid van
d.d., oftewel de dienstdoende (pastoor).
In de loop van het verhaal zal blijken dat het gezag van de priester, en het gezag überhaupt, aan het wankelen is. Voor de ongetrouwd gebleven Natalie blijft
Deedee echter een held, of, om het in haar woorden te zeggen: een heilige. In haar
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eerste Nederlandse roman over misbruik in de katholieke kerk’. Volgens dezelfde
bron schetst het boek een ‘indringend beeld van de misdaden en de hypocrisie in

23 Daniël Rovers ‘Ongestreeld, nooit gekust, ongezien’ – Over de liefde in Omtrent Deedee van Hugo Claus

Het hout (2014) van Jeroen Brouwers is volgens de uitgever op het achterplat ‘de
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ogen verzorgt deze volmaakte man van de wereld zich in het boerendorp Memmel
vooral zo keurig om een goede indruk te maken op háár. De familie Heylen – daar
klinkt al het woord heiden in door – bestaat verder nog uit zus Jeanne en haar
lichtgeraakte en buitengesloten Italiaanse echtgenoot Giacomo; en er is broer Albert, die zijn alcoholische vrouw Taatje heeft thuisgelaten op dwingend verzoek
van Natalie, maar niet zijn zoon Claude, door Deedee liefkozend ‘Klootje’ genoemd – een jongen met een psychiatrisch verleden op wie de moederlijke Natalie
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en zeker de sensuele Jeanne zeer gesteld zijn. En dan zijn er nog Antoine Heylen
en zijn vrouw Lotte, alsmede de in de ogen van Natalie al te frivole familievriendin Tilly.
Bijzonder aan Omtrent Deedee is de vernieuwende, moderne vertelvorm die Hugo Claus gebruikt, al eerder toegepast in De Metsiers (1950), en in latere romans als
De Geruchten (1996) en Onvoltooid verleden (1998) opnieuw ingezet. In elk hoofdstuk
ligt het perspectief van waaruit wordt waargenomen bij iemand anders. De inspiratie haalde Claus, die een meesterlijke beheersing van de vrije indirecte rede bezat, bij William Faulkners As I Lay Dying. Ook in Omtrent Deedee worden de innerlijke roerselen weergegeven van een gesloten provinciaal gezin. Het zuiden van de
Verenigde Staten verandert bij Claus in het katholieke en Vlaamsgezinde westen
van België – de streek waar hij opgroeide en waar zijn magnum opus, Het verdriet
van België (1983), zich afspeelt. In Omtrent Deedee kruipt de lezer zo als het ware
steeds in de huid van een van de gasten, met uitzondering van de ‘buitenstaanders’ Tilly en Giacomo. Natalie krijgt zelfs twee hoofdstukken toebedeeld, het eerste en het laatste.
Er is nog een personage van wie we de gevoelens en gedachten niet te weten
komen, en dat is de priester Deedee – een betekenisvolle uitzondering. Over hem
wordt des te meer gesproken en gespeculeerd door de anderen, wat meteen ook
een titelverklaring biedt. De roman schetst de wereld rondom de priester en laat
zien hoe personages praten en denken over Deedee. Zo vertelt Natalie aan Jeanne,
overigens pas nadat ze gemerkt heeft dat de aandacht van haar zus afdwaalt als ze
Deedee louter ophemelt, dat ze onlangs bloed op z’n hemd heeft aangetroffen. Ze
vermoedt dat er een vrouw in de pastorie is geweest en die vrouw, concludeert ze,
moet hem hebben gekrabd.
Omtrent Deedee speelt zich af in de jaren zestig, de tijd van de seksuele emancipatie en van de democratiseringsbewegingen, ook binnen de katholieke kerk. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) kwam onder meer het celibaat ter
discussie te staan, al zou na de dood van Johannes xxiii de nieuwe, conservatieve
paus Paulus vi de absolute noodzaak van het ongehuwde priesterschap vastleggen in een speciale encycliek. In het landelijke Memmel zijn de woelingen van
wereldsteden als Parijs en Rome weliswaar ver weg, toch staat ook hier het gezag
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onder druk. Dit is te merken als Claude zijn vader met ‘Bertje’ aanspreekt en er in
de kerkbanken gegiechel klinkt in plaats van vroom zwijgen. De Heylens kijken
inmiddels liever tv dan dat ze naar de mis gaan. Antoine Heylen merkt in het aan
hem gewijde hoofdstuk op dat de jaarlijkse bijeenkomst anders verloopt dan normaal. Niet eens omdat Giacomo met slaande deuren vertrokken is, die ‘vreemde
Italiaanse eend’, nee, het ligt eerder aan Deedee, bij wie een opvallende laksheid te
constateren valt. Tegelijk lijkt ook het leven zelf losser en rommeliger te worden,
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en dat baart Antoine zorgen:
‘Antoine ziet de wentelende lijn, de slingerende kabel van gisteren naar vandaag en hij zoekt naar een zelfde draad in zijn bestaan en vindt niets, zijn leven
is toevallig aan mekaar geplakt, dag in, dag uit, postzegels bij elkaar [...].’
Die ervaring van wezenlijke willekeur, van ‘transcendentale dakloosheid’ (Georg
Lukács) kondigt de secularisering aan die vanaf de jaren zestig om zich heen
grijpt, tot in de meest rurale uithoeken van het naoorlogse West-Europa. Het
knappe van de roman is dat zij evenmin nog één vast punt van waarneming biedt
van waaruit de wereld leesbaar of geordend zou kunnen worden. Hier geen alwetende verteller met het overzicht en een oordeel, maar wisselende personages
die elk hun eigen, beperkte kijk op de gebeurtenissen hebben. Het is aan de lezer
om de losse draden met elkaar te verbinden tot een aaneensluitende vertelling en
zelf een oordeel te vellen.
Pas in de loop van het verhaal blijkt dat Claude Heylen (zijn voornaam klinkt
als de achternaam van de auteur, zijn initialen verwijzen naar Christus) de eigenlijke protagonist van de roman is. Hij is ook degene die het dichtst in de buurt van
Deedee komt, zij het na een lange omweg. Na de mis en het diner speelt de familie
plus aanhang een spelletje Charade onder aanvoering van Jeanne en Tilly, en als
gevolg van de vele glazen wijn loopt dat uit op een schunnige verkleed- en ontkleedpartij. Het spel houdt abrupt op, niet omdat de deelnemers te ver zouden
gaan, maar omdat Deedee Claude terecht wijst wanneer die de ontstaansmythe
van Aphrodite verkeerd uitbeeldt, tenminste, in de ogen van de priester. De godin
van de liefde zou niet uit het zaad van Poseidon zijn ontstaan, legt hij uit, maar
uit de bruisende golven zijn opgerezen nadat de op het strand slapende Kronos
werd gecastreerd. Claude voelt zich vernederd – door ‘een treiterende betweter’,
denkt Lotte, bij wie in het Charade-hoofdstuk het perspectief ligt – en hij stormt
verontwaardigd het huis uit en dwaalt verdwaasd en kwaad langs de velden van
Memmel. Pas als hij een ampul amylnitriet nuttigt, ooit een verdovingsmiddel en
vandaag de dag onder de verzamelnaam poppers bekend, keert hij terug.
In de pastorie, de helft van de familieleden is dan al naar huis, komt het tot een
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gesprek tussen Claude en Deedee, die hem daartoe in zijn studeerkamer noodt.
Het is verreweg de langste dialoog in het boek – en tevens het hoogtepunt van de
boekverfilming onder de titel ‘Het sakrament’, in 1990 door Hugo Claus zelf als
regisseur uitgebracht. Hoewel aanvankelijk vooral in vage, algemene bewoordingen wordt gesproken, voeren de jongen en de priester een gesprek over hun heimelijke verlangens en de angst of onmogelijkheid daaraan toe te geven. Claude
stelt vast dat Deedee kennelijk ergens bang voor is, al kan hij niet zeggen waar-
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voor. De priester geeft vervolgens een wel erg cryptisch, omzwachteld antwoord.
Hij zegt:
‘Het is natuurlijk. En is het niet zo dat wij niets liever willen dan dat hetgeen
ons bang maakt, ons ook, tegelijkertijd, de wet oplegt. Dat wij onze angst
kunnen verklaren door er een straf van te maken.’
Het leest als een mooi voorbeeld van wat Freud een Verneinung noemde: een verdrongen inzicht dat in een spontane ontkenning aan de oppervlakte komt, zonder dat de spreker zich daar heel bewust van is en er dus gevolg aan kan geven.
Zoiets overkomt gezagsdragers wel vaker. Als je de ontkenning wegstreept, dan
zegt de priester hier dat hij bang is voor zijn verlangen waarvan hij in feite zou
willen dat het hem de wet oplegt. En dat hij bovendien die angst denkt of hoopt
te verklaren (weg te verklaren) door dat verlangen als straf te ondergaan.
Deedee heeft het consequent over ‘wij’ en over ‘jij en ik’, wat Claude niet tegenspreekt, maar hij antwoordt wel heel beslist: ‘Geen straf ’. Want als het ‘natuurlijk’
is, zoals de priester zegt, waarom zou er dan straf moeten zijn? En vervolgens, terwijl hij bedenkt dat hij zich niet het zwijgen wil laten opleggen, komt Claude zogezegd uit de kast. Hij zegt dat hij homoseksueel is, een ‘chocoladestamper’, ‘één
voor de achterdeur, een klokkenluider’ – hij kan over zijn geaardheid alleen maar
in pejoratieve bewoordingen spreken, wat niet vreemd is, aangezien zijn seksuele
voorkeur als ziekelijke aandoening beschouwd wordt, waarvoor hij in behandeling is geweest. De jongen vertelt de priester hoe hem tijdens die behandeling in
de kliniek negatieve associaties werden opgedrongen bij plaatjes van de acteur
Lex Barker als halfnaakte Tarzan. Hoe de artsen hem gezegd hebben dat zijn vader zijn echte vader niet is en dat ze hopen dat hij ‘net zo wordt als alle anderen’;
dat ze hem foto’s hebben getoond van Marilyn Monroe en Brigitte Bardot die, zoals hij dat zegt, naar zijn gulp staarden, ‘want op die hoogte hangen hun ogen’.
Claude verwijt de priester dat hij niets weet, niets wil, niets kan en dat hij ‘geen
ballen’ heeft – net als de gecastreerde Kronos dus. Deedee vindt geen goed weerwoord. Claude vraagt hem of hij bang voor hem is: ‘Ben je bang dat ik besmettelijk ben? Dat ik de duivel ben?’ De priester probeert de jongen nog wel het zwij-
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gen op te leggen – ‘blijf af van de dingen waar je geen verstand van hebt’ – maar
dat lukt hem maar half. Deedee mist de overtuiging. Claude zelf weet al helemaal
niet waar hij met zijn woorden naartoe wil, en of wat hij voor Deedee voelt nu liefde is of juist haat. ‘Je bent de enige waar ik respect voor heb’, zegt de jongen ten
slotte, uitgeput, en hij voegt daar alleen nog aan toe dat hij aan de voeten van de
priester zou willen slapen. Deedee gaat daar niet op in, hij legt het verzoek naast
zich neer, doet het af als een kinderlijke hyperbool – wat wel begrijpelijk is – en

Claude heeft zich uitgesproken, zijn geheim is geopenbaard. Na dit hoofdstuk
zien we de wereld van de Memmelse pastorie weer door de ogen van Natalie, als
Claude en Albert naar huis zijn vertrokken. Zij ontwaakt in een kamer vol lege
flessen en her en der verspreide sigarettenpeuken; in haar verbeelding volgt ze de
familieleden naar huis en ze stelt zich voor hoe iedereen weer het gewone, vredige
leven oppakt. De werkelijkheid is heel anders. Als ze nog versuft door het huis
loopt ziet ze door een deuropening Deedee biddend op de grond liggen, met naast
hem een hondenzweep en een karwats met vier leren riemen waarmee hij zichzelf
heeft gekastijd. Zo komt hij dus aan zijn striemen, leert de lezer. Voor Natalie is
dat geen schok meer, ze wist het al en had aan Jeanne maar de halve waarheid verteld. Zij achtte de geharde traditie van extreem ascetisme kennelijk beschamender
dan het bezoek van een vreemde vrouw.
Dan rinkelt, op de allerlaatste pagina van de roman, de telefoon. Natalie neemt
op en verneemt de dood van Claude. Het is haar broer Albert die haar vertelt dat
zijn zoon zich in zijn slaapkamer heeft opgehangen met een springtouw aan een
haak. Natalie is radeloos, ze roept om Deedee, en als die niet komt, gaat ze naar
hem toe. Als ze hem het verschrikkelijke nieuws vertelt, kijkt hij haar aan ‘als een
gruwelijke vijand’, als ‘de duivel die een vrouw is met haar zwakte en geweld’.
Wanneer hij haar ook nog eens een schimpscheut toevoegt (‘dikke koe’), vlucht de
dienstbare Natalie naar buiten, naar de grot van Maria.
Is de priester de hoofdschuldige voor de voortijdige dood van Claude Heylen? Uit
bovenstaande samenvatting zou je daartoe kunnen besluiten. Doordat Deedee
als enige geen perspectief en dus innerlijkheid in het boek krijgt toebedeeld, is de
neiging nog groter hem als hoofdschuldige aan te wijzen. En dat Hugo Claus in
interviews niet heeft nagelaten om zijn afschuw voor het rooms-katholicisme te
uiten, draagt daar eens te meer aan bij. Een van zijn meest provocerende uitspraken luidde, halfweg de jaren zestig: ‘Ik ben fanatiek racistisch wat betreft de
katholieke kerk... als er een Ku Klux Klan zou zijn om het te elimineren, zou ik er
willen bijhoren.’

|

je bent een verliefde, behaagzieke oude tante. Pas als hij weer alleen in de kamer is
valt de jongen een reactie in: ‘Dat had je niet mogen zeggen. Het is niet waar.’
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zegt de jongen terwijl hij afscheid van hem neemt: ‘Je lijkt Natalie wel.’ Oftewel:
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Zo’n schuldtoewijzing maakt de roman wel eenduidiger en armer dan ze is. De
therapie die Claude heeft moeten ondergaan is hem niet opgelegd door Deedee,
die sowieso eerder zalvend dan veroordelend optreedt. En hoewel de ‘behandeling’ vast op goedkeuring zal hebben kunnen rekenen van veel (katholieke) gelovigen, is het geen priester die het exorcisme bedrijft maar een universitair geschoolde psychiater. Homoseksualiteit was in die jaren, in Nederland net zo goed
als in België, bij wet verboden; discriminatie berust vaak op consensus.

|
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Of de priester zelf op mannen valt, wordt niet expliciet gemaakt, louter gesuggereerd. Je zou in zijn naam ook het Franse ‘pédé’ kunnen horen: de pejoratieve
uitdrukking (afkomstig van pederast) waarmee in de francofone wereld in een
nog niet zo ver verleden naar homoseksuelen werd verwezen. In het kleinburgerlijke, conservatieve Vlaanderen van de jaren zestig bestaat er geen mogelijkheid,
waarschijnlijk ook geen taal om voor je gevoelens uit te komen, al helemaal niet
als je een priester bent. Daarom heeft Deedee zijn heil gezocht in een interpretatie
van Ignatius van Loyola’s Geestelijke oefeningen (1548), die hem inspireert tot zijn
strenge zelfregime. De priester denkt een manier gevonden te hebben om grip te
krijgen op de liefde – die overweldigende kracht die evengoed vreugde en genot
als pijn en verdriet schept.
Alle personages in Omtrent Deedee – net als alle andere protagonisten in het
oeuvre van Claus – hebben af te rekenen met hun liefdesdemonen. Natalie bijvoorbeeld, die het verlangen dat nog in haar huist projecteert op Deedee: de priester van wie ze weet dat hij onbereikbaar is. Zelf waant ze zich gelukkig, maar haar
zus Jeanne kan niet naar haar kijken zonder te denken dat ze iets fundamenteels
ontbeert. Claus schrijft teder en nietsontziend:
‘Jeanne onderzoekt het lieve gezicht van haar zuster, Natalie staat voorovergebogen en zoekt naar een antwoord, jarenlang, ongestreeld, nooit gekust,
ongezien.’
Natalie op haar beurt ziet dat het huwelijk met Giacomo haar zus Jeanne bitter en
onzeker heeft gestemd. En dan is er nog Lotte, die opgescheept zit met haar ‘uitgedoofde’ man Antoine en dagdroomt van de keren dat de boeren haar begerig gadeslaan als zij in nauwsluitende jurk en op hoge hakken voorbij stapt in de zondagmis. En ten slotte Giacomo, de man van Jeanne, die tegen beter weten in van
zijn vrouw blijft houden die hem steeds maar weer tot de risee van de familie
maakt.
Als hij bij Claude zijn beklag doet, concludeert de jongen dat al die heisa niet
bepaald voor het menselijk ras pleit. Zijn simpele eindverdict luidt: ‘Wij zijn belachelijk.’
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Als je het zo bekijkt is dat celibaat zo slecht nog niet en zou het de oplossing
van veel problemen zijn, of in ieder geval een ontsnapping bieden aan die menselijke, al te menselijke belachelijke seksualiteit, ware het niet dat het de kwestie
alleen maar verergerd heeft. Deedee denkt het goede te doen door zijn eigen lichaam niet aan het genot maar aan de pijn te onderwerpen, maar heeft daardoor
geen oog voor de behoefte en het lijden van de jonge Claude Heylen. Claude wil
worden aangeraakt, al was het maar door een aandachtige blik en een luisterend

aanraken, zelfs als je daarmee de regels meent te volgen, evengoed van wreedheid
kan getuigen. Zulk kwaad is moeilijker aan te wijzen dan het in Het hout beschreven en door veel lezers zo genoten sadisme. We zijn allemaal weleens Deedee
geweest.

|

bezig om er voor een ander te kunnen zijn. Wat Omtrent Deedee laat zien is dat niet-
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oor, maar de priester is te veel met zichzelf en het eigen onmogelijke verlangen
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Maarten Buser Gedichten
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naar de natuur
‘Bo Bo, you need prayer ’
I guess it couldn’t hurt me
Frank Ocean
Sinds iemand hem bezwoer dat ‘je niet kunt vereren
wat je niet kunt wiegen’, wil Claude
houtsnijder zijn. Nu praat hij over ‘een eierschaal
waar ik voorzichtig mijn Christusje uit zal tikken,
met een borstkas die, onafhankelijk
van trivia als lichtval, lijkt te trillen alsof
Hij in- en uitademt, zoals jij en ik dat doen’
Claude zal galerieën met Hem bezoeken,
later musea, overal laten zien dat Hij geen
optische illusie is waar je ofwel
de eend, ofwel de haas in ziet
Daaraan ontbreekt de gelijktijdigheid
Ik heb gehoord dat je het weet als je
de lucht in de kamer met Hem deelt
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diptiek
De hoge, smalle spiegel in de gang heeft de armen
van de Christus in de kamer achter me
eraf gebroken. Ik weet precies waar Claude is;
ik hoef alleen het gehoest te volgen

Zachtjes duwt hij mij richting de voordeur
met een drempel van lantaarnlicht

|

zelfs onvolgroeide longen niet zouden passen
Claude komt het spiegelbeeld ingelopen
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Achter me staat een half mens, half grenspaal
met erbarmelijke ribben waaronder
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kalmerend groen
Ik heb een beetje zeep in m’n pyjamamouw
geknoeid. Nu ruik ik zo schoon
dat ik er niet van kan slapen
Vandaag zag Claude er goed uit, vertelde me:
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‘ze vinden het hier prachtig dat die jongen
uit de krant hen gezelschap houdt’
Volgens hem ging alleen ademhalen echt niet
Ik zei hem dat hij zich dat inbeeldde
Tussen ons ontspon zich een stilte
tot op de gang ‘Cloo-de! Cloo-de!’ werd gescandeerd
We glimlachten. Ik zou nu graag voor hem bidden,
maar mijn handpalmen glijden steeds van elkaar af
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Frans Berkelmans Het bleef mijn vader trekken
Over de Mankes-cyclus in Gerichte gedichten van Willem Jan Otten *

dichten, die inhoudelijk sterk samenhangen. 1 Alle gaan ze over de relatie van de
ik-figuur met zijn vader, wiens persoonlijkheid volgens de dichter op beslissende
wijze is getekend door één catastrofaal gebeuren in zijn vroegste jeugd: zijn jongere broertje met wie hij zich buiten de poort had gewaagd, werd overreden door
de tram. Dit drama is bepalend geworden voor de hele constellatie van familieverhoudingen, en werd als het ware geprojecteerd in het Jongensportret (1915) van de
schilder Jan Mankes, dat familiebezit van de Ottens was. Hierover heeft Willem
Jan Otten een aangrijpend essay gepubliceerd waarin hij de betekenis van dit
schilderij voor de familie beschrijft. 2 Dit essay is voor het begrip van de tweede
afdeling van Gerichte gedichten van wezenlijk belang.
Binnen de acht titelloze gedichten vormen het tweede tot en met het zesde gedicht een cyclus: deze gedichten wijken van de overige af doordat ze niet-strofisch
zijn en, genummerd van i tot v, onder de titel ‘Mankes’ bijeengehouden worden.
Deze cyclus reflecteert op één enkel gebeuren: een bezoek van vader en zoon aan
het Scheringamuseum voor Realisme te Spanbroek in Noord-Holland. Daar wilden zij het bewuste Jongensportret van Jan Mankes nog eenmaal samen bekijken.
In deze bijdrage ligt de nadruk op het eerste en het laatste gedicht van de afdeling ‘Blijf nog even morgen’, en op het lange gedicht v van de erin vervatte
Mankes-cyclus.
toen ik hem van u vertelde
Toen ik hem van u vertelde
van uw aanhoudend aanhoren
luisterde mijn vader zwijgend
haalde hij zijn schouders op.

* In een uitgebreide versie van dit essay op leesliter.nl worden alle acht gedichten van ‘Blijf
nog even morgen’ tegen het licht gehouden.

|

ten (2011), de jongste poëziebundel van Willem Jan Otten. De afdeling telt acht ge-
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‘Blijf nog even morgen’ luidt de titel van de middelste afdeling van Gerichte gedich-
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Niet uit onverschilligheid
laat staan uit ergernis –
verontschuldigend veeleer.
Zijn zwijgen sinds zijn coma –
rivier die ’s nachts een verdronken broer
stroomafwaarts draagt.
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Hij werd zo stil dat toen hij stierf
hij eerder vermist was dan dood.
Heeft u hem alsnog verrast met uw bestaan –
Zijn mond open gebroken –
Hersens aangesloten aan zijn tong –
Hem aangehoord, zoals ik hem vertelde
dat u mij, zo ik eens zweeg –
Zwijgt hij sindsdien tot u vrijuit –
De ik-persoon heeft geprobeerd zijn vader deelgenoot te maken van zijn geloof,
van zijn relatie met God. Zoals in deze hele bundel gebruikelijk, is het gedicht gericht tot een ‘u’.
De dichter heeft zijn vader over zijn bidden verteld: over ‘uw aanhoudend aanhoren’ (r. 2). Bidden is voor hem erop vertrouwen dat God luistert naar wie zich
tot hem richt. De eerste strofe laat voelen wat een kloof vader en zoon op dit punt
scheidt. Zowel van God als van de vader wordt gezegd dat zij zwijgend luisteren,
maar terwijl de dichter in het zwijgen van God een antwoord verneemt, 3 zwijgt
zijn vader schouderophalend, niet uit onverschilligheid, laat staan uit ergernis,
maar veeleer verontschuldigend.
Na de tweede strofe verspringt de tijd: de dichter kijkt terug op zijn vader, die
inmiddels gestorven zal zijn. 4 ‘Zijn zwijgen sinds zijn coma’ wordt getypeerd als:
een ‘rivier die ’s nachts een verdronken broer stroomafwaarts draagt’. Dit aangrijpende beeld suggereert het verlies van een broer die hij zijn hele leven is blijven
missen, een verlies dat niet bespreekbaar was en dat tot in zijn sterven in het onderbewustzijn wordt meegevoerd. Uit de erop volgende vijfdelige cyclus ‘Mankes’
kunnen we concluderen dat hiermee gedoeld wordt op zijn als kleuter verongelukte broertje Willy.
Van zijn vader zegt de dichter dat hij zo stil werd, dat zijn sterven zelf nauwelijks een te ervaren gebeuren was: de doodse stilte was al vóór het levenseinde
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Jongensportret van Jan Mankes (foto: Kees Kuil).
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ingetreden. De dichter eindigt het gedicht met een vijftal vragen waarin hij biddend zijn verlangen uitspreekt dat de patiënt mogelijk nog veranderingen in zijn
geblokkeerde bewustzijn heeft mogen ervaren.
‘Heeft u hem alsnog verrast’ door hem zo veel helderheid te verschaffen dat hij
de mogelijkheid van uw bestaan kon overwegen? Heeft u ‘zijn mond open gebroken’? Of ‘zijn hersens aangesloten aan zijn tong’? Heeft u zijn stille gedachten
aangehoord, zoals ik hem vertelde wat u jegens mij pleegt te doen? Deze vragen

|
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culmineren in de vijfde vraag die doelt op een verhoring van zulk een gerichte
aandacht.
Deze vragen worden niet met een vraagteken maar met een gedachtestreep afgesloten. Het brengt een niet aflatend verlangen van de dichter tot uitdrukking.
Het zijn vragen die hem zelf blijven bezighouden.
Mankes
Na dit openingsgedicht volgen vijf gedichten over een tocht van de dichter met
zijn invalide vader naar het Scheringamuseum. De eerste vier gedichten hebben
een lengte van 15 tot 25 regels; met het vijfde loopt het verslag uit op een mystieke
ervaring. Dit brengt de taal onder hoogspanning, de woordenvloed dijt uit tot 87
versregels. Vooral tegen het eind, waar het relaas zijn climax bereikt, dreigen
grammatica en logica geen houvast meer te bieden, het taalbouwsel lijkt te gaan
wankelen en over de top te gaan. Het onverwoordbare verschijnt in iconiciteit.
In het eerste gedicht van de cyclus ‘Mankes’ beschrijft de dichter zichzelf zoals
hij ’s avonds laat in bed ligt te lezen. Hij is met zijn gedachten bij zijn vader: ‘Vader houdt zich elders stervende, / morgenochtend naar hem toe’. En bij zijn eigen
zoon: ‘zoon gaat onder in de grote stad’.
In gedicht ii haalt de slapeloze dichter zich een belevenis met zijn vader voor
de geest, die de tragiek van de stervende scherp doet beseffen. Hij bedenkt hoe hij
zijn vader had opgehaald, die aan zijn rolstoel gekluisterd is en als zijn wens te
kennen had gegeven om samen met hem het jongenskopje van Mankes te gaan
zien. De vader van de dichter had in de late jaren negentig dit schilderstuk van de
hand moeten doen als aanvulling op zijn karig pensioen. Het stuk is hem evenwel
blijven trekken ‘als een pas begraven kind’. Het familiestuk vertegenwoordigt
voor hem iets als een niet afgesloten hoofdstuk van zijn leven. Opnieuw ermee
geconfronteerd worden zou voor de vader de hele familiecatastrofe bespreekbaar
kunnen maken. Zowel vader als zoon lijken van ditzelfde verlangen vervuld.
In iii blijkt dat het gesprek op de terugweg niet had gevlot: ‘Er was daar in het
zaaltje iets ongebeurd gebleven’. ‘Mankes’ jongen had opzij gestaard’.
Het vierde gedicht begint met: ‘Dit dacht ik niet daar in mijn bed’. Deze woorden sluiten aan bij het slot van gedicht i. De gedichten ii en iii moeten als een
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intermezzo gelezen worden. Gedicht i sloot met de vraag ‘waaróm heb ik vannacht mijn raam zo wijd gezet, waar wacht ik op?’ Die vraagstelling was geen bewuste gedachte, meldt hij hier. Geconcentreerd las hij in het schijnsel van zijn
bedlampje en probeerde niet op te merken dat iets of iemand naar de kamer
kwam. Hij wordt die aanwezig komende op mysterieuze wijze gewaar: deze is
zonder gestalte als een raamwijd oog, dat gedrukt staat aan het glasloos raam.
De aanwezig gekomene wordt ervaren als de tegenwoordigheid Gods, als de aan-

v
Het was mij al gewaar,
nog vóór het tot mij door
gedrongen was.
Ik wist al wat ik had gezien
5

voor het mijn netvlies had geraakt,
het was mij ingeslagen
als een bliksem maar het was
geen licht, het was juist
absoluut geen licht,

10

geen beeld, geen flits, geen glimp,
het was het raam het was juist niets
en toen had ik mijn licht
al uitgeknipt en zag ik even
één seconde niets en wist:

15

dit bent u dus, dus dit bent u,
te laat te laat,
ik val het pikkedonker
van de eindeloze koker in,
u leidt tot niets, u springt

20

dwars door het raam
en slaat mijn duisternis
met duisternis en dringt
mijn duister in, in mij
ontsluizende uw duisternis,

25

u kwam als duister
uit mijn eigen duister
opgeweld en bleek,

|

Dan volgt het omvangrijke gedicht v, het laatste onder de titel ‘Mankes’.
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gesproken ‘u’.
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zoals u binnen viel,
u bleek gedoopt in blauw,
30

het ene vleugje minder zwart
dan zwart en tegen dat kobalt
stond afgetekend
langzaam helderder
het silhouet van in de tuin

|

38 Liter 77

35

de es en elke tak elk blad
stond als geëtst
en uit dit lichter duister
steeg nu kamperfoelie op
zo kwam het aangedreven

40

uit zichzelf, zoals een lezer
uit zijn lezen naar de regels
van het donkere gedicht
komt opgeweld, zo steeg
de kamperfoelie op uit mij,

45

het steeg zoals ook ruisen
van mijn eigen bloed
gestegen komt
uit aan mijn oor gedrukt
een schelp en ook het minste spatje

50

van de minste druppel op
een lager esseblad klonk op
en ook het snuiven van de egel
bij het poezenluik ja zelfs de slakken
ver beneden in de keuken

55

zetten zich aan ’t schuiven
over de plavuizen zonder
dat de hond aansloeg schoven
door geen een geweten
dan door u

60

mijn binnentredend duister
en toch wist ik mee te weten
van het slakkenschuiven
deelde ik u
duisternis

65

uw slakken mede
gaf ik u dat ik besefte
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gaf ik
duisternis
te kennen dat ik duisternis besefte
70

dat u was het duister
dat het mijne kende
lichtend de nacht als de dag
dat u was het geuren dat mij rook
werd u mij het binnentreden
in het binnenste het zaaltje
met daarin de lijst waarin
het jongetje opa Ottens Mankes
dood het broertje kwam hier

80

aangerold mijn vader
en zij sloegen gade opa
jongen zoon verslonden
door de stad en vader
en zij hoorden wat zij wisten

85

en zij wisten vader eindelijk
blijf nog even morgen
kom jij op het ene woord

‘Het was mij al gewaar, nog vóór het tot mij doorgedrongen was’, zo gaat het relaas verder. Het voornaamwoord ‘het’ verwijst hier naar het ‘raamwijd oog’ waarvan in het midden van het vierde Mankes-gedicht sprake was. De eerste regels
spreken uit dat het zich present stellende ‘oog’ zich eerder aandiende dan dat de
‘ik’ zich daarvan bewust werd. Als altijd gaat het goddelijke ook hier aan het
schepsellijke vooraf. Maar ook ging het besef van gezien te zijn vooraf aan mijn eigen waarneming van dit gezien zijn, zegt de dichter. Het wederzijdse waarnemen
is blijkbaar primair van geestelijke aard: ‘Ik wist al wat ik had gezien voor het
mijn netvlies had geraakt, het [besef ] was mij ingeslagen als een bliksem, maar
het was geen licht’.
Hier dient zich een godservaring aan die de dichter op klassieke wijze verwoordt, een wijze die sterk doet denken aan beschouwingen zoals we die onder
meer vinden bij Augustinus. 5 Om een gewaarworden van God ter sprake te brengen, kan de door God geraakte mens zeggen dat hij God ziet, maar even goed dat
hij zijn stem hoort, dat hij zijn zoete geur ruikt, dat hij hem proeft of zijn aanraking voelt. Hier zegt de dichter: ‘het [besef ] was mij ingeslagen als een bliksem,
maar het was geen licht’. De dichter bedient zich van paradoxale beeldspraak: de

|
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de stilte die mij hoorde
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bliksem was absoluut geen licht, geen beeld, geen flits, geen glimp; wat plotseling
gezien werd ‘was het raam’, ‘het was juist niets’. Het geziene heeft geen gestalte,
is beeldloos, het wordt enkel gelokaliseerd als ‘het raam’.
‘En toen had ik mijn licht al uitgeknipt en ik zag even één seconde niets’. De
dichter beschrijft hier een bekend verschijnsel: na het plotseling doven van een
lichtbron is het oog nog niet ingesteld op zijn object (er is een ogenblik tijd nodig
voor de zogenaamde donkeradaptatie). Het is opmerkelijk dat de ‘ik’ juist op dat
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moment van absolute donkerte beseft dat het God is die zich presenteert. Hij ziet
God als duisternis, als de Onkenbare. 6 Hier laten zich verschillende kenmerken
van een mystieke ervaring onderscheiden: het gebeuren is plotseling, het geziene
is onmededeelzaam en alleen in paradoxale termen te omschrijven (hier als donker licht en gestalteloos). Kenmerkend is ook dat de duiding voor het subject volstrekt geen twijfel laat: ‘dit bent u dus, dus dit bent u’. De geloofszekerheid drukt
zich niet zonder overstatement uit: het voegwoord ‘dus’ suggereert een logische
gevolgtrekking, waarvoor hier ten enenmale alle grond ontbreekt. Door dit ‘dus’
te herhalen, wordt die suggestie zó provocerend, dat de uitspraak daarmee een
pertinent geloofsgetuigenis wordt. Een godservaring is voor de betrokkene nooit
discutabel, maar absolute zekerheid, ook al is die innerlijke zekerheid aan derden
niet rationeel over te dragen.
Verder is het kenmerkend voor een religieuze ervaring dat de mens daarvan
niet de initiator is, ze overvalt hem onverwachts. Ze kan nauwelijks worden voorbereid, hoogstens door de omstandigheden begunstigd. Het besef van de ervaring
valt niet samen met het overrompelende moment, maar volgt erop, altijd ‘te laat’
om het registrerend vast te houden. God laat zich alleen op de rug zien, altijd
achteraf, ondervond reeds Mozes (Exodus 33, 18-23).
De ‘ik’ heeft het gevoel dat hij de bodemloze koker van het pikkedonker in
valt. In gedicht i werd in vergelijkbare woorden over in slaap vallen gesproken. De
beelden die nu volgen zouden aan dromen kunnen doen denken. Deze interpretatie wordt evenwel weersproken door de omstandigheden. Het uitklikken van het
lampje valt niet samen met het overmand worden door de slaap. De ik-persoon
klikt het lampje bewust uit, omdat hij zich vermoeid genoeg voelt om zich over te
geven aan de slaap, waarvan hij verwacht dat die nu snel zal komen.
Gods aanwezig komen in het pikkedonker ontsnapt aan elke zintuiglijke waarneming. Van dit gebeuren wordt gezegd: ‘u leidt tot niets’. Ik denk te moeten
interpreteren dat het gebeuren niet objectief valt waar te nemen; het is alleen een
innerlijk gebeuren dat het bewustzijn geheel in beslag neemt. De ‘ik’ wordt niet
geconfronteerd met een andere werkelijkheid tegenover zich, maar wordt als het
ware opgeslokt in Gods duisternis waarin hij even verdwijnt. Ook dit soort eenwording is kenmerkend voor een mystieke ervaring.
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‘U springt dwars door het raam en slaat mijn duisternis met duisternis en
dringt mijn duister in’. De dichter verwoordt zijn ervaring van Gods komen met
te zeggen dat God zijn duisternis in hem ontsluist. De eigen duisternis verdwijnt
als het ware in Gods duisternis en wordt er oneindig door verdiept en omvademd.
Abyssus abyssum invocat, zouden we met psalm 42 kunnen zeggen.
‘U kwam als duister uit mijn eigen duister opgeweld en bleek zoals u binnen
viel...’ Ik ben geneigd dit ‘bleek’ (r. 27) te lezen als persoonlijk werkwoord (niet als

van gesteldheid). 8 Toen het volstrekte zwart was opgetrokken en het binnengevallen duister door de donkeradaptatie veranderd was in ‘het ene vleugje minder
zwart dan zwart’, toen ging tegen dit kobalt zich langzaam helderder het silhouet
aftekenen van de es in de tuin. En geleidelijk worden daarvan ook de details van
tak en blad scherper. Tegelijk daarmee gaan hem ook de reuk en het gehoor open.
Uit het lichter duister ‘steeg nu kamperfoelie op / zo kwam het aangedreven uit
zichzelf ’. ‘Uit zichzelf ’ (r. 40) in de zin van zich openbarend: evenals u ‘als duister
uit mijn eigen duister kwam opgeweld’ (r. 25-27). De wederkerigheid van de werking van het ongeschapen en het geschapen duister illustreert de dichter vervolgens met een poëticale vergelijking: zoals de lezer een gedicht tot leven brengt, zo
wekt het gedicht vervolgens de lezer tot zichzelf. Op vergelijkbare wijze steeg de
kamperfoelie op uit mij, zegt het gedicht (r. 43-44). Door te delen in Gods kennen
gaan de dingen voor de kennende mens open en daarmee komt hij zelf tot meer
zelfkennis. Zo is de ‘ik’ één met de duisternis die hem overvallen heeft.
Epifanie
De zintuiglijke gewaarwordingen in deze passage (r. 29-57), hebben het karakter
van wat wel epifanie genoemd wordt. 9 Het gaat om waarnemingen waarbij de zintuigen met een sterke intensivering werkzaam zijn. Dit verschijnsel wordt zowel
in profane als in religieuze context gesignaleerd. In heiligenlevens en mystieke
geschriften van alle tijden doet het zich voor. 10 Een overbekend voorbeeld uit de
profane literatuur is de sensatie die Marcel Proust onderging toen hij een kaakje
in zijn thee dompelde. Bij verscheidene andere dichters en schrijvers van rond het
fin de siècle wordt iets vergelijkbaars aangetroffen. In Nederland vinden we het
onder meer bij Nijhoff.
Uit Nijhoffs dichtwerk verdienen twee voorbeelden het hier te worden genoemd. Allereerst de weergave van de bevreemdende, geenszins doodse stilte in
de natuur zoals verwoord in ‘Het veer’ (waar evenals bij Otten de hond niet aanslaat!). Als tweede voorbeeld kan gelden een passage in ‘Het uur u’, die ik hier
citeer:
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duister opgeweld en manifesteerde zich ‘zoals u binnen viel’ (r. 28 als bepaling
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koppelwerkwoord, zoals in r. 29). 7 Het betekent hier dan: u kwam uit mijn eigen
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De stilte die dan ontstaat
is een stilte, niet slechts naar de vorm
een stilte voor de storm,
maar een stilte van het soort
waar dingen in worden gehoord
die nog nimmer het oor vernam.
Zo ook hier. Toen de man kwam
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en met zijn gestrekte pas
voortliep, begon men het gas
in de buizen onder het huis
te horen, en het gesuis
van water onder de straat,
en, in de elektrische draad
naar radio en telefoon,
een vonkende zoemertoon
als waren er bijen in de buurt.
Na het zichtbare en na de geur wordt halverwege gedicht V nu ook het ruisen van
het eigen bloed waargenomen. Op vergelijkbare wijze vermeldt de dichter het opklinken van het geringste spatje van de geringste druppel neerkomend op een lager esseblad. Tegelijk hiermee wordt ook het snuiven van de egel bij het poezenluik hoorbaar, en zelfs de slakken die ver beneden in de keuken over de plavuizen
zijn gaan schuiven, zonder dat de hond aansloeg. (Dit laatste impliceert dat de
waargenomen verschijnselen een extra dimensie openbaren.) En dit alles wordt
waargenomen, terwijl volstrekt niemand van die gebeurtenissen weet heeft dan
alleen ‘u’, die mijn duister bent ingetreden.
En toch... hoewel niemand hiervan weet had dan alleen ‘u’, besefte de ik-persoon dat hij ook deelgenoot was van dit weten van de ‘u’ omtrent het schuiven van
de slakken. En zo – ik parafraseer – deelde ik met u, die duisternis zijt (r. 64), uw
ervaringen van die slakken (r. 63 en 65). In mijn duisternis (r. 68) gaf ik u te kennen weet te hebben van mijn én ons beider duisternis (r. 69) en te beseffen dat u
het duister bent dat mijn duisternis kent (r. 70-71), door en door kent zelfs, want
voor u is het als daglicht: lichtend is de nacht als de dag, de duisternis is gelijk licht (r. 72
citeert psalm 139). En zo gaf ik u eveneens te kennen dat ik besefte dat u het geuren was dat mij rook en de stilte die mij hoorde (r. 73-74). In de waarneming van
het individuele schepsel is Gods waarnemen geïmpliceerd, doordat subject en object ineen vloeien. Het waarnemen van heel de schepping wordt hier beleefd als
een dankzegging. De woorden ‘beseffen’ en ‘te kennen geven’ (r. 66 en 69) behelzen een dankbaar teruggeven van het ontvangene aan de schepper, een vorm van
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dankbare schatplichtigheid, zoals de dichter het verwoordde in zijn dankwoord
bij de aanvaarding van de P. C . Hooft-prijs (mei 2014).
Zij hoorden wat zij wisten
Nadat het gedicht heeft beschreven hoe de ik-persoon al de ervaringen met de ‘u’
heeft mogen delen, zodat wisseling van subject en object optreedt, beleeft het
dichterlijk ik in eenheid met de ‘u’ een gezamenlijk ‘binnentreden’ (r. 75) in het

die voor het dichterlijk ik de betekenis en uitwerking heeft van een catharsis.
In dit zaaltje, waar het verongelukte broertje Willy present is in het schilderij
van ‘opa Ottens Mankes’, komt nu ‘aangerold mijn vader’. En beiden – mijn vader
en zijn jonge broertje – zien zowel terug als vooruit: zij sloegen gade... en zij
hoorden... (resp. r. 81 en 84). Zij sloegen gade opa, hier opgeroepen en vertegenwoordigd door ‘zijn’ schilderij, en ook de ‘jongen’, die door zijn vader, het dichterlijk ik, kennelijk ervaren wordt als ‘zoon verslonden door de stad’. Naar deze representant van de vierde generatie werd in het eerste Mankes-gedicht reeds verwezen met dezelfde woorden. Over hem maakt de ‘ik’ zich kennelijk zorgen. Met
‘en vader’ (r. 83) duidt het dichterlijk ik zichzelf aan als vader van deze jongen.
En ‘zij hoorden wat zij wisten’ (r. 84): zij communiceren met elkaar over de toedracht en de beklemmende gevolgen van dit tragische ongeval, dat een schuldbeladen, onbespreekbaar onderwerp was geworden en waarvan elk van de betrokkenen op een eigen manier het slachtoffer werd. Zij hoorden van elkaar wat elk van
hen reeds wist en van de ander vermoedde, maar wat nu met elkaar wordt gedeeld. Deze van God gegeven onderlinge uitwisseling brengt begrip, mededogen,
verzoening en vrede. De betrokkenen begrijpen in het licht van het visioen dat het
reeds vastgelopen huwelijk van de grootouders door dit drama definitief onherstelbaar werd. 11 Zij begrepen van elkaar hoezeer vader Kees het slachtoffer was
geworden van de ramp. In het al vaker genoemde Mankes-essay schrijft Willem
Jan Otten onder meer dat hij pas jaren later ‘iets begon te begrijpen van het verstikkende drama dat zich in mijn vader afgespeeld moet hebben, en van het kind
dat hij geworden was na het ongeluk. [...] Als het woord kind van de rekening ergens
voor bedacht is, dan voor mijn vader, hoezeer mijn grootouders ook geprobeerd
zullen hebben om dit te voorkomen.’ 12 De dichter als kind van vader Kees zal begrepen hebben dat diens huwelijk hierdoor moest mislukken, zodat hij geen echte vader voor de ik-figuur werd. 13 En op zijn beurt beroofde deze vaderloosheid
de ik-figuur zelf van een model dat hem houvast bood in zijn eigen positie als
vader. In zijn essays geeft Otten er herhaaldelijk blijk van dat hij in zijn jonge
kunstenaarsbestaan geworsteld heeft met verslaving en dat hij altijd gezocht
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Het is een ontmoeting die als een ‘antwoordende’ gebedsstilte wordt ervaren, en
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Mankes-zaaltje, een ontmoeting met alle betrokkenen van zijn overpeinzingen.
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heeft naar vaderfiguren. Doordat hij een echte vader had gemist, zal hij het moeilijk hebben gevonden om zelf een goede vader te worden.
De hier in Gods licht beleefde familieconstellatie betekent begrip en verzoening met alle betrokkenen. Het visioen dat de dichter beleeft, is voor hem een
troostrijke ervaring, die hem een bemoedigend woord voor zijn vader ingeeft:
‘vader, blijf nog even’ (in leven), want als je die tijd nog krijgt, dan kom jij wel op
het woord dat je niet vinden kon, het woord dat het taboe weet te doorbreken en
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dat je bevrijdt uit je schuldbeladen isolement.
Ik heb mij van u overtuigd
Na de Mankes-cyclus volgen twee gedichten, waarvan het laatste zeer kort. Het
eerste roept de op Vlieland vertoevende ik-figuur op, zoals hij op een vroege ochtend naar zee wandelt. Ik ‘keek en keek mij uit’, zegt het gedicht. De ik-figuur
moet denken aan zijn vader met wie hij eerder naar de zee gekeken heeft.
De afdeling eindigt concluderend met een gedicht van haast aforistische beknoptheid.
Ik heb mij van u overtuigd
als een blinddoek voor zijn oog,
vader vloeide voort uit zoonliefs
laatste ademtocht en ademde hem in.
De dichter knoopt aan bij het openingsgedicht van de afdeling, waarin hij bij zijn
vader belangstelling hoopte te wekken voor zijn geloof.
Ik heb mij zekerheid verschaft omtrent ‘u’, zegt de eerste strofe, en wel vanuit
het perspectief van zijn vader. Hij heeft, samen met zijn vader over de zee kijkend,
getracht hem iets van God te laten bespeuren. Dat was kijken met een blinddoek
voor zijn oog. Voor de vader was er volstrekt niets te zien, voor het dichterlijk ik
was het ‘als ziende de Onzienlijke’ (Hebreeën 11, 27).
Het tweede distichon geeft verklaring: ‘vader vloeide voort uit zoonliefs laatste
ademtocht’. Dit ‘zoonlief ’ kan gelezen worden als doelend op het verongelukte
broertje Willy, met wie en in wie hij, om zo te zeggen, het enigst kind heeft moeten worden in het gezin. Hij ‘vloeide uit hem voort’: sinds het overlijden van zijn
broertje ontwikkelde hij zich tot een persoonlijkheid die geheel bepaald werd
door dit tragische overlijden, het ging zijn identiteit bepalen. Zo internaliseerde
hij zijn laatste ademtocht: samen met hem is hij doodgegaan. Die laatste ademtocht inademend moest hij als de schuldige overlevende voortleven. De overlevende heeft dit sterven nooit kunnen verwerken, het maakte het leven voor hem
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absurd. Vandaar ook dat hij schouderophalend reageerde op elke geloofsreferentie (zie het openingsgedicht).
De dichter formuleert de slotstrofe zo, dat zich tegelijk sterk de associatie met
Jezus’ levenseinde opdringt, waarbij we vooral moeten denken aan het getuigenis
daarvan volgens het Johannesevangelie. Christus’ laatste ademtocht ‘Het is volbracht’ valt daar samen met ‘Hij gaf de Geest’. Ieder leven en sterven is voor de gelovige dichter een leven en sterven ‘in Christus’. De dichter overweegt dat dit ook

schien, ondanks vaders schouderophalen, toch nog een positief antwoord gesuggereerd op de laatste vijf vragen van het openingsgedicht.
Samen met het vorige gedicht maakt dit slot de samenhang van de gedichten
in deze afdeling tot een hecht geheel, zodat de hele afdeling gevoeglijk een cyclus
mag heten. In dit besluit van de afdeling is alles verdisconteerd wat de Mankescyclus te verstaan gaf: vader en zoon hebben vrede met elkaar.
De gedichten zijn met toestemming van de auteur overgenomen uit: Willem Jan Otten, Gerichte
gedichten, Van Oorschot, Amsterdam 2011.

Noten
1. De hier ontwikkelde interpretatie heeft veel te danken aan gesprekken met Tineke van
Kampen.
2. Gepubliceerd in dagblad Trouw (21-11-2009), opgenomen in de essaybundel Een ridder
van de Engelse drop (2014), pp. 121-128, resp. in Droomportaal (2014), pp. 59-66. Ook op trouw.nl
te raadplegen (december 2014).
3. Zie de slotregels van ‘Ik ben gezegd en afgeduwd’, p. 5 van deze bundel, en de uitspraak
‘Ik twijfel niet aan uw bestaan zolang u tot mij zwijgt’ in het derde gedicht van de titelcyclus
in de bundel Eindaugustuswind (1998).
4. Kees (Gerrit Cornelis) Otten, geboren 28 november 1924, stierf 25 september 2008.
5. Ik denk aan zijn mystieke Brief aan Paulina, die handelt over de vraag: ‘Kunnen we God
zien?’ Zie de uitgave van die brief onder deze titel met heldere inleiding en toelichtingen
door Thijs Rutten (2009).
6. De hier en verderop veelvuldig herhaalde woorden ‘duister’ en ‘duisternis’ zijn kenmerkend in de mystiek ter aanduiding van God. Denk aan de donkere nacht bij Johannes
van het Kruis.
7. Willem Jan Otten gebruikt het werkwoord ‘blijken’ ook elders wel in deze betekenis:
‘Eens breken ons de vliezen van het blijken’ (in Op de hoge (2003), p. 9); ‘wat terstond gebleken
is’ en ‘O zing niet dat je bent, zing dat je blijkt’ (in Welkom (2008), resp. p. 4 en p. 11).
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laatste adem ingeademd, hetgeen het werk is van de Geest. En daarmee is mis-
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voor zijn vader geldt. Lijdend aan zijn verongelukte broertje heeft hij Zoonliefs
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8. Dit woord ‘opwellen’ gebruikt Otten graag (behalve in r. 27 ook in r. 43). Het komt ook
voor in zijn essay over Mankes’ Jongensportret. Daar vergelijkt hij Mankes met Vermeer:
‘Bij Vermeer valt het licht van buiten naar binnen – het creëert al schijnende de wereld die je
ziet. Bij Mankes komt het licht uit het object zelf.’ En hij vervolgt naar aanleiding van ‘Eitjes
bij berkestam’: ‘De twee matglanzend-witte eitjes zijn, in het overigens lichte schilderijtje,
schijnbaar hun eigen lichtbron. Misschien is dat de formulering – bij Mankes wellen de dingen
uit zichzelf op (curs. fb), hun licht is, om het theologisch te zeggen, immanent, en het is opvallend hoezeer het hem uiteindelijk om ‘wit’ gaat, opdoemend uit een donkerder, doffer
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achtergrond.’ (Een ridder van de Engelse drop, p. 122, resp. Droomportaal, p. 60).
9. Vgl. Dick van Halsema, Epifanie (2006).
10. Om een recent voorbeeld te noemen verwijs ik naar het leven van Porphyrios van
Athene, de onlangs heilig verklaarde Grieks-orthodoxe starets, die leefde van 1906 tot 1991:
Altvater Porphyrios von Kavsokalyvia. Leben und Lehre, Kreta 2006.
11. Over een niet bijkomstige omstandigheid zie Ottens dagboek De bedoeling van verbeelding (2008) 2, p. 126.
12. Zie Een ridder van de Engelse drop, p. 125, resp. Droomportaal p. 63.
13. In de essays ‘Kroniek van zoon die vader wordt’ en ‘Kind in de gang’ in De letterpiloot
(1994) wordt hij opgevoerd als de gemiste en afwezige vader.
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Jane Leusink Kaddisj

Eljie en Gudes (privécollectie Jane Leusink).
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Den Haag
de koffer
Een jongen vlucht, een knaap vindt in Den Haag zijn
pied-à-terre, blijft daar kreukvrij uit zijn koffer leven.
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Later herstelde je van je aanwezigheid hier
je innerlijke beelden – papa, mama, broertjes
zusjes, jij, jullie, het huis in het dorp – scheurde je
tot ze in de koffer pasten. Je zei: ‘De afdruk van
grenzeloos land reflecteert losjes in mijn Russische
botten. Ik hou vast de wilde galop van mijn paardje
in het korte gras van de steppe.’ Jaren later zei je:
‘Want een man sluit zich aan bij het leger,
gaat naar de oorlog, test zijn kracht.
Ik werd officier in het leger van de laatste tsaar.
Gewond, miljoenen dood, de tranen in mijn ogen
bevroren, ik poetste de plaat
als zo veel van mijn sneue kameraden, we waren het beu
en drosten die genadeloze zomer voor de revolutie
van dat najaar.
Ik kocht het paspoort (een dode soldaat?)
een vaders- en een moedersnaam.’
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trouwdag
Vandaag is het vrijdag, trouwdag, de kalme lucht weerkaatst
een zweem van herfst en liefde. Kleine takken beginnen al te bewegen
stof en papier beginnen al van de grond op te dwarrelen
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aan het strand matige koelte, matige wind, geen zon, geen regen.
Zijn naam is Eljie, naar de profeet, je hoort het er meteen
doorheen, draagt in zijn vleugels lucht en verzoening mee
maar noemt zich Pierre, koopt voor Gudes
– uit Warschau weggevlogen meisje, knappe handschoenenmaakster
met droeverige ogen, korte nek, wachtend lijf –
een zwartkantgekloste jurk (galante zwakheid van die tijd).
De kamer aan de Korte Poten heeft een gestuukt plafond
de synagoge is gezonken achter de horizon.
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de fotograaf
Eerst kun je de grenzen aan de Korte Poten niet goed zien
maar al gauw verschijnt de gladste zee, met tussen jou en Gudes
en het spiegelende water in, de fotograaf.
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Je draagt je beste pak, je hoed omklemt je hoofd
alsof iets scheefs bijna wegvliegen zal, maar zich nog vasthoudt.
Je zegt: ‘Alleen die schoenen kloppen niet, zo slonzig, ik heb geen beter paar
ze scheppen zand alsof ze rechtstreeks uit een woestijnoorlog komen.’
Je kijkt verlegen en uitdagend tegelijk, staat naast Gudes
in haar kanten elegante jurk, dito zonnehoed
ze ziet er in die strandstoel zwanger uit.
Samen met haar maak je in dat ongekende land
het smetteloze kind. Het is een leeuwtje
naar haar vader. Je zegt: ‘Kind dat nooit slaapt.’
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een zoon is geboren
‘Wat zich verstopt hield
in mijn kogelronde buik aan botjes, spiertjes
in een kleine romp, ik kijk en kijk het tot het klopt.’

mondje breed, mondje open, twee tandjes in de schemer
tongetje, twee vogeltjes op het witte dekentje. Aan de randen
schuimt kant als water. Het heeft plezier, een grote mond
een kleine prins, meteen al in licht gegoten. Achterop
haast sprakeloos van ongeloof in Jiddisch, Duits en Nederlands tegelijk
dit is een foto van mijn lieve zoon en dat je die stuurt
als herinnering aan hem.
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kijkt je baby blakend toe, oogjes onder wenkbrauwboogjes
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Ben jij het Gudes die dit zegt? Je stuurt een foto
als een hart. Uit de kinderwagen (kap neer voor beter zicht)
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kussen
Daarna kussen zij, wat heet, hun mogelijkheden
zij: handschoenenmaakster bij Ganterie Samdam Frères
(Paris-Grenoble-Bruxelles), het Haagse filiaal,
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studeert succesvol af als fotografe
hij: berekenaar van planetenstanden
ontsluieraar van horoscopen (medisch)
zielenheelmeester (helpt ze verhuizen)
vrouwenveroveraar (hospita’s, mannequins)
Haags kunstschilder van portretten voor rijkaards
landschappen voor boeren in Giethoorn. Ook fotograaf.
Alleen ’s nachts het schuiven van het bed dat
op een aardstraal staat. Ze scheiden.

LITER 77 (binnenw)_Opmaak 1 12-03-15 09:10 Pagina 53

stijl haagse school
Een zonnige dag aan het strand, een licht bewolkte lucht
een matige wind, een zucht. De zoon bracht ’s avonds het bericht
stond rokend bij de voordeur onderaan de trap, rookte
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twee sigaretten tegelijk, een idioot gezicht.
Een stateloze Jood overleeft revolutie, oorlog, hongerwinter:
draagt geen ster, netwerk in orde, uitgestrekt
tot voorbij de Waterlinie en verder. Niet noemenswaardig
zijn onderduik of verzetswerk (was er wel klaar mee).
Wel zijn strooptochten over het platteland. Hij scoort aardappels
en opdrachten, zijn fiets kiept als hij afstapt, als hij zegt:
‘Ook in een oorlog willen mensen en boeren foto’s van zichzelf
of van de boerderij. Een geschilderd portret stijl Haagse School.’
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een man sterft
Een man sterft, het is een vader
sterft aan een hartkramp, valt dood neer in de gang.
Een astroloog sterft – aan zijn ijsberen die ochtend
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kon je het al zien, zeiden ze later.
Een man sterft, het is een grootvader
zijn kleinzoon noemt hem Ella.
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tijd is voor en achter tijd
Iemand zegt: besef is als een slinks dier dat je bespringt
je ziet jezelf verliefd weerspiegeld in een stuk
van elkaar, plant je voort, hunkert naar geluk.

Soms produceren onze breinen schaduw of
een onbegrepen vaag gevoel van pijn, soms huilen
we in onze zwarte slaap, dromen van het meisje
met de rubbertjes in haar keel dat stikt en dat geen armen
om zich weet die haar vasthouden, die haar op tijd wakker maken.
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die vijf minuten gingen razendsnel voorbij, te snel.
Je draait er vijf minuten bij. Tijd is voor en achter tijd.

55 Jane Leusink Kaddisj

Soms maak je oud brood vochtig, dan weer vers
soms slaat een oven alarm, schrik je van die wijs
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Sobibor
ik besta of niet
‘Later is er het uitzicht uit de trein
mijn overbelichte ogen knipperen tegen het witte
dat zinderend over mijn wankelige zinnen stort.
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Voor de deuren verdringen zich onze vuile geuren
jachten mannen met zwepen in de hand, met brullen aan hun monden
drijven ons de wagon uit. Wij krijgen zwarte slaag.
Mijn paarse rok besmeurd. Ik heet Gudes. Drie dagen
geleden uit het Durchgangslager vertrokken. Ik heet
Gudes. Ik ben zevenenveertig jaar. Ik besta
of niet. Vandaag is het, het is vrijdag. Het lijkt
een stralende zomerdag. Waar zijn, hoe zeg ik
mijn dwarsverbanden, mijn man, mijn kind, mijn huis
is mij de vreze des Heren?’
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het leek een stralende zomerdag
De jongen vertelt: ‘Ik wist dat we gingen sterven
maar kon het niet geloven, zag
een mooi dorpje, een fraai stationnetje

Bij een vernietigingskamp stelde hij zich een gevaarlijke plek voor
een plek die joden een Gehenna noemen, waar mensen smerig zijn
en ronddolen. Waar je overal vuur ziet.
De jongen vertelt: ‘Ik besefte dat dit het einde was
ik was vijftien
ik was klein en mager
ik dacht niet dat ik een kans had het te overleven
maar ss-man Frenzel zei: ik heb vijftien man nodig, dus kom mee
ik stond heel dicht bij hem, ik ging met hem mee
hij bracht ons naar een plek waar veel kledingstukken lagen.
Hij zei: pak die kleren op. Ik pakte zoveel mogelijk kleren op
die brachten we naar een grote barak met lange tafels
daar moesten we de kleren neerleggen. Ik besefte
dat deze kleren toebehoorden aan mensen uit ons transport
ik herkende de kleren van mijn moeder.
Zo kwam ik in Sobibor terecht
het was vrijdag, drieëntwintig april, de zon scheen
het leek een stralende zomerdag
ik heet Thomas, ze noemen me Toivi. Ik kom uit Izbica.’

|

met geruststellende namen: Lustiger Floh, Gottes Heimat, Schwalbenest’
hij vertelt: ‘Hoewel ik tweehonderd meter verderop vuur zag en besefte.’

57 Jane Leusink Kaddisj

zag barakken die op Tiroler huisjes leken
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de ogen van toivi
Toivi, de jongen uit Polen, Gudes, de Poolse uit Nederland
Toivi leent zijn ogen aan Gudes
Gudes ziet haar ogen weerkaatst in die van hem
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hun ogen zien op dezelfde dag
hetzelfde: het lieflijke
Toivi’s handen beroeren Gudes kleren
zien een vogel vallen
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loof en takken
Negentien treinen tussen tweeëntwintig maart en twintig juli
uit Westerbork naar Sobibor. Gudes uit Warschau, uit Den Haag
uit barak zestig in het achtste transport. Na drie dagen direct

Gudes met een omweg retour naar haar oude land. Het was
Goede Vrijdag, die dag, die maand, dat derde oorlogsjaar.
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(in het nieuwe gaskamergebouw bedekt met loof en takken).

59 Jane Leusink Kaddisj

na aankomst met elfhonderd zesenzestig anderen vermoord
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kaddisj
Iemand trekt het gras uit de grond en wast zijn handen
iemand slijpt een punt aan het potlood en zet een gave punt achter de woorden
iemand ziet zichzelf terug in de ander
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ziet de barst in de spiegel niet.
Niemand zegt: je zag niet dat jij de barst was.
Iemand zegt kaddisj: verheven en geheiligd worde
Zijn grote Naam. Amen.
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C . S. Lewis Namaakwereld
Vertaald door Evelyne Gouw *

Het gebeurde in mijn vertrekken op de universiteit, waar ik dit aan het schrijven ben, en het begon op een zeer alledaagse manier, met het overgaan van de
telefoon. ‘Met Durward,’ klonk het. ‘Ik bel vanuit de portiersloge. Ik ben een paar
uur in Oxford. Mag ik langskomen om u te zien?’ Ik zei natuurlijk ja. Durward is
een oud-leerling en een geschikte kerel, dus het zou aangenaam zijn hem weer
eens te zien. Toen hij een ogenblik later voor de deur stond, was ik enigszins verbolgen toen hij een jonge vrouw bij zich bleek te hebben. Ik verfoei mannen of
vrouwen die spreken alsof ze alleen bij je langskomen maar je dan ook hun echtgenoten of verloofden in de maag splitsen. Men dient daarvoor gewaarschuwd
te worden.
Het meisje was niet erg knap en niet erg lelijk, en natuurlijk maakte ze ieder
gesprek onmogelijk. We konden niet praten over wat Durward en ik gemeen hadden, want dat zou betekenen dat we haar buiten zouden sluiten. En zij en Durward konden niet praten over wat zij (vermoedelijk) gemeen hadden, want dan
zou ik er voor niets bij zitten. Hij stelde haar voor als ‘Peggy’ en zei dat ze verloofd
waren. Daarna gingen we maar met zijn drieën over koetjes en kalfjes praten.
Ik heb de neiging om te gaan staren als ik me verveel en ik ben bang dat ik het
meisje nogal aan heb zitten staren – zonder een greintje interesse. In ieder geval
was ik dat zeker aan het doen op het moment dat de vreemde ervaring begon.
Opeens, zonder flauw te vallen of misselijk te worden of iets dergelijks, bevond ik
me op een totaal andere plek. De vertrouwde kamer was verdwenen, Durward en
Peggy waren verdwenen. Ik was alleen, en ik bleek te staan.
Mijn eerste gedachte was dat er iets met mijn ogen was gebeurd. Ik bevond me
niet in het donker, zelfs niet in de schemer, maar alles leek merkwaardig wazig. Er
was een soort daglicht, maar toen ik omhoog keek zag ik niets wat ik met zeker-

* Vertaling van ‘The Shoddy Lands’, afkomstig uit Lewis’ bundel The Dark Tower and Other
Stories. Via Lewiskenner Arend Smilde stuitte vertaalster Evelyne Gouw op dit verhaal, dat
nog niet eerder in het Nederlands vertaald werd.
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zit ik om elf uur ’s avonds, nu de herinnering eraan nog vers is, de merkwaardige
ervaring die ik vanmorgen had op te schrijven.
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Terwijl ik, naar ik meen, bij mijn volle verstand en in normale gezondheid ben,
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heid de lucht kon noemen. Het zou mogelijk de lucht kunnen zijn van een kleurloze, druilerige, grijze dag, maar elke aanwezigheid van diepte ontbrak. ‘Nietszeggend,’ was het woord dat ik gebruikt zou hebben om het te omschrijven.
Verder naar beneden en dichterbij waren rechtopstaande vormen, vaag groen van
kleur, maar dan van een uiterst smoezelig groen. Ik tuurde er een poos naar tot ik
bedacht dat het weleens bomen konden zijn. Ik kwam wat dichterbij en bekeek ze
nauwkeurig. De indruk die ze op me maakten is niet gemakkelijk in woorden te

|

62 Liter 77

vatten. ‘Een soort bomen’, of ‘Nou, bomen, als je dat een boom noemt’, of ‘Een
poging tot boom’, zou in de buurt komen. Het waren de primitiefste, armzaligste
parodieën op bomen die je je maar voor kunt stellen. Ze hadden niet echt een
structuur, zelfs niet echt takken. Het waren eerder lantaarnpalen met grote, vormeloze klodders groen erbovenop gekwakt. De meeste kinderen kunnen uit hun
hoofd nog mooiere bomen tekenen.
Terwijl ik ze bekeek, zag ik voor het eerst het licht: een constant, zilverig
schijnsel dat zich op enige afstand in het Namaakbos bevond. Ik ging er meteen
naartoe en merkte toen voor het eerst waar ik op liep. Het voelde comfortabel,
zacht en koel, en veerkrachtig. Maar als je naar beneden keek was het een vreselijke teleurstelling voor het oog. Het had bij benadering de kleur van gras; de kleur
die gras heeft op een erg sombere dag als je ernaar kijkt terwijl je ingespannen
aan iets anders zit te denken. Maar het had geen afzonderlijke sprietjes. Ik bukte
en probeerde ze te vinden, maar hoe beter ik keek, hoe vager het leek te worden.
Het had in feite precies dezelfde slordige, onafgewerkte kwaliteit als de bomen:
namaak.
Het wonderbaarlijke van mijn avontuur begon nu ten volle tot mij door te
dringen. Daarbij kwam angst, maar meer nog een soort afschuw. Ik betwijfel of dit
gevoel uit te leggen valt aan iemand die niet een soortgelijke ervaring heeft gehad. Het voelde alsof ik plotseling was verbannen uit de echte, heldere, concrete,
en overvloedig gecompliceerde wereld naar een tweederangs universum dat op
een koopje was samengesteld – door een na-aper. Maar toch bleef ik naar het zilverige licht lopen.
Hier en daar bevonden zich vlekken in het namaakgras die er van een afstandje
uit zagen als bloemen. Maar van dichtbij was iedere vlek net zo belabberd als de
bomen en het gras. Het was niet mogelijk vast te stellen wat voor bloemen het
moesten voorstellen. En ze hadden geen echte stengels of blaadjes. Het waren niet
meer dan klodders. En wat de kleuren betreft; dat had ikzelf nog beter gekund
met een verfdoos van een shilling.
Ik had graag willen geloven dat ik droomde, maar op de een of andere manier
wist ik dat dat niet zo was. Mijn werkelijke overtuiging was dat ik dood was. Ik
wenste – zo vurig als ik nog nooit iets anders gewenst heb – dat ik een beter leven
geleefd had.
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Zoals je kunt merken, vormde zich een beangstigende veronderstelling in mijn
hoofd. Maar het volgende moment werd die glorieus aan flarden geschoten. Te
midden van al die namaak trof ik narcissen aan. Echte narcissen, goed verzorgd en
kalm en perfect. Ik bukte me en raakte ze aan. Ik stond weer op en mijn ogen verslonden hun schoonheid. En niet alleen hun schoonheid, maar – wat er op dat
moment nog meer toe deed – hun eerlijkheid, bij wijze van spreken: echte, eerlijke, afgewerkte narcissen, levende dingen die het konden verdragen uitvoeriger

vreemde plaats.
Ik kwam eerder bij het licht aan dan ik verwachtte, maar toen ik het bereikte
had ik iets anders om over na te denken. Nu kwam ik namelijk de Lopende
Dingen tegen. Ik moet ze wel zo noemen, want ‘mensen’ waren het gewoon niet.
Ze hadden een menselijke omvang en liepen op twee benen, maar voor het grootste gedeelte waren ze evenmin echte mensen als de Namaakbomen echte bomen
waren.
Ze waren onduidelijk. Hoewel ze beslist niet naakt waren, kon je niet goed
onderscheiden wat voor kleding ze droegen, en hoewel er boven op ieder van hen
een bleke klodder zat, kon je niet zeggen dat ze gezichten hadden. Dat was in
ieder geval mijn eerste indruk. Toen begon ik merkwaardige uitzonderingen te
zien. Zo nu en dan werden sommige delen van hen duidelijk zichtbaar. Een gezicht, een hoed of een jurk staken af in detail. Het vreemde was dat de duidelijk
zichtbare kleding altijd vrouwenkleding was, maar de duidelijk zichtbare gezichten waren altijd mannengezichten. Dit maakte de menigte – in ieder geval voor
een man als ik – zo oninteressant als die maar zijn kon. De mannengezichten waren niet het soort waar ik ook maar iets om geef. Het was een opzichtig gezelschap
van gigolo’s en oplichters. Maar ze leken zeer tevreden met zichzelf. Ze hadden
allemaal dezelfde dwaze bewondering in hun blik.
Ik zag nu waar het licht vandaan kwam. Ik was in een soort straat. Tenminste,
voorbij de menigte Lopende Dingen bleken aan beide kanten etalages te zijn en
daar kwam het licht vandaan. Ik baande me een weg door de menigte aan mijn
linkerhand – hoewel ik niemand daadwerkelijk aan leek te raken – en bekeek een
van de winkels.
Hier wachtte mij een nieuwe verrassing. Het was een juwelier, en na de vaagheid en algehele waardeloosheid van de meeste dingen op deze wonderlijke plek
was de aanblik van de juwelier adembenemend. Alles in die etalage was perfect;
elk facet op elke diamant was duidelijk, elke broche en tiara waren afgewerkt tot
in het kleinste detail. Het was goed spul, zelfs ik kon dat zien. Er moet wel voor
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Maar waar kon ik dan zijn? Laten we dat licht eens nader beschouwen. Misschien zal daar alles duidelijk worden. Misschien is daar wel het centrum van deze
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bekeken te worden.
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honderdduizenden ponden aan waarde hebben gelegen. ‘Godzijdank!,’ verzuchtte ik. ‘Maar zal het zo blijven?’ Haastig bekeek ik de volgende winkel. Het bleef
werkelijk zo. In deze etalage hingen vrouwenjaponnen. Ik ben geen kenner dus ik
kan niet zeggen of ze mooi waren. In de winkel daarna werden vrouwenschoenen
verkocht. En het bleef nog steeds zo. Het waren echte schoenen; de hooggehakte
soort schoen die je tenen afknelt en die naar mijn mening zelfs de mooiste voet
ontsiert. Maar ze waren in ieder geval echt.
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Ik bedacht juist dat er mensen zijn die deze plaats niet half zo oninteressant
vinden als ik, toen ik opnieuw overweldigd werd door de verwondering over dit
alles. ‘Waar ben ik in helsnaam,’ begon ik, maar veranderde dat onmiddellijk in
‘Waar ben ik in hemelsnaam’ – want dat andere woord leek in deze omstandigheden bijzonder ongelukkig gekozen – ‘Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? Waardeloze bomen, waardeloos gras, waardeloze lucht, waardeloze bloemen, met uitzondering van de narcissen, waardeloze mensen – voortreffelijke
winkels. Wat kan dat toch betekenen?’
De winkels waren trouwens allemaal dameszaken, dus ik verloor algauw mijn
interesse. Ik liep de hele straat uit en zag toen, een klein stukje verderop, zonlicht.
Niet dat het echt zonlicht was natuurlijk. Nergens was een opening in het wolkendek die het zonlicht kon verklaren, nergens was een neervallende zonnestraal
te zien. Daaraan was, net als aan zoveel andere dingen in deze wereld, geen aandacht besteed. Er was simpelweg een lichtvlek op de grond, onverklaarbaar en onmogelijk (behalve dan dat die vlek er echt was), en daarom helemaal niet vrolijkmakend – eerder afzichtelijk en beangstigend. Maar ik kon er maar kort over nadenken, want iets midden in die verlichte vlek – iets wat ik had aangezien voor
een klein gebouw – bewoog plotseling, en met een misselijkmakende schok werd
ik me ervan bewust dat het een reusachtige mensengedaante was waar ik naar
keek. Het wezen draaide zich om en keek recht in mijn ogen.
De gedaante was niet alleen reusachtig, maar was ook de enige volledige mensengedaante die ik gezien had sinds ik in deze wereld was terechtgekomen. Het
was een vrouw. Ze lag op zonovergoten zand, op een strand kennelijk, hoewel er
geen zee te zien was. Ze was bijna helemaal naakt, maar had een strook van iets
felgekleurds rond haar heupen en nog een strook rond haar borsten, zoals een
modern meisje draagt op een echt strand. Het algehele effect was weerzinwekkend, maar ik realiseerde me algauw dat dit veroorzaakt werd door de ontstellende omvang. Over het algemeen beschouwd had de reuzin een goed figuur. Bijna
een volmaakt figuur, voor wie van het moderne type houdt. Het gezicht – maar
zodra ik het gezicht goed in me opgenomen had, riep ik uit:
‘Nee maar! Jij bent het! Waar is Durward? En waar zijn we? Wat is er met ons
gebeurd?’
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Maar de ogen bleven me recht aankijken en keken ook recht door mij heen.
Kennelijk kon ze me niet zien en horen. Maar er was geen twijfel over mogelijk:
het was Peggy. Tenminste, ze was als zodanig te herkennen, maar ze was wel een
andere versie van Peggy. En dan heb ik het niet alleen over de omvang. Wat betreft
het figuur was het een betere versie van Peggy. Ik denk niet dat iemand dat had
kunnen ontkennen. Over haar gezicht kunnen de meningen uiteenlopen. Ikzelf
zou de verandering nauwelijks een verbetering genoemd hebben. Er sprak niet

matiger. In het bijzonder de tanden, die ik een zwak punt van de oude Peggy had
gevonden, waren volmaakt als bij een goed kunstgebit. Ze had vollere lippen.
Haar huidskleur was zo volmaakt dat ze leek op een kostbare pop. Haar gezichtsuitdrukking kan ik het best omschrijven door te zeggen dat Peggy er nu precies
zo uitzag als een meisje uit de advertenties.
Als ik een van hen zou moeten trouwen, zou ik de voorkeur geven aan de oude,
niet-verbeterde Peggy. Maar ik hoopte dat het zelfs in de hel niet zo ver zou komen.
En terwijl ik haar bekeek begon de achtergrond – het absurd kleine stuk strand
– te veranderen. De reuzin stond op. Ze stond nu op een vloerkleed. Om haar heen
verrezen muren en ramen en meubels. Ze bevond zich in een slaapkamer. Zelfs ik
kon zien dat het een erg dure slaapkamer was, maar totaal niet mijn idee van een
goede smaak. Het stond er vol met bloemen, vooral orchideeën en rozen. Ze waren
zelfs nog beter afgewerkt dan de narcissen. Er stond een groot boeket (met een
kaartje eraan), het mooiste dat ik ooit gezien had. Door de geopende deur achter
haar zag ik de badkamer, die ik dan weer wel had willen hebben, met een verzonken bad. In de badkamer was een Frans kamermeisje in de weer met handdoeken
en badzout en dergelijke. Het meisje was lang niet zo mooi afgewerkt als de
rozen, of zelfs de handdoeken, maar wat ze aan gezicht had zag er Franser uit dan
waar bij elke echte Franse vrouw ooit sprake van had kunnen zijn.
De reusachtige Peggy ontdeed zich nu van haar badkleding en stond naakt
voor een passpiegel. Ze was klaarblijkelijk erg ingenomen met wat ze zag, terwijl
ik nauwelijks kan zeggen hoezeer ik dat niet was. Deels vanwege de omvang (laten we dat vooral niet vergeten), maar nog meer vanwege iets wat als een verschrikkelijke schok binnenkwam – hoewel ik veronderstel dat minnaars en echtgenoten daar tegenwoordig aan gewend zijn. Haar lichaam was bruin (uiteraard),
zoals de lichamen in advertenties met zonnebadende vrouwen erin. Maar bij haar
heupen en haar borsten, waar de stroken hadden gezeten, waren nu twee strepen
dood wit, alsof ze lepra had. Even werd ik bijna misselijk. Wat me verafschuwde
was dat zij daar zo kon staan en zichzelf kon bewonderen. Had ze dan geen idee
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dit gezicht dan uit dat van de oorspronkelijke Peggy. Maar het was beslist regel-
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meer – eerder misschien zelfs minder – begrip, vriendelijkheid of eerlijkheid uit
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hoe dit er in de ogen van de gewone man uitzag? In mij groeide de onaangename
overtuiging dat dat haar in het geheel niet interesseerde. Dat al haar kleding en
haar badzout, en tweedelige badpakken en, sterker nog, de wellustigheid van
iedere blik en ieder gebaar, niet de betekenis hadden of zelfs nooit hadden gehad
die iedere man eraan zou geven of zou horen te geven. Ze waren een grootse inleiding van een opera waar ze totaal geen interesse in had, of een kroningsoptocht
zonder koningin in het middelpunt; gebaren, loze gebaren.
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En nu werd ik me ervan bewust dat er al lange tijd twee geluiden klonken. De
enige geluiden die ik in die wereld gehoord had. Maar ze kwamen van buiten, van
achter die lage, grijze overkapping die voor een hemel door moest gaan in Namaakland. Het waren klopgeluiden – een geduldig geklop, van oneindig ver weg,
alsof twee buitenstaanders, twee buitengesloten mensen, op de muur van die wereld aan het kloppen waren. De ene klop was dof, maar hard, en er klonk een stem
die zei ‘Peggy, Peggy, laat me binnen.’ Durwards stem, dacht ik. Maar hoe zal ik
dat andere geklop omschrijven? Het was, op een merkwaardige manier, zacht.
‘Zacht als wol en scherp als de dood,’ zacht maar ondraaglijk zwaar, alsof bij iedere slag een enorme hand op de buitenkant van de Namaakhemel viel en die volledig bedekte. En bij dat geklop klonk een stem met een geluid dat mij door merg
en been ging: ‘Kind, kind, kind, laat me binnen voordat het nacht wordt.’
Voordat het nacht wordt – plotseling werd ik weer door gewoon daglicht overvallen. Ik was weer terug in mijn eigen vertrekken en mijn twee bezoekers zaten voor
me. Ze leken niet opgemerkt te hebben dat er iets ongewoons met me gebeurd
was, hoewel ze tijdens de rest van het gesprek wel de indruk gekregen kunnen
hebben dat ik dronken was. Ik was zo gelukkig. Sterker nog, op een bepaalde manier was ik ook dronken – dronken van de pure verrukking dat ik weer terug was
in de echte wereld, vrij, niet meer in de vreselijke kleine gevangenis van dat land.
Dicht bij het raam waren vogels aan het zingen en er viel echt zonlicht op de lambrisering. De lambrisering moest opnieuw geverfd worden, maar ik zou op mijn
knieën zijn gegaan om die in al zijn armzaligheid te kussen, zo waardevol echt en
degelijk als ze was. Ik bemerkte een kleine snee op Durwards wang waar hij zich
gesneden moest hebben tijdens het scheren vanochtend, en daarbij voelde ik
precies hetzelfde. Zeker, alles zou me gelukkig hebben kunnen maken. En dan
bedoel ik ook echt alles, zolang het maar echt was.
Welnu, dit zijn de feiten. Ieder mag ermee doen wat hem aanstaat. Mijn eigen
veronderstelling is de meest voor de hand liggende, die ook bij de meeste lezers
zal zijn opgekomen. Maar wellicht ligt ze zelfs te veel voor de hand, dus ik ben bereid om alternatieve theorieën te overwegen. Mijn opvatting is dat door de werking van een of andere onbekende psychologische – of pathologische – wet ik ongeveer een seconde lang toegang tot Peggy’s gedachten heb gekregen, of in ieder
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geval zozeer dat ik haar wereld kon zien, de wereld zoals die voor haar bestaat.
Het middelpunt van die wereld is een opgezwollen beeld van zichzelf, zodanig
vervormd dat ze lijkt op de meisjes in advertenties. Hieromheen bevinden zich
heldere en duidelijke beelden van de dingen waar ze echt om geeft. Heel de wereld en de lucht daarbuiten vormen een wazige vlek. De narcissen en rozen geven
meer inzicht. Voor haar bestaat alleen het soort bloemen dat in een vaas gezet kan
worden of als boeket verstuurd kan worden, maar bloemen op zich, bloemen zo-

dat ik medelijden heb met die arme Durward. Stelt u zich eens voor dat iets dergelijks normaal zou worden? En wat als ik een volgende keer niet de onderzoeker
zou zijn, maar de onderzochte?

|

Zoals ik al zeg is dit waarschijnlijk niet de enige veronderstelling die bij de feiten past. Maar het is een zeer beangstigende ervaring geweest. En niet alleen om-

67 C. S. Lewis Namaakwereld

als je die in de bossen ziet, betekenen niets voor haar.

LITER 77 (binnenw)_Opmaak 1 12-03-15 09:10 Pagina 68

Maatwerk

maar lekker langzaam. Het boek nodigt uit
tot bespiegeling. Regelmatig heb ik het boek
neergelegd om te herkauwen wat ik las of
om er bij weg te dromen. Dat ik dan ook
even verlost was van het gewicht van deze
enorme pil, is niet meer dan een prettige bijkomstigheid.

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

Wanneer mijn gedachten afdwaalden? Ik
geef een paar voorbeelden. Mann veronder-

boeken en andere gebeurtenissen –

stelt dat er niet één Abraham is geweest,

|

68 Liter 77

persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over

maar dat er meer waren, zoals er ook telkens
een Eliëzer als eerste knecht voorkomt: bij
Jozef en zijn broers

Abraham, bij Jizchak, bij Jaäkob en altijd is
het dezelfde wijze man. Op bladzij 109 is

Op de lagere school mocht ik een keertje

Eliëzer in gesprek met Jozef en hij vertelt

Jozef spelen. Toen later van Webber en Rice

over de ontmoeting tussen Rebekka en

Joseph and the Amazing Technicolor Dream-

Jizchak. Dan staat er: ‘En daar werd geen af-

coat verscheen, schreef ik er toneelteksten

breuk aan gedaan door enige verwondering

omheen en regisseerde ik op de school waar

over de grammaticale vorm waarin Eliëzer

ik werkte onze versie van de musical. Een

het verhaal ten beste gaf. Daar stapte Jozef

jaar of zeven geleden produceerde Joop van

des te gemakkelijker overheen omdat het ‘ik’

den Ende de musical en daaraan mocht een

van de oude man niet helemaal afgerond

brugklasser van mij meedoen. Twee lesuren

was, maar als het ware naar achteren open-

gebruikte ik om het verhaal van Jozef te ver-

stond en overvloeide in een vroeger ‘ik’, dat

tellen. En, o ja, tijdens mijn studie had ik on-

buiten zijn eigen individualiteit gelegen was

der andere als speciaalstudie de bijbelspelen

en zich belevenissen aanmat waarvan de her-

van Vondel, dus je begrijpt waarom ik zo

innering en de herwekkingsvorm eigenlijk

nieuwsgierig was naar deze late vertaling

en bij zonlicht beschouwd in de derde per-

van wat Thomas Mann zelf als zijn belang-

soon in plaats van in de eerste hadden moe-

rijkste werk beschouwde. Maar voor het ver-

ten worden verteld. Maar wat heet hier ‘ei-

haal hoefde ik die 1500 bladzijden niet te

genlijk’, en is het menselijk ‘ik’ alles samen

lezen.
Dat is me niet gelukt trouwens. Mann

wel iets stabiels dat in zichzelf besloten is en
streng binnen zijn temporele en lichamelij-

moet hebben genoten van zijn ingewikkelde

ke grenzen kan worden afgebakend?’ Hier

zinnen en de vertragingen die in het verhaal

legde ik (het was op Schiermonnikoog) het

zijn ingebouwd. Ik ook, maar daarom doe ik

boek neer en beleefde wat er stond. Ooit was

intussen veel langer over het werk dan ik

ik een jonge leraar Nederlands die zich zeer

had gedacht. Van de vier boeken heb ik er nu

verwant voelde met een twintig jaar oudere

pas twee uit. Jozef is zojuist verkocht, maar

collega die lesgaf in het lokaal naast me. Niet

hij moet nog naar Egypte. Ik had echter

alleen in de geest, ook in taken zette ik zijn

beloofd om dit stukje vorige week in te leve-

werk voort toen hij het onderwijs verliet.

ren.

Onlangs op een reünie sprak ik leerlingen

Die twee andere delen zal ik beslist lezen,

van ooit. Een paar keer kreeg ik daarbij het
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idee dat ik voor hen zowel mijzelf als mijn

dingen over mij: het leed maakt mij gevoelig

voorganger vertegenwoordigde. Intussen

en ik houd dat niet uit! Heeft God zijn enige

heb ik een jonge collega die straks moeite-

zoon moeten geven om die voor de zwijnen

loos mijn rol kan overnemen, niet alleen de

te laten gooien en voor de kleine zwijntjes in

rol, ook iets van de persoon die die rol ver-

het nest, of ik? Waarom ben je dan hem tot

vult, maar in een andere tijd, met andere in-

troost en kom je voor hem op in plaats van

zichten.

voor mij?’ Hier heb je het allemaal: de ironi-

Nog een pauzemoment. De ironie in Jozef

sering, de prefiguratie die een postfiguratie
God en juist niet. En God is een god in ont-

religie kan bestaan, in deze roman dus, en

wikkeling.

|

wordt: Job is Jaäkob, Jozef is Jezus, Jaäkob is

69 Maatwerk Borgdorff over Mann

en zijn broers is meer dan een stijlmiddel. Het
is de enige manier, zo lijkt het wel, waarop
naar ik veronderstel, in de ogen van Thomas

Want er mag gegoocheld worden met

Mann. In ieder geval zijn de romans ervan

waarden, waarheden en opvattingen, voor

doordrenkt. Maar het gaat om een ironie die

Mann heeft religiositeit duidelijk een dyna-

niet alleen afstand schept, maar ook ver-

mische betekenis. Het moet geen ‘Godsdom-

meende afstanden kleiner maakt. Mogelijke

heid’ zijn, die is statisch. Wie iets gelooft

theologische zekerheden worden gerelati-

omdat het altijd zo geloofd is, is dom. Dat is

veerd, maar dat kunnen zowel de zekerhe-

het geloof van iemand die een kind offert

den van vrijzinnige als van rechtzinnige

aan God, zoals Laban die zijn eerste en lange

theologen zijn. Wahrheit en Dichtung lopen

tijd enige zoontje doodt om zo zijn huis te

soms naadloos in elkaar over. De innerlijke

heiligen: hij verwerkt het lijkje in de funda-

monologen van de onhandige Ruben getui-

menten van zijn huis. Religiositeit is in de

gen van een welbespraaktheid die hem

eerste plaats oplettendheid en gehoorzaam-

vreemd was, maar we gaan wel mee met wat

heid, openstaan voor ontwikkeling, een

hij zegt en denkt. Benjamin kan er trouwens

ontwikkeling van de relatie tussen God en

ook wat van. Het is nog maar een klein

mens. ‘Godszorg’ is het sleutelwoord. Abra-

jochie en hij noemt zichzelf dom. Intussen

ham, Jaäkob, Jozef, zij verlaten hun zekerhe-

voeren hij en zijn tien jaar oudere broer

den en gaan op zoek naar wie of wat de ware

Jozef indrukwekkende gesprekken. Benja-

god is. Of Jozef dat volhoudt? Daarvoor zal

min beschikt over de gave om mateloos te

ik toch de twee andere delen moeten lezen.

bewonderen en Jozef is er een narcistische

Al is het wel een veeg teken dat er geen staat

egotripper.

of landstreek is gekomen die naar hem is

Dat naar alle kanten openstaan kom je
ook nog op een andere manier tegen. De
beelden die breed uitgemeten worden bij de

vernoemd.
Tot zover dit stukje. Ik ga verder met deel
drie. Wilt u mij niet storen, alstublieft.

vermeende dood van Jozef zijn die van de
dood van Jezus. Er wordt na drie dagen een

Thomas Mann (vert. Thijs Pollman en ande-

leeg graf gevonden; Jozef wordt het lam ge-

ren), Jozef en zijn broers, Wereldbibliotheek,

noemd; er is gedoe over een mantel. Het gaat

Amsterdam 2014, 1344 blz., H 125,00.

maar door. En Jaäkob vormt in zijn verbijstering een eeneiige tweeling met Job. Lees
maar op bladzij 482. Daar zegt Jaäkob:
‘Zwijg, Eliëzer! Zeg niet zulke verkeerde

Len Borgdorff
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De kracht die voortkomt uit

zicht / werd vanuit de schaduw van de steen /

onmacht

in het oog van de woestijn ge- / worpen.’
In enkele gedichten, zoals ‘Vanuit de mo-

Er bestaat een filmpje van het nk Poetry

zeswolk’, lijkt de dichter bij wijze van visi-

Slam 2010 waarin een slungelige jongeman

oen zichzelf in de hemel te positioneren en

poëzie bidt. Het publiek moet hebben ver-

van daaruit zijn stoffelijke rest te herken-

moed dat de jongeman Nederlands kampi-

nen: ‘in jouw lijn van witte as / druk ik mijn

oen zou worden. Vorig jaar werden achten-

vinger af // zo bezaai ik / mijn verdoofde /
niethuid // en het hartland / klopt mij toe //
nacht nacht nacht.’ Zijn poëzie is een open-

William Zimri Teerlinck overleed op 10

baring. Er zijn lastig te bevatten passages,

december 2013. Hij leefde 26 jaren en ging

waaronder de openingsregels ‘ik heb een

sinds zijn geboorte gebukt onder het syn-

brede lach van afgeknipte takken / en eeuw-

droom van Marfan (een aandoening aan het

wervels houden mijn rug bij elkaar / en hoog

bindweefsel), een aspect waar zijn poëzie

in mijn oren fluisteren kinderen / hun lied-

nauwelijks zonder kan.

jes door luchtgedroogd tandvlees’, en er zijn

|
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twintig van zijn gedichten opgenomen in
Ademgebed. Een postuum debuut. Martijn

In de internationale muziekwereld stond

minder lastige passages die ongelofelijk

Teerlinck bekend als The Child of Lov, een

doordacht ogen: ‘spreken is worstelen met

artiestennaam die herinnert aan een liefdes-

licht, / de vertaling van een litteken, / een al-

kind in het bijzonder: Jezus Christus. Geen

tijd nieuwe wond.’

toeval, Teerlincks poëzie is doorspekt van
religieuze termen en in het Ademgebed-voor-

Gedichten zo beheerst qua woordgebruik
en tekstpositionering, en taal zo poëtisch als

woord van Erik Jan Harmens staat dat Teer-

die in Ademgebed, zijn zeldzaam. Volgens mij

linck geloofde in God.

behoort de bundel tot de krachtigste poëzie-

Teerlincks poëzie is gevuld met eindig-

debuten die de laatste jaren, ja decennia, in

heidbesef en daar komt veel ademhaling aan

het Nederlandse taalgebied zijn verschenen.

te pas, zoals in deze strofe: ‘in adem opge-

Onbegrijpelijk is het als je leest dat Teer-

slo- / ten / en bewaard in deze / nauwe klok-

lincks poëzie keer op keer werd afgewezen

darm.’ Vaak met mysterieuze taal betrekt de

door literaire tijdschriften en uitgeverijen.

dichter in zijn poëzie over de vergankelijk-

Pas bij zijn overlijden kwam men tot inkeer

heid van het menselijk lichaam ook andere

en gingen Harmens en uitgeverij Lebowski

lichaamsvormen, zoals boom, dier en steen.

aan het werk met een nagelaten manuscript

Wellicht is dat de uiting van een al bij leven

om recht te doen aan Teerlincks levensvat-

missen van aardse zaken, en wilde Teerlinck

bare inzet.

uit dat vooruitlopende gemis zelfs die din-

Niet alleen schreef Martijn Teerlinck

gen zijn die mensen niet kunnen zijn; een

poëzie, hij dacht er ook goed over na. In

ultieme poging tot verbondenheid met het

2008 stelde hij in een interview met Op Ruwe

aards bestaan. Deze gedichten zijn de in taal

Planken dat ‘een dichter boven alles een op-

gevatte kracht die door ernstige onmacht

rechte stem moet zijn van zichzelf.’ Bij Adem-

werd uitgelokt. Ze zijn onvermijdelijk emo-

gebed kun je van oprechtheid uitgaan. Dat

tioneel, en sterk en veelzeggend met pas-

merk je aan de woorden, de klanken, de per-

sages als ‘mijn ribben zijn de bergen van

soonsvormen waarvoor de dichter koos.

jeruzalem’ en ‘mijn opengekorven vijgenge-

Daarachter steekt het besef van een levens-
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bedreigende aandoening. Teerlinck schreef

‘Bij water, bloeiend kruid en riet’

deze gedichten met een geest, een stem en
een lichaam met een syndroom. Hij wrong

Het is inmiddels een jaar of vijf geleden dat

ze uit zijn lijf als water uit een drijfnatte

ik het werk van Ida Gerhardt leerde kennen.

washand.

Niet dat ik nooit eerder een gedicht van haar

De oprechte stem van Teerlinck lijkt

had gelezen, maar in die tijd las ik pas echt

wonderlijk genoeg veel op de stem van Ernst

een noemenswaardige hoeveelheid gedich-

Meister in met name de korte regels en hun

ten van haar hand. En ze raakten mij, als
ke Koenen over Ovidius in de Nederlandse

en lichaam. Heel in de verte doet de thema-

literatuur in Amsterdam wierpen hun

tiek bovendien denken aan die van Achter-

vruchten af. Vorig jaar verscheen van haar

berg, maar Teerlincks poëzie is nog meer in

Dwars tegen de keer. Leven en werk van Ida Ger-

zichzelf gekeerd en mysterieuzer.

hardt, de biografie waar ik lang naar uitgeke-

Knap is dat terwijl zijn gedichten thema-

ken heb. En dat is niet tevergeefs geweest.

tisch dicht bij elkaar liggen, Teerlinck niet

Dwars tegen de keer is een van de briljantste

steeds dezelfde woorden gebruikt, maar

biografieën die ik tot nu toe gelezen heb.

kiest voor vernieuwing. Ook knap: zijn zorg-

Koenen beschrijft het leven van Gerhardt

vuldige omgang met leestekens. Teerlinck

op eenzelfde meeslepende manier als ik in

hanteert zelfs – net als Meister – het verbin-

de colleges van haar gewend was. Ze vlecht

dingsstreepje bij bewuste woordafbraak,

haar bewondering voor het werk van Ger-

waarmee hij een klein hedendaags taboe

hardt – niet zonder enige vorm van kritiek –

aanvalt.

en de afstand die ze soms tot de dichteres als

In de rijke woordenschat zijn ook de

persoon ervaart, ineen in de beschrijving van

zwakheden te vinden van Ademgebed. De veel-

leven en werk van Gerhardt. Koenens be-

heid aan metaforen wordt te veel van het

wondering voor Gerhardts poëzie vloeit ver-

goede wanneer de dichter in zijn associëren-

moedelijk voort uit Gerhardts grote kennis

de manier van schrijven het reeds geschreve-

van zowel de klassieken als de Nederlandse

ne te vaak herhaalt. Het is een teken dat

poëzie. Koenen laat overtuigend zien dat le-

Teerlinck meer lef had kunnen vergaren, een

ven en werk van Gerhardt nauw samenhan-

teken dat zijn gedichten nóg indrukwekken-

gen. Makkelijk in de omgang was ze niet,

der hadden kunnen worden.

deze dichteres en classica. Deels is dat te ver-

Ademgebed eindigt met ‘hier zijn de graten

klaren vanuit een moeilijke jeugd en gemis

en hier zijn de vaten en hier is de adem / en

aan moederliefde, blijkt uit de biografie.

hier is de amen / en hier is de amen / en hier

Deels zal ook een drammerig karakter hier

is de amen.’ Amen ja, maar het is niet over en

debet aan zijn geweest. Maar haar karakter

uit na deze hartverscheurende uiting. Door

leverde hoe dan ook wel schitterende poëzie

zijn muziek en poëzie zal Teerlinck lang

op.

herinnerd worden.

Al tijdens het lezen van de biografie
vielen veel (natuur)gedichten van Gerhardt

Martijn Teerlinck, Ademgebed. Lebowski,

voor mij op hun plaats, overigens zonder iets

Amsterdam 2014, 64 blz., H 17,50.

van de mysterieuze glans van ware poëzie te
verliezen. Al lezend kwam ik de persoonlijke

Ruben Hofma

|

classica en neerlandica. De colleges van Mie-

71 Maatwerk Meeuse over Koenen

strakke enjambement, de zinsbouw, de keuze van woorden die verwijzen naar natuur

LITER 77 (binnenw)_Opmaak 1 12-03-15 09:10 Pagina 72

omstandigheden te weten waarin Gerhardt

Gerhardt was een dichteres met oog voor

verkeerde toen zij de gedichten schreef; deze

details in de natuur. Daar, tussen water,

omstandigheden zijn uiteraard verbonden

bloeiend kruid en riet, kwam de goddelijke

met de omgeving waar de dichteres tijdens

vonk van het dichterschap in haar naar bo-

het schrijven van haar gedichten verbleef en

ven. Ze verwoordt dit heel mooi in de laatste

waar ze de vele natuurindrukken opdeed.

strofe van haar gedicht ‘Een liedje van het

Daarnaast schetst Koenen de poëzie van

water’ uit haar bundel Het veerhuis (1945):

Gerhardt tegen haar klassieke achtergrond.

‘Wie naar het klare water gaat / hem zullen

|
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Koenens kennis van de klassieken is hiervoor

de ogen opengaan, / want zeker zal hij hier

onmisbaar. Niet alleen Gerhardts baan als

verstaan, / geknield tussen wat groeit en

docent klassieke talen, maar zeker ook haar

leeft, / hoe God het schoonste zingen geeft /

bezigheden als vertaler van werk van Lucre-

bij water, bloeiend kruid en riet / om niet!’

tius (De rerum natura) en Vergilius (Georgica)
vormen inspiratiebronnen voor haar poëzie.

Mieke Koenen, Dwars tegen de keer. Leven en

Op de eerste vertaling promoveerde Ger-

werk van Ida Gerhardt, Athenaeum-Polak

hardt overigens tijdens de Tweede Wereld-

& van Gennep, Amsterdam 2014, 814 blz.,

oorlog.

H 39,99.

Recent las ik, terwijl ik ook bezig was in
de biografie van Gerhardt, Hun God de mijne?

Els Meeuse

Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt (2014).
Het is jammer dat Koenen dit werk van Martien E . Brinkman waarschijnlijk niet heeft

Het gesprek, de spiegel en de

gelezen voordat de biografie uitkwam.

bundel

Brinkman gaat namelijk in op christelijke
noties in het werk van Gerhardt die ik bij

1 – Een pittig gesprek in de tuin

Koenen niet of nauwelijks tegenkom. Ik

Op een dinsdagmiddag in augustus 2011 be-

denk dan aan de intense natuurbelevingen

zocht ik Willem Jan Otten thuis, in Naarden,

die bij Gerhardt mystieke ervaringen wor-

voor een interview over film. We besloten in

den, of aan de cruciale rol die doop en

de achtertuin te gaan zitten. Het was een

avondmaal bij de dichteres spelen en de sym-

bleke zomerdag, eigenlijk te fris om buiten

boolfunctie van deze sacramenten. Maar ook

door te brengen. Toch vergaten we de kou –

niet onbelangrijk is de inspiratiebron en

en de tijd – en het leek alsof ik na ruim

opdrachtgever van het dichterschap van Ger-

tweeënhalf uur ontwaakte uit een intense

hardt: God de Vader en de heilige Geest. Dit

gedachtestroom. Ik was meegezogen in de

laatste noemt Koenen wel maar werkt ze niet

denkwereld van de schrijver, die de tijd nam

verder uit, terwijl het naar mijn idee essen-

om zijn gedachten over film op me uit te

tieel is voor Gerhardts dichterschap.

proberen. En passant kondigde Otten een

Deze kanttekening neemt niet weg dat

serie van tien filmavonden en -essays (in

ik onder de indruk ben van de biografie. De

Trouw) aan, getiteld ‘Rite du Cinema: tien

ruim zeshonderdvijftig bladzijden lezen

films die een leven veranderen’.

makkelijk weg, terwijl ze tegelijkertijd zeer
informatief zijn.

De uitwerking van het interview kostte
veel tijd. Het spookte nog weken door mijn

LITER 77 (binnenw)_Opmaak 1 12-03-15 09:10 Pagina 73

hoofd. Als ik het transcript nu – ruim drie

bewust neergezette spiegel. Die ervaring

jaar later – teruglees, zie ik hele passages die

filmde Kossakovsky in een adembenemende

ik me niet meer herinner. Ik lees mijn vra-

documentaire, die te zien was als rite de passa-

gen, zijn antwoorden en ik weet nog dat ze

ge in de hiervoor genoemde serie films en

me van alles ontlokten. Wat ik me echt her-

essays. Op zaterdag stuiterde Ottens opwin-

inner is de grote moeite die het me kostte

ding over wat de kleine Svyato doormaakte

om de lijn vast te houden van het interview

van de krantenpagina’s. Op maandagavond

dat ik beoogde. Maar terugkijkend zie ik iets

keek ik met open mond mee. Toegegeven: ik
bleef. Een jongetje dat nog niet kan praten

king en het schuren van beelden en verha-

ziet plotseling in het glas een ander. Met die

len. Die aanvoelen dat een goed verhaal hen

ander wil hij contact en dus schreeuwt hij

betrekt in de plot, hoe verwarrend soms ook.

ertegen, slaat met speelgoed op het glas en

En dat ze je confronteren met de kieren en

maakt stoere gebaren. En dan komt zijn

gaten (in mooi Engels ‘the nooks and cran-

vader, de filmmaker, erbij en begeleidt zijn

nies’) van je leven en je bewustzijn.

zoon bij zijn eerste letterlijke zelfbeeld.

Toen ik Naarden verliet, duizelde het.

Het is ontroerend, fascinerend en ergens

Enkele weken later, toen Otten mijn versie

ook shockerend: een onwetende peuter als

van het gesprek van commentaar voorzag,

hoofdpersoon in een kunstig, psychologisch

voegde hij er in de begeleidende e-mail een

experiment. Misschien voelde ik dat extra

klein zinnetje aan toe. ‘In mijn herinnering

hevig omdat ik wist dat ik vader zou wor-

was het een pittig gesprek.’

den: mijn vrouw was enkele maanden zwanger; het jongetje – inmiddels ongeveer even

2 – De spiegel van Svyato
In onze gang hangt een grote wandspiegel.
De spiegel is de wand – een meter breed en

oud als Svyato in de film – trekt nu gekke
bekken naar zichzelf in de spiegel.
Zo’n korte, hevige rite de passage heeft

twee meter hoog. Wie van de voordeur naar

mijn zoon niet gekend. De dominante wand-

de woonkamer loopt, moet erlangs – en

spiegel viel niet af te dekken en dus ontdek-

komt daarmee altijd zichzelf onder ogen.

te hij als baby al een ander in het glas. Toch

Het dwingende van dat zelfbeeld slijt. Na

koester ik elke blik die hij in de spiegel

ruim zes jaar vergeet ik soms dat de spiegel

werpt. Dankzij Svyato zie ik er telkens een

er is. Meestal denk ik er pas aan als mijn

soort kleine menswording in: een her-

zoon er een gekke bek in trekt, op weg van

nieuwd besef dat een mens kan reflecteren

het tandenpoetsen naar het verhaaltje-voor-

op zichzelf, iets van zichzelf kan kennen en

het-slapen. De betekenis van die interactie,

kan duiden. Otten ziet er ook een metafori-

van een peuter met zijn eigen zelfbeeld, slijt

sche zondeval in: dat je jezelf kunt zien is

echter niet. Dat is te danken aan een andere

ook het verliezen van een zekere onschuld.

peuter, genaamd Svyato, de zoon van de Rus-

Je komt jezelf letterlijk onder ogen.

sische filmmaker Victor Kossakovsky. Die

Ook mijn zeven maanden oude dochter

besloot bij de geboorte van zijn jongste zoon

heeft al meerdere blikken in de spiegel ge-

alle spiegels uit huis te verwijderen. Pas als

worpen, en ernaar gelachen. Stiekem vind ik

peuter liet hij zijn zoon zonder aankondi-

dat jammer – ik had een van mijn kinderen

ging kennismaken met zichzelf – in een

best zo’n Svyato-erlebnis willen laten mee-

|

had de film al eens gezien, maar de fascinatie
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anders ontstaan: een gesprek, tussen twee
mensen die domweg zoeken naar de verruk-
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maken. Maar ook zonder dat is de ontwikke-

staan steeds uit vijf regels en hebben daar-

ling van je kind een goddelijk schouwspel.

voor een hele pagina. De punt ontbreekt in

Een lange, real-time rite de passage. Ik kan het

haar gedichten geheel, zowel tussen de zin-

Otten – uit zijn nieuwste essaybundel (zie

nen als aan het eind van ieder vers, en kom-

onder) – nazeggen: ‘Ik heb twee kinderen en

ma’s worden zo spaarzaam toegelaten dat ze

van allebei heb ik de wording van taal en

meteen hard aan het werk zijn als je ze ziet.

muziek meegemaakt, en nooit heb ik er vat

En dan: de titels bestaan steeds uit een enkel

op gekregen. Het is het poëtische proces bij

woord, en hoeven ook al geen hoofdletter, en
de inhoudsopgave ziet eruit als de keukenkast van iemand die graag iets ordelijks en

Dat is de kracht van Svyato.

voorspelbaars wil zien als het deurtje open-

|
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uitstek, en kan niet worden verklaard of
begrepen, alleen verbeeld, gesymboliseerd.’

gaat: om de vier gedichten een sierlijke cir3 – Het essay

kel voor de gedichten, afwisselend volzwart

Op een koude decemberdag in 2014 sla ik de

en dun omlijnd leeg. Zes afdelingen, waar-

kakelverse essaybundel van de vorige P. C.

van de helft – om en om natuurlijk – ‘Diep-

Hooft-prijswinnaar open. Helaas is er sprake

lood’ heet. Om de zaak helemaal geschikt te

van herhaling: enkele essays haalden ook al

maken voor wie van superstrak, van symme-

zijn vorige boek. Die kleine teleurstelling

trie en van herhaling houdt, had die scheve

was snel vergeten dankzij de prachtige serie

ellips op de voorkant – die de zwarte letters

filmessays over rites de passage: fascinerende

op wit doorkruist – er ook nog af gemoeten.

en soms hevig schurende tochten van en

Maar dat is een detail.

door het gewone leven. Wat is het goed dat
deze denkoefeningen nu gebundeld zijn,

Ik vermoed dat de vormgeving deze gedich-

want wat Otten in de bundel zelf schrijft

ten vooruit helpt. Die paar regels op een

over Blaise Pascal, geldt in mijn geval ook

pagina, met hun spaarzame leestekens en

voor hem: ‘Hem lezen is denken dat je hem

ontbrekende hoofdletters, laten de regels de

zelf denkt.’

rust die ze nodig hebben. Gemakkelijke,
anekdotische gedichten zijn het ondertussen

Willem Jan Otten, Droomportaal. Van Oor-

niet.

schot, Amsterdam 2014, 228 blz., H 17,50.
l i j n // op de dijk sjokt een schaap de
Jan Sonneveld

einder in / mijn pen kan het hier zo
puntgaaf maken / maar de autoweg naast
mij is een liniaal / naar mijn huis, altijd
dezelfde beweging / hoeveel moet mij

Eenzaam, traag loopt oud water

invallen om te dansen

de kraan uit
Het zijn kalm observerende, vanuit een meDe nieuwe bundel van Albertina Soepboer is

lancholisch interieur genoteerde gedachten,

prachtig strak vormgegeven en haar teksten

kwatrijnen, die dan in een vijfde regel het

lenen zich daar in hun systematisch her-

vermoeden van een emotie krijgen, een idee

haald uiterlijk goed voor. De gedichten be-

van de richting waar het gedicht heen gaat
als wij er niet meer bij zijn.
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g e b e d // achter de kerk staat de vrouw,

Iemand die het web ontwart

ze verdraagt / doffe haren op vette kleren,
een hond blaft / eenzaam, traag loopt

Veel protestants opgevoede lezers kennen

oud water de kraan uit / dit beeld wilde

B . Nijenhuis als een schrijver die je als tiener

ik vasthouden en uitzetten / voordat de

met genoegen op je leeslijst zette. Twee jaar

engel van de ladder afdaalde /

geleden werd De tornado (1956), het hoogtepunt van zijn werk, opnieuw uitgegeven en

deze niet-simpele verzen om te blijven han-

ken.

gen en vraagt om herlezing. Ik begrijp dat de

Een terechte, en mooi verzorgde heruit-

dichter het beeld van het oude, trage water

gave: vanaf het begin boeide het me weer,

wil vasthouden, want het is prachtig en

dit gelaagde verhaal over Vergy Malveau, een

komt precies op het goede moment. Wat ik

stugge man die een afgelegen boerderij

met die engel moet, dat weet ik niet, maar

koopt en daarmee een ‘zone’ betreedt waarin

dat is goed.

hij de confrontatie aangaat met de spoken
uit zijn verleden, en met de irrationele

k r i s t a l z i c h t // we drinken een glas

krachten van de natuur. Nijenhuis’ klassie-

wijn, bos / bessen denk ik, er is niets dan /

ker toont de worsteling van een moderne Job

een wankele stoel en een hand / die

met God, die altijd anders is dan wij ver-

vastgehouden wil worden / ringen in de

wachten.

bomen die optellen

In november, honderd jaar na de geboortedag van Nijenhuis, is opnieuw een herzie-

Dit is dan, achter in de bundel, bij wijze van

ne en bewerkte versie van een roman van

uitzondering bijna een gedicht dat je los op

Nijenhuis op de markt gebracht: ditmaal

een melancholische vakantiekaart zou kun-

gaat het om Laatste wagon uit 1954, twee jaar

nen zetten om aan een oude vriend te sturen,

eerder dus dan De tornado.

als je eens een weekeind hebt zitten verregenen aan zee in een vakantiehuisje. Meestal

Het is nogal een springerig boek, Laatste
wagon, qua structuur is het beslist de minde-

hebben de teksten in deze bundel elkaar en

re van De tornado en eigenlijk moet je goed

de vormgeving echter nodig. Maar dan is het

tussen de regels door lezen, wil je zicht krij-

ook een bundel om met regelmaat uit de

gen op de specifieke kwaliteiten van dit

kast te trekken en een pagina te lezen. Oud

boek.

water dat goed geproefd moet worden.

Hoofdpersoon Tampy Burgerheem is 24
jaar en heeft al een heel leven achter de rug:

Albertina Soepboer, Bezonken. Atlas Contact,

haar ouders zijn omgekomen in de oorlog

Amsterdam 2014, 82 blz., H 21,99.

tijdens het bombardement van Rotterdam.
Zelf heeft ze een fout vriendje gehad, dat

Menno van der Beek

haar de gevangenis in geholpen heeft. Aan
het begin van het verhaal is ze vrijgekomen,
maar ze kan haar draai nog niet echt vinden
in de maatschappij.
Wat Tampy een boeiend personage

|
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Het landschappelijke, het stoffelijke helpt
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maakt, is het feit dat ze last heeft van wanen.

grijpt uiteindelijk wel mooi in elkaar. Tam-

Ze ziet bijvoorbeeld een spin op de wand van

py komt er alleen niet uit, ze krijgt haar le-

een hotelkamer, die er in werkelijkheid niet

ven niet op de rit. Het wachten is op iemand

is. Nou ja, in werkelijkheid: er is wel degelijk

die haar peilt, die het web ontwart, die in

iets wat haar dwarszit, maar dat wordt pas

haar gelooft.

tegen het einde van de roman onthuld.
Laatste wagon graaft behoorlijk diep als
het gaat om het in kaart brengen van irratio-

B. Nijenhuis, Laatste wagon. Kok, Utrecht

2014, 320 blz., H 17,99.

|
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nele angsten, en als lezer word je, in een
literair spel, gaandeweg meegenomen in de

Nels Fahner

desoriëntatie waarin de hoofdpersoon verkeert.
Interessant is dat Nijenhuis zijn personage volstrekt serieus neemt, waardoor je be-

Wat Gerard Koolschijn losmaakt

seft dat er zoiets is als een psychische werke-

bij twee vak- en lotgenoten

lijkheid. Tampy’s wiebelige wanen zijn zo
gek nog niet, ze weerspiegelen een realiteit

In 2012 verscheen Geen sterveling weet van

die alleen zij kent: haar minnaar van vroe-

classicus en vertaler Gerard Koolschijn, een

ger – een oplichter – heeft nog steeds haar

roman van formaat. De hoofdpersoon, Ge-

leven in zijn macht en bepaalt wat zij doet.

rard, worstelt zich onderweg naar zijn ge-

Een eng gegeven, dat veel mensen aan de

liefde Griekenland door de vijf bedrijven van

zelfkant bekend zal voorkomen.

zijn leven heen, te weten: God (die van zijn

Laatste wagon is een vertelling over geloof,

vader), het meisje (Gerards eerste vrouw), het

en over de werking van het kwaad. Het kwa-

eiland (waarop hij zich een tijdlang terug-

de is een afbuiging van het goede, de ziel van

trok), de samenleving (waarin hij ogen-

een mens is kwetsbaar en omringd door ma-

schijnlijk succesvol de rol van rector vervul-

chinaties die je gerust duivels kunt noemen.

de) en de dood (van de vader, al snel gevolgd

Het is hier waar Nijenhuis’ romankunst

door die van de moeder). Een leven dat al-

raakt aan de essays van een christelijk den-

tijd, zoals dat in passend jargon luidt, ‘onder

ker als C . S. Lewis, die in Brieven uit de hel op

het beslag’ is gebleven van Gods Onfeilbaar

fenomenale manier liet zien hoe duistere

Woord en Zijn Getrouwe Dienstknecht ds.

machten kunnen werken.

Paauwe – zij het niet direct in de betekenis

De filosofische dialoog aan het begin van

die de (z)ware bevindelijken aan deze uit-

de roman zorgt voor een moeizame start,

drukking plegen te geven. Gerard slaagt er

maar als je aan het eind nog eens terugbla-

duidelijk niet in zich onder deze doem uit te

dert, snap je wel waarom Nijenhuis zo be-

werken. Dit is ook niet zo verwonderlijk: hij

gint. Deze dialoog bij een bushalte over ge-

heeft een tirannieke vader die er bovendien

loof heeft wel wat weg van Wachten op Godot

een dubbelleven op nahoudt, een geman-

van Beckett, met dien verstande dat dit ver-

keerd kunstenaar als moeder en een doorge-

haal anders afloopt. Nijenhuis’ boeken gaan

draaide broer. Hoewel het onderwerp onder

altijd over redding.

de aandacht was gebracht door Jan Siebelink

Laatste wagon is zeker niet de beste roman
die Nijenhuis schreef, maar het verhaal

(Knielen op een bed violen (2005), waarin hetzelfde genootschap van de ‘Paauwianen’
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adoreerden de ‘gunnende’ ouderling met

boerse milieu van de wat mildere Gerefor-

zijn spectaculaire Paulusbekering; op de

meerde Gemeenten in Zeeland), bleef Kool-

dorpsschool met de Bijbel werd gewoon

schijns boek sterk onderbelicht. En dat is

gegymd en gelachen. Over het bestaan van

jammer, vinden Els Meeuse en Mart van der

Sinterklaas werd bij ons thuis niet getwist

Hiele, beiden classicus en goed gereformeerd

en we mochten lekker Swiebertje kijken op

grootgebracht. Zij lieten zich door Geen ster-

oma’s sneeuwende zwart-wittelevisie (‘die

veling weet inspireren, wat uitliep op de vol-

duivelskast, gemeente, stop hem toch drie

gende mailwisseling.

meter onder de grond’).
De zogeheten jaren des onderscheids

Aan: Els

bracht ik grotendeels in Leiden door, met
het bestuderen van de klassieke talen, inclu-

Moeiteloos kan ik hem oproepen, ds. V. alias

sief het bijbels Hebreeuws: laat mij Het

Zwarte Zwadderneel, de doemdenker uit het

Heilig Blad maar zelf ontcijferen en duiden

gelijknamige verhaal van Marten Toonder

– het oog van Athene kent en duldt geen

(‘waar hij verscheen, begon het zachtjes te

tranen die het tekstbeeld vertroebelen! Ver-

regenen’); vanonder zijn dreigende hoed

beten studie om te achterhalen hoe het nu

wierp hij door het zijraam een blik op mijn

precies zit, heeft de God van dominee Zwad-

moeder die zich op deze zonnige dag in een

derneel gereduceerd tot wat hij overduide-

fleurig jurkje had gestoken. De knieën bloot,

lijk is: de nu eens pijnlijk jaloerse, dan weer

want het was 1971 en mijn moeder, afkom-

ongehoord gulle, maar altijd primair reage-

stig uit een ‘gewoon hervormd’ gezin, had

rende hoofdpersoon uit de joods-christelijke

zich het ‘gewaad, gelaat en gepraat’ maar

mythologie. Hij is een personage en als zo-

niet eigen weten te maken. Gewogen, gewogen

danig bestaat hij natuurlijk wel echt, maar

en te licht bevonden... Ook diaken T. mocht er

alleen voor zover je hem serieus wilt nemen

zijn, door ons De Gifkikker genoemd, omdat

in al die verhalen, liederen en bespiegelin-

hij de inmiddels flink aangescherpte regels

gen over hem. Ik hoef tot mijn grote opluch-

rondom het gebruik van bestrijdingsmidde-

ting niet langer bij hem om troost te bede-

len in de land- en tuinbouw met klompen

len, te vrezen voor zijn laatste oordeel, of me

trad. Maar wél stijf rechtop in het bankje zit-

het hoofd te breken over het wrede lot waar-

ten, die zondagmorgen waarop een schaam-

mee hij dikwijls goede mensen treft. Ik vind

rood stelletje in het openbaar schuldbelijde-

mijn leven zonder zo’n ‘hyperreële’ God in-

nis moest doen om hun overtreding van het

gewikkeld genoeg; en juist daarom haal ik

zevende gebod des h e e r e n !

hem, in zijn virtuele gedaante en het liefst

Zo kan de hoofdpersoon uit mijn leven

in een geüpdate versie, soms toch graag

nog wel even doorgaan, maar omdat rancune

even van stal. Gedicht door Achterberg of

(die ik eerst jarenlang loyaal heb weggeslikt,

Andreus, getoonzet door Bach of Brahms,

vervolgens botweg heb geventileerd en pas

geschilderd door Caravaggio of Chagall. Ge-

vrij recent heb leren beheersen) een slecht

woon, voor de ontroering. Omdat het cul-

sentiment is, koester ik liever de momenten

tuurchristendom zo mooi is. Maar voor ge-

van schoonheid en troost: hoe vaak zongen

loof en hoop heb ik hem niet meer nodig.

we niet onze psalmen in de nacht, op hele

Waarom zou ik ook? Ik heb de liefde immers
nog.

|
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centraal staat) en Franca Treur (Dorsvloer vol
confetti (2009), tegen de achtergrond van het
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Uiteraard bleven ze thuis gewoon hun ei-

Aan: Mart

gen Bijbel lezen. Op de verjaardag van mijn
moeder droeg mijn vader steevast de Lof-

‘Zijn rijzige gestalte maakte altijd weer

zang van Zacharias voor, want dat was hun

indruk op mij. Ook nu. Stil en een beetje

trouwtekst geweest: ‘Dat wij, verlost zijnde

bang voor wat er komen ging, liep ik ach-

uit de hand onzer vijanden, Hem dienen

ter hem aan. [...] Het weinige grijze haar

zouden zonder vreze, in heiligheid en ge-

viel sluik over de grote kale plek op zijn

rechtigheid voor Hem, al de dagen onzes

achterhoofd. Hij leek niet te willen accepteren dat er niets meer groeide. Angstvallig kamde hij de sprietige haartjes elke

zijn liefhebbende vrouw en echtgenote be-

morgen over de schedel die de vorm van

hendig opgevangen door het pak hopjesvla

een omgekeerde bloempot had. Accep-

open te knippen. Hoeveel zin heeft het om

teerde hij maar eens dat er niets meer

dan pedant te gaan uitleggen dat die duffe

groeide. Hij kon het niet. Hij viel terug

alkoofspiritualiteit met haar ziekelijke ge-

op de schijn van het zijn.’

|
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levens.’ De ontroering die zich van ons kinderen meester dreigde te maken, werd door

wetensonderzoek, waartoe de snotterende
dominee ons aan de hand van dit soort

Knielen op een bed violen, Dorsvloer vol confetti en

teksten placht op te roepen, niets meer te

Geen sterveling weet hebben voor mij iets zeld-

maken heeft met de oorspronkelijke, theo-

zaam gemeenschappelijks. De confrontatie

politieke betekenis van ‘zalig maken van

met (aspecten van) mijn achtergrond lever-

hun zonden’, namelijk: joden losweken uit

de in alle gevallen een onbedwingbare

hun nefaste gewenning aan de Roman way of

schrijflust op. Bovenstaand citaat is een be-

life? Voor mij is het (bevindelijk) christen-

schrijving van een gereformeerde dominee

dom, zwaar gehinderd door de kennis van

en afkomstig uit een verhaal dat ik schreef

nu, duidelijk een ver-van-mijn-bedshow ge-

naar aanleiding van het debuut van Franca

worden. Maar voor mijn ouders zal dat nooit

Treur. Het verleden dat bij het lezen van de

en te nimmer gelden, immers: ‘Wat is uw

genoemde boeken werd opgerakeld over-

enige troost, beide in leven en in sterven?

spoelde mij in die mate dat het woord de

Dat ik niet mijns, maar mijn getrouwen

enige uitweg was om verdrinking te voorko-

Zaligmakers Jezus Christus eigen ben’ etc.,

men. Toch is mijn schrijven nu wel anders

een verheven credo dat ons tegelijk met de

van toon dan vijf jaar geleden, toen ik op het

Bijbel werd ingelepeld.

punt stond het geloof vaarwel te zeggen. Op

Anders dan Gerard uit Geen sterveling weet
heeft Mart kennelijk alle reden om de God in
kwestie op zijn blote knieën te danken dat

het punt stond, of heb ik het even gedaan?
Conversie tot confetti...
Koolschijn las ik afgelopen zomer, lig-

hij er zo genadig vanaf is gekomen – wat hij

gend in een van de duinpannen die het over-

beslist zou doen, als hij nog gelovig was.

wegend hervormde eiland waar ik nu ge-

Vindt hij nu dat zijn (inmiddels hoogbejaar-

huisvest ben rijk is. Ik herkende veel en dat

de) ouders er ook aan moeten geloven, duwt

zette mij aan het denken. Neem de hoge

hij hen de zware uilenbril van Athene op de

drempel om verantwoordelijkheid te nemen

neus? Hij zal toch hopelijk wel wijzer zijn...

en iets van je leven te maken. Iemand die een
calvinistisch, in dit geval Paauwiaans, geloof
volledig achter zich laat, kan ook een grote
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hekel krijgen aan het bijbehorende arbeidsethos. Werken voor de dominee, werken voor
God is er niet meer bij. Waarom leef je dan
nog? Vergeleken bij deze hoge doelen ogen
aardse doelen klein en nutteloos. Naar mijn
idee is dat een van de ‘problemen’ van Gerard in het boek. Daardoor stelt hij het burgerleven zo lang mogelijk uit. Hij heeft zo’n

|
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hekel aan alles wat vastligt, dat hij zichzelf
niet wil binden aan de maatschappij.
Een aantal jaren geleden, tijdens mijn
studie in Leiden, worstelde ik met dezelfde
vragen. Op een zeker ogenblik ontdekte ik
echter dat ik verstrikt was geraakt in een alles-of-nietsdenken dat mij met de paplepel
was ingegoten en waar ik juist zo’n hekel
aan had gekregen. Een andere manier van
geloven was voor mij niet mogelijk, want dat
was gelijk aan ongelovig worden. Dus dan
kon ik maar net zo goed alles vaarwel zeggen. Dat heb ik (gelukkig) uiteindelijk niet
gedaan. Ik heb in die tijd Franca Treur verschillende keren gesproken. Mede door die
gesprekken realiseerde ik mij dat op eenzelfde manier ‘van het geloof vallen’ inherent is
aan het alles-of-nietsdenken waar ik op dat
moment juist afstand van wilde nemen.
Inmiddels is geloven voor mij een zoektocht geworden, geen vastomlijnd gegeven.
Je zou kunnen zeggen dat de perforator zijn
werk toch gedaan heeft. De dogma’s en tradities zijn versnipperd, maar uit de losse letters begint zich een nieuw verhaal te vormen. En het aantal letters dat nog op de
dorsvloer klaarligt, is eindeloos.
Gerard Koolschijn, Geen sterveling weet. Atheneum, Amsterdam 2012, 400 blz., H 19,95.

LITER 77 (binnenw)_Opmaak 1 12-03-15 09:10 Pagina 80

Schrijvers
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Ruben Hofma (1992) is dichter, journalist en is werkzaam in het boekenvak.
Jane Leusink is dichter en docent aan de Schrijversvakschool Groningen. Ze ontving in 2003
de C . Buddingh’-prijs voor haar debuut Mos en gladde paadjes. In september verschijnt
haar vijfde bundel.
C . S. Lewis (1898-1963) schreef zowel apologetische en filosofische verhandelingen als fictie.

Hij werd het meest bekend door zijn boekenreeks The Chronicles of Narnia.
Els Meeuse (1988) studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Nederlandse taal en
cultuur in Leiden. Ze werkt als docent klassieke talen en Nederlands in het voortgezet
onderwijs.
Les Murray (1938) is Australisch dichter. In het Nederlands verschenen o.a. Fredy Neptune
(2001, roman in verzen) en De planken kathedraal (2013, bloemlezing).
Marianne van Reenen vertaalt uit het Duits, Frans en Engels.
Daniël Rovers (1975) is schrijver van onder meer de romans Elf (2010) en Walter (2011) en de
reisessaybundel De zon is het probleem niet (2014).
Arthur Schnitzler (1862-1931) was arts en een van de bekendste Oostenrijkse schrijvers ten
tijde van het fin de siècle. Hij schreef toneelstukken, romans en novelles, waarin hij de
Weense samenleving op onovertroffen wijze analyseerde en portretteerde.
Jan Sonneveld (1983) is speechschrijver en voormalig redacteur van Liter.
Dorien de Vries (1962) is vertaler sinds 1997 en vertaalt uit het Engels en het Afrikaans. In
de loop der jaren is ze zich meer en meer gaan toeleggen op fictie. Van 2010 tot 2012
volgde ze de opleiding tot literair vertaler aan de VertalersVakschool in Amsterdam.
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Van de redactie

En misschien heeft de regio iets nodig dat aan het onmogelijke grenst. De poëzie
probeert het alvast uit, want er komt hele sterke poëzie vandaan, zo laat Baars
zien.
En er worden ook prachtige boeken geschreven in het Midden-Oosten: Arie Kok
en Janneke van der Veer interviewden David Grossman, een groot schrijver die
ook goed blijkt te kunnen lezen: ‘Wist je bijvoorbeeld dat Adam niet geschapen is
in het paradijs, maar daarbuiten? Alleen Eva is in het paradijs geschapen.’ Nelly
Trapman schrijft over haar eerste kennismaking met Grossman: ‘Ik herinner me
de kleren die ik droeg en wat ik at op die avond van Witte Donderdag: ik was
zestien jaar, en ik las op de bank in de woonkamer een boek, een verpletterend
boek: [...] Het was mijn eerste Grossman.’
Daarnaast bevat dit nummer proza van schrijvers uit het Midden-Oosten: de
Irakese auteur Hassan Blasim schrijft over de asielzoeker die in Nederland voor
een nieuwe naam kiest: Carlos Fuentes, want die naam ‘past bij je huidskleur.
Je bent immers zo zwart als een verbrand stuk gerstebrood.’ In het verhaal van
Kerim Göçmen is een Turkse vrachtwagenchauffeur de weg kwijt.
Les Murray is de eregast deze jaargang, dus van hem een langer gedicht, vertaald
door zijn Nederlandse vertaler Maarten Elzinga, die het gedicht uitbundig toelicht. Van Murray ook het essay ‘Een en ander over religie’, vertaald en bewerkt
door Dorien de Vries. Zoals Les Murray schrijft: ‘Het progressieve humanisme is
inmiddels even ernstig verdeeld en versplinterd als het christendom vroeger en de
vurigste aanhangers ervan bekruipt vaak een heimelijk gevoel van onbehagen
over het gebrek aan zachtmoedigheid [en] de bereidheid om de feiten geweld aan
te doen.’ Een gat om te vullen met de genade van de taal.

www.leesliter.nl
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zegt het hem na in zijn essay over het Midden-Oosten, het thema van Liter 78.

1 Van de redactie

‘In het onmogelijke vindt alles een aanvang’, zegt John D. Caputo, en Joost Baars
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Arie Kok en Janneke van der Veer in gesprek met David
Grossman ‘Ik wil in grensgebieden zijn’ *
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De Israëlische auteur David Grossman weet wat oorlog en vrede is. Hij werd in
1954 geboren in Israël; zijn ouders en grootouders overleefden de Shoah; zijn
zoon Uri sneuvelde in de Libanonoorlog van 2006. Ooit stond hij aan de wieg van
de Israëlische vredesorganisatie Vrede Nu. Dit voorjaar verzorgde hij de 5 meilezing in Vlissingen. Voor schrijvers ziet hij een belangrijke rol weggelegd: de
vinger op de wond leggen. Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van zijn
nieuwste boek: Komt een paard de kroeg binnen.
Grossman, een van Israëls beroemdste schrijvers, maakt het zijn lezers niet
altijd gemakkelijk. Hij is een meester in compositie en zet soms wonderlijke
bouwwerken in elkaar. Zijn onderwerpen zijn doorgaans zwaar. Vrijwel zijn hele
oeuvre – dat bestaat uit romans, kinderboeken en essays – verscheen in een Nederlandse vertaling, maar bestsellers werden het meestal niet. Maar wie zich de
moeite getroost, zal al snel ontdekken wat Grossman bedoelt met ‘de vinger op de
wond’. Hij vertelt verhalen over klein menselijk leed, met op de achtergrond het
Israëlisch-Palestijns conflict, dat hij ‘the situation’ noemt en waarin zijn personages gedoemd zijn te overleven.
We spreken Grossman in de lobby van een Haags hotel. Er zit tegenover ons
een man met zachtmoedige, blauwe ogen, die zich vanaf de eerste vraag volledig
wijdt aan het gesprek.
In tegenstelling tot veel eerder werk gaat uw nieuwe boek over humor. Gooit u het over een
andere boeg?
Ik ben altijd verrast als mensen zeggen dat een boek volledig anders is dan het
vorige. Dat is wat schrijvers doen: nieuwe verhalen vertellen. Of, anders gezegd:
we vertellen oude verhalen op een nieuwe manier. Maar het verschil tussen mijn
voorlaatste boek Uit de tijd vallen (2013) en Komt een paard de kroeg binnen is inderdaad groot. De titel klinkt jullie misschien wat vreemd in de oren. In Israël is dit
de openingszin van honderden moppen.
Het boek gaat overigens niet óver humor, maar ik hoop wel dat het een humoristisch boek geworden is. Eigenlijk is het een mix van humor en horror. Het ver* Tekst: Arie Kok.
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haal wordt verteld vanuit een stand-up comedy in een pub in Netanja, in NoordIsraël. Dov Grinstein gaat de interactie met zijn publiek aan, daagt de mensen uit.
Hij vertelt een boel grappen, maar ondertussen krijg je de tragedie van zijn leven
mee. Of dat samengaat, humor en tragedie? Het hangt er vanaf hoe heet je de oven
opstookt waarin je deze twee ingrediënten kookt. Als de oven heet genoeg is, kun
je alles combineren.

lukkig omdat mijn grootmoeder erg humoristisch was. Op hoge leeftijd was ze
dat nog. Mijn vader had dat ook, net als mijn kinderen. Mijn overleden zoon Uri
was misschien wel de grappigste van allemaal.
Als je een boek schrijft dat het hele leven bevat, dan zit er per definitie ook humor in. Humor zit dus in al mijn boeken. Veel van mijn karakters zitten vast in
een moeilijke situatie. Humor is een manier om die situatie te herformuleren, om
dat zelf te doen en je niet te laten definiëren door de omstandigheden. Dat geeft
vrijheid. Je zit niet meer vast, maar je kunt naar een andere plaats bewegen.
Tegelijk heeft echte humor ook een laag van treurigheid. Altijd als er humor
in het spel is, komt het besef van sterfelijkheid mee. Humor voltrekt zich daar
waar leven en dood elkaar ontmoeten. De humor in mijn boeken is typische Joodse humor. Als je om iets lacht, lach je ook altijd om jezelf. Dat doet me denken
aan mijn grootmoeder. Ze kon om veel dingen lachen, maar ook altijd om zichzelf.
Had u dit boek ook kunnen schrijven vóór het sleutelmoment in uw leven, de dood van uw
zoon?
Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Elk boek dat ik schreef bereidde
me voor op het volgende boek. Het maakte me er klaar voor. Op een vreemde manier faciliteert het ene boek het volgende. Uit de tijd vallen faciliteert Komt een paard
de kroeg binnen.
In Komt een paard de kroeg binnen gebeuren de beslissende dingen als Dov in de auto
onderweg is van een zomerkamp naar een begrafenis. Ook in veel andere romans zijn uw
personages op cruciale momenten onderweg, zoals in Een vrouw op de vlucht voor een
bericht (2009).
Ik wil het omdraaien. Als er dingen gebeuren die bedreigend, gevaarlijk of intens zijn, dan moet ik in beweging komen. De meeste van mijn karakters zijn
daarom in beweging: ze joggen, zwemmen, of rennen achter een hond aan (De
stem van Tamar, 2002). Als een mens gaat bewegen, komen de dingen waar hij mee
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In mijn leven! Humor is de beste manier om te overleven. Als kind was ik ge-
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Hoe belangrijk is humor in uw werk?
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zit ook in beweging. Als je op weg gaat, dan blijf je niet op de plaats waar je kunt
schuilen. Dan laat je je zien. Ik kwam hier naar Den Haag en jullie stelden me al
drie of vier vragen waar ik niet tegen bewapend was. Daar houd ik van. Ik haat
plekken waar ik van tevoren weet wat me gevraagd wordt en ik alle antwoorden
klaar heb.
Het fysiek onderweg zijn verandert uw personages. Maar in de briefroman Jij bent mijn

|

4 Liter 78

mes (2000) hebben de hoofdpersonages slechts contact met elkaar via brieven – geen fysiek
contact. Hoe ziet u de relatie tussen fysieke en woordelijke intimiteit?
Beide zijn nodig om intimiteit te creëren. In dit boek ontstaat er intimiteit tussen de personages door elkaar juist niet te zien, alleen maar te schrijven. Driehonderd pagina’s lang. Maar aan het eind komt zij bij hem op bezoek en raakt ze hem
aan. Als dat niet gebeurd was, had ik het boek niet kunnen publiceren. Iemand
schreef toen het verscheen: dit is het langste voorspel in de Israëlische literatuur.
Maar hoe belangrijk woorden ook zijn, niets kan de fysieke intimiteit evenaren.
Ook al maak je iemand nog zo bijzonder in je verbeelding, er gaat niets boven een
enkele aanraking. Dit is de manier waarop we mensen zijn.
In Jij bent mijn mes probeert u toch alle schakeringen van emoties te vangen in woorden.
Als ik timmerman was geweest had ik hetzelfde gedaan met hout. Ik ben
schrijver, wat moet ik anders doen? Maar voegen al die precies verwoorde emoties
ook wat toe? Of zou er soms een stilte moeten vallen? Het is ook een kwestie van
smaak. Er is zoveel te zeggen, maar het ultieme wat ik met woorden kan bereiken
is toch nog ver verwijderd van de dingen die ik beschrijf. Ik denk dat schrijvers
meer dan andere mensen aanvoelen hoe woorden tekortschieten in het beschrijven van een situatie of relatie. Dat is een strijd die we te leveren hebben.
Voor Een vrouw op de vlucht voor een bericht wandelde u vanaf de noordgrens van
Israël terug naar huis in Jeruzalem. Geen ongevaarlijke wandeling. U zegt ergens dat u het
nodig heeft de angst op te zoeken.
Ongeveer 26 jaar geleden schreef ik reportages over de Palestijnse gebieden. Ze
werden in de krant gepubliceerd, en later in een boek. Daarna werd ik gebeld door
National Geographic Magazine, of ik voor hen wilde schrijven, en over welk gebied
dat zou moeten zijn. Ik zei meteen: Syrië. De man was verbaasd, maar ik reageerde: ik wil over Syrië schrijven omdat dat land me bang maakt. Ik ben daar niet beschermd, er is geen beveiliging. Daar komt literatuur uit. Ik laat meer van mezelf
zien als ik me bedreigd voel. Daarom wil ik in grensgebieden zijn. Uiteindelijk
is het niet doorgegaan, omdat mij met mijn Israëlische paspoort de toegang tot
Syrië werd geweigerd.
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‘Ik wil als schrijver de optie formuleren van diversiteit, in opvattingen en manieren van
kijken.’ (foto: Andreas Hassiepen).
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Maakt het veel verschil of je schrijver bent in Israël of in West-Europa?
Dat denk ik wel ja. Het leven in Israël is extremer. Dood en gevaar liggen er altijd op de loer. Het is een heel smal land, omgeven door vijanden die openlijk verklaren dat Israël er niet zou moeten zijn. Dat geeft het leven veel intensiteit. Dat
kan goede en slechte literatuur voortbrengen. Je kunt de situatie als kans zien om
te onderzoeken wat extreme situaties met je doen. Hoe je bijvoorbeeld hier kinderen opvoedt. Hoe laat je ze geloven in het goede van de mensheid? Hoe voorkom
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je dat ze andere mensen gaan generaliseren? Voor dat soort dilemma’s sta je in
Israël.
Ik ben geen politicus en ik schrijf geen politieke verhalen. Ik bekijk het van
de literaire kant. Mijn verhalen gaan niet over de Knesset, maar over een moeder
of een kind. Hoe reageren zij? Je bestaan is hier zo breekbaar. Helaas is het voor
schrijvers een interessante situatie.
Wilt u met uw boeken bijdragen aan de vrede?
Dat is erg hoog gedacht. Mijn eerste instinct is een goed verhaal te vertellen.
Niet om de wereld te veranderen, of vrede te brengen. Ik wil als schrijver, en anderen doen dat ook, de optie formuleren van diversiteit, in opvattingen en manieren
van kijken. Die bescheiden bijdrage aan de vrede maakt literatuur in Israël zelf
denk ik ook zo populair. De titels die boven aan de bestsellerlijsten staan zijn
doorgaans heel serieuze boeken. Ik denk dat ze mensen een gevoel van identiteit
geven, in het bijzonder de niet-religieuze mensen.
U zegt altijd dat u niet gelovig bent. Hoe belangrijk is jodendom voor u?
Ik geloof niet in God, maar ik ben erg Joods. Heel erg Joods. Ik heb een grote
affiniteit met de Joodse geschiedenis, de Joodse humor, de Joodse tragedie en de
Hebreeuwse taal. Deze taal bevat alle residuen van Joods leven over vierduizend
jaar. Het is verbazingwekkend dat er een taal bestaat die je uitrust met de mogelijkheid om bijbelse teksten van heel lang geleden te begrijpen.
Met een groep vrienden lees ik regelmatig in de Hebreeuwse Bijbel. Vanwege
de taal, maar ook vanwege de thema’s die erin behandeld worden. De manier
waarop het Joodse volk is ontstaan, de lijnen van denken die door de jaren heen
zijn uitgekristalliseerd. We zijn nu al 24 jaar bezig, elke week, drie uur lang. We
lezen nu in Genesis, over het paradijs en de zondvloed, en we ontdekken verbazingwekkende dingen. Wist je bijvoorbeeld dat Adam niet geschapen is in het
paradijs, maar daarbuiten? Alleen Eva is in het paradijs geschapen. Wat zeggen
we ook alweer over mannen en vrouwen, wie komt van Mars en wie van Venus?
Het valt op dat u als mannelijke schrijver vaak vrouwen als hoofdpersoon kiest. Is dat niet
extra moeilijk?
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Ik word altijd extra uitgedaagd als ik schrijf vanuit de ander. Over een Palestijns activist, een Duitse commandant van een concentratiekamp. In Een vrouw op
de vlucht voor een bericht, waarin een vrouw, Ora, de hoofdpersoon is, gaat het over
het krijgen en laten opgroeien van kinderen. Dat zijn zulke intense dingen. Die
kunnen beter vanuit het perspectief van een vrouw verteld worden. Toen mijn
kinderen opgroeiden was ik daar intens bij betrokken. Maar ik weet zeker dat het
contact van mijn vrouw met de kinderen meer primair was, intiemer ook dan het

|

7 Arie Kok en Janneke van der Veer in gesprek met David Grossman ‘Ik wil in grensgebieden zijn’

contact dat ik met ze had. Als je een kind negen maanden in je buik gedragen
hebt, als je het hebt gebaard, dan zijn die dingen ingegraveerd in het dna van de
moeder. In Israël gaan kinderen dan op een gegeven moment in het leger. Dat
betekent ook dat ze de oorlog in gaan. Wat doet dat met de moeder?
In Een vrouw op de vlucht voor een bericht heeft Ora een verhouding met twee mannen.
Driehoeksverhoudingen zien we ook veel bij een andere Israëlische schrijver, Amos Oz. Kunnen
we daar iets in lezen van de ingewikkelde verhouding tussen twee volken die van hetzelfde
land houden?
Dat is een mooie interpretatie. Maar in de eerste plaats was ik geïnteresseerd in
de driehoeksverhouding zelf. Eén man was niet genoeg voor Ora, ze had er twee
nodig. Maar het is inderdaad een tragedie dat twee naties van een land houden,
het is hun thuis en hun plaats. En ze kunnen het zich beiden niet veroorloven dat
de ander ook van zijn land houdt. Dit is moeilijk voor me als ik met Palestijnse
collega’s spreek. Sommigen zijn heel gematigd en streven naar vrede met Israël.
En toch ontkennen ze dat we hier als volk ontstaan zijn, de taal, de cultuur, de
religie. Zo’n vierduizend jaar lang zijn we niet gestopt om hier te willen wonen.
Bij mijn voorouders in Oost-Europa hing er altijd een prent van de Klaagmuur in
de kamer en de mannen baden dagelijks met het gezicht naar het oosten. Palestijnen moeten zichzelf andere verhalen gaan vertellen, verhalen die recht doen
aan de situatie. Net zo goed als wij dat ook moeten doen. Wij zullen elkaars tragedie onder ogen moeten zien.
Kunt u zich ooit voorstellen dat u niet meer schrijft, dat u met pensioen gaat?
Dat vraagt mijn verzekeringsagent ook altijd. Als ik een boek af heb neem ik
altijd drie maanden om alle achterstanden weer weg te werken en mijn leven op
orde te brengen. Maar ik vind het leven zo saai als ik niet schrijf. Bij alles wat ik
meemaak denk ik: dit past bij Ora; die gezichtsuitdrukking die je nu op je gezicht
hebt is echt iets voor Avram. Als ik schrijf kan ik vaak niet slapen, zo vol zit mijn
hoofd. En als ik droom is dat geen nachtmerrie, maar wellicht een goed idee dat ik
direct wil opschrijven. Zo wil ik het, dit is mijn leven. Ik hoop te sterven met de
pen in de hand.

LITER 78 (binnenw)_Opmaak 1 15-06-15 08:50 Pagina 8

Nelly Trapman De taal van een vreemde
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The secret allure and the greatness of literature, the secret that sends us to it over and over again, with
enthusiasm and a longing to find refuge and meaning, is that literature can repeatedly redeem for us
the tragedy of the one from statistics of the millions. The one about whom the story is written, and the
one who reads the story.
David Grossman, ‘Confronting the beast’

In een fotoalbum krijgen de belangrijkste gebeurtenissen de meeste ruimte toebedeeld. Zo werkt het geheugen niet, onbelangrijke dingen nemen veel plek in. Ik
herinner me de kleren die ik droeg en wat ik at op die avond van Witte Donderdag – ik was zestien jaar, had die middag een aardrijkskundetoets gemaakt en ik
las op de bank in de woonkamer een boek, een verpletterend boek: Jij bent mijn mes
(2000), geschreven door David Grossman. Het was mijn eerste Grossman; in de
tien jaar die volgden, heb ik ook zijn andere boeken gelezen. En van allemaal weet
ik precies waar ik ze las: op gezinsvakantie in Drenthe (De grammatica van het
gevoel, 1993), in de trein naar Zweden (Een vrouw op de vlucht voor een bericht, 2009),
in de letterenbibliotheek waar ik moest studeren maar niet verder kwam vanwege
een computerstoring (Leeuwenhoning, 2008). Ik zou niet weten waar ik Eline Vere
voor het eerst las, toch een van mijn favoriete boeken, of wat ik tijdens mijn
andere lange treinreizen las. De romans van Grossman maken dergelijke details
belangrijk. Details verwijzen naar het schijnbaar onvindbare wezen van elk individu – het belangrijkste thema in Grossmans werk.
In Grossmans wereld heeft ieder mens een persoonlijkheid en heeft zelfs het
meest triviale voorwerp een essentie die op elke mogelijke manier gezocht moet
worden. Het is een innerlijke drang van de personages om de mensen en de wereld om hen heen te doorgronden. Pas wanneer is doorgedrongen tot de kern van
een ander mens of van een voorwerp, kunnen de personages zich veilig voelen en
weten ze zich gekend.
Neem Momik, de negenjarige hoofdpersoon in het eerste deel van Zie: liefde
(1986). Met grote vastberadenheid probeert hij een systeem te ontdekken in alles
wat hij waarneemt: de gemompelde monologen van zijn opa, de werktijden van
zijn ouders, de restjes avondeten in de koelkast. Momik heeft plechtig met zich-
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zelf afgesproken elke dag een lemma uit de encyclopedie te lezen, op alfabetische
volgorde, ‘want hij was een systematisch en ordelijk kind, en tot nu toe had hij
nog geen dag overgeslagen, behalve de dag dat opa Ansjel was gekomen, maar
daarvoor had hij de dag daarna twee lemma’s gelezen, en ook al begreep hij niet
altijd wat er stond, toch vond hij het prettig om, diep in zijn buik en zijn hart,
haar kracht en haar rust te voelen en aan te raken, en al die ernst en wetenschap
die alles duidelijk en eenvoudig maakte.’ In het gezin waar hij opgroeit, worden
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zorgvuldige overwegingen gemaakt:
‘[Hij] gluurde voor de duizendste keer achter de fles rosé-wijn die ze een paar
jaar geleden van iemand gekregen hadden die bij hen een lot had gekocht
waarop een prijs van duizend pond gevallen was, de grootste prijs die ooit
iemand bij hen gewonnen had, en toen had Momik op een groot stuk karton
geschreven: “In dit stalletje heeft deze week lot nr. zo-en-zo il 1000,- gewonnen!!!” En die man bleek toevallig een fatsoenlijk mens te zijn, want hij was
komen bedanken en had toen die fles meegenomen, heel aardig van hem, maar
ja, wie dronk die rommel bij ons? Aan de andere kant kon je het ook niet met
goed fatsoen weggooien.’
Momiks moeder verdient wat bij door textiel te repareren op een tweedehands
Singer-naaimachine met een extra pedaal. Dat extra pedaal is nodig omdat Gisela
een kleine vrouw is die niet met haar been bij het oorspronkelijke pedaal kan.
Ook als Momiks familie die rosé zonder verdere plichtplegingen door de gootsteen had gespoeld, ook als dat verhoogde naaimachinepedaal er niet was geweest, zou Zie: liefde een lezenswaardig verhaal zijn geweest. ‘En toch zou er wél
iets ontbreken’, zegt Grossman zelf:
‘Er zou een kleine holte, ter grootte van één pedaal, zichtbaar zijn in het verhaal. En het been van de arme Gisela zou voor eeuwig boven het trapmechanisme van de Singer blijven hangen, en zou er nooit in slagen het wiel van de
machine aan te drijven; en het zou heel goed kunnen dat er ook elders in het
boek van die minieme holtes ontstaan waren, en op hun rustige, verborgen
wijze zouden die zich bij elkaar aansluiten en in het hart van de lezer een hinderlijk gevoel van leegte veroorzaken.’
Deze nauwgezetheid ontdoet Gisela en ieder ander personage steeds meer van de
dunne muur die zij, als elk levend mens, om zich heen heeft. Het is een middel om
door te dringen tot haar kern.
Of neem de twaalfjarige Aharon, verteller in De grammatica van het gevoel (1993).
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Ook hij probeert grip te krijgen op de wereld en zijn omgeving te doorgronden.
Hij wil leren omgaan met de clichés die hij hoort en zoekt naar een systeem in wat
hij waarneemt, zoals de pukkels in het gezicht van de juf, die ze elke maand een
paar achtereenvolgende dagen heeft. Het jongetje weet dat dit ergens naar verwijst, maar het lukt hem niet hier de vinger achter te krijgen. Hij voelt aan dat het
iets te maken heeft met de wereld van volwassenen en daar wil hij niets mee te
maken hebben. Aharon weigert volwassen te worden, maar zijn gevoelig oog en
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oor hinderen hem bij dat plan. Hij merkt dat al zijn waarnemingen hem niet
direct helpen het leven te doorgronden, dus bedenkt Aharon een andere strategie
om de grondstructuur van het bestaan bloot te leggen. Hij doet verwoede pogingen om alledaagse woorden te redden uit het dagelijkse, banale gebruik. Hij
zondert een woord (bijvoorbeeld ‘tranen’) af in zijn hoofd, houdt het daar zeven
dagen gevangen zonder het te gebruiken en maakt het zo een deel van zijn eigen
taal. Pas als het woord weer helemaal zuiver en eigen is, ontdaan van betekenissen
die anderen het woord geven, laat hij het weer vrij.
Deze visie op taal die in de romans doorklinkt, doet Wittgensteiniaans aan: de taal
is voor ieder mens het voornaamste middel om zijn vrijheid en eigenheid tot uitdrukking te brengen. Als we ons niet aan afspraken houden over betekenis (voorwerp a heet a), kunnen we onze eigen betekenis geven aan woorden. Zo schrijft
Jaïr in Jij bent mijn mes:
‘[Toen] moest ik eraan denken dat ik ooit van plan was geweest om mijn zoon
een privé-taal te leren, om hem opzettelijk van de sprekende wereld te isoleren
en vanaf zijn geboorte tegen hem te liegen, zodat hij uitsluitend die taal zou
geloven die ik hem gaf. En het moest een barmhartige taal zijn. Ik bedoel, ik
zou hand in hand met hem lopen en alles wat hij zag een naam geven die hem
zou behoeden voor verdriet. Dat hij bijvoorbeeld geen notie zou hebben dat er
zoiets bestaat als oorlog, of dat mensen elkaar afmaken, of dat dat rode spul
bloed is. Een wat banaal idee, weet ik wel, maar ik zag hem graag het leven
doorkomen met een glimlach vol onschuld en vertrouwen, het allereerste verlichte kind.’
Jaïr is de hoofdpersoon die brieven schrijft aan zijn onbekende geliefde Mirjam.
Hij zag haar en besloot dat zij de vrouw was aan wie hij zich bloot zou geven tot
op het bot, voor wie hij zijn narrenkap af zou zetten, maar alleen op papier – hetzelfde papier waarop hij het leven en karakter van Mirjam probeert te construeren. ‘Liefde is’, zegt hij met de woorden die Kafka aan zijn Milena schreef, ‘dat jij
het mes bent, waarmee ik in mijzelf wroet. Ja, dat wil ik, dat je mijn mes bent, en
ik zal het jouwe zijn, dat beloof ik, een scherp mes.’

LITER 78 (binnenw)_Opmaak 1 15-06-15 08:50 Pagina 11

De taal is boven alles ontoereikend in communicatie, dat besef klinkt op elke pagina. Tegelijkertijd is ze het minst slechte middel om te communiceren. Bibliotheken vol zijn er geschreven over deze ambiguïteit, maar Grossman is een van de
weinigen die erin slaagt het cynisme op afstand te houden in zijn werk: volmaakt
contact bestaat niet, en zelfs niets wat daar in de verste verte bij in de buurt komt,
maar de personages blijven pogen, even arglistig als argeloos. ‘[...] wij moeten onze eigen wetten maken en onze eigen taal spreken en onze eigen verhalen vertel-
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len en daar zonder meer in geloven, want als we niet zo’n eigen plek hebben waar
al deze verwachtingen uitkomen – al was het alleen maar op papier – dan hebben
we geen leven, of erger nog: dan hebben we niets meer dan een leven.’ Zo kan het
dat in Jij bent mijn mes het schrijven van een brief de hoogste vorm van zinnelijkheid is – schrijven over seksualiteit is intiemer dan het liefdesspel zelf. Jaïr kan
zich niets voorstellen wat hem meer opwindt dan de taal van Mirjam te ontmoeten, ‘zo opwindend als de eerste aanraking van iemands lichaam’. Jaïrs angst
naakt gezien te worden staat op een lijn met de angst gezien te worden als hij een
brief in de brievenbus doet (‘je geeft iets griezelig intiems bloot als je een brief
verstuurt’).
Ons oordeel over Jaïr kan hard zijn: een wat kinderlijke, egocentrische man die
bang is voor intimiteit. Het is niet geheel toevallig dat Mirjam degene is die een
fysieke ontmoeting voorstelt, buiten hun brieven om. Maar Grossmans kracht ligt
in het grote erbarmen met zijn personages, dat de lezer onvoorwaardelijk bereid
maakt zich te identificeren met andermans pijn en nukken. Het is ingewikkeld
om geloofwaardige sympathieke personages te scheppen: aardige hoofdpersonen
lijken vaak eendimensionaal en gelaagde personages zijn meestal onaardig. Zo
niet bij Grossman. Hij neemt de overwegingen en handelingen van zijn personages serieus. Momik uit Zie: liefde is een neurotisch kind met een geschrokken blik
in de ogen, maar toch is hij beslist geen antiheld die in het beste geval aandoenlijk
is. Jaïr uit Jij bent mijn mes lijkt een wat sneue man met hartverscheurende herinneringen aan zijn kindertijd, maar toch wordt hij geen vervelend of sentimenteel
personage. Jaïr beschrijft hoe hij zichzelf op zijn achtste jaar wilde doden, nadat
hij had gezien hoe de buurman twee jonge katjes liet verdrinken:
‘En na een hele tijd op de vloer van de berging, de eeuwigste tijd die hij ooit
had meegemaakt, toen hij merkte dat hij niet doodging, stond hij weer op en
ging terug naar huis en zat ’s avonds stil en uitgeput te eten met zijn ouders en
zijn zus, en hij hoorde ze praten, en hij maakte alle bewegingen die een kind
van acht maakt, en hij begreep – raar, maar toch – dat ook als hij dood was, zij
daar nooit achter waren gekomen.’
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Schrijnend is de eenzaamheid en even mogen we medelijden hebben met het
kind. Grossman neemt het kleine grootse ongeluk volstrekt serieus, maar is daarna onverbiddelijk in het afstraffen van vals sentiment als Jaïr zich realiseert dat
hij deze larmoyante geschiedenis ook of misschien vooral vertelt om vrouwen te
imponeren.
Ik herinner me een avond in Amsterdam, eind 2009. David Grossman zou vertel-
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len en vragen beantwoorden naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe
boek Een vrouw op de vlucht voor een bericht. Eva Cossée las een fragment voor uit de
Nederlandse vertaling en dat deed ze prachtig. Grossman luisterde aandachtig,
knikte af en toe en complimenteerde Cossée met haar voorleeskwaliteiten. Dat
is een kwestie van beleefdheid, meende ik even, maar in een cynische literaire
wereld is het meer dan dat.
Schrijven, en daarmee ook voorlezen, is een manier om onze angst voor de hel
in de ander en onszelf te overwinnen, de onzichtbare duisternis in ons zichtbaar
te maken. We voelen immers angst ‘voor de mysterieuze, woordeloze, onbewerkte
kern, die op geen enkele manier maatschappelijk getemd is, niet verfijnd, beleefd
of tactvol is; die zich laat leiden door zijn aandriften, wild en chaotisch is, en volstrekt niet politiek correct; die droomachtig en nachtmerrieachtig is, extreem en
naakt, die seksueel is en bandeloos; die waanzinnig en soms wreed, en dikwijls
beestachtig [is]’, noteert Grossman in zijn poëticale artikel ‘Het verlangen om
Gisela te zijn’. ‘Epidermisloos’ heet het in een van de romans: weerstand biedend
aan de verleiding ons te verschansen in onszelf, ontdaan van het dunne of dikke
huidweefsel dat ons omgeeft en dat ons scheidt van de ander.
Veelvuldig verwijst Grossman in zijn werk naar de talmoedische legende dat
elk mens een klein onverwoestbaar botje heeft, helemaal boven aan de wervelkolom. Het botje, ‘luz’ in het Hebreeuws, vergaat niet na de dood en het verbrandt
niet, het bevat de essentie van iemands ziel. Uit deze luz word je na de wederopstanding opnieuw geschapen. Liefde is, zegt Grossman, dat de onverwoestbare
pit niet in onszelf zit, maar in iemand anders. Onze zoektocht naar de essentie
van wie iemand is, ons verlangen de ander van binnenuit te kennen, is daarmee ook een zoeken naar onze eigen kern. Onze grootste eenzaamheid is dat niemand ons vraagt wat onze luz is. Messcherp dwingt de auteur de lezer zijn eigen
ziel te fileren: wat is mijn kern – en, meer nog: wat is de bron van mijn opstanding?
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Hassan Blasim De nachtmerries van Carlos Fuentes
Vertaald door Hisham Hamad
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In Irak was zijn naam Salim Abdul-Hussein. Hij werkte in de hoofdstad bij de gemeentelijke reinigingsdienst, binnen de ploeg die door de directeur speciaal was
aangewezen voor de opruimingswerkzaamheden na explosies. In 2009 stierf hij,
in Nederland, onder een andere naam: Carlos Fuentes.
Salim stond, net als op iedere andere zwarte dag, samen met zijn collega’s vol
walging en tegenzin een marktplaats aan te vegen. Vlakbij was een benzinetruck
met een autobom tot ontploffing gebracht, en overal op de markt waren kippen,
groenten, vruchten en mensen in brand gevlogen. Ze veegden traag en voorzichtig. Ze waren bang dat ze samen met het puin ook menselijke ledematen zouden
opvegen, of wat daarvan over was. Maar ze waren ook altijd op zoek naar een portemonnee die ongeschonden uit de brand was gekomen of misschien een gouden
ketting of ring, of een horloge dat nog niet was opgehouden met het wegtikken
van de tijd. Salim had minder geluk dan zijn collega’s bij het vinden van kostbaarheden die de dood had laten liggen. Hij had geld nodig voor een visum om naar
Nederland te reizen, en te kunnen ontsnappen uit die hel van vuur en dood. Zijn
enige buit was de vinger van een man met daaraan een prachtige, kostbare zilveren ring. Salim had zijn schoen op de vinger gezet, was voorzichtig voorover
gebogen en had vol afgrijzen de zilveren ring eraf getrokken. Daarna had hij de
vinger opgeraapt en die in een zwarte zak gedaan, die ze gebruikten om menselijke resten te verzamelen. De ring was om Salims vinger gegaan. Vol verbazing had
hij de steen van de ring bewonderd, en uiteindelijk had hij besloten hem niet te
verkopen. Je zou misschien kunnen zeggen dat hij een verborgen spirituele band
voelde met de ring.
Bij zijn asielaanvraag in Nederland had hij ook een verzoek tot naamswijziging ingediend: van Salim Abdul-Hussein naar Carlos Fuentes. Tegenover de
ambtenaar van de immigratiedienst had hij als reden opgevoerd dat hij bang was
voor extremistische moslimgroeperingen. Het verhaal bij zijn asielaanvraag was
dat hij als vertaler voor het Amerikaanse leger had gewerkt, en bang was geëxecuteerd te worden op beschuldiging van landverraad. Salim had zijn neef, die in
Frankrijk woonde, om advies gevraagd bij het veranderen van zijn naam. Vanaf
het immigratiekantoor had hij hem met een mobiele telefoon opgebeld, omdat hij
niet goed wist wat voor nieuwe buitenlandse naam bij hem zou passen. De neef
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had in zijn appartement net een flinke hijs van een joint genomen toen Salim
belde. Hij onderdrukte een lachkick en zei: ‘Luister... je hebt helemaal gelijk, in
Europa kun je honderd keer beter uit Senegal of China komen dan een Arabische
naam hebben, maar we kunnen je moeilijk Jack of Stephen noemen... Een Europese naam bedoel ik dus... misschien moet je een donkere naam kiezen... uit Cuba
of Argentinië, iets wat past bij je huidskleur. Je bent immers zo zwart als een verbrand stuk gerstebrood, hahaha...’ Zonder te stoppen met praten begon hij in de

voor de bewezen dienst en wenste hem een gelukkig leven toe in het geweldige
Frankrijk.
Carlos Fuentes was dolblij met zijn nieuwe naam, en het mooie Amsterdam
stemde hem vrolijk. Fuentes verspilde geen tijd. Hij schreef zich in voor een cursus Nederlands, en nam zich heilig voor na die dag geen Arabisch meer te spreken
en zich ook niet meer met Irakezen en Arabieren in te laten, hoe zijn leven er ook
uit zag: ‘genoeg misère, achterlijkheid, dood, stront, zeik en kamelen’. In het eerste jaar van zijn nieuwe leven was er niets wat hij niet vergeleek met de situatie in
zijn land van oorsprong. Hij zette overal vraag- en uitroeptekens bij. Dan liep hij
op straat vol afgunst in zichzelf te mopperen: ‘kijk nou hoe schoon die straten
zijn. Kijk naar de wc-bril, die is zo schoon dat hij blinkt. Waarom eten wij niet net
als zij? Wij werken het naar binnen alsof het ieder moment van ons bord kan verdwijnen. Dat meisje daar, als zij nu met haar korte rokje en blote benen op het Bevrijdingsplein in Bagdad zou rondlopen, zou ze onmiddellijk van de aardbodem
verdwijnen. Na tien meter zou de grond al opensplijten en haar opslokken. Waarom zijn de bomen hier zo mooi groen dat het net lijkt of ze dagelijks met water
worden schoongespoeld? Waarom worden wij niet zo vredelievend als zij? Wij
leven als vee in onze huizen, terwijl hun huizen warm, veilig en vol kleur zijn.
Waarom hebben zij voor honden evenveel respect als voor mensen, en zitten wij
vierentwintig uur per dag te masturberen? Waar vinden wij net als zij een eerbiedwaardige overheid?’ Alles riep bij Carlos Fuentes tegelijkertijd gevoelens van
schaamte en verbazing op. Van hoe zacht het toiletpapier in Nederland was tot de
beveiliging van het parlementsgebouw, die slechts bestond uit een paar surveillancecamera’s.
Het leven van Carlos Fuentes verliep zoals hij het had uitgestippeld, en iedere
dag kwam hij een stukje verder met het begraven van zijn verleden en zijn identiteit. Hij stak voortdurend de draak met andere vluchtelingen en buitenlanders
die zich niet aan de regels van het leven in Nederland hielden en voortdurend liepen te klagen. Voor hem waren het achterlijke woestijnratten. Ze werkten zwart
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keuken een stapel kranten te doorzoeken, want hij herinnerde zich dat hij twee
dagen daarvoor een naam had gelezen, iets Spaans ofzo, in een literair artikel
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in restaurants, betaalden geen belasting en hadden lak aan de wet. Woestelingen
uit het stenen tijdperk. Ze haatten de Nederlanders die hen brood en onderdak
gaven. Hij had het gevoel dat hij het als enige had verdiend om opgenomen te
worden door dit barmhartige en tolerante land, en vond dat de Nederlandse regering iedereen die ook maar de kleinste overtreding beging of niet fatsoenlijk de
taal leerde het land uit moest zetten, al waren ze maar ergens de straat overgestoken waar dat niet mocht. Het is toch één groot riool waar ze vandaan komen. Laat
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ze daar lekker schijten.
Carlos Fuentes had altijd werk, betaalde zijn belasting en weigerde van de bijstand te leven. In een recordtijd had hij uitstekend Nederlands geleerd en iedereen was met stomheid geslagen. Fuentes’ inspanningen om met gevoel en verstand te integreren in de Nederlandse samenleving werden bekroond toen hij een
lief Nederlands vriendinnetje kreeg dat van hem hield en hem respecteerde. Ze
woog negentig kilo en had een kinderlijk gezicht, dat uit een tekenfilm leek te komen. Fuentes deed zijn best om haar net zo begrijpend en ruimdenkend te behandelen als westerse mannen, of zelfs nog wel een beetje meer. Natuurlijk stelde hij
zich altijd aan anderen voor als iemand die van oorsprong Mexicaans was, en van
wie de vader naar Irak was geëmigreerd en zich daar had gevestigd om als ingenieur bij een oliemaatschappij te gaan werken. Carlos genoot ervan om het Iraakse volk te karakteriseren als een achterlijk en barbaars volk dat de betekenis van
beschaving niet kende: ‘Wat primitieve stammen, meer niet.’
Zijn huwelijk met de Nederlandse, samen met zijn goede beheersing van de
taal, zijn frequente deelname aan cursussen over de Nederlandse cultuur en geschiedenis, het feit dat hij nooit werkloos was en zijn blanco strafblad, hadden ervoor gezorgd dat hij in zeer korte tijd de Nederlandse nationaliteit kreeg. Daar
had niet één andere vluchteling ook maar van durven dromen. Carlos Fuentes besloot de dag waarop hij zijn Nederlandse nationaliteit kreeg ieder jaar te vieren.
Het voelde alsof hij voorgoed een nieuwe huid had gekregen, dat er nieuw bloed
door zijn aderen vloeide en dat zijn longen nu het ware leven inademden. Om zijn
vastberadenheid kracht bij te zetten, zei hij altijd: ‘Ja, geef mij een land dat mij
respecteert, dan zal ik ervoor bidden en het mijn leven lang dienen.’
Zo stonden de zaken ervoor toen het probleem van de dromen opdook en alles
in de war schopte. Zoals men zegt: oude wijsheden vergaan niet; het is de mens
die vergaat. En zo keerde de wal het schip van Fuentes.
De eerste droom was hard en confronterend. Het lukte hem niet om Nederlands te spreken. Hij stond tegenover zijn Nederlandse baas en sprak in het Iraakse dialect, wat hem enorm benauwde en hem een verschrikkelijke hoofdpijn bezorgde. Badend in het zweet werd hij wakker, en hij barstte in tranen uit. Eerst
dacht hij dat het maar vluchtige dromen zouden zijn, die onvermijdelijk een keer
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zouden ophouden. Maar de dromen bleven hem meedogenloos bestoken. In zijn
dromen zag hij de volksbuurt waar hij geboren was, waar een groep kinderen hem
achterna rende en zijn nieuwe naam belachelijk maakte. Terwijl ze in hun handen
klapten riepen ze hem na: Carlos de schijterd... Carlos de flikker... Carlos de kleuter. Naarmate de nachten verstreken veranderden deze ergerlijke dromen steeds
meer in ijzingwekkende nachtmerries. Op een nacht droomde hij dat hij een auto
opblies in het centrum van Amsterdam. Hij stond in de rechtszaal en schaamde

tolk komen, die hem zei dat hij niet in dat onverstaanbare boerse dialect moest
spreken. De kwelling werd hierdoor alleen maar erger.
Fuentes ging naar de bibliotheek en zat daar urenlang boeken over dromen te
bestuderen. Bij zijn eerste bezoek stuitte hij op een boek met de titel De vergeten
taal, van een schrijver met de naam Erich Fromm. Hij had weinig op met de
ideeën van de auteur. Hij kon er nauwelijks een touw aan vastknopen, aangezien
hij niet eens de basisschool had afgemaakt. ‘Wat een geouwehoer’ zei Fuentes in
zichzelf terwijl hij las:
‘Tijdens de slaap zijn we vrij, nog vrijer zelfs dan wanneer we wakker zijn...
Sterker nog, misschien zijn we wel als engelen omdat de wetten van de realiteit
voor ons niet meer gelden. Tijdens de slaap maakt het domein van de noodzakelijkheid plaats voor het domein van de vrijheid en blijft de essentie van het
“ik” over als enige bron van gedachten en emoties.’
Barstend van de hoofdpijn zette Fuentes het boek terug. Hoe kunnen we nu
vrij zijn als we onze dromen helemaal niet in de hand hebben? Wat is dat voor
flauwekul? Fuentes vroeg de bibliothecaresse of er ook eenvoudige boeken over
dromen waren. Ze begreep niet wat hij bedoelde, of misschien wilde ze graag blijk
geven van haar algemene ontwikkeling en haar kennis over dit onderwerp. Ze
vertelde hem over een boek dat ging over het verband tussen dromen en hoe men
slaapt en eet, en gaf hem wat tips en informatie. Ook wees ze hem op een boekhandel met gespecialiseerde tijdschriften over de droomwereld en haar geheimen.
Fuentes’ eet- en slaapgewoontes en zijn vreemde gedrag waren zijn vrouw al
opgevallen. Ook de tijden dat hij de badkamer in en uit ging waren veranderd. Hij
at geen aardappelen meer, terwijl hij die altijd lekker had gevonden, ongeacht hoe
ze waren klaargemaakt. En hij kocht steeds gevogelte, terwijl dat waarschijnlijk
heel duur was. Zij wist natuurlijk niet dat hij had gelezen dat het consumeren van
alle groenten die in de grond groeien meestal de oorzaak is van dromen die te
maken hebben met het verleden en de wortels van de mens. Het eten van plantenwortels heeft een ander effect dan het eten van vissen, die in het water leven, of
van vruchten die aan de bomen hangen. Aan tafel zat Fuentes als een kameel zijn
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zich vreselijk; de rechters waren streng en stonden het niet toe dat hij Nederlands
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eten te vermalen. Hij had namelijk gelezen dat goed kauwen helpt om van nachtmerries af te komen. Hij had niets over gevogelte gelezen, maar veronderstelde
zelf dat het eten van hemelvogels wellicht wat meer geluk en vrijheid in zijn dromen zou brengen. Hij bracht zijn verbeelding samen met de kennis die hij in boeken had opgedaan, en kwam zo uiteindelijk op het idee van ‘droomintegratie’. Hij
ambieerde namelijk meer dan alleen verlost te zijn van die vervelende dromen.
Hij moest zijn dromen onder controle krijgen. Dan zou hij ze kunnen aanpassen,
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ze zuiveren van de bedorven lucht, en zou hij kunnen integreren in het pure
Nederlandse leven en de regels die daarbij horen. Dromen moesten de taal van het
land leren om zo nieuwe beelden en ideeën te kunnen vormen. Alle sombere, ellendige gezichten van vroeger moesten verdwijnen. En zo groeide de stapel boeken en tijdschriften die Fuentes las over de geheimen van de slaap en de dromen,
en die zich niet meer alleen beperkten tot filosofie en methodiek. Fuentes sliep
niet meer naakt, en raakte zijn vrouw ook niet meer aan als zij naakt was. Hij sliep
in een dikke wollen jas, waardoor hij ruzie kreeg met zijn vrouw, en op de bank in
de woonkamer belandde. Naaktheid brengt de slaper terug naar zijn kindertijd,
dat had hij ook gelezen. Iedere dag om precies vijf over twaalf ging hij zich wassen, en na het verlaten van de badkamer ging hij aan de keukentafel zitten om een
paar druppels jasmijnbloesemolie in te nemen. Voor het slapengaan schreef hij de
belangrijkste kalmerende voedingsmiddelen die hij de volgende dag zou kopen
op een papiertje. Dit ging meer dan een maand zo door, zonder bevredigend resultaat. Maar hij hield vol en zijn wilskracht was onoverwinnelijk. Toen kwam het
moment dat hij obscure rituelen begon uit te voeren. Hij verfde zijn haar en teennagels groen en ging liggend op zijn buik vreemde woorden opzeggen. Er was
een nacht dat hij zijn gezicht opverfde als een indiaan en in een doorschijnende
oranje pyjama sliep, met onder zijn kussen drie veren die uit verschillende vogels
waren getrokken.
Fuentes kon het niet over zijn hart verkrijgen zijn vrouw te vertellen wat er
met hem aan het gebeuren was. Hij vond dat het zijn probleem was, en dat het
hem zou moeten lukken om het achter zich te laten, want hij was het die vroeger
de moeilijkste en meest ellendige omstandigheden had overwonnen. Aan de andere kant had zijn vrouw buitengewoon veel geduld voor zijn bizarre gedrag; ze
was niet vergeten hoe lief en goedaardig hij was. Ze besloot hem nog een kans te
gunnen voor ze zou ingrijpen en een einde zou maken aan deze toestand. Op een
mooie zomernacht lag Fuentes te slapen in een legeruniform met naast zich een
plastic speelgoedgeweertje. Zijn slaap was nog maar net overgegaan in een droom
toen een van de wensen die hij zo lang had gekoesterd, werkelijkheid werd. In
zijn droom was hij zich ervan bewust geworden hij dat hij droomde. Dit was precies waar hij naar op zoek was geweest: dat zijn bewustzijn binnen de droom aan
het werk zou gaan, om alle troep van het onderbewustzijn op te vegen. In de
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droom stond hij voor de deur van een oud gebouw dat eruitzag alsof het in een
vorig leven een zware brand te verduren had gehad. Het gebouw stond midden in
Bagdad. Het hinderde hem dat hij de dingen zag door het vizier van het geweer
dat hij in zijn handen had. Fuentes trapte de deur van het gebouw in en ging het
ene na het andere appartement binnen, waar hij iedereen genadeloos afmaakte.
Zelfs kinderen waren niet veilig voor de kogelregen. Er werd geschreeuwd, er was
paniek, er was chaos. Met een grote mate van kundigheid en precisie maaide hij in

gende plek gaan.’ Maar toen hij op de zesde verdieping het eerste appartement
binnenstormde werd hij als door een donderslag bij heldere hemel verrast: plotseling stond hij oog in oog met Salim Abdul-Hussein! Salim stond naakt bij het
raam, en hij had een met bloed besmeurde bezem in zijn hand. Met trillende handen richtte Fuentes zijn geweer op het hoofd van Salim die glimlachte en honend
begon te scanderen: ‘Salim de Hollander, Salim de Mexicaan, Salim de Irakees,
Salim de Fransman, Salim de Indiër, Salim de Pakistaan, Salim de Nigeriaan...’
Fuentes’ zenuwen begaven het en de paniek sloeg toe. Hij slaakte een luide kreet
en begon zijn geweer leeg te schieten op Salim Abdul-Hussein, maar die sprong
uit het raam zonder ook maar door één kogel te worden geraakt.
Toen de vrouw van Fuentes wakker schrok van de schreeuw, en haar hoofd uit
het raam stak, lag daar Carlos Fuentes dood op de stoep, zijn hoofd in een langzaam groter wordende plas bloed. Misschien zal Fuentes het de Nederlandse
kranten nog vergeven dat ze schreven: ‘Nachtelijke zelfmoord Irakees door
sprong van zesde verdieping’, in plaats van: ‘Zelfmoord Nederlands staatsburger...’. Maar hij zal het zijn broers absoluut nooit vergeven dat ze hem terugbrachten naar Irak en hem begroeven op de begraafplaats van Najaf. Toch was het
mooiste aan het verhaal van Fuentes de foto die genomen was door een amateurfotograaf die in de buurt van de plaats des onheils woonde. De jongeman had de
foto vanuit een lage hoek genomen. Het lichaam was al bedekt door de politie, en
alleen zijn rechterhand stak onder het blauwe laken uit. De foto was zwart-wit,
maar op de voorgrond lichtte de steen van de ring om Carlos Fuentes’ vinger rood
op, als een zon in de hel.

Dit verhaal is een vertaling van ‘The Nightmares of Carlos Fuentes’, uit de verhalenbundel
‘The Madman of Freedom Square’ (2009). Copyright (W) Hassan Blasim en Comma Press.
commapress.co.uk / Acommapress.
Hisham Hamad vertaalde dit Irakese verhaal uit het Arabisch.
Nog niet eerder is werk van Blasim naar het Nederlands vertaald.

|

zou ik het werk in dit gebouw veel sneller kunnen afronden, en dan naar de vol-

19 Hassan Blasim De nachtmerries van Carlos Fuentes

koelen bloede zijn slachtoffers neer. Hij was bang dat hij wakker zou worden
voordat hij zijn missie had voltooid. Hij dacht: ‘Als ik nu eens handgranaten had,
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In 2012 ontmoette ik de Palestijns-Israëlische dichteres en journaliste Asmaa
Azaizeh. Zij zou een van de curatoren worden van de eerste editie van het Read
My World festival, waarvan ik medewerker was. Ik vroeg haar wat de huidige generatie schrijvers in Palestina bewoog. Asmaa antwoordde dat de dichters van
haar generatie bezig zijn zich los te maken van de heroïek van verzetsmensen als
Yasser Arafat en de heroïek van verzetsdichters als Mahmoud Darwish. Niet omdat men het niet eens is met het verzet van deze twee Palestijnse helden, maar
vanwege de norm die er tegenwoordig uit hun naam wordt gesteld, de norm van
heroïsch verzet. Aan die norm kan geen Palestijnse auteur nog voldoen, want het
verzet van Arafat en Darwish is, in de woorden van Azaizeh, verslagen.
In het verhaal ‘Het paspoort’ maakt Ala Hlelel (een van de gasten op Read My
World in 2012) op even lichtvoetige als onontkoombare manier duidelijk wat deze
situatie betekent. Hij vertelt het verhaal van een schrijver die is uitgenodigd op
een festival in Londen en daartoe uitreispapieren probeert te bemachtigen. Maar
omdat Israël net is verwikkeld in een oorlog met Libanon, blijkt dat onmogelijk,
en belandt hij in allerlei Kafkaëske situaties met lokale overheden. Voortdurend
wordt hem duidelijk gemaakt dat de maatschappelijke situatie van de nationale
oorlog belangrijker is dan zijn schrijverschap. Op een gegeven moment komt hij
een vriendin tegen die hem aanspoort om mee te lopen in een demonstratie tegen
de oorlog. Hij verontschuldigt zich, zegt dat hij later weer een keer mee zal doen.
Hij krijgt een verwijt: ‘Wat ben jij defaitistisch.’

*
Hoe ver mijn eigen veilige realiteit ook verwijderd is van die van Palestijnen in en
buiten Israël, ik herken iets in deze positie. Ook in Nederland duikt zo nu en dan
een discussie op over ‘engagement’, waarbij de schrijvers van vandaag de maat
wordt genomen met de normen van de protestgeneratie van de jaren zestig. Vanaf
de jaren tachtig kregen jongere generaties scheldnamen als ‘Patatgeneratie’ en
‘Generatie Nix’ om de oren, die het vermeende gebrek aan betrokkenheid bij de
grote wereldproblemen uitdrukken. Vandaag zijn het de ‘Millenials’ die volgens
velen navelstaarders zijn, alleen bezig met hun eigen probleempjes, zonder betrokkenheid bij de grotere onderwerpen.
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Het komt maar weinig in de beschouwers op dat de vermeende apathie op iets
anders duidt, namelijk een gevoel van machteloosheid, en dat dat gevoel van
machteloosheid van belang is. Wie zich werkelijk verzet, loopt tegen muren op,
muren die niet zomaar omver te duwen zijn. Dat is ook eigenlijk wat de protestgeneratie zo speciaal maakte: de muren waar zij tegen duwden, leken onmiddellijk om te vallen. De vraag is: vielen ze omdat er zo stevig tegen geduwd werd, of
waren ze al zo poreus dat ze hoe dan ook op instorten stonden? Ik vermoed dat

Wat dat betreft is Daan Roosegaarde nu de ultieme geëngageerde kunstenaar:
hij komt voortdurend met uitvindingen die ons het idee geven dat de oplossing
voor onze milieuproblematiek binnen handbereik is. Dat geeft een fijn gevoel, en
daarom wordt hij dan ook zo goed gevonden. Maar misschien is het werkelijke
verhaal dat moet worden verteld het onontkoombare feit dat geen enkele uitvinding de nakende milieucatastrofe nog zal afwenden. Misschien zou werkelijk
geëngageerde kunst een kunst moeten zijn die zich in de eerste plaats met dat feit
engageert, die bereid is om de onvermijdelijke, machteloze nederlaag te lijden.

*
Niet dat muren nooit vallen. Maar vallen ze als gevolg van een succesvol verzet?
Volgens mij moet je eerder vaststellen dat muren vallen omdat er mensen zijn geweest die bereid waren om nederlagen te lijden. Verzet is in de eerste plaats een
oefening in machteloosheid. Uiteindelijk leidde het verzet van Martin Luther King
tot de Voting Rights Act. Maar die wetswijziging was niet zomaar het directe gevolg
van de grote mars op Washington en de I have a dream-speech. Die vonden in 1963
plaats en de gewenste wetswijziging werd pas in 1965 doorgevoerd, nadat King
gevangen was gezet, nadat er hevige rellen waren uitgebroken en nadat de jonge
ongewapende activist Jimmie Lee Jackson was vermoord door de politie.
De door de nazi’s gevangengezette en geëxecuteerde Dietrich Bonhoeffer heeft
zelfs bijna geen concrete successen op zijn verzets-cv. Hij hielp een klein aantal
Joden te ontsnappen naar Zwitserland, hield een dissidente speech op de Duitse
radio (die halverwege werd afgebroken), was misschien (het is niet zeker) zijdelings betrokken bij een mislukte aanslag op Adolf Hitler, en brak met de gezagsgetrouwe Duitse staatskerk. Dat laatste heeft Bonhoeffer zijn eigen begrip van
‘navolging’ en daardoor van Duitse én christelijke ideeën van gezagsgetrouwheid
in zijn brieven doen herzien en aanscherpen, en de invloed van die laatste beweging in zijn denken is vandaag groter dan ooit.

|

maar het succes van dat verzet de norm geworden van engagement.
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laatste. Maar dat is niet hoe het de geschiedenis is ingegaan. En omdat die generatie zich zo ‘succesvol’ verzette tegen bepaalde ingesleten normen, is niet verzet,
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Maar dat dat zou gebeuren, wist hij natuurlijk niet. Hij was bereid om nederlagen te lijden: bijvoorbeeld om nooit de kans te hebben om de ideeën die hij in zijn
hoofd had uit te werken in boeken. In 1938 had hij een veilige post aan een universiteit in de vs kunnen accepteren, maar hij keerde naar Duitsland terug. Hij vond
namelijk dat hij niet op een geloofwaardige manier kon bijdragen aan de wederopbouw van Duitsland als hij zou weigeren onderdeel te zijn van de destructie.
King en Bonhoeffer dachten niet, zoals Daan Roosegaarde, in oplossingen. Ze
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stelden zich op in het onmogelijke en waren bereid ermee ten onder te gaan.

*
Volgens mij gaat poëzie bij uitstek over dat onmogelijke. De dichter staat aan de
grens van de realiteit en kijkt de wereld van het onmogelijke in. Er zijn twee manieren hoe je je op die grens kunt opstellen. In de eerste trekt de dichter de wereld
van het onmogelijke in en annexeert het nieuwe gebied. Door zijn wil (tot macht)
wordt het onmogelijke mogelijk. Hij verovert het. Zo omschrijft Guillaume van
der Graft het in een vroeg epigram:
Wachtlopen langs de grenzen van de taal,
altijd bereid op een geheim signaal
nog onbezet gebied annexeren.
De ware dichtkunst is imperiaal.
Een vertaling van dit beeld naar expliciet politieke poëzie over het MiddenOosten is het controversiële gedicht ‘As in de mond’ van de Belgische Dichter des
Vaderlands Charles Ducal. Het is een aanklacht tegen de manier waarop er in en
buiten Israël met de Palestijnen wordt omgegaan, en hoe dat verdedigd wordt
met een beroep op de Shoah. Het gedicht heeft veel controverse opgeroepen, met
name over de vraag of het antisemitisch is. Dat ging dan bijvoorbeeld om de volgende slotregels: ‘je bent nu eenmaal Gods volk, / uitverkoren op precies deze
grond. / Wie onder je bossen, je wegen, je steden / het oude dorp nog hoort
schreeuwen, // krijgt as in de mond.’ Hier worden inderdaad twee ideeën vertolkt
die zich lenen voor antisemitisme, namelijk het idee dat de Joden zich het uitverkoren volk wanen, en het idee dat de Joden geleerd zouden moeten hebben van de
Shoah. Maar wie het gedicht volledig tot die duiding terugbrengt, laat twee ongemakkelijke zaken buiten beschouwing. Ten eerste dat in de Israëlische staatsinrichting de uitverkorenheid wel degelijk besloten ligt: Joodse burgers hebben
in Israël een betere rechtspositie dan niet-Joodse burgers (zoals door de in deze
regels besproken wettelijke bevoegdheid van de Israëlische staat om land, huizen
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en bezittingen van verdreven of anderszins afwezige Palestijnen te confisqueren).
En hoewel het idee dat de Joden Auschwitz als een educatieve gebeurtenis zouden
moeten opvatten, volkomen pervers is, is het op zijn minst tragisch dat een staat
die mede als reactie op de Shoah bestaat thans zo veel bloed laat vloeien in een
afgesloten gebied als Gaza. Wie die dubbelheid miskent, miskent de complexiteit
van de problematiek, neemt een misplaatst neutrale positie in en maakt een gesprek onmogelijk dat juist moet worden gevoerd.

den. Het ironische is dat het gedicht van Ducal die zaken bespreekbaar wil maken
door ze zo luid en duidelijk te verkondigen, dat er geen tegenspraak meer mogelijk is. Daarom verandert het gedicht uiteindelijk niks: het geeft wel stem aan degenen die het zwijgen wordt opgelegd, maar om dat te doen legt het weer anderen
het zwijgen op. Want de tegenstander die in het gedicht wordt aangesproken,
wordt in dit gedicht voorgesteld als handelend vanuit een berekenende ideologie,
een ideologie die verslagen moet worden. Terwijl het geweld van de staat Israël
veel meer is dan alleen maar ideologisch, het wordt net zozeer ingegeven door de
angst en de irrationaliteit die horen bij de posities die er nu eenmaal worden bekleed in het conflict. Versla je de rationalisatie van die angst – de ideologie – dan
vergroot je de angst alleen maar, en dan zal het conflict een andere manier vinden
om, waarschijnlijk heviger, voort te woekeren.
In de termen van Van der Graft: je kunt je afvragen of de dichter die ‘imperiaal’
het onmogelijke intrekt om dat onmogelijke te ‘annexeren’, dat onmogelijke wel
echt mogelijk maakt. Hij doet dat namelijk hoogstens op de voorwaarden van het
mogelijke van waaruit hij vertrekt en verovert. Wie annexeert, breidt de grenzen
van zijn rijk uit, maar verandert het wezen van zijn rijk niet.

*
‘Bidden heeft helemaal niets van doen met beloningen’, schrijft de Amerikaanse
filosoof, theoloog en Derrida-kenner John D. Caputo. ‘Gebeden zijn pas echt gebeden als we niet weten of er iemand is om ze aan te horen of tot wie we bidden of
om wat. In het onmogelijke vindt alles een aanvang.’
Dat is de tweede optie van de dichter die aan de rand van het mogelijke staat.
Bidden. Bidden is het tegenovergestelde van veroveren. Bidden is een uitnodiging. Je staat aan de landsgrens van de werkelijkheid en zegt: kom.

*

|

rondom Israël en Palestina: er zijn allerlei zaken die niet besproken mogen wor-
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Dat staat ook zo in het gedicht: wie hier over begint te spreken, krijgt as in de
mond, wordt het zwijgen opgelegd. Dat is inderdaad een probleem in het debat
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wij *
Wij die zijn rondgestrooid als granaatscherven, van wie het vlees door de lucht
vliegt als regendruppels, wij bieden onze oprechte verontschuldiging aan aan
iedereen in deze beschaafde wereld, mannen, vrouwen en kinderen, omdat we
onopzettelijk in hun veilige huizen zijn verschenen, zonder toestemming te
vragen. We bieden onze excuses aan, omdat we onze afgerukte lichaamsdelen
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in hun sneeuwwitte geheugen hebben geprent, omdat we het beeld van de
normale, complete mens in hun ogen hebben geschonden, omdat we zo
schaamteloos waren om plotseling op te duiken in het journaal, op de
internetpagina’s en in de kranten: naakt, met alleen ons bloed en onze
verkoolde resten. We bieden onze excuses aan aan alle ogen die niet rechtsreeks
naar onze wonden durven te kijken, uit angst dat ze kippenvel zullen krijgen.
We zijn excuses verschuldigd aan iedereen die zijn avondmaal niet meer door
zijn keel kon krijgen, nadat hij onverwacht was geconfronteerd met onze verse
beelden op de televisie. We zijn excuses verschuldigd voor het leed dat we
hebben toegebracht aan iedereen die ons in deze toestand heeft gezien: zonder
opsmuk en zonder dat er een poging was gedaan om onze resten bijeen te
vegen en weer aan elkaar te naaien voordat we op hun schermen verschenen.
We zijn ook excuses verschuldigd aan de Israëlische soldaten die de moeite
hebben genomen in hun vliegtuigen en tanks op knoppen te drukken, met de
bedoeling ons op te blazen. We bieden onze excuses aan voor ons
weerzinwekkende uiterlijk, sinds ze hun granaten rechtstreeks op onze
kwetsbare hoofden hadden afgevuurd. En voor al die uren die ze nu in
psychiatrische klinieken moeten doorbrengen, om weer mens te worden, zoals
ze dat waren voor onze transformatie tot afstotelijke lichaamsdelen, die hen
achtervolgen wanneer ze proberen te slapen.
Wij zijn de dingen die jullie op jullie schermen en in jullie kranten hebben
gezien. Als jullie de moeite nemen om de stukjes bij elkaar te leggen, zoals bij
een puzzel, dan zullen jullie een duidelijk beeld van ons krijgen. Zo duidelijk,
dat je niet in staat zult zijn om nog iets te doen.
Dit gedicht van de Palestijns-Syrische dichter Ghayath Almadhoun valt door zijn
keiharde inhoud misschien op het eerste gezicht in dezelfde categorie als dat van
Ducal. Het slaat je om de oren met beelden van het nietsontziende geweld waarmee zoveel mensen in het Midden-Oosten te maken hebben. Toch is het alles
behalve imperiaal. Er zit een subtiele dubbelheid in de verontschuldiging die de
* Vertaald door Djûke Poppinga.
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‘wij’ – de groep kapotgeschoten lichamen – maakt tegenover de mensen die het
geweld via hun televisieschermen aanschouwen (en in het geval van de Israëlische
soldaten ook plegen). Die verontschuldiging is in de eerste instantie natuurlijk
ironisch: sorry dat we bestaan en uw eetlust bederven, sorry dat u dit moet zien,
maar u moet het zien. De subtiliteit wordt pas duidelijk door de laatste regels: ‘Wij
zijn de dingen die jullie op jullie schermen en in jullie kranten hebben gezien.
Als jullie de moeite nemen om de stukjes bij elkaar te leggen, zoals bij een puzzel,

dicht is geschreven in de overtuiging dat dat gezien moet worden, en het levert ons
de beelden erbij, zo onontkoombaar dat we wel moeten kijken. Maar tegelijkertijd is het gedicht doordrongen van het feit dat het onmogelijk is om echt te kijken. Dat er met zo’n confrontatie altijd een soort verlamming gepaard gaat die in
feite het tegenovergestelde is van wat er met de confrontatie wordt beoogd. Dat is
een paradox die – nog meer dan de gruwelijke beelden – ons ervan kan doordringen wat het betekent om mens te zijn in de gewelddadige omgeving waarover
‘Wij’ geschreven is. Ja, dat de noodzaak om het geweld te stoppen besloten ligt in
de totale verlamming die het teweegbrengt, en dat die verlamming er de oorzaak
van is dat het in feite onmogelijk is om het geweld te stoppen. Er klinkt een soort
begrip door voor de inactiviteit van de wereld, dat wil zeggen: de sprekers weten
dat de confrontatie met het geweld de wereld niet tot actie zal bewegen, maar
slechts tot een nieuwe vorm van inactiviteit. En waarom weten zij het? Omdat ze
het zelf ervaren.
Het gedicht slaat daarmee een ontstellende brug tussen de ‘wij’en de aangesprokenen. Het is geen brug van compromis of verzoening, op geen enkele
manier. Het is een brug in lijden. Als je hem over gaat blijf je totaal ontredderd
achter. En het is in die ontreddering dat je – of je nu televisiekijker of oorlogsslachtoffer bent – vanuit een gemeenschappelijk belang kunt zeggen: dit niet
meer. Ten diepste zegt het: omdat het geweld het ons onmogelijk maakt om ‘dit
niet meer’ te zeggen, zeggen we: ‘dit niet meer’. Daarom is ‘Wij’ niet imperiaal:
in deze ontredderde en machteloze positie is er ruimte voor zowel televisiekijker
als slachtoffer, voor zowel slachtoffer als dader.

*
Wie ook vanuit deze ontreddering schrijft, is de Israëlisch-Amerikaanse dichteres
Morani Kornberg-Weiss. In de bundel Dear Darwish richt zij zich tot de grote Palestijnse dichter Mahmoud Darwish, probeert zij hem in zichzelf en haar wereld
werkelijk te laten worden.

|

Dit gedicht speelt geen mooi weer. Er worden mensen kapotgeschoten, het ge-
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dan zullen jullie een duidelijk beeld van ons krijgen. Zo duidelijk, dat je niet in
staat zult zijn om nog iets te doen.’
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Daartoe is reden genoeg, want in haar wereld is Darwish een onmogelijkheid.
Als Kornberg-Weiss eind jaren negentig in Tel Aviv bij toeval op enkele gedichten
van Darwish stuit, ontdekt ze dat hij een van de meest beroemde dichters ter
wereld is. Ze wil meer van hem weten, maar kan in Israël amper werk van hem
vinden. Darwish ligt er zo gevoelig, dat minister van Onderwijs Yossi Sarid een
motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg toen hij probeerde twee apolitieke
gedichten van Darwish in het Israëlische onderwijscurriculum te krijgen.

|
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In het nawoord van haar bundel schrijft Kornberg-Weiss dat de oorsprong van
haar bundel ligt in de aanvallen die Israël in 2008 uitvoerde op de Gazastrook. Ze
beschrijft hoe ze met haar scooter langs protestmarsen rijdt, waar mensen borden
omhooghouden, met daarop: ‘Israël heeft het recht zich te verdedigen.’ ‘Eerst
voelde ik me instinctief verbonden met die boodschap’, schrijft ze, ‘maar toen ik
naar huis reed voelde er iets niet goed, hoewel ik niet kon doorgronden of uitspreken wat dat, op dat moment, precies was.’
Je kunt zeggen dat ‘Mahmoud Darwish’ precies belichaamde waar het in die
gedachte over gaat. Dat is dan ook de reden voor Kornberg-Weiss om gedichten
aan Darwish te schrijven. Niet om hem voor haar karretje te spannen, maar in
plaats daarvan om zich open te stellen voor wat de figuur van Darwish misschien
wel in zich draagt, maar nog niet voor haar betekent. ‘Ik weiger je te koloniseren’,
schrijft ze in een van de gedichten. Ze verovert Darwish niet, ze nodigt hem uit.
Ze zegt: kom.
Hierin kan ik zien hoe zwak
poëzie werkelijk is. Hoe ze
me slechts zo ver kan brengen
als jij me laat gaan.
In zekere zin zijn deze regels – een strofe uit een groter gedicht – het tegendeel
van de regels van Guillaume van der Graft die ik eerder citeerde. Waar de imperiale dichter zich niets gelegen laat liggen aan waar dat ‘onbekende’ al of niet gediend van is, maar simpelweg als een veroveraar het gebied in trekt, daar stelt deze dichteres haar poëzie ondergeschikt op aan de vreemdeling die ze met die
poëzie wil ontsluieren. Anders gezegd: zoals bij Almadhoun is deze poëzie doordrongen van het feit dat poëzie te zwak is om datgene klaar te spelen dat nodig is,
en juist in het laten doordringen van dat feit kan de benodigde ontmoeting
plaatsvinden.
Poëzie is niet imperiaal. Poëzie verovert niet. Poëzie is niet sterk. Poëzie is
zwak. Of, zoals Ghayath Almadhoun dicht, ‘niet in staat [...] om nog iets te doen.’

LITER 78 (binnenw)_Opmaak 1 15-06-15 08:50 Pagina 27

*
In Almadhouns bundel Weg van Damascus, met door Djûke Poppinga naar het Nederlands vertaalde gedichten (Uitgeverij Jurgen Maas, 2014), staat een indrukwekkende gedichtenreeks met de titel ‘De details’ *. De reeks gaat over sluipschutters.
Die zijn een belangrijke troef van het leger van Assad. Vanuit het onzichtbare
schieten zij op willekeurige burgers en zaaien zo niet alleen dood en verderf, maar

een sublieme ervaring. Alles dat tot het neergeschoten worden heeft geleid, komt
erin samen. Van de persoonlijke geschiedenis van de ‘ik’ tot de bredere geschiedenis die de ‘ik’ en ook de schutter belichamen: de Nakba, de Holocaust, de hele
Europese koloniale geschiedenis, revolutie, poëzie, filosofie, religie. Alles wordt
samengebald in dat ene moment waarop de kogel het vlees doorboort. Wat volgt
is een kenose. Letterlijk: de ‘ik’ bloedt leeg. Maar ook figuurlijk, want alles dat het
bloed belichaamt, alles dat tot het moment van de kogelinslag heeft geleid,
stroomt ook het lichaam van de ‘ik’ uit. ‘Dat kleine gat / dat achterblijft nadat de
kogel is gepasseerd, / heeft mijn inhoud geleegd’.
Wat overblijft is de ontreddering van de volle confrontatie met het verschrikkelijke. En om dat verschrikkelijke is het Almadhoun te doen: ‘Gooi de Renaissance weg en neem de inquisitie mee, / Gooi de Europese beschaving weg en neem
de Kristalnacht mee, / Gooi het socialisme weg en neem Josef Stalin mee, / Gooi de
gedichten van Rimbaud weg en neem de slavenhandel mee, / [...] Gooi Picasso’s
Guernica weg en neem het echte Guernica mee met de geur van vers bloed, / Wij
hebben die dingen nu nodig, we hebben ze nodig om het feest te kunnen beginnen.’
Als de ‘ik’ ligt leeg te bloeden, gebeurt er iets van eenzelfde dubbelheid als in
‘Wij’. De ik zegt dan ‘voldoende tijd [te hebben] om vriendschap te sluiten met een
zwerfhond die ondanks zijn honger besloot niet van mijn lijk te eten en slechts
aan mijn voeten ging liggen.’ In het daaropvolgende gedicht klinkt het: ‘Een aantal mensen probeerde me weg te trekken, maar de sluipschutter protesteerde met
zijn geweer, waarna ze zich bedachten. Hij was een gewetensvolle sluipschutter,
die eerlijk zijn werk deed en tijd noch mensen verkwistte.’
In die passages zien we twee keer dat de vijand wordt herleid tot een soort
vriend, zónder zijn vijandschap te verliezen. Voor de zwerfhond die honger heeft,
is de ‘ik’ in feite een prooi. Maar juist door de manier waarop de zwerfhond de ‘ik’
aantreft – leegbloedend in letterlijke én figuurlijke zin – besluit de hond om niet
van hem te eten maar aan zijn voeten te gaan liggen. Zo is het in zekere zin ook
met de sluipschutter. De ‘ik’ is zijn prooi, en hij moet ook zorgen dat hij sterft.
Die plicht wordt bijtend beschreven als domme, orderopvolgende plicht: de sluip-
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‘De details’ beschrijft het neergeschoten worden door zo’n sluipschutter als
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ook heel veel angst en verlamming. En vooral dat laatste is precies de bedoeling.
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schutter is ‘gewetensvol’. En tegelijk, als je het programma van het gedicht helemaal serieus neemt, zit er ook iets constructiefs in het feit dat de sluipschutter de
vrienden van de ‘ik’ weerhoudt om hem te hulp te schieten. De sluipschutter laat
zo namelijk de kenose gebeuren die er volgens de dichter uiteindelijk ook móet
gebeuren. De sluipschutter voltrekt het programma van het gedicht, en is ook in
die zin ‘gewetensvol’.
Die kenose bewerkstelligt geen oplossing. Wat ze bewerkstelligt is dat de situa-
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tie tussen schutter en neergeschotene er weer een wordt tussen twee mensen, niet
een tussen twee staten, twee ideologieën, twee geschiedenissen, waarbinnen de
twee mensen slechts als pion fungeren. Ze maakt de neergeschotene vrij. En ze
maakt ook de schutter vrij.
In een interview met Frénk van der Linden bij het televisieprogramma Altijd
wat, zei Almadhoun: ‘Wij zijn de slachtoffers van de slachtoffers.’ Dat is geen afrekening. Dat is een uitspraak die aan alle betrokkenen bij het conflict hun machteloze menselijkheid teruggeeft.

*
Asmaa Azaizeh, met wie ik dit essay begon, vertelde me dat ze bezig is aan een
reeks gedichten over Joris, van Joris en de draak. Met die gedichtenreeks wil ze
Joris ontdoen van al zijn toeëigeningen door het jodendom, het christendom en
de islam. Ze wilde, in haar eigen woorden, Joris weer Joris laten zijn.
Het is eenvoudig om daar bedenkingen bij te hebben. De Joris van vóór zijn rol
in de drie monotheïstische religies is natuurlijk niet vrij van traditionele toeëigening. Azaizeh, zou je kunnen zeggen, is op zoek naar een naïviteit die niet bestaat.
Maar die bedenkingen missen het punt. Het punt is dat Joris de draak misschien wel helemaal niet hóéft te doden. Misschien, als je hem bevrijdt van zijn
grote opdrachtgevers, kan Joris de draak met rust laten, en de draak Joris. Joris en
de draak kunnen een leven hebben dat niet in dienst staat van het verdelgen van
het Kwaad.
Dát leven doemt op uit de verslagenheid van Hlelel, Kornberg-Weiss en Almadhoun. Niet als een j’accuse aan de tegenpartij, niet als mogelijke oplossing van
het conflict en ook niet als beloofd resultaat voor een goede strijd. Maar als stem
van datgene wat er in de strijd en in het geweld verloren gaat. Ieder gedicht weer.
Totdat het stopt.
* Op www.leesliter.nl is ‘De details’ in zijn geheel te lezen, evenals een gedicht van Morani
Kornberg-Weiss.
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Kerim Göçmen Onderweg
Een zwanenzang voor het beroep van vrachtwagenchauffeur
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i
Galip Demir was niet, zoals zijn twee oudere broers, in Duitsland gaan werken,
maar bleef in Bozkaya*, waar hij met financiële steun van zijn broers een timmerbedrijf opzette. Hij was net getrouwd; zijn vrouw en haar ouders die na veel aarzeling hadden ingestemd met een huwelijk, waren hoopvol. Hij was niet in de
voetsporen van zijn broers getreden, maar waarom zou hij niet in Bozkaya fortuin
kunnen maken? Met dank aan de toenemende vraag van almancıs ** naar huizen
groeide zijn bedrijf in korte tijd van twee tot tien man. Het snelle succes maakte
Galip echter overmoedig; hij plaatste grote orders bij leveranciers, behandelde
zijn klanten te coulant en leefde op grote voet. Na een paar jaar was een faillissement onafwendbaar en kwamen machine-onderdelen en de voorraad hout onder
de hamer om zijn schuldeisers te betalen. Voor zijn vrouw en schoonfamilie werd
hij het mikpunt van spot.
Sindsdien ging het alleen maar bergafwaarts met hem. Hij gaf de schuld van
zijn mislukking aan de zogenaamde vrienden die hem kaalplukten wanneer het
hem voor de wind ging, maar hem lieten stikken wanneer hij ze nodig had. Niet
zijn naïviteit en gebrek aan realiteitszin, maar de slechte adviezen van zijn vrienden leidden de weg naar zijn ondergang, vond hij.
Galip hield zich doof voor de terechte waarschuwingen van zijn broers en
vrouw. Hij betichtte hen ervan om zijn oom, Nazmi, als een soort ‘curator’ aan te
stellen. Nazmi was een broer van zijn vader die kort geleden was overleden. De
adviezen van zijn oom om pas op de plaats te maken, zag Galip echter aan voor
uitingen van afgunst.
Als Galip de kunst verstond de oorzaken van zijn mislukking bij zichzelf te
zoeken, zou hij een nuchterdere houding tegenover hen kunnen aannemen. Door
zijn onvermogen om lering uit zijn fouten te trekken en zijn diepe overtuiging
dat hij gebruikt was door mensen die hij liefhad en vertrouwde, groeide echter in
hem een diepe haat.
Om zijn haat te vergeten zocht hij steun bij alcohol. In het begin dronk hij alleen, om zich in zelfmedelijden te wentelen, of in gezelschap van mensen die hem
‘dierbaar’ waren, om een moment van geborgenheid te creëren, waarbij hij senti-
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menteel werd, duizenden excuses bood, zelfs huilde. Later dronk hij ook om zijn
beschuldigingen en beledigende opmerkingen over iedereen die hem irriteerde
vrijelijk te kunnen uiten, en zei achteraf dat hij niet meer wist wat hij allemaal
had gezegd. Het zakgeld dat hij van zijn vader en broers kreeg, raakte gauw op en
hij begon ook het geld voor het huishouden en zijn opgroeiende kinderen te verbrassen in gelagpartijen die hij organiseerde om zijn imago bij zijn vrienden op te
poetsen, maar het leverde hem alleen opportunistische, kortstondige vleierijen
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op. Wanneer dezelfde vrienden hem de volgende dag als lucht behandelden, werd
hij kwaad en bedronk zich om zijn gevoel van vernedering te vergeten.
Zijn schandalen werden langzamerhand voor zijn vrouw en familie zo gênant
dat ze naar middelen zochten om er een eind aan te maken. Ze kochten voor hem
een vrachtwagen voor vrachtvervoer naar verre bestemmingen, waardoor hij vaak
onderweg was. Zolang hij wegbleef, waren ze opgelucht. Wanneer hij zich in
Bozkaya vertoonde, kwam onmiddellijk een fijn raderwerk op gang: zijn oom begon zijn gangen na te gaan uit angst dat hij zich zou bedrinken, sommeerde zijn
vroegere ‘vrienden’ hem niet uit te nodigen voor een glaasje, en wanneer Galip in
alle rust thuis de fles rakı tevoorschijn haalde, griste zijn vrouw de fles van tafel.
Zelfs zijn kinderen maakten deel uit van dit raderwerk: ze briefden alles over wat
hij zei of deed naar de ‘curators’, zoals hij zijn oom en vrouw aanduidde. Dit laatste vond hij het pijnlijkst. Geef hem ongelijk: welke vader zou dat niet vinden?
De haat in hem die hij tegen zijn familie en vrienden niet vrijelijk kon uiten,
richtte zich openlijk tegen zijn nieuwe beroep. Het klinkt immers stoer en sociaal
acceptabeler te zeggen: ik haat het beroep van vrachtwagenchauffeur dan te zeggen: ik haat mijn broers, mijn vrouw, mijn geboortegrond. Zo verstreken er negen
Het geval wilde dat in de zomer zijn vriend Mehmet Kur şuncu ging trouwen.

jaren.

Deze Mehmet werd alom gerespecteerd om zijn loyaliteit naar zijn familie, vriendelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef, kortom: hij was een modelburger. Galip en Mehmet hadden samen op school gezeten, waren samen in militaire dienst
gegaan en zouden ook samen in Duitsland hun geluk zoeken. Maar toen de dag
van vertrek aanbrak, leek Galip opeens verlamd door een ondefinieerbare vrees en
schuldgevoel. Ja, hij voelde angst in zijn hart. En hij voelde schaamte om die angst
die hij zichzelf niet durfde te bekennen, dus hij zei tegen zijn vriend: ‘Mijn liefde
voor Bozkaya belet me om mijn geboortegrond te verlaten.’ Hij zei dat omdat hij
behoefte had om zijn lafheid van edele motieven te voorzien. Deze spontane ingeving groeide langzamerhand tot een mythe; een mythe die een moeizaam koppel vormde met de haat in hem en die hij met steeds grotere moeite in stand probeerde te houden. Dat bleef niet zonder gevolgen. Hij leek twee persoonlijkheden
in zich te herbergen: één voor wat hij hoorde te zijn: sociaal, liefdevol; en één
voor wat hij werkelijk was.
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ii
Op het moment dat de bruid en de bruidegom uit het stadhuis kwamen om zich
naar de feestzaal ‘De Volle Maan’ te begeven, was Galip enkele kilometers verwijderd van de afslag die hij moest nemen, wilde hij op tijd in de feestzaal zijn. Maar
hij had nog geen beslissing genomen. Hij wist dat hij door velen als kiespijn zou
worden gemist en zou er ook oren naar hebben om niet te gaan, maar hij kende

kwam mooi niet opdagen.’ Normaal gesproken een legitieme reden om zich naar
de feestzaal te haasten, maar voor Galip lag het niet zo eenvoudig.
Om te beginnen: de plek waar hij zijn vriend zou onmoeten was hem een doorn
in het oog. Daar zou hij vrienden en familieleden ontmoeten die hem aan zijn
mislukkingen zouden herinneren en de smeulende haat in hem zouden doen aanwakkeren, terwijl de verplichting om een praatje te maken met iedereen die je een
beetje kent, waarbij je ook moet oppassen dat je niemand tegen de borst stuit, als
een zware last op zijn schouders drukte... Het solitaire leven waartoe zijn beroep
hem dwong, had hem nog meer vervreemd van dit soort praktijken. Voorts kon
hij er niet tegen dat mensen bij elkaar kwamen om samen lol te hebben, soms zo
opzichtig dat hij ervan walgde.
Daar kwam de angst bij dat hij Mehmet zou kwetsen, nadat hij een paar glazen
had gedronken, wat heel gebruikelijk was tijdens een bruiloft. In tegenstelling tot
vele vrienden die hij van zich had vervreemd, had hij de band met hem, met dank
aan de grote afstand en het korte weerzien eens per jaar, ongeschonden weten te
houden. Wanneer Mehmet in Bozkaya was (hij kwam elke zomer), zorgde Galip
ervoor dat hij constant onderweg was en hem pas vlak voor zijn vertrek opzocht.
Nu kon hij het echter niet maken om te zeggen: ‘Nou, vriend, het was leuk je te
hebben gezien, maar ik moet helaas weer weg.’
Misschien lag de allerbelangrijkste reden verscholen in de kloof die hij meende te ontwaren tussen hemzelf en Mehmet. Hij voelde in zijn aanwezigheid niet
alleen een vage afgunst, die hij openlijk niet durfde te bekennen, maar waarvoor
hij zich onbewust schaamde, omdat hij vond dat het zo niet hoorde; hij werd ook
bekropen door het idee dat Mehmet, ook al liet hij dat niet blijken, op hem, die
slechts minachting en hoon oogstte, neerkeek.
Daarom kostte het Galip verschrikkelijk veel moeite om zichzelf over te halen
zijn vriend te zien. Na elke ontmoeting ging hij weg met de opluchting van mensen die aan een vervelende plicht hadden voldaan, maar kort daarna werd hij bevangen door onbehagen: hij wist in feite nog steeds niet hoe zijn vriend over hem
dacht en werd boos op zichzelf dat hij de moed niet had kunnen opbrengen om
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zouden na afloop achter zijn rug om zeggen: ‘Zijn beste vriend trouwde, maar hij
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Bozkayanaren goed. Mensen die hadden beweerd dat hij beter weg kon blijven,
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een openhartig gesprek met hem te beginnen. Zo bleef hij elk jaar, in de aanloop
naar de zomermaanden, opzien tegen de volgende ontmoeting.
Nu kon dat niet, besefte hij. Om zich in elk geval in gedachten op een ontmoeting met hem voor te bereiden, begon hij spontaan een denkbeeldig gesprek met
Mehmet alsof hij naast hem zat.
‘En hoe gaat het, daar in Duitsland?’ vroeg hij. ‘Nog steeds hetzelfde werk?
Denk je nog terug te komen?’ Deze zinnen gingen steevast vooraf aan elk weer-
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zien.
‘Best wel,’ antwoordde Mehmet. ‘Ik werk nog steeds bij dezelfde baas. Als mijn
oudste de lagere school heeft afgemaakt, wil ik voorgoed terugkomen. En jij? Hoe
gaat het met je?’
‘Mijn broers zullen je wel geïnformeerd hebben over mijn...’ Hij wilde schertsend zeggen: ‘mijn schandalen,’ maar merkte dat hij de schertsende toon die hij
wilde, niet kon aanslaan en bloosde, omdat allerlei taferelen waarin hij zich had
misdragen hem levendig voor de geest kwamen; hij voelde dat de afkeurende blikken van zijn vriend zich op hem richtten en durfde hem niet aan te kijken. Ik
moet er luchtig over doen zonder bang te zijn voor zijn oordeel, of openhartig
zijn zonder dat ik me schaam voor mijn daden, dacht hij. Maar ik kan het geen
van beide. Daarna zweeg hij. Intussen ging het landschap ongemerkt aan hem
voorbij.
Aan zijn linkerkant stroomde de rivier de Bozçay die nauwkeurig de wendingen van een bergketen volgde. Hoewel er geen begroeiing waar te nemen viel,
toonde de bergketen een grote diversiteit aan kleuren, variërend van donkerpaars
tot geel. De berghellingen werden doorsneden met voren die de overvloedige lenteregens elk jaar nog dieper en breder maakten, en als je de het hele jaar door besneeuwde bergtoppen zag, begreep je waar al dat water vandaan kwam. Aan zijn
rechterkant lag een uitgestrekte vlakte met gemaaide graanvelden die werd
doorsneden met zijtakken van de Bozçay; aan het grillige verloop van wilgen en
slanke populieren kon je zien waar die riviertjes stroomden. En om de paar kilometer diende zich een dorp aan met zijn aaneengesloten vierhoekige lemen huizen en kralen, hopen gedroogde mest om in de winter te stoken, in de vorm van
op elkaar gestapelde ronde platte broden, dorpspleinen in het midden waarvan
een fontein en een waterbak voor het vee stonden. Bij elke fontein hadden zich
vrouwen verzameld, gehuld in bonte kleren, om hun stenen kruiken te vullen.
Een minuut of tien later begon hij het gesprek weer, ditmaal naar aanleiding
van de vraag die Mehmet elke keer stelde: ‘Ga je met me mee naar Duitsland? In
de fabriek waar ik werk hebben ze mensen nodig. Ik kan bij de personeelschef een
goed woordje voor je doen.’
‘Het werk dat ik nu doe bevalt me uitstekend,’ zei Galip. ‘Als je eens wist hoe
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vrij en gelukkig ik me voel, wanneer ik ’s nachts door een verlaten gebied rijd, alleen het eentonige gezoem van de motor hoor, en me overlever aan mijn eigen
ontboezemingen. Dat is een verrijking van mijn geest en verstand. In Duitsland
veel geld verdienen is voor jou misschien een doel, maar ik hou van mijn werk én
van Bozkaya,’ voegde hij eraan toe, met de nadruk op Bozkaya, en bloosde opnieuw omdat hij de waarheid niet sprak.
Inmiddels had hij de afslag genaderd. Hij stopte op de vluchtstrook. Na een

gezien de bruiloft dan het einde zou naderen en Mehmet moe zou zijn, zou hun
ontmoeting niet lang hoeven te duren. Bovendien zou zijn aankomst in Bozkaya
ongemerkt kunnen blijven. Opgelucht wilde hij een sigaret opsteken, maar zag
dat het pakje bijna leeg was. Hij nam de afslag en reed richting de benzinepomp
van Osman waar hij sigaretten kon kopen. Daar kon hij wellicht een paar uur
slapen. Hij kwam er rond negen uur aan.

iii
Osman was ongetrouwd en ging door voor een zonderlinge man. Zijn vader was
tot zijn dood twee termijnen achter elkaar raadslid geweest, dus Osman had in
zijn jeugd een geciviliseerd leven gehad, maar nadat hij de benzinepomp van een
familielid had overgenomen, had de verwildering snel toegeslagen: de hygiëne in
zijn hol, zoals hij z’n huis trots noemde, was erbarmelijk; hij vloekte, had lak aan
fatsoensnormen, liet zijn haar en baard groeien, en droeg in de winter een schapenvel, waardoor hij steeds meer op een wolf was gaan lijken, wat hem de bijnaam
‘Kurt Osman’ bezorgde, waar hij onverhuld trots op was. Hij noemde zichzelf een
filosoof en beweerde dat hij tot de Faculteit der Wijsbegeerte zou zijn toegelaten
als hij het landelijke toelatingsexamen van de universiteit tenminste had gedaan.
De benzinepomp van Osman stond op het laatste plateau van een bergketen,
hoog boven de laagvlakte, waar Bozkaya lag. In de lente werden de berghellingen
bezaaid met ontelbare sneeuwklokjes, madeliefjes en anemonen. De hellingen
boden een zo’n liefelijke aanblik, dat je je onmogelijk kon voorstellen dat ze in de
winter, bedekt met meters hoge sneeuw, waarboven slechts grillige, kale takken
van spaarzame bomen te zien waren, en geplaagd door dagen durende sneeuwstormen, een spookachtig en desolaat aanzien kregen. Dat deel van de bergketen
stond bekend om het grote aantal grotten dat onderdak bood aan een troep wolven die door alfamannetjes waren geleid.
In de loop der eeuwen hadden Bozkayanaren hen mythische eigenschappen
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de bruiloft te gaan. Hij zou zeggen dat hij onderweg motorpech had gehad. Aan-
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minuut of tien te hebben gewikt en gewogen besloot hij pas laat in de avond naar
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toegekend: de alfamannetjes waren groter dan hun soortgenoten, konden rechtop
staan en spraken een primitieve mensentaal. Ze waren ook intelligent, meden
kundig de vallen die voor hen gezet waren, misleidden met gemak herdershonden. Vele klopjachten haalden niets uit, omdat ze steeds van grot wisselden en zo
hun sporen wisten uit te wissen. De alfamannetjes zouden afstammelingen zijn
van ontvoerde kinderen die door wolven opgevoed waren. Bij volle maan kon je
de leden van de troep op het plateau zien staan, wachtend op een kans om weer
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een kind te ontvoeren.
De verhalen over het solitaire leven dat Osman op zijn verlaten benzinepomp
leidde, bevatten veel onwaarheden, maar vervulden Bozkayanaren niettemin met
ontzag. Men vertelde dat hij een soort bondgenootschap had gesloten met wolven, die hem, hoe hongerig ze ook waren, nederig bejegenden. Minstens drie
mensen hadden beweerd dat ze hem, op een winteravond in zijn schapenvel, met
opgeheven armen midden in een kring van wolven hadden gezien, die met hun
bek naar de hemel gericht langgerekt huilden. De verhalen over de alfamannetjes
waarmee hij was grootgebracht, en de mythevorming rond Osman, hadden Galip
altijd kippevel bezorgd, en naarmate hij de benzinepomp naderde, werd hij niet
alleen zenuwachtig, maar voelde hij ook iets van opwinding, omdat er in Osmans
karakter en het leven dat hij leidde iets lag wat hem aantrok.
Toen de oude weg naar de provinciehoofdstad nog in gebruik was, deed de
benzinepomp goede zaken. Maar nadat een nieuwe weg werd aangelegd, keerde
het tij. Alleen tractoren van boeren en de busjes die boeren naar de omliggende
dorpen vervoerden, tankten er nog. Osman sliep op de kamer boven het kantoortje. In de warme zomermaanden was het daar prettig vertoeven; de hele dag door
woei een fris windje vanuit de bergen het kantoortje in, maar in de winter viel er
niets aangenaams te beleven.
Neonlampen boven de deur verlichtten zwakjes de voorkant van het kantoor.
Er was geen winkeltje, maar bij Osman kon je clandestien filtersigaretten van
buitenlandse merken kopen die niet mochten worden ingevoerd; hij bewaarde ze
onder de toonbank in een verborgen vakje. Op mooie zomerdagen en -avonden
zat hij op de stoel die naast de deur stond, vanwaar hij van het uitzicht op Bozkaya genoot.
Toen Galip het terrein opreed, zat Osman zoals gewoonlijk op zijn stoel. Met
zijn twee handen op zijn benen, iets voorovergebogen, leek hij in het donker net
een wolf die met vooruitgestoken voorpoten op een muurtje lag. Galip begroette
hem met een onbehaaglijk gevoel. Osman wees hem met zijn zwaar behaarde
rechterhand de stoel naast hem aan en toen hij hoorde dat zijn bezoeker een pakje
sigaretten wilde, stond hij op.
‘Ben je niet naar de bruiloft gegaan?’ vroeg Galip, toen Osman met een pakje
terugkwam.
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‘Eerlijk gezegd houd ik niet van bruiloften,’ antwoordde Osman en maakte
met zijn hoofd, dat schijnbaar zonder nek zomaar op zijn romp leek te zijn neergezet, een opwaartse beweging alsof hij ging huilen. ‘Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ben er niet heengegaan. En jij?’
Galip zuchtte diep en boog zich naar Osman, steunend met zijn linkerelleboog
op zijn linkerbeen, en zei: ‘Ik kan op de bruiloft van mijn beste vriend toch niet
wegblijven?’

weg waarlangs je, als je aandachtig keek, de contouren van twee zilverkleurige
graansilo’s kon onderscheiden. De twee hoofdstraten die het stadje diagonaal
doorsneden, baadden in het licht, terwijl de kronkelige straten op de zuidhelling
van de oude burcht in duisternis waren gehuld tussen woningen die kriskras
waren neergezet. De zaal ‘Volle Maan’ waar de bruiloft gaande was, kon je goed
zien, en als de wind gunstig lag, zou je de dansmuziek kunnen horen.
De aanblik van dit stadje zette Osman aan het denken over bruiloften en dergelijke rituelen die de mens had bedacht om de samenleving te behoeden voor desintegratie, die in zijn ogen overbodig waren; wolven slaagden er toch ook in
zonder zulke verzinsels hun troep bij elkaar te houden! De leiding van een alfamannetje was voldoende. ‘Geef me een goede reden om bij die bruiloft daar beneden te zijn,’ vroeg hij geagiteerd en wees met zijn linkerhand naar beneden.
Galip kon geen antwoord geven. De denkbeelden van Osman hadden hem in
verwarring gebracht en kostten hem een grote mentale inspanning.
Kurt Osman bracht zijn stoel dichter bij Galip, sloeg zijn behaarde arm om de
schouder van zijn metgezel en wees opnieuw naar beneden. In het licht van de
neonlamp schitterden zijn dicht bij elkaar liggende ogen als twee gloeiende
koolbrokjes, en in het toch al getergde brein van Galip maakten verhalen van
mensen hun opwachting die oog in oog hadden gestaan met hongerige wolven
die zich in de winter tot de buitenwijken van Bozkaya waagden. Hij huiverde onwillekeurig. Hij moest zelfs bekennen dat hij zich nu liever in de feestzaal bevond.
‘Zeg me, kun je een goede reden bedenken om daar te zijn?’ drong Osman aan,
een paar keer wijzend naar beneden.
‘Mensen willen lol maken, hun verbondenheid voelen en naar huis gaan met
het idee dat er een belangrijke sociale gebeurtenis heeft plaatsgevonden,’ antwoordde hij.
‘Lol maken, zeg je!’ riep Osman verontwaardigd en spuugde op de grond.
‘Mensen die op feesten komen, zijn net een kudde: ze zoeken elkaar op en denken
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Bozçay die het zwakke schijnsel van de straatverlichting weerkaatste en de spoor-
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Osman keek langs het gezicht van Galip naar Bozkaya dat er daar beneden
vredig bij lag, geklemd tussen gemaaide graanvelden, een zijtak van de rivier de
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dat ze genieten; tegelijkertijd vervelen ze elkaar en gunnen elkaar niet zichzelf te
zijn.’
‘Maar...’
‘Verbondenheid, zeg je! Onzin! Ze willen alleen weten wie hoeveel voor de
bruid heeft gegeven, met wie de bruid en bruidegom het vaakst hebben gedanst,
en ze lachen de mensen toe die ze het liefst de hel in wensen en zeggen: “Schandalig, dat je nooit iets van je laat horen.” Tijdens het afscheid complimenteren ze
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de familie van de bruid en bruidegom met het mooie, goed verzorgde feest, maar
zeggen als ze buiten staan: “Het was niet uit te houden met die hitte! De muziek
was erg hard; je kon elkaar niet eens verstaan.” En vergeet de gekwetste feestgangers niet die op weg naar huis bij hun partners of familie klagen: “De schoonzus
van die en die heeft geen woord met me gewisseld, terwijl onze tafels naast elkaar
stonden.” Of: “Schandalig dat we een tafel helemaal achter in de zaal kregen, waar
je niet eens het bruidspaar kon zien.” Noem je dat verbondenheid?’
Galip bekeek de baard van Osman die van verontwaardiging trilde, zijn ogen
die je doordringend aankeken en lange haren, en huiverde opnieuw.
‘Je overdrijft het een beetje. Ook al doet men zulke uitlatingen, verbondenheid
overwint het uiteindelijk. Als je een kringdans doet, armen over elkaars schouders
geklemd, terwijl iedereen op de noot van de muziek dezelfde beweging maakt,
dan gaat er iets warms door je heen, je wordt week van binnen en je voelt je één
met de mensen die je je leven lang kent.’
‘Je bedoelt: dat denken ze. Allemaal suggestie.’
‘Suggestie?’ vroeg Galip en knipperde met zijn ogen. De rimpels op zijn wangen en voorhoofd als gevolg van overmatig roken en drinken gaven zijn gezicht
een getergde uitdrukking, vooral wanneer hij zijn wenkbrauwen optrok en zijn
stem verhief om zijn argumenten kracht bij te zetten. Soms bleef hij hakkelen, op
zoek naar een geschikt woord om zijn gedachten weer te geven. Door de onverzettelijkheid van Osman begon hij hoe langer hoe meer de kluts kwijt te raken.
‘Ik laat me in Bozkaya alleen zien als ik iets nodig heb. Je zult me daar niet aantreffen omdat ik er een praatje wil maken of een bezoekje wil afleggen, of om naar
de moskee te gaan, want ik bid liever hier, zonder tussenkomst van een gebedsruimte die door mensenhand gemaakt is en zonder een imam.’
‘Waarom ben je zo onverzoenlijk?’ vroeg Galip.
‘Ik zal het je vertellen. Ik heb een keer zitten fantaseren hoe het me op zo’n
bruiloft zou vergaan. De schrik sloeg me om het hart. Ik zou in godsnaam niet weten hoe ik een feestzaal moest binnenlopen, hoe ik mensen moest begroeten en
een praatje moest maken; ik zou niet eens een cadeau voor de bruid en bruidegom
kunnen bedenken. Ik zou me net zo verloren voelen als mensen, zoals jij nu,
hier in mijn hol. Een solitair leven zoals ik hier leid, jaagt normale, gesettelde
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mensen angst aan, maar ik verzeker je: het leven daar beneden jaagt me des te
meer angst aan.’
‘Wat beangstigt je precies?’
‘Wat me beangstigt is dat mensen zich niet meer kunnen onttrekken aan de
regels, gewoonten en gebruiken die ze hebben bedacht om de boel bij elkaar te
houden of gehechter aan elkaar te raken. Voordat je iets doet of gaat zeggen, vraag
je je immers af: Wat zal men ervan vinden? Zal ik iemand kwetsen of boos maken?

Er reed een tractor voorbij, die te herkennen was aan de dicht bij elkaar staande
koplampen en het geluid dat de kennelijk lege oplegger op het slecht onderhouden asfalt maakte. Er moest een vrouw in de oplegger zitten, want in de duisternis
golfde een witte hoofddoek door de wind. De chauffeur moest met zijn gezin van
een bezoek in Bozkaya onderweg zijn naar huis.
‘Vanmiddag heeft de bruiloftsstoet hier halt gehouden,’ zei Osman. ‘Ik heb alleen al twintig auto’s geteld met Duitse kentekens; in totaal waren er meer dan
dertig. De bruiloftsgasten zijn uitgestapt en hebben daar op de parkeerplaats een
kringdans gedaan. Mehmet stond aan het hoofd van de kring. Hij had een grote
fles rakı bij zich. “Ik heb diep in de buidel getast,” riep hij, terwijl de fles van
mond tot mond ging, en de bruiloft was nog niet eens begonnen. “Alleen al de
bruiloft heeft me achthonderd Duitse marken gekost. Ik wil dat iedereen genoeg
te eten en drinken krijgt.” Nu vraag ik je: Hij verdient daar in Duitsland goed,
hij heeft een mooi huis laten bouwen. Hij helpt zijn familie en vrienden, is alom
geliefd en gerespecteerd, maar is hij gelukkig? Nou, mooi niet! Hij heeft zoveel
hoge verwachtingen gewekt dat hij doodsbang is die niet waar te kunnen maken.
Elke dag voelt hij de angst dat hij een keer die hulpvaardigheid niet meer kan
opbrengen en dat mensen hem de rug toekeren. Dan leef je toch echt in een onzichtbare gevangenis?’
Het vurige pleidooi van Osman scheen indruk op Galip te hebben gemaakt.
Voor het eerst was hij niet jaloers op Mehmet en de schroom om hem te ontmoeten leek af te nemen. Ook voor het eerst ontbrak de behoefte, ja de drang, om zichzelf en anderen te overtuigen van de aannames waarin hij op een krampachtige
manier probeerde te geloven. Dit gaf hem serene rust, die hij niet eerder had gehad. Het waaide aangenaam op het plateau en het leek erop dat het stadje daar
beneden zich ontworstelde aan personen die een stempel op zijn leven hadden
gedrukt, en loskwam van de herinneringen waarbinnen hij zich gevangen voelde.
En voor het eerste besefte hij dat hij Bozkaya op een andere manier, op afstand,
lief kon hebben.
‘Intussen zullen de goudstukken en de markbiljetten al aan de jurk van de
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web van geboden en verboden!
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Je zult het toch ook beamen: dit is een regelrechte gevangenis, een onzichtbaar
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bruid opgehangen zijn,’ zei Galip bedachtzaam, alsof hij tegen zichzelf praatte.
‘Nu zijn ze vast een kringdans aan het doen; iemand met een rood doekje in zijn
rechterhand leidt de kring. Steeds meer feestgangers sluiten zich erbij aan en de
kring lijkt steeds meer op een meanderende rivier, want de dansende menigte
past niet langer in de danspiste, ze baant zich een weg tussen de tafels naar de uitgang en komt weer terug. En de muziek zwelt verder aan.’
Galip zweeg. Uit zijn toon viel niet op te maken of het een weemoedige uit-
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barsting van hem was of een nuchtere, kritische constatering. Hij stond op, nam
afscheid van Osman en stapte in zijn vrachtwagen.

iv
Hij draaide de contactsleutel half om, zodat de stroomvoorziening vanuit de accu
tot stand kwam, maar startte de motor niet. Het dashboard werd verlicht en uit de
geïnstalleerde cassetterecorder, een cadeau van zijn broers uit Duitsland, steeg
een droevige melodie op. Hij streelde een groene amulet die aan de achteruitkijkspiegel hing. Erop stond in Arabisch schrift de beginzin van een gebed voor de
bescherming van vrachtwagens en hun bestuurders. Daarnaast hing een afbeelding van het boze oog, van blauw glas, met daaronder een in de wereld van vrachtwagenchauffeurs populair gezegde: mijn leed onderga ik, mijn liefde beleef ik.
Hij sloot zijn ogen en genoot van de muziek. Kurt Osman zat nog steeds in dezelfde houding, onbeweeglijk, alsof hij de bewogen redevoering van zojuist nooit
had gehouden, en het leek alsof hij zich weer in zijn wereld had teruggetrokken,
waarvan hij Galip een glimp had laten zien.
Galip startte de motor opnieuw en reed de weg op, richting Bozkaya.
Welk een wonderlijke en meeslepende bekoring gaat er uit van het beroep van
vrachtwagenchauffeur! Het landschap, overweldigend met zijn groene weelderigheid, imponerend met zijn bergkammen, besneeuwde toppen, zijn onstuimige
rivieren die met ongekende kracht bergafwaarts stromen om in eentonige, uitgestrekte vlaktes tot bedaren te komen, maar hun woeste kracht nog altijd behouden, het gaat aan je voorbij, terwijl je elk ogenblik met intens genot beleeft... Je
bent heer en meester op de verlaten wegen; hoog in de chauffeurcabine kijk je
neer op de auto’s die je passeren; je weet dat je het ze knap lastig kunt maken door
ze geen voorrang te verlenen of ’s nachts met je koplampen te verblinden. Wanneer je wilt eten, houd je halt bij een benzinepomp, waar je je collega-chauffeurs
ontmoet, maar je kunt ook stoppen, zomaar langs de kant van de weg; en wanneer
de duisternis valt en je door slaap wordt overmand, kruip je in je slaapzak. Je
wordt met de eerste stralen van de zon wakker, snuift de geur op van dennen-
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bomen, hoort bijen zoemen, zet in je eenpitter thee op, eet het brood dat je belegd
hebt met bosuien en rucola, en begeeft je weer op weg. Je bent altijd onderweg, of
je naar Bozkaya gaat of van Bozkaya komt, en je bent blij dat je niet veroordeeld
bent tot het soort leven dat Kurt Osman op zijn benzinepomp leidt, maar ook niet
tot het leven in Bozkaya dat je zo haat. Je bent steeds onderweg. Als je Bozkaya
mist, ga je er naartoe, en als je er genoeg van hebt, wacht je niet tot de curators je
weer de stad uit jagen... Nee, je gaat weg omdat je weer verlangt naar uitgestrekte

* Bozkaya is een fictieve, kleine nederzetting in Centraal-Anatolië en het centrum van het
gelijknamige district waar enkele tientallen dorpen onder vallen. In de jaren zeventig
waarin het verhaal zich afspeelt, trok de migratie naar Duitsland en andere West-Europese
landen sterk aan. De landbouw en de kleinschalige industrie in en om Bozkaya zijn niet in
staat gebleken om de groeiende werkloosheid op te vangen.
** Almancı (enkelvoud) betekent letterlijk: Duitslandganger. Dit woord wordt gebruikt om
gastarbeiders in Duitsland (en andere West-Europese landen) mee aan te duiden.
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Voor het eerst sinds jaren voelde hij zich bevrijd.
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vlakte, dennenbossen, bergketens.
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Wout van Bekkum Tussen heilig en profaan
De dichter Juda Halevi
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In 1974 ontving ik als derdejaarsstudent Semitische Talen aan de Rijksuniversiteit
in Groningen van de hoogleraar J. H. Hospers een boekje met de intrigerende titel
Al Choezari. Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte
godsdienst, van Jehoeda Hallevi. De namen van de uitgever en de serie waren minstens zo exotisch: Scriptorium, een reeks van eeuwige geschriften. Professor Hospers
bood daarin een selectie van dialogen uit dit boek die hij rechtstreeks uit het Arabisch had vertaald. Deze dialogen zijn onderdeel van een debat op gezag van de
koning der Chazaren tussen een christelijke en een islamitische geleerde, een filosoof en een rabbijn. De uitkomst van het debat zou hebben geleid tot de bekering
van de Chazaren tot het jodendom, maar historisch bewijs hiervoor is nauwelijks
aanwezig. Ik voel me nog steeds zeer vereerd met dit geschenk en leerde op deze
manier dat het weggeven van een eigen boek aan een student een indruk voor het
leven kan achterlaten. Ik wist toen nog niet dat deze aangename kennismaking
met Juda Halevi (zoals zijn naam doorgaans wordt geschreven) grote betekenis
zou behouden voor mijn studie van de middeleeuws-Hebreeuwse poëzie, in het
bijzonder de liturgische dichtkunst van de synagoge.
Juda Halevi was niet alleen een vooraanstaand arts, theoloog, filosoof en zakenman, maar werd vooral bekend als de grootste dichter in de Joodse literatuurgeschiedenis. Hij werd geboren in Toledo omstreeks 1075 en is gestorven in Jeruzalem in 1141. Zijn biografie heeft alle kenmerken van een Arabisch sprekende,
voornamelijk moslimse omgeving zoals die al enkele eeuwen bestond in wat toen
al-Andalus werd genoemd, moslim-Spanje. Spanje in die dagen was veel meer gericht op Noord-Afrika en de rest van de islamitische wereld dan op Europa. Halevi
maakte in cultureel en intellectueel opzicht deel uit van een Joods-Arabische elite
en zijn leven zou zich langs tamelijk voorspelbare lijnen hebben ontwikkeld,
ware het niet dat hij besloot te vertrekken naar het oude land Israël, het Palestina
van de kruisvaarders. Na veel discussie met zijn familie en vrienden nam hij in de
zomer van 1140 de boot naar Alexandrië, waar hij als publieke figuur gastvrij werd
onthaald. Daarna trok hij naar Cairo, waar de leiders van de Joodse gemeenschap
hem met veel respect bejegenden. Pas in mei 1141 keerde hij terug naar de haven
van Alexandrië om per boot Palestina te bereiken, waarschijnlijk via Akko. De grote vraag is of Juda Halevi inderdaad Jeruzalem heeft bereikt. Een late traditie stelt
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dat hij in het zicht van de tempelberg één van zijn gedichten reciteerde, maar
door een paard van een van de kruisridders werd vertrapt. De legende van zijn gewelddadige dood voedt de gedachte dat Halevi concrete inhoud heeft willen geven aan zijn verlangen naar Jeruzalem te gaan om daar te knielen en de stenen van
de tempel te omarmen. In vele gedichten geeft hij uiting aan dit verlangen – de
volgende verzen zijn het bekendst:

Edom is geslagen, en ik in Arabische ketens vastzit? / Het lijkt me gemakkelijker om alle goedheid van Spanje te verlaten, / en kostbaarder om het stof van
de verwoeste tempel te aanschouwen.
Als Andalusische dichter bevindt Halevi zich in het ‘uiterste westen’ en bekent
hij dat zijn aandacht gericht is op het oosten, op Jeruzalem. Hij verwijst naar de
historische omstandigheid dat de stad onderdeel is van het Latijnse koninkrijk
(‘Edom’) dat als gevolg van de kruistochten is ontstaan, maar betrekt deze omstandigheid vooral op zichzelf: de dichter zit gevangen in zijn Arabische omgeving maar wil weg uit zijn comfortzone als uiting van een zeer persoonlijk ingevulde toewijding aan de verdwenen tempel van Jeruzalem. Dit is uitzonderlijk.
De dichter, zeker de liturgische dichter, ziet zichzelf doorgaans als de vertegenwoordiger van het Joodse volk en niet als individu. Halevi spreekt juist als individu. Ook in zijn dichtwerken die bestemd zijn voor de synagogedienst vinden
wij dezelfde persoonlijke, bijna intieme benadering:
Als ik maar een dienaar mag zijn van mijn God. Hij heeft mij gemaakt!
Vrienden mogen mij dan mijden, maar Hij brengt mij naderbij.
O Schepper en Voorziener! Aan u behoort mijn ziel en mijn lichaam.
U dringt door tot mijn verstand, U kunt mijn gedachten zien.
U omgeeft mij wanneer ik ga liggen en wanneer ik ga lopen.
Zet mijn hart ertoe om uw koninkrijk te dienen.
Zuiver mijn gedachten om u in uw pure goddelijkheid te leren kennen.
Wanneer ik pijn lijd, genees mij met uw mededogen.
Antwoord mij, o God, straf mij niet met stilzwijgen,
werf mij voor een tweede keer en zeg tegen uw dienaar: hier ben ik!
De nadruk van de dichter op deze letterlijke verklaring van gods-dienst heeft
weinig te maken met de bijbelse betekenis van de dienst aan God door offers of
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en beloofd heb nog onderhouden, / terwijl Zion nog steeds in de boei van
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Mijn hart is in het oosten, en ik ben in het uiterste westen. / Hoe kan ik nog
genieten van mijn eten; wat vind ik daar nog aan? / Hoe zal ik wat ik gezworen
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rituelen uit naam van het volk van Israël. Ook lijkt Halevi voorbij te gaan aan de
uitleg van de rabbijnen die in de dienst aan God een sterk ethisch verband zoeken
met de dienst van de mens aan de medemens, de naastenliefde. Het gaat hem om
de bijzondere wensen en noden van de individuele dienaar van God die klem zit
tussen het tijdelijke en het eeuwige. De inhoud van dit gedicht verwijst niet naar
Joodse, maar naar islamitische opvattingen. De term en ook naam ‘Abdallah, in het
Hebreeuws ‘eved of ‘oved wat ‘slaaf ’ of ‘dienaar’ betekent, wordt betrokken op de
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vrome of toegewijde man, de man die alles over heeft voor de ware overgave aan
God. Dit is de betekenis van het Arabische woord islam.
In de afkeer van wereldse zaken en de toenadering tot God, klinken islamitische opvattingen door, maar dat neemt niet weg dat Halevi hoort tot een lange
traditie van Hebreeuwse hymnen die sinds de vierde eeuw in de vaste gebedstekst
van de synagoge zijn opgenomen. De oudste literaire bronnen, zoals het Mesopotamische Gilgamesj-epos, geven aan dat muziek en gezang, en daarmee tegelijkertijd dichtkunst, middelen bij uitstek waren om de goden te eren. De Hebreeuwse
Bijbel bevat een psalmenboek en een reeks losse dichtwerken, zoals het Lied aan
de Rietzee (Exodus 15) of het Lied van Deborah (Rechters 5), waarin de oudste vormen van Hebreeuwse dichtkunst bewaard zijn gebleven. Na de val van Jeruzalem
en de verwoesting van de tempel in de eerste eeuw, bleef in de verspreide Joodse
gemeenschappen alleen de synagoge over als plaats van samenkomst en voorlezing. De rabbijnen hielden zich voornamelijk bezig met de uitleg van bijbelse regelgeving voor het behoud van Joods leven, maar in hun hoofdwerk, de Talmoed,
zijn enkele overblijfselen van poëzie te vinden. De volgende zes regels beschrijven
de uiterlijke kenmerken van de heilige ark die in de tempel van Jeruzalem de
aanwezigheid van God op aarde symboliseerde:
Verheug u, verheug u, acaciahout! / Zweef voort in uw grote pracht, / overtrokken met gouden weefsels, / geprezen in het heiligste deel van het paleis, / met
kostbare sieraden uitgedost, / omgeven door twee Cherubijnen.
Deze versregels stammen uit de Byzantijnse periode, de bloeitijd van synagogale
poëzie. Kalir en Jannai zijn de twee grootste namen van zesde-eeuwse dichters en
hebben ieder een kleine duizend composities nagelaten. Doorgaans sluiten deze
verzen aan bij de thema’s van Bijbel en rabbijnse literatuur, maar soms levert
Jannai kritiek op de heersende macht van christelijk Byzantium:
God! Zwijg niet, zo onze mond zwijgt om Edom te straffen, dat zal Edoms deel
zijn. / Eeuwige strijd, brutaliteit, laat het voorbijgaan, Heer, U bevecht en oordeelt. Laat ze afdalen in de afgrond, zij zullen recht kennen, U strekt een lans
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uit tegen Tyrus en Sidon. / Honger wordt naar hen gezonden, voedsel voor het
vuur zullen ze zijn, / maar ons geschreeuw zult U horen, zoals U liet weten aan
Obadja in een visioen.
In een combinatie van dichterlijke aanpassingen van bijbelcitaten en eigen bewoordingen, velt Jannai een hard oordeel over de anti-Joodse politiek van de Byzantijnse keizers en de Byzantijnse Kerk. Ook Jannai bedient zich van de bijbelse

om te laten zien dat Halevi zich eeuwen later baseert op hetzelfde bijbelse repertoire. Juist in Andalusië vond men het van groot belang dat poëtisch Hebreeuws
zich aan de taal van de Bijbel conformeerde. Hier speelt wederom de invloed van
de islam een grote rol, want binnen de islam ziet men de Koran als ontastbaar.
Halevi weet zijn taalvirtuositeit in het kader van correcte Hebreeuwse grammatica tot grote hoogten te brengen, in zijn religieuze poëzie maar ook in zijn
wereldse verzen. De grote thema’s van zijn seculiere poëzie volgen de in Arabische
dichtkunst populaire hoofdthema’s: natuur, wijn en liefde. Het wekt misschien
enige verbazing dat ook Andalusisch-Joodse dichters zich toelegden op profane
onderwerpen, maar hiermee lieten zij zien dat zij in hun kunstzinnigheid niet
onder wilden doen voor hun Arabische collega’s. Tegelijkertijd is dit een bewijs
van hun acculturatie als joden binnen een Arabische samenleving, een spannend
en complex gegeven. Dit roept namelijk vragen op over de begrenzing van hun
Joodse identiteit ten opzichte van anderen. Ook al volgden ze conventies en thema’s van de Arabische dichters na, de taal waarin zij dat deden was Hebreeuws,
wat een bepaalde mate van originaliteit in de thematische beschrijving garandeerde. In het bijzonder vallen de ‘tuinverzen’ op, soms op zichzelf staand en soms
verbonden met een vergelijking of overgang naar een persoon, zoals in deze
versregels over de lente:
De aarde kleedt zichzelf met wit marmer en fijn weefsel;
de aarde legt gouden brokaat in de beddingen.
Ieder ingezaaid veld langs de Nijl is aangelegd,
alsof de weidevelden van Gosen omgord zijn met de borstplaat [van de
hogepriester], ingelegd met kostbare stenen.
Een westenwind beweegt de bloemen, alsof zij buigen voor God en Hem
dankzeggen.
Zoals een geleerde buigt voor de koning, terwijl zijn mond spreekt,
[buig ik] voor Rabbi Nathan die glans verleent aan de Joodse gemeenschap
zoals de tuin van een paleis of het [versierde] huis van een bruidegom.
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Juda Halevi dat doet voor het kruisvaardersrijk. Dit is slechts een enkel voorbeeld
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benaming ‘Edom’ voor een op christendom gebaseerd keizerrijk, precies zoals
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Deze verzen schreef Halevi tijdens zijn verblijf in Cairo in het vroege voorjaar van
1141. Het tuinmotief is Arabisch, maar de vergelijkingen zijn bijbels: Gosen is het
land midden in Egypte waar de Israëlieten als slaven woonden volgens Genesis
45:10; de borstplaat van de hogepriester verwijst naar de twaalf stammen van
Israël die ieder vertegenwoordigd waren in een kostbare steen volgens Exodus
28:15-21. De geleerde die door Halevi wordt geëerd is Nathan ben Samuel, secretaris van de Joodse gemeenschap van Cairo.

|
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Een tweede citaat is ontleend aan Halevi’s beroemde gedicht voor iemand die
hij Izak de Wees noemt. In deze regels koppelt hij het motief van de natuur aan
beschrijvingen van de liefde en de wijn:
De aarde is een jong meisje dat gisteren nog de regens van de winter en de wolken opzoog. / Of was zij een bruid, opgesloten in de winter in zielsverlangen
naar momenten van liefde? / Zij verlangde naar de aankomst van haar geliefde
tot de komst van de zomer, en zij vond troost in dit verlangen. / In de bekleding van de tuin met fijn goud en weefsel van marmer is zij als een charmante
dame, trots op haar kleren en op zichzelf. / Haar bloemen zijn prachtig zodat ik
denk dat zij vanuit de hemelsterren is geplukt. / Met wijn in onze hand zoeken
wij de schaduw rondom de tuin die lacht als gevolg van het huilen van de
regen. / De wijn verheugt zich over tranen uit wolken – zij is sprankelend zoals
kristallen kralen aan een halsketting.
Halevi schreef ook lofzangen op de wijn, meestal met enige nadruk op de onvermoede gevaren van het drinken ervan:
Een boomgaard met bloemen, wij liepen daarin, met een beker wijn liepen wij
rond in de ochtend, / fonkelend heldere wijn, koud als sneeuw in de hand,
maar gloeiend van binnen, / uit een aarden kruik wordt zij gegoten als de opkomst van de zon, een kostbare beker als zij daarin is.
Van de dichterlijke beschrijvingen van wijn is het een kleine stap naar de wijnschenker – ook hij verdient een lyrische lofzang die bij Halevi en andere dichters
leidt tot een homo-erotisch effect. In latere tijden probeerde men deze gedichten
goed te praten door daaraan alleen figuurlijke of symbolische betekenis te geven.
Toch lijkt het erop dat het niet alleen bij de suggestie van mannenliefde is gebleven
– natuurlijk kwamen mannenrelaties voor. Niettemin zijn de metaforen in algemeen gebruik, zoals Halevi bewijst:
Konden mijn ogen maar rozen en lelies plukken die ik vind op jouw gezicht!
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De dichter doelt hier op de blozende jonge wijnschenker die bij hem in de smaak
valt. Het liefste zou hij hem een kus willen geven. De rozen verwijzen naar de rode wangen, witte lelies zijn een metafoor voor de witte tanden. Deze vergelijkingen komen tientallen keren voor in Hebreeuwse en Arabische verzen, waarin de
dichter zich voor de geliefde of liefhebber uitgeeft met groot gevoel voor dramatiek. Halevi gaat verder in zijn verweving van puur Arabische motieven met dit
thema. Al in pre-islamitische gedichten wordt het verlies van een geliefde breed

geen probleem om midden in een dichtwerk om te schakelen van liefdesvers naar
degene aan wie zijn poëzie is opgedragen:
Wat is er toch met mij dat ik de grond bevochtig met mijn tranen en de aarde
doorweek, land dat niet is ingezaaid? / Ik liep langs de verblijfplaats van mijn
jongen om te vragen waarheen hij was vertrokken, maar ik vraag niet wie mijn
hart gestolen heeft. / Ik omarm de restanten van de plek waar mijn geliefde was
in bitter weeklagen. / Ik huil om deze verlatenheid, terwijl wat overbleef met
mijn hartstocht meehuilt. / Hij is vertrokken, dwars door de stukken van mijn
gebroken hart, terwijl ik mij een weg baan dwars door de gebroken resten van
zijn verblijf... Antwoord krijg ik niet, niet voor mijn jongens volgt een oordeel,
maar mijn geweld en geklaag leg ik voor aan de meester(s) van het hart: / hij die
de religieuze traditie heeft verstevigd en tot het uiterste gaat in rechtvaardigheid, ook al zal hij mijn vraag niet begrijpen. / Dat is Rabbi Juda [Ibn Gijjat],
die de geheimen van de Leer doorgrondt, befaamd om zijn ondersteuning,
voor hem is mijn lofzang.
Deze profane verzen zijn in prachtig Hebreeuws gecomponeerd, midden in een
land en cultuur waaruit Halevi wilde ontsnappen, naar wat lijkt op een heilige
pelgrimage als een bewust gezochte afsluiting van zijn leven in de nabijheid van
de verwoeste tempel van Jeruzalem. Daaraan wijdde hij woorden die eeuwenlang
in Joodse gemeenschappen overal ter wereld hebben geklonken:
Zion, vraag jij niet naar het welzijn van jouw gevangenen, / die jouw welzijn
zoeken, overgebleven van jouw kudde? / Uit west en oost, uit noord en zuid,
van ver en dichtbij komt de vredesgroet, / neem die van elke zijde in ontvangst:
de groet van de gevangene van verlangen / die tranen plengt zoals dauwdruppels op de berg Hermon – hij wil ze laten vallen op jouw heuvels. / Zoals een
jakhals beklaag ik jouw ontberingen, / maar wanneer ik droom over terugkeer
uit gevangenschap, ben ik als een lier voor jouw liederen.

|

den die hij of zij heeft achtergelaten in het opgebroken kamp. Voor Halevi is het
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uitgemeten. De dichter kan alleen nog maar de sporen van de geliefde terugvin-
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Les Murray Romeins diatreetglas
Vertaald door Maarten Elzinga
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*
Polijst rondom op gelijkmatige afstand binnen een luchtlaag
tussen de binnenste en de buitenste huid van een glazen beker,
waarbij je slechts hier en daar een dunne stut uitspaart.
Pauzeer, en bewerk in hetzelfde atoom na atoom eroderende
tempo de buitenste schaal tot een fijn filigraan
van ringen, of gebladerte, of een gespierd Elysium...
Dat één rukje, één misser een jaar werk kon verprutsen
en je een goeie job of je bijzit riskeerde, zorgde allicht
voor traag poeder en een gestage vijl. Alleen de bekers waren nobel.
Ze werden vervaardigd door plebs, dobbelaars, immigranten,
lui die bij vissoep in de taveerne zwetsten in het Vulgaat.
De allereerste was misschien bedoeld als een stunt, of als
de slimme zet waarmee een slaaf op vrijheid gokte. Of als grapje
in het uitgaansleven: een roemer die geen zatlap vast kon houden
of neerzetten, aangezien er geen voet onder zat;
een wonder van ondermijning, een glazen vat zo kostbaar
dat het Romeinse ernst opriep, bloedige beledigingen en veten,
mocht je het zonder gepast decorum willen beroeren.
Weinig kans dat de beker waarop de Thraciër Lycurgus
door amoureuze ranken wordt gewurgd omdat hij Bacchus
had beledigd, een ouderwets bacchanaal zou hebben overleefd.
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Glasbloemen van Harvard, monachaal gepriegel, een opgepord
chromosoom om vleugels aan een paard te kweken (iets wat zij ook
zouden hebben gedaan), de beweegbare ivoren draken in een drakenbal
van Cathay – het onmogelijke is een passie: waarom doen we het anders?
Sommige mensen, zelfs al hadden ze de keus, zouden nog liever
met metaforen werken dan ze zelf te moeten leven in de maatschappij.

deze fabrieksprodukten van de gothic scene van Rome: met de hand
getransfigureerde kommen die te broos zijn om te breken.
Enkele exemplaren, tot ver voorbij de Rijn verscheept bij wijze
van beschavingsmissie, hebben de tijd intact en onbeschadigd
getrotseerd, anderhalf millennium langer dan de trompetten (toespeling,
toe-toespeling) van de arena. Dat is Romes hardste rots.

|

en ribbenkasten van die ambachtslieden, kan hun handwerk
evenaren, qua adeldom of zachte kracht. Zij gaven de ah’s aan agape,
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Maar niets, sinds brille zich nestelde in de duimen
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Koning Lycurgus gewurgd door wijnranken, op de ‘Lycurgusbeker’ van diatreetglas
(vierde eeuw na Chr.) in het British Museum.

LITER 78 (binnenw)_Opmaak 1 15-06-15 08:50 Pagina 49

Maarten Elzinga Te broos om te breken
Over Murrays ‘Romeins diatreetglas’

equivalent: ‘Romeins diatreetglas’. ‘Romeinse kooibekers’: zo zou de letterlijke
vertaling uit het Engels kunnen luiden. Een niet erg tot de verbeelding sprekende
benaming, voor glazen bekers die, in de woorden van Murray, zijn ‘omringd door
een fijn filigraan / van ringen of gebladerte’.
‘Diatreetglas’ staat niet eens in de dikke Van Dale, maar werd door Nederlandse archeologen overgenomen uit het Duits (Diatretglas). De kwalificatie ‘diatreet’
komt van het Griekse diatreton: ‘doorbroken’ of ‘doorboord’. Het gaat om een
merkwaardig soort glazen bekers, waarvan niet meer dan een stuk of vijftig exemplaren bekend zijn. Daarvan is slechts een handvol intact bewaard gebleven; in de
meeste gevallen gaat het om kleinere, soms minuscule fragmenten.
Kenmerkend voor diatreetbekers is de dubbelwandigheid: de binnenste wand
(‘huid’, schrijft Murray) is omringd door een glazen netwerk dat slechts hier en
daar door onopvallende verbindingsstukjes (‘dunne stutten’) met de eigenlijke
schaal is verbonden. De vroegste diatreetbekers dateren van de eerste eeuw na
Christus, maar de meeste, zoals de zogenaamde ‘Lycurgusbeker’ in het British
Museum [zie illustratie], stammen uit de vierde eeuw, met name uit de regeringsperiode van keizer Constantijn (308-337). Constantijn, de eerste Romeinse keizer
die de christenen welgezind was, zetelde van 308 tot 316 in de Gallische hoofstad
Trier, en het is niet onwaarschijnlijk dat zich daar ook een werkplaats bevond
waar dit soort glaswerk werd vervaardigd, gezien het relatief grote aantal archeologische vondsten in de Duitse Rijnlanden. Opmerkelijk is echter dat er ook
diatreetbekers zijn gevonden in excentrisch gelegen delen van het Romeinse Rijk,
zoals België (Tongeren), Hongarije en Kroatië, en zelfs tot ver daarbuiten, onder
andere (een volledig gaaf exemplaar) in de buurt van de Afghaanse hoofdstad
Kabul (Bagram).
Diatreetbekers worden wel beschouwd als de grootste triomf van de Romeinse
glaskunst. Ze moeten extreem kostbaar zijn geweest, en de Constantinische wetgeving bevatte een aparte clausule over de hoogte van de eventuele schadevergoeding wanneer je zo’n glas uit je fikken liet vallen – ongetwijfeld een astronomisch
bedrag. De glasslijpers, degenen die de buitenste wand bewerkten en polijstten,
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logische term die de gemiddelde leek nauwelijks meer zegt dan het Nederlandse
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De Engelse titel van Murrays gedicht, ‘Roman Cage-cups’, is een officiële archeo-
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genoten een bijzondere status: ze hoefden bijvoorbeeld geen belasting te betalen
over hun inkomsten.
Sinds het midden van de twintigste eeuw heeft een keur van internationale
wetenschappers zich gebogen over de vraag hoe deze bekers nu eigenlijk werden
gemaakt. De meningen en vermoedens lopen echter nog altijd op bijna alle punten uiteen, ondanks de sindsdien bijeengebrachte gegevens over de vindplaatsen
(bijvoorbeeld als bijgift in sarcofagen), de (schaarse) verwijzingen in Romeinse
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teksten, de technisch-ambachtelijke aspecten van het fabricageproces, en ondanks
microscopisch onderzoek naar sporen van bewerking (krasjes, naden, groeven)
en uitvoerige chemische analyse (op nano-niveau) van de samenstelling van het
glas.
Evenmin bestaat er zekerheid over de functie van dit zeldzame glaswerk: wijnbeker, te gebruiken bij bacchantische rituelen (of gewoon op seculiere feestjes
van de gegoede burgerij)? Of olielamp, in dat geval eveneens wellicht bedoeld als
liturgisch vaatwerk?
Zelfs de wijze waarop de beide schalen van een diatreetbeker met elkaar zijn
verbonden, is tot op heden onderwerp van een levendige discussie. Er zijn grofweg twee scholen, twee visies, die geen van beide alle opgeroepen vragen kunnen
beantwoorden. Volgens de nieuwste, onder andere door Rosemarie Lierke goed
beargumenteerde visie, werden de binnenste en buitenste beker samen in één mal
gegoten. In die gietvorm waren ze echter al van elkaar gescheiden, door een geperforeerde gipslaag die na afkoeling van het glas voorzichtig kon worden verwijderd. Op de plekken waar het gips was geperforeerd, bleven dan vanzelf de genoemde glazen ‘stutten’ over. Volgens een andere theorie, die ouder is, maar nog
steeds aanhangers kent en ook door Les Murray in de eerste strofe van zijn gedicht
wordt gevolgd, bestond de ruwe vorm uit een circa tien centimeter dikke wand
die behoedzaam werd ‘uitgeslepen’. In beide gevallen vergde de bewerking, het
bijslijpen en doorboren van de buitenste glaswand, hoe dan ook maanden en
inderdaad misschien wel ‘een jaar werk’ (Murray, regel 7) – van een uitzonderlijk
vaardige, gespecialiseerde handwerker of kunstenaar.
Volgens Murrays biograaf-tot-zover, Peter Alexander, werkte Murray uitgerekend
aan dit gedicht toen hij in 1985 met zijn gezin verhuisde van Sydney (Chatwood)
naar de boerderij waar hij was opgegroeid, in Bunyah. Zodra hij daar was gesetteld schreef hij een hele reeks voornamelijk autobiografisch getinte, door het
decor van zijn jeugd geïnspireerde gedichten, die samen met ‘Roman Cage-cups’
werden gebundeld in The Daylight Moon (1987), een van de onbetwiste hoogtepunten van zijn oeuvre. De daglichtmaan, dat betekent voor Murray zoveel als: het
omfloerste licht van de droom, dat zich in de dichterlijke inspiratie verbindt met
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het heldere daglicht van het wakkere bewustzijn, en met de ritmische, pneumatische kracht van het lichaam.
Voor de samenstelling van mijn bloemlezingen heb ik Murrays oeuvre uiteraard in zijn geheel meermalen doorgeploegd en -gebladerd, en in mijn exemplaar
van de Collected Poems vond ik bij ‘Roman Cage-cups’ zowaar sporen van naarstige
studie, aantekeningen en opgezochte woordjes in de marge, maar daar kon ik me
eerlijk gezegd niets meer van herinneren. Ik denk dat ik er weinig van snapte. In-

dien volkomen on-Australisch onderwerp, moet ik hebben gedacht, en het terzijde hebben geschoven, de voorkeur gevend aan iets toegankelijkere gedichten uit
The Daylight Moon, zoals ‘De slaapveranda’, ‘Poëzie en religie’ en ‘Zuigeling tussen
rundvee’. Pas bij het doornemen van de The best 100 Poems of Les Murray (2012), op
zoek naar over het hoofd geziene pareltjes voor dit Liter-nummer, stuitte ik andermaal op ‘Roman Cage-cups’, een van de weinige gedichten uit het vroege werk
die blijkbaar wel tot de best 100 behoorden maar niet waren opgenomen in mijn
bloemlezing De planken kathedraal.
Wie heeft er nu behoefte aan een gedicht over ‘Romeins Diatreetglas’? Poëzie,
zeker die van Les Murray, is toch al zo’n uitputtende aangelegenheid! Trouwens,
toen ik Murray halverwege de vertaling belde en hem meedeelde met welk
‘oeroud’ gedicht ik me bezighield, luidde zijn reactie: ‘Really? I wonder whether
that one still works.’ ‘I’m sure it does,’ stelde ik hem gerust. Het kost enige moeite, maar daar krijg je wel iets voor terug!
Zoals gezegd beschrijft Murray in de eerste twee strofen de verschillende fasen
waaruit het werk van de diatreetglasslijper vermoedelijk bestond: de scheiding
van de beide wanden, en de bewerking van de buitenste schaal. ‘Een gespierd
Elysium’ is een metonymische beschrijving van het soort scènes dat ook op de
Lycurgusbeker is afgebeeld: de gespierde gestalten van Lycurgus en de wijngod
Bacchus (oftewel Dionysios) te midden van een ogenschijnlijk paradijselijke
vegetatie.
Goed gereedschap en een traag, bedachtzaam werktempo waren voor de glasslijpers uiteraard cruciaal, zoals Murray in de derde strofe aannemelijk maakt. Bij
het slijpen werd een soort ‘poeder’ gebruikt, al dan niet aangelegd tot een papje
(‘paste’, schrijft Murray), dat ervoor zorgde dat de druk van de polijstvijl gelijkmatig werd overgebracht op het glas, zonder scherpe sporen achter te laten. De
bekers waren min of meer ‘aristocratische’ voorwerpen, terwijl de makers afkomstig waren uit de laagste kasten van de Romeinse samenleving.

|

te trekken. Wie heeft er nou zin om een gedicht te lezen over zo’n bizar en boven-
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dertijd, 1997, had je nog geen Wikipedia om even snel een paar steekwoorden na
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Misschien was de eerste diatreetglasbeker een huzarenstukje van een ijverige
slaaf geweest, die hoopte dat zijn meester hem als beloning voor z’n monnikenwerk vrij zou laten, speculeert Murray. Of misschien was het een practical joke (not
very likely, Les!): wie echt lazarus was, zou zo’n breekbare beker niet durven vastpakken, en anders niet kunnen neerzetten. Sommige exemplaren hebben inderdaad geen voet, zodat ze dadelijk zouden omvallen. (De wetenschap biedt een
andere verklaring voor het ontbreken van een voet: deze ‘bekers’ zouden eigenlijk
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lampen zijn geweest; ze stonden niet, maar hingen aan een metalen band die de
bovenrand van de kelk omklemde.) En de onverlaat die, op bezoek bij de eigenaar
van een diatreetglas, ongevraagd ook maar zijn hand zou uitstrekken naar dat gekoesterde kleinood, kon ongetwijfeld rekenen op een woede-uitbarsting of, erger
nog, op de wellicht typisch ‘Romeinse’ manier om ruzies op te lossen.
In de zesde van de twaalf strofen noemt Murray de Lycurgusbeker als voorbeeld. Op de buitenwand van dit glas is een tafereel afgebeeld uit een van de
mythen rond de Thracische koning Lycurgus. Deze stond (net als Murray zelf ) bekend als een opvliegende, dwarse man, en toen hij zich hardnekkig verzette tegen
de indertijd gloednieuwe, uitheemse cultus rond de god van de wijn, werd hij
daarvoor door Bacchus met de dood bestraft. In één versie van dit verhaal valt
Lycurgus in een vlaag van waanzin een begeleidster van Bacchus aan, de maenade
Ambrosia. Zoals op de beker te zien is, wreekt de god zich door Ambrosia te veranderen in een wilde wingerd die de koning met haar ranken wurgt. Misschien
hoorde de beker inderdaad tot het vaatwerk van een laat-Romeinse Dionysostempel, maar een beetje stevig bacchanaal zou hij natuurlijk niet hebben overleefd!
In de zevende en achtste strofe noemt Murray vier andere vormen van kunstnijverheid die elke verbeelding tarten. De ‘glasbloemen van Harvard’ verwijzen
naar de verbluffend natuurgetrouwe glazen imitaties die de Tsjechische (Boheemse) glaskunstenaars vader en zoon Blaschka aan het eind van de negentiende eeuw
vervaardigden in opdracht van het Botanische Museum van Harvard. ‘Monachaal
gepriegel’ slaat natuurlijk op de middeleeuwse, veelal door monniken vervaardigde en verluchte handschriften. Het derde voorbeeld is een vorm van medische
kunst: genetische manipulatie van chromosomen. Over het vierde, ‘beweegbare
ivoren draken in een drakenbal van Cathay’, kon Murrays Duitse vertaalster
Margitt Lehbert me opheldering verschaffen: in een Berlijnse galerie heeft ze zo’n
Chinese bal (Cathay is de Tartaarse naam voor China) met eigen ogen gezien. Door
een raster van openingen in de buitenwand van de holle jade bal ontwaarde ze de
kleine draakjes die er los in zaten en die je zachtjes kon laten rammelen.
‘The impossible is a groove’, concludeert Murray uit deze uiteenlopende voorbeelden, en dat woordje, ‘groove’, is nu eens echt onvertaalbaar! ‘A groove’
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betekent hier zoveel als: een dwingende, obsessieve bezigheid, een uit de hand
gelopen hobby, én het plezier dat de amateur daaraan ontleent. Het gaat om het
soort liefhebberijen dat Murray in diverse essays heeft beschreven als een vorm
van wilde, (nog) niet tot echte Kunst uitgekristalliseerde poëzie. In die hoedanigheid – mogen we hieraan toevoegen – zijn het tevens de verre neefjes van een
echte ‘volgroeide religie’, zoals Murray zich uitdrukt in zijn fameuze gedicht
‘Poëzie en religie’.

foor kunnen zijn? Hoe zou je zo’n metafoor in de maatschappij kunnen realiseren? Een indirect antwoord op deze vraag vinden we pas in de laatste strofe. Maar
hoe dit ook zij, geen enkele van de genoemde voorbeelden, zo stelt Murray, kan
het nederige genie van de diatreetglasslijpers evenaren.
Agape, in de tiende strofe, is Grieks voor ‘liefdesmaal’, met name voor de
vroegchristelijke eucharistieviering. Er zijn weliswaar geen diatreetbekers met
christelijke motieven bekend, maar de bloeitijd van de Romeinse glaskunst valt
samen met de opkomst van het christendom, terwijl Dionysos van oudsher wordt
gezien als een antieke prefiguratie van Christus, onder andere vanwege zijn offerdood (hij werd verscheurd door de Titanen) en wonderbaarlijke wederopstanding.
Mijn vertaling ‘zij gaven de ah’s aan agape’ is een krakkemikkige weergave van
Murrays geniale woordspel, ‘they put the gape into agape’: zij creërden ‘de
gapingen in agape’, oftewel, misschien: de doorboringen van de liefdesbeker, de
open mond bij het aanschouwen van het wonder van de incarnatie?
Zoals gezegd werden diatreetglasbekers gemaakt door marginale handwerkers
in de context van een wellicht bohemienachtige subcultuur (‘de gothic scene van
Rome’). Toch werden ‘enkele exemplaren’ teruggevonden tot in de verste gebiedsdelen van het imperium. Ze doorstonden de tand des tijds een stuk beter dan andere elementen en parafernalia van het keizerrijk, zoals de beruchte gladiatorengevechten en andere wreedheden die onder luid trompetgeschal in de arena’s
werden vertoond. ‘Allude, allude’, laat Murray de trompetten toeteren: ‘toespeling,
toe-toespeling’! Weerloos, uiterst kwetsbaar, is alles wat van waarde is, maar ook:
‘te broos om te breken’! En de bekers worden nu ‘getransfigureerde kommen’
genoemd: een verwijzing naar de gedaanteverandering van Christus op de berg
Tabor. In een ruimere betekenis staat ‘transfiguratie’ voor ‘vergeestelijking’ of
‘omvorming tot iets hogers’.
‘Romes hardste rots’. Deze laatste metafoor verheft de diatreetbeker definitief
naar een ander, onstoffelijk, religieus niveau. En of de mond van de lezer nu – op
z’n laatst – openvalt of niet, het is hoog tijd om de mijne te sluiten. Murray zelf
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léven. Die toevoeging is lastig te duiden: waarvan zouden diatreetbekers de meta-
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Sommige mensen (dichters bijvoorbeeld?), zo vervolgt Murray in ‘Romeins
diatreetglas’, werken (of spelen) nu eenmaal liever met metaforen dan dat ze ze
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namelijk heeft een beetje een hekel aan dit soort quasi geleerd commentaar in
proza. Waarvan acte. Anderzijds pleegt onze grote Australische bard de moeilijkheidsgraad van zijn poëzie weleens uit het oog te verliezen... Hopelijk voelt de
argeloze lezer zich dus niet uit het lood geslagen door al deze achtergrondinformatie, maar juist op weg geholpen en aangespoord zich in het diepe te storten,
van de Poëzie zelf.
Lees dit gedicht vooral ook eens hardop, voor uzelf of een ander, en laat uw
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tong in de war brengen door Murrays lichtvoetig huppelende ritmen – geen Germaans stampende jamben, maar grillige, langgerekte guirlandes, rond een onzichtbare beker.
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Les Murray Een en ander over religie*
Vertaald door Dorien de Vries

wondering of diepste zingeving of iets dergelijks. Anderen ontkennen het bestaan
ervan volledig, al hebben ze daarbij volgens mij de menselijke ervaring en het
menselijk gedrag tegen zich. Hedendaagse religiestudenten en ook voorvechters
van ‘natuurlijke religieuze systemen’ beweren vaak dat alle religieuze activiteit
voortkomt uit de menselijke waarneming van phenomena, hetzij in de buitenwereld, hetzij in de mens zelf. Ze beschouwen die activiteit als een respons van de
mens op de schoonheid, de verschrikking, het mysterie of de incongruentie van
de wereld, of op een of andere innerlijke emotionele behoefte. De christen (en volgens mij ook de jood en de moslim, al zouden die zich anders uitdrukken) stelt
liever dat deze activiteit een respons is op de werking van Gods Geest in ons diepste wezen, een werking die zich meestal aan onze zintuiglijke waarneming onttrekt. Het vage verlangen om ‘de zin van alles’ te ontdekken, is mogelijk een kiem
van spiritualiteit en zou als zodanig moeten worden herkend en erkend.
Aangezien alle mensen overal ter wereld deze spirituele dimensie bezitten, dienen zij er op de een of andere manier iets mee te doen; een sacramenteel ingesteld
christen zou zeggen dat ze moet worden gevoed om zich verder te kunnen
ontwikkelen. De kerken hebben daar hun middelen voor, maar het voeden van die
spirituele dimensie kan ook op een verkeerde manier gebeuren, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Een goed voorbeeld daarvan zijn de mensenoffers van deze tijd.
Wacht eens even! Mensenoffers? Dat is toch een archaïsche gruwel die slechts
als marginaal verschijnsel alleen nog bij een paar derde wereldstammen voorkomt? De holocausten van de afgelopen eeuw kun je toch alleen mensenoffers
noemen in de meest figuurlijke zin van het woord? Er bestaat toch zeker onderscheid tussen het letterlijke en het figuurlijke? Dat kan wel zijn, maar ik ken geen
enkel onderscheid dat zo waterdicht is dat er geen bloed doorheen sijpelt. Wan* Oorspronkelijke titel: ‘Some Religious Stuff I Know about Australia’, in: The Shape of Belief,
red. Dorothy Harris, Doug Hynd en David Millikan (Homebush 1982).
Voor deze Liter-bijdrage werd de tekst, met toestemming van de auteur, aanzienlijk ingekort en daartoe licht bewerkt.
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dimensie schuilt. Sommigen spreken misschien liever van een dimensie van ver-
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De meeste mensen zijn het er wel over eens dat in ieder van ons een religieuze
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neer ik iemand hoor zeggen dat dit land een oorlog nodig heeft om de gemeenschapszin te herstellen en te verstevigen, dan herken ik dat als een roep om letterlijke mensenoffers. En dat ondanks de Verlichting, die we hebben begroet als onze
bevrijding van dergelijke flauwekul, maar ook ondanks het werk van Christus, die
dat oeroude menselijke motief van het offer op zich heeft genomen en het als het
ware heeft vervuld en bezegeld, zodat we nooit meer ten koste van een levend
slachtoffer aan die complexe impuls gehoor hoeven geven.
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Het sacrament van de eucharistie is hier interessant, omdat dit zich halverwege
het letterlijke en het figuurlijke bevindt, als een soort middenterm die een cruciale spanning tussen beide in stand houdt. Een veel moeilijker te verteren implicatie van het offer van Christus is de suggestie dat de drang om mensenoffers te
brengen in onze soort zit ingebakken en even universeel is als bijvoorbeeld rituelen. Die drang kon niet worden afgeschaft, zoals het rationalisme heeft geprobeerd; ze moest worden opgelost, en die oplossing moest vervolgens levend worden
gehouden.
Het christelijke geloofsleven is aan slijtage onderhevig geraakt en sindsdien
valt de mensheid ten prooi aan krachten die eerder nog konden worden beteugeld. Na de massale zelfmoord van de volgelingen van Jim Jones in Guyana (1978)
kunnen we moeilijk volhouden dat de evoluerende mens bezig is het stadium van
hoogontwikkelde religie te ontgroeien. Meestal tuimelt hij daar ruggelings uit,
terug in archaïsche praktijken in een moderne verpakking, en in dilemma’s waarvoor allang een oplossing is gevonden.
Uiteraard zijn niet alle quasireligieuze manieren om de spirituele dimensie te
voeden even bedenkelijk. Eén ervan wil ik wat nader bekijken.

Australisch shintoïsme
Volgens de inheemse religie van Japan, het shintoïsme, is de godheid (kami) aanwezig in allerlei objecten, zoals bepaalde spiegels, bronnen, rotsen, zwaarden,
bergen en heiligdommen. Zelfs levende wezens, zoals de keizer, kunnen de goddelijkheid belichamen en hebben dan recht op onze eerbied. Dit lijkt een formalisering van een wijdverbreide vroege respons op tekenen van de aanwezigheid van
de Geest. In het Westen vinden we een moderne analogie in een romanticisme dat
aan Wordsworth doet denken, ‘een subliem gevoel / van iets dat dieper nog met
alles is versmolten’. Iets soortgelijks kan zich afspelen bij de verering van iconen,
ondanks de herhaalde waarschuwingen van de geestelijkheid dat het gewijde
object de geestelijke werkelijkheid niet belichaamt, maar alleen voorstelt.
Eigenlijk kent ieder volk zijn eigen vorm van shintoïsme, misschien niet zo
uitgewerkt als de Japanse variant, maar toch aanwezig in al die vertrouwde,
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gemeenschappelijke kwaliteiten en typerende trekjes waarin de geest of de ziel
van dat volk lijkt te huizen. Australië vormt hierop geen uitzondering; we hebben
onze vertrouwde bakens, zoals het Great Barrier Reef en het operahuis van Sydney, onze karakteristieke dieren, zoals de kangoeroe en de kookaburra, we hebben
de eucalyptusboom, de schapenfarm en zelfs voortbrengselen van menselijk
vernuft zoals pavlova en Australisch football. Sommige van onze heilige plaatsen
en objecten vallen onder het priesterschap van de Monumentenzorg, van andere

beheerd door ouden van dagen en op willekeurige tijden geopend is: de zogeheten Oudheidkamer, die onderdak biedt aan de memorabilia van de gemeenschap.
Je vindt er niet alleen documenten, portretten en voorwerpen van echte historische waarde, maar ook een allegaartje van ouderwetse spullen die het museum
moet tentoonstellen op basis van wat ik het O’Hennessy-principe noem: weiger de
prullaria die je worden aangeboden door iemand van het geslacht O’Hennessy of
een andere plaatselijk gewortelde familie, en de hele clan zal zich tegen je keren.
Zoals in alle laat-koloniale samenlevingen wordt ook in Australië weleens
minachtend gedaan over die gekoesterde identiteitssymbolen, waardoor de echte
liefde die ze half-heimelijk in zich bergen over het hoofd wordt gezien. Daarnaast
doen zich bij ons nog een paar andere ontwikkelingen voor. Ten eerste is er consensus over de vraag welke symbolen je vrijwel altijd serieus behoort te nemen –
niemand steekt de draak met het Great Barrier Reef en er zijn nog maar een paar
subculturen die geen fundamenteel respect opbrengen voor de cultuur van de
Aboriginals. Ten tweede is er een categorie ontstaan van wat je clown-iconen kunt
noemen, met de bijbehorende, steevast door spot gekenmerkte rituelen: tomatensaus, de bromvlieg, de gladiool, en het extreem ongezellige plattelandscafé dat
sluit voor de lunch en waar saus over de biefstuk met eieren wordt beschouwd als
een knieval voor het feminiene – om er maar een paar te noemen.
De kunst van het lachen om wat je vereert en om alles wat ontzagwekkend of
levensgevaarlijk is – denk aan de soldaten die in Noord-Afrika ten strijde trokken
onder het zingen van: ‘En we reizen naar de Tovenaar, de Tovenaar van Oz’ 1 – zal
waarschijnlijk het grootste geschenk van Australië aan de mensheid blijken. Het
is ten diepste een spirituele lach, een vrolijkheid die tragiek, zinloosheid en ijdelheid hun plaats wijst. Het was een van de dingen die me terugbrachten bij het
christendom: de liefdevolle manier waarop mijn katholieke vrienden de heilige
zaken van hun geloof belachelijk maakten door het opdreunen van Dominoes and
biscuits 2. Zoiets had ik bij de puriteinse presbyterianen van de Free Church uit mijn
jeugd nooit meegemaakt, behalve misschien wanneer mijn vader het woord
‘vroom’ op listige wijze gebruikte voor een mistroostige, chagrijnige manier van
doen: ‘Vooruit, haal die grijns van je gezicht en kijk een beetje vroom!’
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Veel plattelandsstadjes beschikken over een speciaal heiligdom, dat vaak wordt
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worden de riten begeleid door natuurbeschermers en parkwachters.
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Waarschijnlijk besteden veel Australiërs op dit moment meer spirituele energie
aan de zoektocht naar een nationale identiteit dan aan enig ander thema. Die
zoektocht doet soms denken aan het nationalisme van oudere staten, maar dat is
alleen op het eerste gezicht. De poging van een jong volk om zichzelf te vinden
lijkt me gezonder dan de verheerlijking van het Nationaal Belang, een afgod
waaraan in de afgelopen eeuw miljoenen mensenlevens zijn geofferd. Uiteraard
is iedere staat een min of meer criminele organisatie, maar het vinden van een

|

58 Liter 78

nieuwe stijl, een nieuwe melodie die men desgewenst over de hele wereld kan
meefluiten, kunnen we beschouwen als noodzakelijke boetedoening voor het feit
dat we dit continent hebben gestolen – en daar nu goed van leven.
Dat de kerken tot nu toe weinig aan deze boetedoening hebben bijgedragen, is
niet alleen maar te betreuren: zij verschaffen ons het begrippenkader om onze
situatie mee te duiden, maar hun bediening is uiteindelijk niet plaatsgebonden.
Het christendom is weliswaar ontstaan vanuit een bepaalde traditie, door een
daad ‘voor alle mensen, ter vergeving van de zonden’, maar het is universeel in
zijn opzet en juist daardoor onze beste verdediging tegen de afgoderij van het
nationalisme.
Het christendom kan zij aan zij bestaan met een flinke dosis shintoïsme, vooral
als dat door humor binnen de perken wordt gehouden, omdat het zich richt op
andere spirituele behoeften. De vorm van shintoïsme waarover ik het heb, heeft
niets te melden over de Laatste Dingen. Anderzijds past het met zijn eerbied voor
bepaalde plekken, voorwerpen of dieren wonderwel bij de oudste spirituele tradities van Australië, op een manier die christenen zou moeten interesseren. In
Australië is God een uitgestrekt blauw, lichtgoud en roodbruin landschap, en Zijn
volgelingen dragen rafelige korte broeken en hebben hetzelfde gevoel voor
humor als Hij. Het is daarom goed denkbaar dat humor uiteindelijk de toetssteen
zal blijken voor de levensvatbaarheid van alles wat in Australië is geïmporteerd.
De heilige Filippus Neri 3 zou eigenlijk onze schutspatroon moeten zijn, want
Australië lijkt de plaats waar God de lippen van de westerse mens met een sardonyx beroert om hem de lach van de wijsheid te leren.

Het christendom in de spirituele supermarkt
Door het afkalven van de toonaangevende positie van het christendom in de westerse wereld zijn we beland in een soort spirituele supermarkt vol wedijverende
systemen en merknamen. Dit is uiteraard deels het gevolg van een hoger opleidingsniveau en van de opkomst van de paperback, en dat is niet schamper bedoeld: het is ook een zichtbare uiting van een behoefte, van een zoektocht, een
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pelgrimage zelfs. Zo langzamerhand is het christendom in het Westen misschien
wel de godsdienst waar de mensen naar terugkeren, nadat ze allerlei andere opties
hebben uitgeprobeerd. We mogen nooit vergeten dat de paperbackpelgrim vaak
iemand is met een grote spirituele begaafdheid die wanhopig op zoek is naar een
manier om daar uiting aan te geven. De supermarktsituatie is mede het gevolg
van de antropologische revolutie van de twintigste eeuw: tegenwoordig staan alle
culturen van de mensheid uitgestald voor de ogen van de geletterde en tv-kijken-

deren westerse steden en universiteiten in een soort cultureel museum waarin de
geliefde monumenten van het tribale of agrarische verleden van de mensheid
worden bewaard en verkeerd geïnterpreteerd. Het spreekt vanzelf dat mensen die
genoeg hebben van hun eigen traditie uit dit museum putten.
De religieuze attitude van de meerderheid valt het best te omschrijven als
‘residuair christelijk’. Daar bedoel ik mee dat de meeste mensen in Australië nog
steeds in God geloven en onmiskenbaar zijn gevormd door de achter ons liggende
duizendjarige worsteling om de menselijke trots en overmoed aan banden te leggen. Tot die meerderheid behoren uiteraard veel praktiserende christenen, maar
het christendom is in Australië niet langer de nummer één en dat kan weleens een
heilzame ervaring voor ons worden. De tijd van het kerkisme, dat in plaats van
God de zichtbare kerk vereert, is voorbij. We kunnen het ons niet meer veroorloven anderen te vervelen of te intimideren ten behoeve van het algemeen fatsoen.
We kunnen niet langer eisen dat de wet afdwingt wat we zelf zouden moeten
bewerkstelligen met ons goede voorbeeld. We kunnen anderen geen tweederangs
denkwijze en een achterhaald beeld van de kosmos meer opdringen, met God aan
de top, wij halverwege en de hel beneden. We hebben geen enkele rechtvaardiging
meer voor de oorlog tussen de denominaties, die de afgelopen vier eeuwen zoveel
schade toebracht aan Gods zaak op aarde. En ten slotte: aangezien we nooit als
de geestelijke elite van de wereld zullen worden aanvaard, kunnen we maar beter
blijven wat we van onze Grondlegger moesten zijn, namelijk het zout der aarde
en de gist in het brood van de mensheid. Zout en gist zijn geen elitaire stoffen,
maar wel essentieel.
Mijn tweede indruk is dat het christelijk geloof weliswaar niet langer domineert, als het dat ooit heeft gedaan, maar dat ditzelfde geldt voor de andere levensovertuigingen van deze tijd. Onze samenleving ontbeert een visie die hetzelfde gezag opeist als de onze en zich op vergelijkbare wijze presenteert als de basis
van alles, het grote hulpfonds om op terug te vallen in tijden van nood. Veel
aanbod in de spirituele supermarkt bestaat uit mooiweerspullen, franje bij een
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de traditionele samenlevingen hun eigen industriële revolutie doormaken, veran-
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de westerling. Dankzij de retoriek van de dekolonisatie in de derde wereld hebben
onze vroegere superioriteitsgevoelens terecht een flinke deuk opgelopen. Terwijl
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welvaart die vrijwel zeker zal verdwijnen. Ongeloof, ooit een gewaagd en aristocratisch gebaar, heeft niet langer het aureool van exclusiviteit en rebellie. Hetzelfde kan worden gezegd van seksuele losbandigheid, pornografie en wat dies meer
zij: als lokaas om de mensen ertoe te verleiden hun traditionele levenswijze en geloofsovertuiging op te geven en nieuwe verbintenissen aan te gaan, heeft het zijn
houdbaarheidsdatum wel zo’n beetje overschreden. De reactie op de victoriaanse
ethiek duurt inmiddels langer dan de regeringsperiode van koningin Victoria
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zelf. De cultus van eeuwigdurende jeugdigheid en lichamelijke schoonheid zal
het buitengewoon moeilijk krijgen te midden van de vergrijzende bevolking die
hij heeft helpen voortbrengen. Het progressieve humanisme is inmiddels even
ernstig verdeeld en versplinterd als het christendom vroeger en de vurigste aanhangers ervan bekruipt vaak een heimelijk gevoel van onbehagen over het gebrek
aan zachtmoedigheid, de bereidheid om de feiten geweld aan te doen en het troosteloze geloof in het leven vóór de dood. In de ogen van mensen die zich humanist
noemen zie je soms op onbewaakte momenten een bijna wanhopige smeekbede:
bewijs alsjeblieft mijn ongelijk, laat me geloven dat er meer is dan dit, toon me
die God en die Genade waar je het over hebt. We worden meer dan we denken
beoordeeld naar onze eigen hoogste maatstaven, en de mensen verwachten nog
steeds van ons, met een grotere vasthoudendheid dan we prettig vinden, dat we
de hoeders van de diepste dimensie zijn. We zullen worden gestraft als we proberen te leven naar wat we belijden, maar we zullen nog veel erger worden gestraft
als we dat niet doen, aangezien onze vijanden ons maar al te vaak nodig hebben.
Wie de naam van God en van Christus noemt en vasthoudt aan wat hij daarmee
bedoelt, staat weliswaar niet alleen, maar komt er evenmin zonder kleerscheuren
vanaf. We mogen niet in de verleiding komen onszelf te zien als een team dat de
wedstrijd voor God zou moeten winnen; Hij is niet hulpeloos – trouwens, Zijn
idee van overwinning is het Kruis.
Wanneer het gaat om handelen en niet om ‘zijn’, dus om de actio en niet om de
passio, de Passie die het hart van onze traditie vormt, is de belangrijkste taak waar
ons geloof in dit tijdsgewricht voor staat wellicht niet gelegen in de herkerstening
van de afvalligen, maar in de verzoening van zwart en blank Australië en in de
verbetering van de leefomstandigheden van de armen. En daarnaast misschien in
de verbreiding van een positievere houding tegenover het contemplatieve leven,
in een land dat hiervoor tot op heden weinig waardering had, behalve dan in de
gedaante van de eenzaat in de bush, die hier te lande doorgaans bepaald geen
vrome kluizenaar was. Ook dienen we onze intellectuele aanwezigheid in de
samenleving te versterken; als we maar nooit vergeten dat alleen al een zweem
van waarachtige visie en van waarlijk heilig leven als getuigenis meer uitricht dan
alle strijdlustige discussies bij elkaar. Daarom is het uiteindelijk toch vooral

LITER 78 (binnenw)_Opmaak 1 15-06-15 08:50 Pagina 61

belangrijk dat we er gewoonweg zijn en dat we ons dienend opstellen; dat we de
wanhopigen ontvangen als ze bij ons komen en in elk geval voor hen bidden, of ze
nu komen of niet. Of anders alleen maar dat we het geloof bewaren dat ons ter bewaring is gegeven. Maar zodra het gaat om de genade waarvan dit geloof getuigt,
en om de overige wezenlijke dingen des geloofs, durf ik niet langer te vertrouwen
op mijn proza en zoek ik liever mijn toevlucht in mijn eigen medium, dat van de
poëzie.
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Noten
1. ‘Oz’ is sinds het begin van de vorige eeuw in zwang als bijnaam voor Australië: een
afkorting tot de eerste lettergreep en tevens (waarschijnlijk) een knipoog naar het boek The
Wonderful Wizard of Oz, dat in 1900 verscheen. Sinds de verfilming daarvan in 1939 is de
bijnaam algemeen in gebruik.
2. Verbastering van ‘Dominus vobiscum’ (De Heer zij met jullie).
3. Filippus Neri (1515-1595), stichter van de orde der Oratorianen. Stond bekend om zijn
gevoel voor humor en had als bijnaam ‘de heilige Nar’.
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Tjerk de Reus In memoriam Ad den Besten
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‘Klein danklied’, dat bij zijn begrafenis op 7 april 2015 gezongen werd, is karakteristiek voor Ad den Besten: ‘Gij hebt o God dit broze / bestaan gewild, / hebt boven
’t nameloze / mij uitgetild.’ Dat zit niet alleen in het gelovige besef dat eruit
spreekt, want dat vind je vaker terug in zijn poëzie en zeker in zijn kerkliederen.
Wat hier opvalt is ‘het nameloze’, een zelfstandig naamwoord dat hij vaker gebruikte en voor zijn besef raakte aan wezenlijke kwesties. De dichter is een ‘naamzegger’ bij uitstek, meende Den Besten, en daarmee benoemt hij het ‘nameloze’,
waarover straks meer.
Adrianus Cornelis den Besten overleed op 31 maart, een paar weken na zijn
92-ste verjaardag. Met hem stierf de laatste dichter van het ‘Landvolk’, het gezelschap dichters dat vanaf de vroege jaren vijftig werkte aan wat in 1973 als Liedboek
voor de kerken zou verschijnen. Den Bestens ‘Klein danklied’ verscheen niet in het
Liedboek, wel in Een stem boven het water uit (1973), zijn vierde gedichtenbundel, om
in 2013 opgenomen te worden in het nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en
kerk. Het drie strofen tellende ‘Klein danklied’ is nogal eens gebruikt in rouwadvertenties en kreeg in de loop der tijd een zekere bekendheid. Dat heeft allereerst
iets te maken met de fijnzinnige evocatie van het breekbare menselijke bestaan,
maar toch ook met de naam van de dichter, die associaties oproept met veel meer
dan alleen kerkliederen.
Den Besten was decennialang een bekend spreker en publicist. Nog voor de
oorlog gaf Den Besten zijn eerste letterkundige lezing en hij zou vooral vanaf
1950 eindeloos vaak optreden als spreker in boekhandels, op scholen en universiteiten door het hele land. Vrijwel altijd ging het over moderne poëzie; vanaf de
jaren tachtig vaak over Hölderlin, wiens werk hij vertaalde. Bovendien liet Den
Besten geregeld van zich horen in kerkelijke kring, bijvoorbeeld als het ging om
politiek en theologie; om de kerken in de ddr; de Matthäus-Passion; de secularisatie en noem maar op. Den Besten was een bekende figuur op tal van terreinen
en hij wist vaak aan te haken bij relevante discussies. Steevast liet hij een eigen geluid horen, of het nu ging om de tegenstelling kapitalisme-socialisme, de doorbraak van de Vijftigers of het auteurschap van het Wilhelmus, waarop hij in 1983
promoveerde.
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Ad den Besten, omstreeks 1990 (foto: familiearchief ).
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Opwaartsche wegen
Den Besten was er vroeg bij als lezer en dichter. Hij verslond op de middelbare
school de Duitse dichters, terwijl hij de Nederlandse poëzie grotendeels op eigen
houtje ontdekte. Als vijftienjarige begon hij te dichten, als zestienjarige kon hij al
bogen op een eerste publicatie: in Opwaartsche wegen. In de vooroorlogse protestants-christelijke literaire wereld waarin dit tijdschrift een rol speelde, heeft Den
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Besten niet zo’n groot netwerk kunnen opbouwen. Daar was hij nog te jong voor.
Toch ademde hij in dit klimaat, hij las Klaas Heeroma’s Het derde réveil (1934) en
liet zich door Roel Houwink – die min of meer zijn persoonlijke coach werd – bijpraten over de tegenstellingen en ruzies in het protestants-literaire wereldje.
Aan het einde van zijn gymnasiumtijd kwam Den Besten in contact met een
groep jonge Utrechtse auteurs die het curieuze surrealistische tijdschrift De Schone
Zakdoek produceerden, in de oplage van één exemplaar. Den Besten, toen zeventien jaar oud, mocht er ook bij komen zitten en deed mee met hun poëtische
sessies. Aan het einde van de oorlog – nadat hij veertien maanden in Duitsland
was geweest voor de Arbeitseinsatz – waren het opnieuw Utrechtse auteurs, maar
nu anderen, met wie hij activiteiten ondernam, ook weer rond een blad: het clandestiene Parade der profeten. Daarin publiceerde hij gedichten, net als Guillaume
van der Graft, W. F. Hermans en Paul Rodenko.
Het leek een volgeladen accu, deze groep jongeren rond de Parade. Na de oorlog
werd veel verwacht van hun creatieve drang en ook van hun nieuwe tijdschrift
Columbus. Den Besten behoorde tot de oprichters van het blad, schopte het zelfs
tot redactiesecretaris, maar de onderneming werd geen succes. In 1946 werd hij
drieëntwintig jaar jong, hij stopte met zijn tijdschriftavonturen en begon als
lector en later uitgever bij uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam. Intussen was hij er wel bij geweest, op curieuze en interessante momenten in de petit
histoire van onze letteren: bij de surrealistische kring rond De Schone Zakdoek, bij de
clandestiene schrijverij in en rond Parade der profeten en het jeugdige literaire elan
dat zich in Columbus manifesteerde.

De Windroos
Vooral de rol die Den Besten speelde als uitgever van De Windroos zou hem een
vaste plek opleveren in latere literaire geschiedschrijving. Deze poëziereeks
verscheen vanaf 1950, in ‘jaargangen’ van zo’n tien bundels. In de eerste jaren gaf
Den Besten bundels uit van Simon Vinkenoog, Guillaume van der Graft, Paul
Rodenko, Hans Andreus, Remco Campert, Hans Warren, C. Buddingh’, Jan Hanlo
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en Gerrit Kouwenaar – allemaal namen die verbonden zijn aan de vernieuwing
van de Nederlandse poëzie in die jaren. Den Besten was zeer geïnteresseerd in de
vernieuwingsbeweging van de Vijftigers, maar hij vond het onzin dat ‘de experimentelen’ het alleenrecht opeisten. In De Windroos wilde hij breed inzetten en hij
gaf ook ruimte aan dichters die iets heel anders deden dan de Vijftigers, bijvoorbeeld Jan Wit, Jan Willem Schulte Nordholt en later Huub Oosterhuis.
Als het gaat om de Vijftigers was Den Besten insider en buitenstaander tegelijk.

zeer kritisch tegenover hun werk. Wat dit laatste betreft, is zijn boek Stroomgebied
(1954) een interessante bron. Den Besten biedt daarin een breedvoerig betoog over
poëzie en hij bespreekt het werk van achtendertig individuele dichters. Het gaat
er soms zeer kritisch aan toe. Zo signaleert hij in Gerrit Kouwenaars bundel Achter
een woord (1953) een sterke neiging tot ‘het oproepen van lichamelijke noties’. Dat
is hem te mager, want ‘per slot van rekening zal het toch aankomen op de integratie van die lichamelijke kennis in de totaliteit van de menselijke persoon.’ Dat gebeurt nauwelijks in deze bundel volgens Den Besten, en dat vindt hij een tekort.
‘Ik heb, zijn poëzie lezend, meestal het gevoel te worden betrokken in een soort
subliminale mystiek, een zwoele esoteriek, waaraan hoofd en hart geen deel mogen hebben. [...] Eer we het weten, zijn we ermee in het ondermenselijke geraakt,
in een ondoorzichtig visachtig bestaan van vóórdat wij mens waren en nadat wij
mens zijn geweest.’
Dit type kritiek is kenmerkend voor Den Besten. Hij blijkt zich sterk te kunnen
inleven, interpreteert nauwkeurig en maakt vervolgens kritische kanttekeningen.
Den Besten had een zelfbewuste kijk op poëzie, maar dat maakte hem niet eenkennig. De betreffende dichtbundel van Kouwenaar had hij zelf uitgegeven in De
Windroos, een klein jaar voordat Stroomgebied verscheen.

Belangrijke bijdrage
Hoewel niet iedereen het kon ‘hebben’ dat Den Besten vanuit een eigen poëtische
visie commentaar leverde, kreeg hij ook veel waardering. Bijvoorbeeld van Gerrit
Kouwenaar. Terugkijkend op de jaren vijftig concludeerde hij in 1988: ‘Juist de
belangeloze wijze waarop Den B[esten] zich als collega-dichter voor een nieuwe
generatie heeft ingezet, is van niet te onderschatten belang geweest, ook voor mij
in die eerste moeilijke jaren.’ Het nauwkeurige en betrokken redacteurswerk van
Den Besten was voor veel dichters zeer welkom, bijvoorbeeld voor Hans Warren.
In zijn dagboek noteerde hij: ‘Ik ben Ad overigens zeer erkentelijk voor de vele
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poëzie, waardeerde ook veel andersoortige dichters en stond op sommige punten

65 Tjerk de Reus In memoriam Ad den Besten

Hij hoorde niet bij de vriendengroep van de Vijftigers, schreef zelf geen Vijftiger-
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goede suggesties die hij deed betreffende de verzen in Eiland in de Stroom. Hij leest
heel nauwkeurig poëzie en is een knap versificateur. Een omzetting, en alles loopt
veel beter. Verstechnisch heb ik van hem geleerd.’ r.l.k. Fokkema schreef in 1979
in Het komplot der Vijftigers: ‘Het is niets te veel gezegd wanneer men aan Ad den
Besten de verdienste toeschrijft belangrijk te hebben bijgedragen aan de doorbraak van de nieuwe poëzie.’

|
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‘Menszijn tout court ’
Het ligt voor de hand te wijzen op De Windroos als het gaat om Den Bestens literaire betekenis. Toch heeft hij zich veel sterker met zijn persoonlijke overtuigingen kunnen laten gelden in het literaire debat, waaraan hij een doordachte en
relevante bijdrage leverde. Hij ontwikkelde in de loop der tijd een eigensoortige
visie, in samenspraak met zijn vriend Guillaume van der Graft. Deze visie wordt
wel de ‘mythologische poëtica’ genoemd. Het voert te ver om hier exact uit de
doeken te doen waar dit voor staat, maar het is de moeite waard om nog even te
kijken naar de geciteerde regels uit ‘Klein danklied’, waarin Den Besten het ‘nameloze’ ter sprake brengt.
Ogenschijnlijk is het ‘nameloze’ een toevallig woordje, prima passend in het
geheel van het vers. Niettemin vormt het een belangrijk ingrediënt van Den
Bestens visie op poëzie, zoals hij die op formule bracht in vele essays en artikelen
en natuurlijk ook in zijn boeken Stroomgebied en Dichten als daad (1973). Volgens
Den Besten is de dichter de naamgever bij uitstek, die woorden kiest voor ‘het
nameloze’: voor chaoskrachten, goden, machten en strevingen die ons parten
spelen. Dichterschap is dus geen hobby-achtig tijdverdrijf, maar een zaak van
humaniteit, van ‘menszijn tout court ’, zoals Den Besten het graag uitdrukte. Dat je
‘boven het nameloze’ bent uitgetild, betekent dat er een woord aan de basis ligt
van je bestaan: een scheppingswoord, dat jou wegroept uit het nameloze, het
heilloze krachtenveld van de chaos. Daarbij wees Den Besten vaak op de eerste
hoofdstukken van Genesis, met zijn beginsituatie van ‘woest en ledig’, waarin het
goddelijke woord een humane orde schept. Den Besten vond hier het paradigma
voor zijn dichterschap: namen uitspreken die het menszijn bevestigen en de chaos
tegenspreken, die ruimte maken voor humaniteit, geschiedenis en gerechtigheid.
Vanuit deze intuïties ontwikkelde hij een kritische poëtica, die hem in staat stelde
een doordachte dialoog te voeren met schrijvers en dichters die zijn pad kruisten.
De grondigheid waarmee hij hier gestalte aan gaf, is de belangrijkste verdienste
van de dichter en de denker die Den Besten was.
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Maatwerk

verlangen naar nauwkeurigheid waarmee
Gerbrandy zijn gedichten uit de taal beitelt.
Door zijn verlangen gebruikt Gerbrandy
eigenaardige woordvolgordes en laat hij
woorden en komma’s achterwege. Deze dichter, essayist, criticus en classicus kiest woorden met grote zorgvuldigheid. Dat verraadt
men, archaïsmen, grove en statige woorden,

boeken en andere gebeurtenissen –

alles daartussenin en termen uit andere ta-

|

de enorme woorddiversiteit van neologis-

persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over

67 Maatwerk Hofma over Gerbrandy

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

len. Doordat in veel gedichten de grammatica niet klopt, hij gebiedende wijs gebruikt
De verzamelde nauwkeurigheid

en de tekst in tegenwoordige tijd staat,

van Gerbrandy

klinkt het geschrevene nadrukkelijk. Alsof al
het geschrevene van levensbelang is en met

Een tijdspanne van nog geen twintig jaar

noodzaak overgedragen moet worden. Neem

aan poëzie omvat deze bundel, en toch kent

dit fragment uit ‘Tong’ (uit Morgen ben ik vrij,

deze klassiek aandoende hardcover het

2010): ‘Dat kun je nu wel zeggen maar op

formaat en gewicht van een grote bijbel. Piet

grond van? / Je zonden zijn te vlezig voor

Gerbrandy’s Voegwoorden (ondertitel: De

vergeving. / Neem eindelijk eens op dat je

gedichten) bestaat uit zijn tien dichtbundels,

sprak en brak wat heel leek.’

twintig niet eerder gebundelde gedichten

Gerbrandy is gematigd experimenteel.

onder de titel Kelderwijn en een nawoord

De gedichten uit zijn debuut Weloverwogen en

waarin Gerbrandy (Den Haag, 1958) in verle-

onopgemerkt (1996) en de twee dichtbundels

den tijd terugblikt op zijn leven alsof hij ge-

hierna gepubliceerd, zijn qua strofebouw

storven is: ‘Van meet af aan was hij zich van

traditioneel, maar de tekstopbouw is meteen

zijn futiliteit bewust, wat niet betekent dat

opvallend en doet denken aan de poëzie van

hij die ook altijd even lijdzaam onderging.

Faverey en Kouwenaar. Met de publicatie

Zijn gereformeerde achtergrond had hem

van Drievuldig feilloos vals (2005) bleek dat

ervan doordrongen dat geluk geen recht,

Gerbrandy graag onderzoekt hoe de tekst

maar hoogstens een speling Gods was.’ Een

van een gedicht over een pagina verspreid

geintje; Gerbrandy is springlevend en vol

kan staan. In deze bundel komen insprin-

(zelf )spot.
Twee voordelen van verzamelbundels
zijn dat je in één boek kunt zien hoe een
oeuvre zich ontwikkeld heeft, en hoe een

gingen voor en, bijzonder, onderaan de
(titelloze) gedichten staat steeds een motto.
Tien jaar na zijn debuut doet de dichter
het heel anders: in Krang en zing (2006) houdt

dichter zelf met zijn werk omgaat. Wat het

hij zich niet langer aan strofen van maxi-

laatste betreft: Gerbrandy is klaar met zijn

maal vijf regels en er is veel typografische

gedichten wanneer ze in een bundel staan.

springerigheid. De eerste bundel waarin

De gedichten uit de bundels zijn, voor zover

prozagedichten staan volgt in 2008: Vriendin-

ik heb ontdekt, ongewijzigd gebleven.

nen. Smijdige witheid (2011) en Vlinderslag

Vreemd is het niet, gezien het onstuitbare

(2013) zijn explosief, met zeer lange teksten
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die zich op de grens van poëzie en proza bevinden.
Kelderwijn (2014) is de anticlimax, de te-

Toen ik een jaar geleden kennismaakte met
Asis Aynan, was de eerste vraag die hij mij
stelde of ik inderdaad op het kalifaat was ge-

rugkeer naar de vormen van Krang en zing. In

botst nog voor het bestond. Dat was zo. In

Kelderwijn zijn er aanzetten tot reflectie over

2010 werd een islamkritische lezing van mij

de gang van zaken in de maatschappij, zoals

aan de Universiteit van Antwerpen verstoord
door een merkwaardige menigte in witte
jurken, een soort soennitische Ku Klux Klan.

redenatie en observatie, grappig en serieus

Ik kan niet ontkennen dat ik daar, na weken

tegelijk: ‘De dingen zijn jammer en logisch. /

van politiebewaking en de angst van twee

In uitgelokt wildpark creperen iconische

kinderen, een licht trauma aan heb overge-

hengsten. / In lulligste steegjes verdekt loe-

houden.
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de mantelzorg, en kritische (zelf-)ondervragingen. Heel gerbrandyaans, een mix van

ren vette lenzen.’ Soms is hij alleen serieus:

Asis en ik raakten bevriend. Hij bezocht

‘Voor je uit fietst steeds langer je schaduw. /

me in mijn oude huis aan de taalgrens in

Je tracht hem voor nachtval nog in te halen

Vlaanderen. We praatten veel. Ik las zijn

/ al wijst hij een weg die jou zoekt.’

boek Gebed zonder einde en vond dat een openbaring. Mijn recensie van dat boek heette

Het is lastig te voorspellen wat na Voegwoor-

niet zomaar ‘Hollandser dan ikzelf ’, want in

den volgt, want verrassingen zijn bij deze

sommige opzichten is hij dat. Tegelijk is hij

dichter, die houdt van grollen en nieuwig-

natuurlijk ook een Berber, maar dan een die

heden, te verwachten. Wel krijgt Gerbrandy,

tegen religieus bevlogen Berberse generatie-

die voor Vlinderslag de Jan Campert-prijs

genoten zegt: ‘Jullie moeten neuken. Lekker

2014 kreeg, over een paar jaar vast te maken

heel veel neuken’ – wat een onverwachte

met een gelukkige speling Gods voor zijn

maar verfrissende wending geeft aan het be-

grensverleggende poëzie die zo levendig en

grip kut-Marokkaantjes.

nadrukkelijk omspringt met de Nederlandse
taal.

Ik schreef onder meer dit over Asis Ayan
en zijn boek:

Piet Gerbrandy, Voegwoorden. Atlas Contact,

‘Zijn identiteit is als een tegenstander

Amsterdam 2015, 672 blz., H 39,99.

die hem telkens weer uitdaagt. Op een
bepaald moment noemt Ayan zichzelf

Ruben Hofma

een “christelijk-islamitische” Berber: dat
vat de verwarring wel goed samen. [...]
Tot diep in zijn taal bespeur ik een fusie
tussen iets christelijks en iets islamitisch

Over Liefde met een lok haar

– en een boek lang heb ik me daarover
verbaasd.

Vrijdag 28 november 2014 werd Liefde met een

Ik ben licht getraumatiseerd door

lok haar van Mohammed Mrabet gepresenteerd.

mijn ervaring met de religieuze psycho-

Het vijfde deel uit de Berberbibliotheek, uitgegeven

paten van Sharia4Belgium [...]. Des te

door Uitgeverij Jurgen Maas. Tijdens die boekpre-

verheugder was ik via de spiegel van dit

sentatie sprak Benno Barnard de lezing uit die wij

boek iets te kunnen zien van de intieme

hieronder afdrukken.
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wereld van de tweede generatie, en van

dan. Hou op je te gedragen als een jon-

de rijke onrust in het hoofd van een be-

gen. Binnenkort zul je trouwen. Wil je

gaafd kind, dat in de moderniteit thuis-

dat je vrouw en kinderen je dronken

hoort maar de weg kent in een ons

zien?’

vreemde oudheid.
O mochten er in deze verwarde tijden

Alles wat ons aanbelangt, dramatisch, cul-

toch een paar honderd van dit soort

tureel, biografisch, zit al in deze weinige

jongens opstaan!’

zinnen.
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Om te beginnen is Mr. David gemodelGoed – genoeg over de bedenker en bezieler
van de Berberbibliotheek.

leerd naar de Amerikaanse schrijver Paul
Bowles, die de verhalen van de analfabeet
Mohammed Mrabet opschreef. In hoeverre

Vervolgens verbaasde ik me over Hongerjaren

de gesuggereerde, maar nooit uitgesproken

van Mohammed Choukri, dat Asis me had

homoseksuele verhouding tussen Mr. David

gegeven: een autobiografisch boek waarin de

en Mohammed historisch is, weet ik niet. De

botsing binnen de islam tussen de moderni-

nog koloniale machtsverhoudingen – zowel

teit en het geloof minstens zo’n harde knal

in het Tanger van toen als in de relatie tus-

oplevert als de botsing, vandaag de dag,

sen de man en de jongen – zijn ongetwijfeld

binnen de moderniteit, tussen de islam en

authentiek. Intussen was de relatie tussen

de westerse cultuur.

Bowles en Mrabet ook die tussen het alfabet

Een verbazingwekkend boek, dat Hongerjaren. Ik dacht dat ik, als product van de

en de orale literatuur.
En voorts zijn we dus al in de eerste

naoorlogse welvaart, wel iets van decadentie

alinea getuige van een confrontatie die nog

wist, maar ik leerde eruit dat ik in vergelij-

steeds niet voorbij is: die tussen een oude en

king met de Marokkaanse jeugd in de jaren

een nieuwe wereld. Het belangrijkste beeld

vijftig een erg matige drinker en minnaar

van de oude wereld – dat als een metafoor

was.

door de hele roman heen zweeft – is dat van

Liefde met een lok haar van Mohammed

de hekserij. Mohammed wordt verliefd en

Mrabet, het boek ter gelegenheid waarvan

laat een heks zijn geliefde betoveren, met als

wij hier bijeen zijn, is minstens even verwar-

gevolg dat hij inderdaad op zijn zeventiende

rend. Het begint zo:

trouwt, conform de voorspelling van zijn
vader. Die tovenarij wordt in de rest van het

‘Mohammed woonde bij Mr. David, een

boek niet ‘intellectueel’ ter discussie gesteld,

Engelsman die een klein hotel beheerde

zoals ik als westerling geneigd zou zijn te

vlak bij het strand. Zijn moeder was al

doen – en dat draagt in niet geringe mate bij

jaren dood, maar hij ging vaak naar het

aan de charme van het boek.

huis waar zijn vader en broers en zussen

Die charme is ook gevaarlijk. Net als Mr.

woonden. Het enige in Mohammeds le-

David ben ik geneigd de brute maatschappij

ven wat zijn vader triest maakte, was dat

van Mohammed als een sprookjeswereld te

hij in de vier jaar die hij bij Mr. David had

zien, in een floers van duizen-en-een-nacht-

doorgebracht, had leren drinken.

achtigheid, iets met sensuele lichamen in

Je bent nu zeventien, zei zijn vader

oriëntaalse baden. In die bekoorlijke droom
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heten christenen ‘Nazareners’, en toen ik dat

Asis is afkomstig uit Nederland en uit de

woord las, reisde ik in de teletijdmachine

wereld van Mrabet; hij is een product van de

van de literatuur eeuwen terug.

grote botsing. Daarom speelt de vader van

Maar dat sprookjesbeeld is ook een ana-

de Berberbibliotheek in ons taalgebied de

morfose van de armoede, de achterlijkheid

rol van exegeet, bemiddelaar, christelijk-

en het analfabetisme van een archaïsche cul-

islamitische verzoener. En misschien bereikt
de hevige dialectiek van ons tijdsgewricht
dankzij mensen als Asis op een mooie dag

het alfabet. En tegelijkertijd bevinden we

een vreedzame synthese. Ja, dat zal een heel

ons in de jaren vijftig; en als we het boek

mooie dag zijn...

|
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tuur. In de vorige zin beginnen vijf woorden
met een a... we zitten echt aan het begin van

dichtslaan zijn we terug in de eenentwintig-

‘Als ik ooit een zoon krijg,’ zegt Moham-

ste eeuw, waar we ons de vraag kunnen

med in het boek, ‘zal ik iedereen in Tanger

stellen of we niet bezig zijn de ontknoping

uitnodigen voor een feest, moslims en Na-

mee te maken van die botsing tussen twee

zareners door elkaar, met een orkest erbij.’

systemen.

Om mij maar archaïsch uit te drukken: God

Er is ook de schoonheid van Mohammeds
wereld. Die zit vooral in de vorm van de

geve dat we hier vandaag al een beetje dat
feest vieren.

vertelling, die oeroude, onweerstaanbare,
sprookjesachtige orale vorm, die zo naïef

Mohammed Mrabet (vert. Hester Tollenaar),

niet is of ook de hardvochtigheid van het

Liefde met een lok haar. Uitgeverij Jurgen Maas

Tanger van toen (de rol van de politie bij-

(De Berberbibliotheek, 5), Amsterdam 2014,

voorbeeld) en de dialectiek van de botsende

176 blz., H 14,95.

werkelijkheden passen erin.
Asis beschrijft in de inleiding hoe hij

Benno Barnard

Mohammed Mrabet bezoekt. Hij vraagt hem
waar al die verhalen vandaan blijven komen
en dit is het antwoord:
Zoveel leeftocht
‘Als hij op zoek was naar een verhaal,
schilderde hij een vis en het blauw van de

Zonder aarzeling stel ik dat de bundel Leef-

Méditerranée. De volgende dag bracht

tocht van Hester Knibbe en Miriam Van hee

de vis hem een verse vertelling. Al zijn

één van de mooiste bundels is die ik bezit.

boeken kwamen uit de zee.’

Eigenlijk wist ik dat al direct, toen ik de
bundel voor het eerst zag en even later voor-

Dat is magisch denken en het behoort tot de

zichtig opende. Het boek is genaaid gebro-

archetypen die ons brein bevolken. De reac-

cheerd en heeft een papieren band met een

tie van Asis getuigt van westerse scepsis en

betiteling in zeefdruk. Het omslag is oker-

tegelijk van ontvankelijkheid voor het magi-

geel, de schutbladen zijn grijs. Een schitte-

sche denken:

rende bundel, die het verdient een prominente plaats in huis te krijgen. Niet alleen

‘Ik geloofde er niets van, maar vond het

vanwege het omslag, maar zeker ook vanwe-

prachtig.’

ge de indrukwekkende inhoud. Het is jam-
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mer dat Leeftocht in zo’n beperkte oplage is

Of blijkt het ten slotte hetzelfde, gaan / wij

verschenen en dat de prijs erg hoog is. Tege-

beiden op pad om voor even onthecht / aan

lijkertijd maakt dat de bundel juist ook

gewoonte en afspraak het kleine / verlies

extra bijzonder.

aan vastheid te kennen? [...]’

De bundel bestaat uit een briefwisseling
seling dus. Hester Knibbe en Miriam Van hee

loof ik, aanknopingspunten een / uitzicht

buigen zich over het thema reizen. Waarom

bijvoorbeeld, contouren van bergen die /

reizen wij en wat doet dat met ons? Een the-

opdoemen in de mist, cipressen, een linde,

ma dat Seneca al besprak in zijn brieven aan

een / half geopend kanten gordijn, druppels

Lucilius. We reizen vaak om tot rust te ko-

aan stoelen // op het terras, iets tastbaars

men, maar dat is tevergeefs. Hij concludeer-

[...].’

de in de beroemde brief 28 aan Lucilius:
Animum debes mutare, non caelum. We moeten

De zo goed als laatste gedichten uit de bun-

onze geest veranderen, niet onze omgeving.

del troffen mij bijzonder. Ik kreeg Leeftocht

Met die gedachten in mijn hoofd opende ik

binnen in de week van de vliegramp met het

de bundel.

toestel van Germanwings. Naast vele ande-

We reizen ons een slag in de rondte. Per

ren is ook een gymnasiumklas weggevaagd.

boot, trein, auto, vliegtuig, voet, wat al niet

De eerstvolgende excursie met mijn leerlin-

meer. Ons verlangen is onstilbaar. Hester

gen kreeg hierdoor toch een iets andere

Knibbe dicht: ‘[...] Voortdurend die honger /

lading. De ramp wilde maar niet uit mijn

naar iets en ergens, we vulden magen, ver-

hoofd. Tot ik de bundel opensloeg. Hester

vulden / verlangens, beantwoordden vragen

Knibbe en Miriam Van hee schreven zonder

als “waar / komen alle geluiden vandaan,

van deze ramp af te weten beiden een ge-

waar // blijven ze als ze weer weg zijn?” We

dicht getiteld ‘Laatste vlucht’.

lagen / verzaligd onder de hemel: zoveel
gezien, zoveel / leeftocht. Maar steeds bleef

Hester Knibbe schrijft: ‘en onder hem spant

ook dat vage // trage gevoel dat we hooguit

nu oneindig / een puzzel met randen vlak-

halverwege waren / dat elders een andere

ken stippen / bergtoppenwit meander. Had

plek ons zo nodig / wilde, moest binnen-

// voor het laatst ver weg een land / bezocht

halen.’

dat hij niet kende, een stad / met een haven.
[...] Had // terug ook voor zijn laatste vlucht /

De ene keer is de reactie op de ander expli-

moeten wachten, de mensen voor zich / ver-

ciet, een andere keer meer impliciet. Een

duren, bewijzen dit ben ik, horloge // af

voorbeeld van expliciete interactie is het

moeten doen, stoelriem / vastmaken. Het

volgende gedicht van Hester Knibbe en de

was toen alleen nog // een kwestie van wor-

reactie van Miriam Van hee.

den gelost.’

‘Je schreef eens: “Misschien betreffen de

Miriam Van hee reageert: ‘laatste vlucht //

jouwe / het reizen, de mijne bestemming”.

maar dat weet hij niet, hij haalt uit zijn rug-

Dacht: is het / dát, versta jij de vrede van een

zak / een tijdschrift, legt zijn bagage dan bo-

verblijf, ik de onrustige // trek in het lijf ?

ven zijn hoofd in / een ruimte die daarvoor

|
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in de vorm van gedichten, een gedichtenwis-
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bestemd is [...] onder hem spant een puzzel,

schien leveren bizarre karaktertrekken nu

steppen / en stippen, bergtoppenwit en me-

eenmaal mooiere verhalen op.

anders, hij kent de // bestemming maar toch

Liefde voor de moeder zit trouwens wel

is ze anders dan iemand zich / voorstellen

in de scène uit Maartens vroegste jeugd,

kan, hij is nog jong, hij doet zijn horloge af /

wanneer hij haar als oudste nog voor zich-

en slaat de uren over, het is nu alleen nog

zelf heeft en in adoratie naar haar kijkt

een kwestie // van worden gelost.’

terwijl ze zich aankleedt. Liefde van zijn
moeder voor Maarten blijkt (later in zijn

|
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Als ik van de zomer op reis ga krijgt de bun-

leven) uit de geheime ontmoeting die ze met

del een plek boven in mijn koffer. Tenzij ik

hem organiseert wanneer haar tweede man

mij nog bedenk en de angst voor beschadi-

weigert de ongelovige Maarten te ontvan-

ging van deze schitterende bundel het toch

gen.

wint. Hoe dan ook, de bundel is uitermate

Geloof. Natuurlijk gaat het ook daarover.

geschikt om in het zomerseizoen te (her)-

Wanneer de kleine Maarten zijn twijfels te

lezen. Leeftocht bestaat uit meesterlijke ge-

berde brengt, zegt zijn moeder dat hij moet

dichten over de onrust van ons bestaan, over

geloven als een kind. Maarten: ‘Ik ben een

reizen die eens uitmonden in een laatste

kind [...] maar ik geloof niet als een kind.’

vlucht. Het is alleen nog een kwestie van

Moeder: ‘[...] komt wel als je ouder wordt.’

worden gelost.

Haar is het duidelijk wel gelukt een kinderlijk geloof te bereiken. Als de inmiddels

Hester Knibbe en Miriam Van hee, Leeftocht.

volwassen Maarten haar op Hemelvaartsdag

Atalanta Pers, Baarn 2015, 38 blz., H 57,50

vraagt hoe je je zo’n hemelvaart nou precies

(beperkte oplage).

moet voorstellen, is haar antwoord kinderlijk eenvoudig: Jezus ging gewoon opeens

Els Meeuse

omhoog. De ijle luchtlagen en stratosfeer
waarover Maarten dan begint, ketsen af op
Magdalena’s onverstoorbaarheid. Op de
vraag waar God in Auschwitz was, durft ze

Geloven als een kind

zonder blikken of blozen te verwijzen naar
het ‘Zijn bloed kome over ons en over onze

Maarten ’t Hart past met Magdalena in een
rijtje zonen dat schrijft over hun moeder:

kinderen’.
Het zijn twee voorbeelden van de vele ge-

Tom Lanoye, Adriaan van Dis, Arnon Grun-

loofsgesprekken die moeder en zoon voeren.

berg. ’t Harts moeder komt er op het eerste

En dan heb ik het nog niet gehad over de

gezicht niet best vanaf. Hij noemt weliswaar

talloze, oeverloze gedachtenpassages die

haar zorgzaamheid en bescheidenheid, maar

’t Hart aan zijn ongeloof wijdt. Daarmee

meer indruk maken de meccanodoos die

gaat Magdalena minstens zoveel over ’t Hart

ongeopend in de kast moet blijven staan, de

zelf als over zijn moeder. In een brief aan

oorlog die Magdalena tegen het doorleren

zijn oom schrijft ’t Hart dat hij twintig jaar

van Maarten voert en de voortdurende ach-

nodig had om het geloof uit zijn systeem te

terdocht jegens haar man, die steeds naar

krijgen. De eerste stap op weg naar wat hij

andere vrouwen (‘mokkels’) zou kijken. Mis-

een bevrijding noemt, lag in zijn bewijs van
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de onmogelijkheid van Noachs ark (een vijf-

werk, van een jonge Salinger, die vanaf mid-

tien pagina’s lange berekening van hoeveel-

delbare leeftijd zijn genie voor zichzelf

heid diersoorten en hun verplaatsingssnel-

hield.

heid). Ik vraag me sterk af hoe bevrijd ’t Hart

In het informatieve nawoord van Auke

zich voelt. Je zou er toch een hoge bloeddruk

Hulst wordt de zaak voor de echte liefheb-

van krijgen, al die ijver om met berekenin-

bers nog even op scherp gezet: Salinger
veel succes mee, maar echt op goede voet met

geloof nooit in staat is geweest, kan ik mij

zijn lezers kwam hij nooit. En ja, Salinger

goed voorstellen, gezien de antwoorden die

had een oorlogstrauma, en vertrouwde de

hij met zijn goed stel hersens van kerk en

wereld en misschien zelfs zijn lezers steeds

moeder kreeg. Jammer voor ’t Hart zelf vind

minder. Hij schreef na zijn eerste boeken

ik dat hij uitkwam bij een kinderachtig

door en door, in zijn kluis in Cornish, New

ongeloof. Voor een schrijver trouwens be-

Hampshire. Van zijn vrijwillige wereldver-

hoorlijk onbegrijpelijk dat hij maar niet in

lating midden in de jaren zestig tot aan zijn

staat raakt bijbelverhalen in hun verhaal-

dood in 2010, maar wij kregen er niets meer

waarde te laten.

van te zien. Na zijn dood begonnen de ge-

Nadat ’t Hart, schrijvend over de begrafenis van zijn moeder, de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Onzevader regel voor

ruchten dat er nieuwe boeken aan kwamen.
Toch nog.
En nu is er dan alvast de bundel Drie vroe-

regel heeft afgekraakt, geeft hij Bach het

ge verhalen. Niet echt nieuwe verhalen, want

laatste woord. Over diens gezongen teksten

ze stonden zeventig jaar geleden al in Ameri-

geen gemor. Kennelijk is er nog hoop voor

kaanse tijdschriften, maar ze waren voor de

bijbelwoorden, zolang de muziek die woor-

lezer met een echte boekenkast niet te ver-

den dan maar optilt. Kijk, daar begrijpen hij

krijgen, want Salinger had negen andere ver-

en ik elkaar weer.

halen uitgekozen als zijn voorlopig definitieve nalatenschap aan korte verhalen. Wel

Maarten ’t Hart, Magdalena. De Arbeiders-

het eerste nieuw verkrijgbare werk na zijn

pers, Amsterdam/Antwerpen 2015, 250 blz.,

dood dus. De bundel bevat onder andere zijn

H 19,99.

debuut uit 1940, ‘De Jongelui’, uit Stories Magazine, een blaadje van de professor bij wie

Elizabeth Kooman

hij als student het vak creative writing volgde.
Een verhaal over jongelieden op een feestje
die laveren tussen een tragisch en onwaarachtig leven. En ‘Aan één keer in de week ga

Liefje. Alles is koud geworden. Je

je niet dood’, uit 1944, het laatste verhaal dat

eieren, álles

hij schreef voor hij de oorlog in ging.
Zoals in de prachtbiografie Salinger be-

‘Nieuwe’ verhalen van Salinger. Groot

schreven (2014, David Shields en Shane

nieuws, ook al is het, het zal u zo duidelijk

Salerno, zie Liter 75, blz. 66-68, vooral ook

worden, allemaal nog niet echt nieuw. Maar

goed op te zoeken met de nieuwe Liter-app),

dat komt ook nog. En het is wel erg goed

werd Salinger door zijn brute oorlogserva-

|

schreef een kleine handvol boeken, had er
73 Maatwerk Van der Beek over Salinger

gen en redeneringen de achterlijkheid van
het geloof te bewijzen? Dat hij tot kinderlijk
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ringen een ander mens. Hij bestormde de

dan maar dat deze meestervertaler het de

stranden in Normandië en hoorde bij de

komende jaren nog druk gaat krijgen.

Amerikanen die met kerst 1944 de wanhoopsaanval in de Ardennen over zich heen

J. D. Salinger (vert. Johan Hos), Drie vroege

kregen. Toen de overwinning bijna behaald

verhalen. Arbeiderspers, Amsterdam 2015,

was, was hij één van de eerste Amerikanen

75 blz., H 12,50.

die in een vernietigingskamp de gevolgen
van de industrieel geproduceerde dood

Menno van der Beek

|
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moest aanzien. Hoe moeilijk de man daarna
ook was, hem dient veel, hem dient alles,
vergeven te worden. En met die kennis achteraf, wordt de gevoelige jongen die naar de

Een interactieve jeugdliteratuur-

oorlog moet uit ‘Aan één keer in de week ga

geschiedenis

je niet dood’, geschreven voor Salinger wist
wat hem boven het hoofd hing, een extra

Het was meer dan een jeugd geleden dat de

prangende beschrijving. Hij voert gesprek-

eerste jeugdliteratuurgeschiedenis ver-

ken met zijn vrouw die hem afwezig ant-

scheen: De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis

woord. Ze spreekt hem aan in flarden, zoals

van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen

in de titel van dit maatwerkje. In alle drie de

van de middeleeuwen tot heden (1989). De ont-

korte verhalen, die voornamelijk bestaan uit

wikkelingen stonden niet stil en kritiek

flarden conversatie, is het het niet-gezegde

bleef niet uit, daarom is er sinds eind vorig

wat onder de schedel van de lezer blijft

jaar een nieuw boekwerk, genoemd naar het

hangen. Eenzame, kwetsbare en wanhopig

fantasieland dat door Paul Biegels kleine

sociaal acterende karakters, haarscherp neer-

kapitein wordt aangedaan op zijn wonder-

gezet door een Salinger van twintig jaar oud.

baarlijke reis: Een land van waan en wijs.

Toen al een heel goede schrijver.

Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.

De drie verhalen zijn door een juridisch

Deze nieuwe reis door de jeugdliteratuur

detail in de rechtensfeer aan de postume

beslaat niet alleen een langere periode dan

klem van Salinger – overleden in 2010 – ont-

zijn voorganger, maar is ook anders van op-

snapt, maar de meester schijnt ons uit zijn

zet. Waar in De hele Bibelebontse berg voor een

misschien wel omvangrijke nalatenschap

chronologische hoofdstukindeling is geko-

hierna nog minstens vier nieuwe boeken te

zen en binnen de hoofdstukken voor een

gunnen. Net als de vier bekende boeken van

thematische aanpak, is in Een land van waan

Salinger waar zijn liefhebbers het sinds 1950

en wijs precies het omgekeerde gedaan. De

mee moeten doen, De vanger in het graan,

hoofdstukken zijn gekoppeld aan genres, en

Franny en Zooey, Seymour: een introductie en

binnen die hoofdstukken wordt zoveel mo-

Negen verhalen, zijn deze nieuw uitgegeven

gelijk de chronologische ontwikkeling van

Drie vroege verhalen vertaald door Johan Hos.

elk van die genres aangehouden. Er zijn

Dit mag een gelukkige keuze genoemd wor-

hoofdstukken over voor de hand liggende

den, want opnieuw is het Nederlands on-

genres als ‘fantasieverhalen’, ‘kinderpoëzie’

nadrukkelijk soepel en nergens krijgt men

en ‘historische jeugdboeken’, maar ook ko-

het gevoel vertaald proza te lezen. Hopen

men ‘jeugdtijdschriften’, ‘verfilmde jeugdli-
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teratuur’ en ‘games, apps en jeugdliteratuur’

Stuk voor stuk gaan de auteurs verder

aan bod. Deze korte opsomming doet ver-

dan het geven van rijtjes prachtuitgaven.

moeden dat de auteurs onder de redactie van

Samen tonen ze aan dat jeugdliteratuur vol

drie (jeugd)literatuurwetenschappers een

beweging en tegenbeweging zit. Interactie

bewonderenswaardig brede aanpak van hun

is het sleutelwoord, en die interactie is er

onderwerp hebben gekozen. En dat is ook

duidelijk ook tussen de zeventien auteurs

zo.

geweest. Ze hebben van Een land van waan
Een grondige verantwoording achterin

en wijs een hecht boek gemaakt door het
verwijzen naar elkaars werk, waardoor

voetlicht die tijdens het lezen van de ge-

ze overlap vermijden of die dubbelingen

schiedenis al waren opgevallen. Een betere

duiden.

manier om te ontdekken dat de auteurs zijn
geslaagd in hun doel is er niet.
De jeugdliteratuur wordt in Een land van

Rest natuurlijk de vraag hoe het nu
eigenlijk gaat met de jeugdliteratuur. Voor
doemscenario’s van gamende en tablet-

waan en wijs op allerlei manieren in een rui-

starende kinderen is in Een land van waan en

mere context geplaatst. Om te beginnen is er

wijs geen ruimte. Weer is interactie het tover-

veel aandacht voor veranderende ideeën over

woord. Media ontwikkelen zich niet lineair,

kinderen en literatuur en de wisselwerking

waardoor het kinderboek zou worden opge-

tussen die ideeën en de jeugdliteratuur. Het

volgd door ‘modernere’ media. Nee, media

inleidende hoofdstuk gaat terug tot Plato en

ontwikkelen zich in interactie: boeken wor-

Augustinus, die sceptisch stonden tegenover

den verfilmd of gekoppeld aan een game,

de invloed van gedichten en verhalen op

kinderboekenschrijvers draaien hun hand

kinderen, een invloed die ze overigens wel

niet om voor het schrijven van scenario’s, en

degelijk onderkenden.

apps doen het al heel goed in de prentenboe-

Hieruit blijkt meteen een ander aspect

kenwereld. Voor je het weet ontstaat er een

van de brede blik: de Nederlandse jeugdlite-

groot medialand van waan en wijs, waar kin-

ratuur wordt steeds in een internationale

deren nog lang en gelukkig leven.

context geplaatst. Zo laat het hoofdstuk
over jeugdtijdschriften zien hoe de eerste in

Rita Ghesquière, Vanessa Joosen, Helma van

Nederland verschenen tijdschriften uit het

Lierop-Debrauwer (red.), Een land van waan

Frans werden vertaald en hoe die Franse

en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugd-

tijdschriften ook Duitse jeugdtijdschriften

literatuur. Atlas Contact, Amsterdam 2014,

beïnvloedden. Binnen eigen land wordt de

575 blz., H 34,99.

jeugdliteratuur bovendien beïnvloed door
de literatuur voor volwassenen, in het geval
van de jeugdtijdschriften door de spectatoriale tijdschriften (op hun beurt overigens
weer naar Engels voorbeeld ontstaan). De
Vlaamse jeugdliteratuur komt telkens aan
bod, net als de Friese, en ook de rol van productie, distributie en receptie blijft niet
links liggen.

Elizabeth Kooman

|

kiezen van zwaartepunten en door het door-

brak, brengt precies die aspecten voor het
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het boek, die in De hele Bibelebontse berg ont-
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Auteur zonder grenzen

personages in de verhalen hebben duidelijk
met elkaar te maken, ze hebben invloed op

Gedreven door een nogal merkwaardige

elkaars levens. Reïncarnatie? Misschien,

voorliefde voor triviale feitjes, kwam ik ooit

maar Mitchell zegt het nooit met zoveel

te weten dat de orka uit Free Willy (1993),

woorden. Hij suggereert slechts, en laat de

een film die ik in mijn jeugd meerdere keren

rest graag aan de fantasie van zijn lezers

heb gezien, in werkelijkheid Keiko heette

over.

(Keiko is helaas in 2003 heengegaan). Een

De structuur van Wolkenatlas zou je schematisch kunnen weergeven als: 1-2-3-4-5-6-

|
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opvallende naam die je niet zomaar vergeet.
Toch stuitte ik een aantal jaren later op-

5-4-3-2-1. Elk verhaal is dus in tweeën opge-

nieuw op deze naam. De roman Wolkenatlas

splitst, behalve het zesde, dat in het midden

(2004) kreeg mij dusdanig in zijn greep, dat

wordt verteld. Het is knap gedaan, maar be-

ik meer móést weten over de schrijver ervan.

langrijker nog is dat de vorm niet op zichzelf

Zo belandde ik op de wikipediapagina van

staat maar de inhoud versterkt. Wolkenatlas

de Britse schrijver David Mitchell. En jawel,

biedt meer dan de som van zes verhalen,

zijn Japanse eega blijkt eveneens de naam

doordat Mitchell subtiele, thematische ver-

Keiko te dragen.

banden door het geheel heeft verweven. Elk

Het leek mij aardig om de enige twee

verhaal gaat over macht en uitbuiting en is

Keiko’s die ik ken met elkaar te verbinden,

kritisch ten opzichte van de maatschappij

als een soort aanloopje richting een exposé

waarin het zich afspeelt. Mitchell is somber

over Mitchell. Maar dat is me niet gelukt.

over de aard van de mens: altijd en overal

En dat zegt eigenlijk alles al: ík kan het

zullen er mensen zijn die macht willen heb-

niet, maar als iemand het wél zou kunnen, is

ben ten koste van anderen. In de brieven van

het Mitchell. Moeiteloos, fantastisch en ge-

een Engelse componist uit het tweede ver-

loofwaardig zou hij Keiko (de orka) met

haal verwoordt iemand het zo: ‘Wat ontke-

Keiko (zijn vrouw) in een verhaal kunnen

tent een oorlog? De wil tot macht, het wezen

samenbrengen. David Mitchell (46) kent na-

van de menselijke aard. [...] Je kunt de wil tot

melijk geen grenzen. Of iemand nou vijf-

macht zien in slaapkamers, keukens, fabrie-

honderd jaar terug leefde of in een verre toe-

ken, vakbonden en nationale grenzen. Luis-

komst zal bestaan, of iemand in Australië

ter en onthoud. De nationale staat is niets

woont of in Europa, Mitchell kan het doen

anders dan de menselijke aard, opgeblazen

voorkomen alsof ze met elkaar te maken

tot gigantische proporties.’

hebben. Hij laat zich niet beperken door tijd
of ruimte.
Wolkenatlas, de roman waarmee hij de

Zijn opvallende stijl en structuur (Mitchells debuut uit 1999 is ook een mozaïekroman) bleven het tijdschrift Time niet onop-

Man Booker Prize had moeten winnen, is

gemerkt: in 2007 stond de auteur in de

een mozaïek van zes verhalen: het eerste ver-

top-100 invloedrijkste mensen, omdat hij de

telt over een vrome Amerikaanse notaris, die

roman opnieuw zou hebben uitgevonden

rond 1850 op zijn reizen wordt geconfron-

met zijn typische ‘novel globalism’.

teerd met de excessen van het kolonialisme;

Mitchell legt overigens niet alleen bín-

het laatste speelt zich af in een verre toe-

nen zijn boeken graag subtiele verbanden,

komst, in een postapocalyptische wereld. De

maar ook tússen zijn boeken. Zo komt
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dokter en wereldreiziger Marinus uit De niet

maar Tijdmeters is echt een prachtig epos.

verhoorde gebeden van Jacob de Zoet (2010), een

Mitchell noemt het zijn ‘midlifecrisisboek’:

roman die het in Nederland goed deed, te-

hij onderzoekt in dit verhaal de invloed van

rug in Mitchells nieuwste roman Tijdmeters

de tijd op de mens. Onze vergankelijkheid

(2014). De auteur beschouwt zijn boeken als

kan ons angst inboezemen; we zouden niet

onderdeel van één groot metaboek.

de eerste zijn die onsterfelijkheid wensen.

Niet elke roman van Mitchell is van calei-

Maar Tijdmeters toont haarscherp dat die
je je er iets beter in verdiept. Want wat is een

in de jaren tachtig opgroeit op het Engelse

eeuwig leven waard als iedereen om je heen

platteland. Een semi-autobiografisch ver-

wél wegvalt?

haal: Mitchell heeft zelf veel last gehad van
stotteren. Zijn taal is daardoor wel onge-

De grootste kracht van Mitchell vind ik
het plezier, inlevingsvermogen en de leven-

looflijk rijk geworden: de schrijver is van

digheid waarmee hij zijn personages be-

jongs af aan gewend geraakt te zoeken naar

schrijft, of het nu bejaarden of tieners zijn.

synoniemen waar zijn stem niet op stokt.

Mitchell heeft eens verklapt dat hij vanuit

Mitchells nieuwste pil, Tijdmeters, is wel

elk personage brieven aan zichzelf schrijft,

weer een bonte mozaïekroman. Het verhaal

om er een gevoel bij te krijgen, om de perso-

begint normaal (dat wil zeggen: niet al te

nages een duidelijke stem te kunnen geven.

magisch) met een Engelse tiener, Holly

Dat werpt vruchten af. Ook al heeft een per-

Sykes, die wegloopt van huis, teleurgesteld

sonage maar twee zinnen tekst: het is raak.

in de liefde. Maar al snel begint zij mensen

Mitchell behandelt elk personage alsof het

te zien die anderen niet zien. En later raakt

zijn hoofdpersonage is.

Holly – het centrale personage in de zes ver-

Mitchell weet wat hij met zijn personages

schillende verhalen – ongewild verwikkeld

wil. Dat blijkt alleen al uit hoe hij ze intro-

in een oorlog tussen de zogenaamde chro-

duceert: soepel, en met zoveel vertelplezier.

nometristen (die na hun leven steeds terug-

Een voorbeeldje uit Tijdmeters, wanneer de

keren in een nieuw, jong lichaam) en de

nog jonge Holly (de ik-persoon) haar oudere

anachoreten (die door anderen te doden jong

broer tegenkomt:

kunnen blijven).
Ik kan me voorstellen dat het allemaal

‘Voor de NatWest Bank in Milton Road

nogal raar overkomt, zo in een korte samen-

loop ik Brendan tegen het lijf. Zoals hij

vatting. Mitchell flirt graag met het boven-

daar aankomt, met zijn zwarte haar in de

natuurlijke, met reïncarnatie, zielsverhui-

gel, fleurige stropdas en zijn blazer losjes

zing en onsterfelijkheid, hoewel hij daar zelf

over een schouder geslagen, zou je eerder

niet echt in gelooft. Deze magisch-realisti-

denken dat hij naar een modellenschool

sche elementen zorgen ervoor dat zijn boe-

onderweg was dan naar de burelen van

ken niet eenvoudig zijn samen te vatten.

Stott & Conway. De oudere zussen van

Niet zelden word ik aangekeken met glazige

mijn vriendinnen vinden hem een stuk,

ogen zodra ik toch een poging onderneem.

die oudere broer van me. Mag ik eventjes

Mijn gebrekkige samenvatting enthousiasmeert waarschijnlijk niet bovenmatig,

braken? Hij is getrouwd met Ruth, de
dochter van zijn chef, meneer Conway, op
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wens ineens een nachtmerrie kan zijn zodra

(2006) over een jongen met spraakgebrek die

77 Maatwerk Hoogendoorn over Mitchell

doscopische aard. Zo schreef hij in Dertien
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het stadhuis en met een poenige receptie

‘God is een van die woorden’

in de Chaucer Country Club. Ik was geen
bruidsmeisje, omdat ik nooit jurken

Het omslag laat het direct duidelijk zien:

draag, en al helemaal geen jurken waarin

Joden en woorden horen bij elkaar. De kleur

je eruitziet als zo’n poppetje uit Gone with

van ‘en’ in Joden en woorden wijkt af, waardoor

the Wind, dus hebben Sharon en de nicht-

je blik gevestigd wordt op de kern van het
boek: ‘Joden woorden’. Maar het omslag laat
nog meer zien. Twee lege leunstoelen, een

gekomen. Brendan is ma’s lieveling en

grote en een kleine, met op de leuning van

ma is Brendans lievelingsmoeder.’

de grote stoel op z’n kop een in het midden
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jes van Ruth dat allemaal gedaan, en er
was een hele hoop familie uit Cork over-

opengeslagen boek. De relatie tussen ouder
Hoe somber of realistisch Mitchell soms ook

en kind, leraar en leerling, is een andere

is over de aard van de mens, uiteindelijk

centrale notie in het boek, dat het karakter

brengt hij met zijn boeken toch vooral onge-

heeft van een uitgebreid essay.

breideld enthousiasme over op zijn lezers.

De auteurs van Joden en woorden zijn vader

Een onverwoestbare hoop en levenslust. De

en dochter, respectievelijk schrijver en histo-

prachtige laatste zin van Wolkenatlas is daar-

rica. En, van het grootste belang, beide zijn

van een goed voorbeeld. De notaris uit 1850

seculiere Joden. Dat levert twee boeiende

uit het eerste verhaal, die het in zijn eentje

invalshoeken op bij de beschrijving van de

wilde opnemen tegen de excessen van het

Joodse traditie. Je zou de hoofdlijn van het

kolonialisme, krijgt van zijn schoonvader te

boek als volgt kunnen samenvatten: de

horen dat zijn leven goedbeschouwd niet

genealogie van de Joden is geen bloedlijn

meer is dan een druppel in een eindeloze

maar een tekstlijn. Het enige echte wat

oceaan. Waarop Mitchell zijn boek besluit

Joden verbindt is tekst. Maar daarmee is nog

met de woorden: ‘Maar, wat is een oceaan

lang niet alles gezegd.

anders dan een massa druppels.’

Hoewel de schrijvers zelf niet tot de reli-

Mitchells boeken vormen samen een

gieuze joden behoren, zoomen zij in hun

oceaan waarin elke druppel, ieder karakter,

boek wel uitgebreid in op de (ultra)ortho-

ertoe doet.

doxe joden. In deze joodse traditie is elke
lezer een corrector en elke student een criti-

Elk mensenleven is deel van een groter ge-

cus. Een orthodox-joodse opvoeding had en

heel; dat is hét terugkerende refrein in

heeft vaak een academisch tintje. Kinderen

Mitchells oeuvre. De ellende die we aanrich-

moeten al jong studeren. Het onderwijs is

ten kan generaties lang doorwerken. Maar

gericht op teksten, waarbij het één van de

ook elk goed woord dat we spreken.

doelen is de kinderen kritisch te maken. Vragen stellen is een geliefd joods tijdverdrijf.

David Mitchell, Tijdmeters. Nieuw Amster-

Centraal in de opvoeding staat het aanleren

dam, Amsterdam 2014, 688 blz., H 24,95.

van de vraag: waarom doen wij dit? Toen ik
dit las, gingen mijn gedachten als vanzelf

Maurice Hoogendoorn

naar orthodoxe christenen. Dat is een behoorlijk contrast. Daar is het bevragen van
de traditie juist vaak een taboe.
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Genoten heb ik van het hoofdstuk over

opstaan die zichzelf ‘seculiere christenen’

mondige vrouwen. De schrijvers vermoeden

noemen en de Bijbel bewonderen als schitte-

dat het Hooglied geschreven is door een

rende en meeslepende literatuur?

vrouw. En dat terwijl vrouwen in ultraortho-

De Joodse dichter Amichai groeide op in

mogen amper in het openbaar verschijnen,

zi’s, verloor zijn geloof en nam een nieuwe

niet zingen, en ga zo maar door. Vader en

Hebreeuwse achternaam aan, met de beteke-

dochter Oz tonen aan dat je in het Oude Tes-

nis ‘mijn volk leeft’. Amichai was net als de

tament veel strijdbare, actieve, mondige

schrijvers van dit boek een seculiere Jood die

vrouwen tegenkomt. Vrouwen met een

zijn Joods-Israëlische identiteit in woorden

uniek karakter. Maar het ging al snel mis bij

tot uitdrukking bracht. In Joden en woorden

de interpretatie van deze verhalen. Rab-

staat een schitterend citaat uit zijn gedicht
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een orthodox gezin. Hij vocht tegen de na-

79 Maatwerk Meeuse over Oz

doxe gemeenschappen bijna niets mogen. Ze

bijnen probeerden de mondigheid van vrou-

‘De Joden’. ‘En God? God blijft, / als de geur

wen met man en macht de kop in te druk-

van een mooie vrouw die hen ooit / passeer-

ken. In dat licht is het dus niet zo vreemd

de. Ze zagen haar gezicht niet, / maar haar

dat juist Paulus als oud-rabbi in het Nieuwe

geur blijft, allerlei geuren, / Schepper van al-

Testament de zwijgzaamheid van vrouwen

le geuren’ (p. 175). Daar zijn mijn woorden

proclameert.

niets bij.

De schrijvers van Joden en woorden noemen
zich seculiere Joden. ‘Zelfbewuste seculieren

Amos Oz en Fania Oz-Salzberger (vert.

zoeken geen gemoedsrust, maar intellectue-

Saskia van der Lingen), Joden en woorden. De

le rusteloosheid en houden meer van vragen

Bezige Bij, Amsterdam 2014, 272 blz.,

dan van antwoorden’ (p. 18). Toch zeggen ze

H 24,90.

veel van de Bijbel te houden, en wel als literatuur. Ze noemen het een tragisch verlies
voor de cultuur dat ongelovigen in het westen de Bijbel niet zijn tegengekomen als literaire tekst. Het geloof van vader en dochter
Oz is vervangen door bewondering en niet
door afkeer of afzetten tegen. ‘Ons verhaal
gaat niet over de rol van God, maar over de
rol van woorden. God is een van die woorden’ (p. 69).
Natuurlijk gebeurt er bij ons wel iets.
Sporadisch lezen westerlingen de Bijbel literair, maar doen seculieren, zo je wilt ongelovigen, ook mee? Ik heb een aantal jaar geleden een cursus Literair Bijbellezen gegeven
aan de Universiteit van Leiden. De opkomst
was bedroevend laag. De schrijvers hebben
gelijk. Wat dat betreft mist er in onze samenleving het nodige. Zouden er ooit mensen

Els Meeuse
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Schrijvers
Joost Baars (1975) is dichter en essayist. Hij publiceerde in Liter, Tirade en Het Liegend Konijn.
Benno Barnard (1954) is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. In 2013 verscheen
Dagboek van een landjonker, zijn dagboekaantekeningen uit de periode 2008-2013.
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999), Waterdicht (2002)
en Kaddisj (2006). In 2010 verscheen het vertellende gedicht ‘Een ziektegeschiedenis’.
Wout van Bekkum is hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen
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met Middeleeuws-Hebreeuwse dichtkunst als specialisme.
Hassan Blasim (1973) is een Iraakse schrijver en filmregisseur. In 2004 vluchtte hij naar
Finland, waar hij nog steeds woont. Zijn korte verhalen zijn al in verschillende Europese
landen verschenen, en in 2014 won hij als eerste Arabische auteur de Independent Foreign
Fiction Prize met zijn bundel The Iraqi Christ.
Maarten Elzinga (1957) is vertaler uit het Engels, Duits en Frans. Binnenkort verschijnt bij
Querido zijn vertaling van de nieuwste roman van Patrick Modiano, Om niet te verdwalen.
Kerim Göçmen (1957) publiceerde de verhalenbundel Het geheim van de kromme neuzen (2013)
en de roman Rode kornoeljes (2015).
David Grossman (1954) is een van Israëls beroemdste schrijvers. Hij schrijft romans, kinderboeken en essays. Onlangs verscheen Komt een paard de kroeg binnen (2015), eerder schreef
hij onder andere Uit de tijd vallen (2013) en Zie: liefde (1986).
Hisham Hamad (1984) studeerde Arabisch en Vertaalwetenschap in Groningen en
Amsterdam (UvA).
Ruben Hofma (1992) is dichter, journalist en is werkzaam in het boekenvak.
Maurice Hoogendoorn is historicus en journalist bij het Nederlands Dagblad.
Arie Kok (1968) is schrijver, bladenmaker en uitgever.
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlands in Leiden. Zij werkt als freelance recensent,
redacteur en tekstschrijver.
Els Meeuse (1988) studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Nederlandse taal en
cultuur in Leiden. Ze werkt als docent klassieke talen en Nederlands in het voortgezet
onderwijs.
Les Murray (1938) is een Australisch dichter. In het Nederlands verschenen o.a. Fredy Neptune
(2001, roman in verzen) en De planken kathedraal (2013, bloemlezing).
Tjerk de Reus (1971) is literatuurcriticus en journalist theologie en religie, o.a. voor het
Friesch Dagblad. Hij bereidt een dissertatie voor waarin biografie en poëtica van Ad den
Besten centraal staan. www.tjerkdereus.nl.
Nelly Trapman (1987) studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en werkt als
docente Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Dorien de Vries (1962) is vertaler sinds 1997 en vertaalt uit het Engels en het Afrikaans. In de
loop der jaren is ze zich meer en meer gaan toeleggen op fictie. Van 2010 tot 2012 volgde
ze de opleiding tot literair vertaler aan de VertalersVakschool in Amsterdam.
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Van de redactie

Murray: verschillende scribenten delen hun gedachten bij een gedicht van onze
Australische gastschrijver. Dorien de Vries opent de serie en gaat meteen de diepte
in met een bespreking van ‘The Meaning of Existence’. Ze wordt gevolgd door
Maarten Buser, die nog steeds niet weet wat hij gezien heeft en Benno Barnard,
die Blaise Pascal aanhaalt en Murrays puntigste regels van elders memoreert:
‘Fuck them, I wish you God’. En dan Désanne van Brederode, die met de bekende
bespiegeling van Murray ‘Poetry and Religion’ afreist naar de kathedraal van
Chartres, en daar maar niet ervaart wat ze zou willen ervaren. Ten slotte een stem
uit Zuid-Afrika, Heilna du Plooy, in de weer met Murrays kijk op kinderlogica.
Niet te klein gedacht allemaal.
Het beeldend werk in dit nummer komt van Anton Vrede, Rotterdammer die in
een paar lijnen zijn dierenverhalen neerzet. Mart van der Hiele vertaalde een
gedicht van Marcus Wicker, er is nieuwe poëzie, Hadewijch Griffioen schreef een
verhaal en Benno Barnard vraagt zich in zijn dagboek af: ‘Waarom? Geen idee.
Redelijk tevreden buig ik voor de zaal vol huilende mensen.’
En ook in deze uitgave: Christian Wiman. Hij schreef My bright Abyss, over de liefde, de dood en wat hij daar tussendoor is gaan geloven. Een persoonlijk en subtiel
boek, dat binnenkort in het Nederlands verschijnt. Het artikel dat de aanzet was
voor dit breed geprezen boek, ‘Love Bade Me Welcome’, staat in deze Liter. ‘Mijn
bestaan in acht pagina’s gepropt’, aldus Wiman.
Liter zal deze winter haar tachtigste nummer uitbrengen, S. C . J. Zolang er genoeg
zulke mooie oude en nieuwe dingen zijn, voor u, lezer, houden we vol. En heeft
u zelf ideeën voor dit blad? Dan kunt u even kijken naar de vacatures binnen de
Liter-redactie op onze website: www.leesliter.nl.
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doorbreekt, komen wij met een even veelkleurig dossier over de poëzie van Les

1 Van de redactie

We hebben met dit septembernummer gewacht tot de herfst. Nu deze veelkleurig
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Dorien de Vries De zin van het bestaan
Les Murray herlezen [1] – Een luisteroefening

|

2 Liter 79

the meaning of existence
Everything except language
knows the meaning of existence.
Trees, planets, rivers, time
know nothing else. They express it
moment by moment as the universe.
Even this fool of a body
lives it in part, and would
have full dignity within it
but for the ignorant freedom
of my talking mind.

de zin van het bestaan
Alles behalve de taal weet
wat de zin van het bestaan is.
Bomen, planeten, rivieren, tijd
weten niet beter. Van moment tot moment
geven ze er uitdrukking aan als heelal.
Zelfs dit dwaze lichaam van me
is erin thuis, en zou er
in volle waardigheid mee leven
zonder de onwetende vrijheid
van mijn spraakzame geest.
Vertaling: Maarten Elzinga
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‘Het katholieke ceremonieel is bedoeld om langzaam en plechtig tussen het
alledaagse en het spirituele een brug te bouwen, zodat er van God uit leven en
kracht naar ons toe kunnen vloeien. Tevens wil het bruggen slaan in ons verdeelde innerlijk, zodat ook daarlangs gezondheid en kracht kunnen stromen.
[...] Het welslagen van dit proces is niet afhankelijk van het oorverdovende
lawaai van onze wensen en verlangens, maar van de ontvankelijkheid van
onze stilte. Het heeft gevolgen en betekenis op het emotionele vlak, maar is

Church uit mijn jeugd, met hun grote nadruk op de preek, ontbrak deze ontvankelijke stilte geheel; er was geen ceremonieel besef dat zich verdiepte tot
een punt waarop de menselijke activiteit een ogenblik lang wegviel voor de
aanwezigheid van God. Niet de God over wie wij onze theoretische kletsverhalen ophangen, maar God, de onvergelijkbare, de Vreemde, die in deze
verdiepte stilte zijn helende woorden spreekt tot onze ziel, telkens wanneer
wij de communie met Hem delen.’
Dit citaat komt uit Murrays essay ‘Some Religious Stuff I Know about Australia’,
dat ik voor het vorige nummer van Liter (Liter 78) heb vertaald en bewerkt. Wegens
ruimtegebrek kon niet het hele essay worden geplaatst en verviel onder andere
dit gedeelte. Dat zat me dwars. De uitdrukking ‘ontvankelijkheid van onze stilte’
(‘receptive quality of our silence’) had me ontroerd en ik herkende veel in wat
Murray vertelt over de kerk van zijn jeugd. Ik heb zelf een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt, van een ‘pratende’ naar een ‘vierende’ kerk.
Innerlijke stilte blijft echter een probleem voor mij. Daarom ging ik, toen
Maarten Elzinga me suggereerde iets over een gedicht van Murray te schrijven,
in De planken kathedraal (2013) op zoek naar een gedicht dat juist met deze tekst
‘contact’ kon maken, zodat ik daar wat omheen zou kunnen mijmeren. Dat werd
‘De zin van het bestaan’. Bij de laatste twee regels begonnen al mijn lampjes te
knipperen: inderdaad, mijn lichaam zou in volle waardigheid met de zin van het
bestaan kunnen leven, als mijn geest met zijn onophoudelijk geklets geen roet in
het eten gooide! De herkenning was zo sterk dat ik de vertaling van de laatste
regel eigenlijk te lief vond, en dus bedacht ik meteen een eigen variant: ‘... zonder
de stompzinnige vrijpostigheid van mijn babbelzieke geest’. Murray lijkt zich te
beklagen over zijn spraakzame geest die hem zo veel onrust bezorgt. Hij wekt een
innerlijk verscheurde indruk: zijn lichaam spreekt een andere taal dan zijn geest
en zijn geest overschreeuwt zijn lichaam. Het is alsof die geest door een of ander
geheimenis heen leutert en er juist daardoor onkundig van blijft. De regels deden
me denken aan een fragment uit de ruimtetrilogie van C. S. Lewis: ‘Inner silence is
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zijn van ‘lawaai’ dat de ontvankelijkheid uitwist. In de diensten van de Free

3 Dorien de Vries De zin van het bestaan / Les Murray herlezen [1]

in wezen geen kwestie van emotie, want die zou alleen maar de zoveelste bron
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for our race a difficult achievement. There is a chattering part of the mind which
continues, until it is corrected, to chatter on even in the holiest places.’ 1 ‘De zin
van het bestaan’ leek me een prachtige kapstok om over innerlijke stilte te schrijven.
Ik stak meteen van wal. Hier was een oude man in bloemrijke bewoordingen aan
het mopperen over zijn koortsachtige gedachteleven. Het gedicht ademde heim-
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wee naar een simpel creatuurlijk zijn, naar de oerstaat van de mens, toen deze nog
geen rationeel wezen met bewustzijn was. Dat was immers de tijd voordat de taal
en daarmee het getob in de wereld kwam: waarom, waartoe, waarheen. Murray
vindt dat we ‘naar ons lichaam moeten luisteren’ om de zin van het bestaan te
kunnen ontdekken, want alleen op de schaarse momenten dat onze geest tot rust
komt, krijgt ons lichaam de kans zijn eigen taal te spreken: dansend, spelend,
vrijend, leeghoofdig in een warm bad. Wanneer we even simpelweg bestaan,
‘leven in het nu’, zoals een zonnende kat in de vensterbank of een grazende koe in
een Hollandse zomerwei. Op zulke momenten van pure lichamelijkheid verstillen
alle vragen en kan het leven ineens goed zijn.
Hoe meer ik echter in het gedicht naar bevestiging zocht van mijn beweringen,
hoe hardnekkiger het zich tegen me keerde. Mijn alternatieve vertaling klonk
dan wel aardig, maar toen ik eens goed keek, zag ik tot mijn schrik dat er gewoon
‘talking mind’ stond en niet ‘talkative mind’, wat ik er in mijn hoofd al van had
gemaakt. Alle woorden in deze regel zijn trouwens neutraal van toon, en het gedicht als geheel heeft niets klaaglijks. Het begon me ook te bevreemden dat een
dichter, die toch leeft van en voor en met de taal, zich zou beklagen over zijn
spraakzame geest. Mijn negatieve uitleg leek voort te komen uit iets wat mijzelf
last bezorgt, maar daarmee kwam blijkbaar meteen een einde aan mijn luisterhouding. Herkenning kan gevaarlijk zijn: je wordt te haastig met je conclusies en
trekt datgene wat de ander wil zeggen te snel binnen je eigen denkraam. Dus
begon ik nog maar eens bij het begin en probeerde deze keer beter te luisteren en
door te vragen.
Dat begin is veelbelovend. De titel lijkt te suggereren dat de zin van het bestaan
nu eens kort en bondig zal worden verwoord. Wie echter zo’n ‘kleine catechismus’
verwacht, komt in de eerste regel al bedrogen uit. Een catechismus heeft geen ander medium dan de taal en die wordt onmiddellijk ongeschikt verklaard. De zin
van het bestaan ligt namelijk opgesloten in het zijn van niet-talige ‘elementen’ in
de schepping en is daardoor niet met woorden communiceerbaar. Het heelal, dat
door die elementen wordt gevormd, is een zwijgende grootheid.
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Er trof me iets in deze opsomming: bomen, planeten, rivieren en de tijd zijn
geen van alle bezield. Er zit wel leven of beweging in, maar die worden niet gestuurd door een zenuwcentrum in het element zelf. Het zijn ook elementen die
niet kunnen lijden, en elementen die op een bepaalde manier verankerd of ingebed zijn: in de grond, in een baan om de zon, in een bedding. Daar kunnen ze
niet uit (althans, niet op grond van een eigen keuze) en omkeren kunnen ze
evenmin.
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Ook viel me op dat het dierenrijk ontbrak. Dieren kunnen wel lijden en ze hebben
ook meer bewegingsvrijheid dan bomen, planeten, rivieren en de tijd, maar lijken
eveneens vanzelf te weten wat de zin van hun bestaan is. Ze nemen hun plaats in
de tijd en de wereld in en hebben daarmee hun doel bereikt, zonder er een woord
aan vuil te maken. Misschien, dacht ik, fungeert ‘dit dwaze lichaam’ als representant van de fauna, omdat we in lichamelijk opzicht een zoogdier zijn. Met die
zonnende kat en die grazende koe zat ik toch al op dat spoor. Toch brengt Murray
hier een beperking aan: ‘this fool of a body lives it in part’. Ons lichaam is dwaas
(duidelijk een waardeoordeel van de geest) en het bevattingsvermogen ervan is begrensd. Een leeg hoofd kan heerlijk zijn en het is verkwikkend om je gedachteloos
over te geven aan de dans, aan een sportieve inspanning, aan de liefde – maar het
duurt altijd maar even. Het kan zelfs gebeuren dat we ons er achteraf voor schamen. Wat ons lichaam ook doet, het wordt meteen of naderhand aan het oordeel
van onze geest onderworpen. We generen ons zelfs voor de normale lichaamsfuncties waar een dier niet moeilijk over doet. Zou ons lichaam op zulke momenten al
iets weten over de zin van het bestaan, dan ontglipt dit ons al gauw en heeft onze
geest er niets aan.
Daar komt bij dat ons lichaam niet alleen een bron van fijne en verkwikkende
ervaringen is. Het kan pijn en andere ongemakken ondervinden, waarop onze
geest onmiddellijk in gejammer uitbarst en naar het waarom begint te vragen.
Andersom deelt het lichaam in al onze innerlijke onvrede en spanning. We reageren die af met nagelbijten en ijsberen, of krijgen er maagzweren en een hoge
bloeddruk van.
Bomen, planeten, rivieren en de tijd, en ons lichaam af en toe ten dele. Ze weten
het, blijkbaar, maar het is een weten in onvrijheid: ze ‘weten niet beter’. Het is een
weten waarvan ze zich niet bewust zijn en een weten dat niet kan worden gecommuniceerd. Het is statisch en leidt niet tot wijsheid. Zelfs na een miljoen jaar is
een planeet of rivier wat dit betreft nog even ver.
Tegenover dat onvrije weten plaatst Murray in strofe twee de onwetende vrijheid van de menselijke geest en de menselijke taal. Wij hebben dan wel geen idee,

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 6

maar we beschikken over een instrumentarium om naar dat idee op zoek te gaan
of het zelf vorm te geven. Anders dan bomen, planeten, rivieren en de tijd hebben
wij het vermogen de dingen te benoemen, maar ook om ons de wereld anders voor
te stellen dan zij is. We kunnen onszelf en de wereld als het ware van bovenaf en
van buitenaf waarnemen en daar vragen bij stellen. Die vragen blijven over het
algemeen (lange tijd) onbeantwoord; of het antwoord dat we vinden bevredigt
slechts tijdelijk. Zo worden we ons steeds sterker bewust van onze onwetend-
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heid – een onwetendheid die onrust brengt en onze zoektocht naar zin en samenhang verder aanjaagt.
Denkvermogen en fantasie geven ons daarbij een onvoorstelbare innerlijke bewegingsvrijheid. Pascal ziet dit als de grootsheid en de nietigheid van de mens
tegelijk: de mens is maar een stipje in het heelal en er is weinig of niets (een stofje,
een waterdruppel) voor nodig om hem te doden, maar de mens is wel het enige
schepsel dat dit reusachtige heelal in zijn denken een plaats kan geven. De mens is
niet tevreden als hij door er te zijn ‘uitdrukking geeft aan de zin van het bestaan’.
Hij wil niet zomaar zijn, hij wil weten waar hij mee bezig is. En dus begint hij te
meten en te filosoferen, te zoeken en te vragen, te praten en te schrijven, tot hij er
soms letterlijk dol van wordt.
mens niet eens genoegen nemen met zomaar zijn! De Tsjechische theoloog Tomáš
Misschien is dat rusteloze zoeken juist wel de zin van ons bestaan en mág de

Halík schrijft in Geduld met God: ‘De tijd van een mensenleven is niet als de tijd van
dingen, het is niet slechts chronos – tijd die één kant op beweegt, als het water in
een rivier, de tijd van horloges en van kalenders. Het is ook kairos – tijd van een gelegenheid, tijd die ergens rijp voor is, tijd ten behoeve van iets.’ 2 Misschien noemt
Murray daarom het lichaam dwaas, omdat het nooit verder kijkt dan zijn neus
lang is, en is de onrust waarmee hij zijn gedicht afsluit dan toch een kort en bondig ‘antwoord’ op de titel, maar dat antwoord is een open einde. Murray betrekt
de lezer in zijn beschrijving van de condition humaine: de weg naar het oerparadijs
is afgesneden. We kunnen niet terug. We zijn vrij. We moeten verder.
Het essay waaruit het citaat aan het begin van dit verhaal afkomstig is, is eigenlijk
een illustratie bij het gedicht. Murray schetst er verschillende manieren waarop
de mens zijn behoefte aan zingeving bevredigt en hij schaart die allemaal onder
de noemer van spiritualiteit. In de onrust van de menselijke geest herkent hij de
roepstem van een God die op zoek is naar de mens: ‘Adam, waar ben je?’
Daarbij vertelt hij ons tevens iets over zijn eigen weg, en met name dat houdt
mij hier bezig. We leren hem kennen als een gelovig katholiek. Dat is hij niet van
huis uit, en het is interessant dat zijn overgang naar het rooms-katholicisme niet
zozeer het gevolg was van een verandering van overtuiging, maar van het feit dat
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hij in de rituelen van de rooms-katholieke kerk iets vond dat alle menselijke taal
overstijgt: geen onomwonden antwoord op de vraag naar de zin van het leven,
maar een versluierd geheim dat nooit uitgeput raakt en nooit verveelt. Op die
manier openbaart het zich ook aan onze ziel, wanneer die leert om naar God te
luisteren.
Ik heb bij het vertalen van ‘receptive quality of our silence’ zitten aarzelen bij
de vertaling van ‘silence’: van stilte naar zwijgen en weer terug naar stilte. Zwij-
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gen was me uiteindelijk toch te beperkt, zeker in de context van dit citaat. Stilte is
hier meer dan ‘niets zeggen’, zelfs meer dan alleen individuele innerlijke stilte.
Het woord tekent de collectieve wachtende houding van de verzamelde gemeente,
een eendrachtig verwachtingsvol op God gericht zijn. Op zo’n moment wordt
Gods aanwezigheid voelbaar en verstillen opnieuw alle vragen. Dit is een heel ander soort rust dan de lichamelijke en geestelijke ontspanning die we bijvoorbeeld
in een warm bad ervaren. Lijden en kwaad worden hier niet voor even vergeten of
genegeerd, maar opgenomen in het totaalbesef dat God ons hele bestaan voor zijn
rekening neemt. In Christus heeft God zich met ons lijden verbonden en het
kwaad lijfelijk ondergaan. Zo heeft hij beide opgenomen in zijn weg van heil voor
de mensheid. Niet voor niets noemt Murray deze Passio het hart van onze traditie;
en wij ontvangen rust en heling juist in het ritueel waarin dit diepste menselijk
lijden, de godverlatenheid, wordt herdacht en zelfs gevierd.
Elders zegt Murray echter: ‘Er schijnt in dit leven [...] een intrinsieke wet te
zijn die bepaalt dat we ons hele zelf – het volledig aanwezige besef van alles wat
we zijn en kunnen zijn – weliswaar kortstondig maar niet als een stabiele, permanente toestand kunnen verdragen.’ 3 Hij zegt dit in verband met zijn dichterschap, maar ik zie een duidelijke parallel met wat hij in de eucharistie ervaart. Na
ieder gedicht en na iedere eucharistieviering keren we terug naar die algemeen
menselijke staat uit ‘De zin van het bestaan’. We zijn in dit leven nog niet in staat
om permanent in volkomen harmonie met onszelf en met God te verkeren. Het
blijft bij incidenten, al hebben die, zoals Murray zegt, zeker gevolgen voor de rest
van ons leven. Niet alleen leggen ze een kiem voor genezing op allerlei gebied,
ook stimuleren ze ons om op de ingeslagen weg verder te gaan; om meer naar God
te zoeken en meer van Hem te verwachten.
Het laatste woord is aan een ander gedicht: 4
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan,
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij die onrust mij
in ’t bloed – is dat genade?
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Noten
1. Lewis, C. S., Voyage to Venus, Londen 1953, pag. 128.

2. Halík, Tomá š, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven (vertaling

Peter Morée), Zoetermeer 2014, pag. 135.
3. http://tijdschriftraster.nl/nuttige-gedichten/een-pleidooi-voor-de-poezie-1/ (vertaling
Maarten Elzinga).
4. Ad den Besten in Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2013, nr. 941:1.
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Maarten Buser Een pentagram van verdriet
Les Murray herlezen [2] – Over camerabewegingen en connotaties in ‘Een doodgewone
regenboog’

|

9 Maarten Buser Een pentagram van verdriet / Les Murray herlezen [2]

een doodgewone regenboog 1
Het bericht gaat rond bij Repin’s,
het gemompel doet de ronde in Lorenzini’s,
in Tattersalls kijken mannen op van hun cijferkolommen,
de klerken van de Beurs vergeten het krijtje in hun handen,
en mannen met brood in hun jaszak verlaten de Greek Club;
er staat een vent te janken op Martin Place.
Ze kunnen hem niet tot bedaren brengen.
De kilometerslange files in George Street staan muurvast,
onwrikbaar. De menigte gonst van de opwinding
en nieuwe drommen stromen toe. Veel mensen rennen zijstraten in
die pas nog drukke hoofdstraten waren, en wijzen:
er staat daar iemand onbedaarlijk te janken.
De man die we omringen, die niemand durft te naderen
huilt gewoon, en verbergt dat niet, hij huilt,
niet als een kind, niet als de wind, als een man,
zonder misbaar, zonder zich voor de borst te slaan, en snikt
niet eens bijzonder luid, maar de waardigheid van zijn tranen
bant ons uit zijn ruimte, de holte die hij om zich schept
in het middaglicht, in zijn pentagram van verdriet,
en van achter in de menigte staren de uniformen hem aan
die hem wilden arresteren, en nu tot hun verbijstering merken
hoe iets in hen naar tranen verlangt, zoals kinderen naar een regenboog.
Over een paar jaar zullen sommigen zeggen dat hij was omgeven
door een halo, of een ring van kracht. Maar dat is kletskoek.
En sommigen, dat ze waren geschokt en wilden dat hij ophield,
maar die zijn er dus niet bij geweest. De stoerste macho,
de koelste kikker, de meest gevatte grapjas onder ons
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zwijgt huiverend en wordt verteerd door een onverhoeds
vreedzaam oordeel. Sommigen in de menigte die meenden
gelukkig te zijn beginnen te schreeuwen. Alleen de kleinste kinderen
en die toekijken uit het paradijs komen dichterbij
en gaan aan zijn voeten zitten, samen met honden en stoffige duiven.
Belachelijk toch, zegt iemand naast me, en slaat zijn hand
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voor zijn mond, alsof hij die woorden had uitgebraakt
en ik zie een vrouw die haar handen uitstrekt, stralend
en bevend, terwijl ze de gave der tranen ontvangt;
en alle anderen die haar volgen ontvangen de gave
en veel mensen huilen van pure aanvaarding, en er zijn er meer
die weigeren te huilen, uit angst voor welke aanvaarding dan ook,
maar de huilende man heeft ons niet nodig, zomin als de aarde,
de man die huilt negeert ons, en uit zijn verwrongen gezicht
en zijn gewone lichaam snikt hij geen woorden
maar pijn, geen boodschap, maar enkel verdriet,
hard als de aarde, doorzichtig, aanwezig als de zee
en wanneer hij ophoudt, stapt hij doodgewoon tussen ons door
veegt zijn gezicht af met de waardigheid van iemand
die heeft gehuild, en nu klaar is met huilen.
Gelovigen ontwijkend beent hij haastig weg door Pitt Street.
Vertaling: Maarten Elzinga

Toen ik eind 2013 De planken kathedraal besprak, omschreef ik Les Murrays poëzie
als breedbeeldpoëzie. Toen dacht ik vooral aan de pagina’s lang uitwaaierende
gedichten over de Australische outback. Recent moest ik weer aan dat neologisme
denken toen ik Theo de Boers essay las over onder meer Murrays gedicht ‘Een
doodgewone regenboog’. 2 De Boer legt daarin een link met ‘Het uur U’ van Martinus Nijhoff: ‘[Murrays gedicht] beschrijft hoe er paniek ontstaat in een stad door
een heel gewone gebeurtenis. Men wordt gestoord in het werk, er ontstaat een
oploop, het verkeer raakt in de war enzovoort. Wat is er gebeurd? Er is een man
die huilt.’ 3
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In bovenstaande alinea heb ik vaak het woord ‘ik’ laten vallen. In ‘Een doodgewone regenboog’ zelf is nauwelijks een verteller aanwezig die zichzelf met ‘ik’ aanduidt. Een centrale ‘ik’ die naar de wereld om hem heen kijkt lijkt te ontbreken.
In plaats daarvan kijkt de buitenwereld, en wij met haar, naar één centraal punt:
de huilende man. Sterker nog: het gedicht heeft grotendeels weinig weg van vertellen, maar des te meer van een panoramisch overzicht van de situatie. De eerste
strofe is breedbeeldpoëzie pur sang: verschillende zaken in Sydney worden ge-
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noemd, alsof Les Murray je een rondrit door de stad geeft.
Er is trouwens wel degelijk sprake van een ‘ik’, maar die verraadt zich alleen via de
woordjes ‘iemand naast me’; je zou er bijna overheen lezen. Deze ‘ik’ maakt deel
uit van een wij-verteller, die in een groot deel van het gedicht functioneert. Die
‘ik’ is blijkbaar als individu weinig interessant: in de ruim vierhonderd woorden
van het gedicht valt vier keer een wij-woord (een keer ‘we’, drie keer ‘ons’), en zoals gezegd één ik-woord, ‘me’. Interessanter is het dat hij/zij samen met de andere
toeschouwers die ‘we’ vormt, en daarmee dat tweeletterige woordje gebruikt
dat toch een groot onderscheid maakt tussen de eigen groep en iedereen die daar
buiten valt.
Verderop (in strofes acht en negen) wordt nog een onderscheid gemaakt: niet alleen tussen de ‘we’ en de huilende man, maar ook tussen degenen die het tafereel
op de schijnbaar juiste manier aanschouwd hebben en degenen die niet goed hebben gekeken. In het gedicht worden actief groepen gemaakt, en bovendien ook
nog eens groepen binnen begrensde groepen. Let in dat licht ook op de beweging
die de ‘camera’ maakt:
– strofe een en twee zijn een soort overzichtsshot;
– vanaf strofe drie volgt de lezer een ‘we’ (op dat punt in is er een groep
toeschouwers bijeen gekomen);
– in strofe vijf en zes valt het ‘we’ alweer uiteen in een paar verschillende
groepjes (aangesproken met ‘sommigen’), tegelijk wordt datzelfde ‘we’
afgezet tegen een ‘zij’, namelijk zij die er niet bij waren;
– in strofe zeven pas wordt heel even ingezoomd op die ‘ik’;
– in de twee strofes daarna is er nog sprake van een ‘ons’, maar de camera lijkt
vooral aandacht te hebben voor die man;
– op wiens bewegingen ingezoomd wordt in de losse slotregel: ‘Gelovigen
ontwijkend beent hij haastig weg door Pitt Street.’
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De mensen in de menigte merken al snel ‘hoe iets in hen naar tranen verlangt’,
maar aan het eind van het gedicht huilen ze nog steeds niet, op één vrouw na, die
‘de gave der tranen’ heeft ontvangen. Het pseudoreligieuze (associaties: heilige
communie, gebedsgenezing, Pinksteren) van die ontvangstscène is opvallend: in
het gedicht wordt immers gesproken over het ‘pentagram van verdriet’ waar de
man in zou staan. Dat beeld onderstreept niet alleen de isolatie van de huilende
man, en dat zijn verschijning blijkbaar zo bevreemdend is, maar het geeft hem
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ook iets duivels of in elk geval iets bedreigends. Aan het eind van het gedicht daarentegen lijkt hij een soort Messias, of op zijn minst een profeet te zijn geworden.
De implicatie is dat de ‘gelovigen’ degenen zijn die net naar hem hebben staan
kijken, en dat ze nu iets van hem willen. Van een bedreiging naar een heilige: de
connotaties die de man meekrijgt zijn al net zo veranderlijk als de camerastandpunten.
En op het moment dat ik denk dat ik mijn lezing ‘rond’ heb, besef ik dat ‘ontwijkend’ een negatieve bijklank heeft. Eén woordje blijkt genoeg te zijn om mijn
lezing op losse schroeven te zetten. Net als de toeschouwers in ‘Een doodgewone
regenboog’ weet ik uiteindelijk nog steeds niet helemaal wat ik heb gadegeslagen.

Noten
1. Zowel de Engelse versie als de vertaling door Maarten Elzinga zijn te vinden in: Les Murray, De planken kathedraal, Amsterdam: De Harmonie (2013): blz. 34-37.
2. Theo de Boer, ‘Een completere astronomie’. In: Johan Goud (red.), Een verbeelde god,
Zoetermeer: Meinema (2001): blz. 53-63. De Boer heeft zelf het gedicht in dat essay vertaald
als ‘Een volstrekt gewone regenboog’. Omdat ik de vertaling van Maarten Elzinga citeer,
verwijs ik zelf naar ‘Een doodgewone regenboog’, de titel van Elzinga’s vertaling van ‘An
absolutely ordinary rainbow’.
3. Zie ‘Een completere astronomie’, blz. 55.
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Benno Barnard De eindeloosheid van het Engels
Les Murray herlezen [3]

Museums are an external brain
to hold what yours can’t bear
and can’t bear to let go.
Museums are terrible with There,
but mastered, on the walls. Not
still that age, amid the frozen urine,
thirst-wagons and soul-detaching fear.
Museums are numinous with Before:
The thumbed shawl waistcoats and organdie
that preceded the fall of the air.
Museums are also a fortress
in which you keep alive the Enemy
so that his descendants must come
to see what else made him jaunty,
but beware: preserve the defeated
and all the defeated win.
Only gone, beyond Pascal’s wager,
is each person just as they are.
Les Murray
Uit: Subhuman Redneck Poems (Carcanet Press Ltd., 1996)
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13 Benno Barnard De eindeloosheid van het Engels / Les Murray herlezen [3]

for sydney jewish museum
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voor het joods museum in sydney
en Peter Wagner
Musea zijn een uitwendig brein:
ze bevatten wat jij maar
niet bevatten of loslaten kan.
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Musea zijn vol gruwelijk Daar,
overmeesterd, aan de muren. Niet
nog steeds toen, tussen bevroren urine,
dorst-wagons en zielsontzettende angst.
Musea zijn vol geheiligd Vroeger:
de beduimelde vesten en organdie
van voor de pose ten onder ging.
Musea zijn ook een vesting
waar je de Vijand in leven houdt,
zodat zijn nageslacht kan komen
zien wat een mooie meneer het was,
maar kijk uit: behoud wie verslagen is
en al wie verslagen is wint.
Weg alleen, achter Pascals weddenschap,
is ieder mens zoals hij is.
Vertaling: Benno Barnard

Les Murray bracht zijn kindertijd door in New South Wales, waar zijn ouders een
boerderij hadden. Pas aan de universiteit in Sydney kwam hij rechtstreeks in
aanraking met de moderne beschaving, die hem vanaf die tijd zowel is blijven
fascineren als afstoten. Dat is een Heideggeriaanse levenshouding, maar ook een
Barnardiaanse. Ik pleeg mezelf als een landjonker te omschrijven; Murray noemt
zichzelf gewoon een boerenpummel en een Untermensch, een ‘subhuman red-
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neck’ – wat alles bij elkaar wel zo’n beetje het verschil tussen de heuvels buiten
Brussel en het Australische platteland samenvat.
Een paradoxale dichter, deze Murray. Zijn poëzie is vaak heel eenvoudig en
tegelijk even ontoegankelijk als de outback – zoals Auden verlustigt hij zich op het
behaagzieke af in de eindeloosheid van de Engelse woordenschat. ‘Hij is simpelweg degene bij uitstek dankzij wie de taal voortleeft’, zei Joseph Brodsky, uit
wiens Russische ziel weleens vaker een overdrijving vloeide.

English Dictionary – door het bijgeleverde vergrootglas las ik in dat monsterlijke
woordenboek met het microscopische lettercorps dat het een ‘vest met een patroon gelijkend op een oosterse sjaal’ betrof. De Engelse taal heeft de wereld gekoloniseerd en kwelt nu systematisch de overwonnen inlanders met onbegrijpelijke
woorden. Of misschien ken je als Aboriginal de woorden wel, maar desondanks
snap je niet wat de versregels of beelden betekenen. En wat hebben die vesten en
de mousseline-achtige stof geheten organdie nu met de Holocaust te maken?
Ik bel mijn vriend David Colmer in Amsterdam. Deze voortreffelijke vertaler
van Nederlandse literatuur is afkomstig uit Sydney en kent behalve Engels ook
het Joods Museum. Ik ben zo geconditioneerd dat mijn interne brein bij die
woordcombinatie enkel ‘Shoah’ kan denken; maar David weet me te vertellen dat
er in het museum allerlei ouwe Joodse rommel van lang voor het Derde Rijk
wordt bewaard.
Maar wat betekent dan in hemelsnaam ‘the fall of the air’? En welke les wordt
ons over de Vijand voorgehouden?
We komen na enig overleg tot de conclusie dat die val ‘de ondergang van overdreven verfijnd gedrag’ moet betekenen, het soort gedrag dat tijdens de belle
époque in zwang was, zodat deze regel zowel op 1914 als op de jaren dertig kan
slaan. Maar het vervolg stelt ons voor onoplosbare ambiguïteiten. ‘Maybe he
means that, while preserving the memory of the victims, you also preserve Evil’,
zwam ik.
‘Of misschien is de Vijand wel de tijd en zijn de overwonnenen de slachtoffers
van de Holocaust’, zegt hij. ‘Of de Vijand is de Europese cultuur, die een zwierige
heer was tot 1914. Dat jaunty lijkt me erg sarcastisch.’
Een religieuze dichter is Murray ook. Zijn poëzie is ‘geworteld in het sacrale’,
volgens Derek Walcott. Murray is een katholieke bekeerling; voorin Subhuman Redneck Poems prijkt de ietwat anachronistisch klinkende opdracht ‘To the glory of
God’. Een gedicht over de dood van zijn vader eindigt met deze uitdagende regels,
die waarlijk geen vertaling behoeven:
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heb, laat staan goed vertaald. Het begin is wel duidelijk, dat gaat ondubbelzinnig
over de Holocaust. Maar ‘shawl waistcoat’ moest ik al opzoeken in de Oxford
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Zelfs een schijnbaar simpel gedicht als het bovenstaande levert nog interpretatieproblemen op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of ik het goed begrepen

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 16

Snobs mind us off religion
nowadays, if they can.
Fuck thém. I wish you God.
In de Nederlandse outback is het niet aan te bevelen dat soort woorden op te
schrijven, want dan ben je een geestelijk gehandicapte aan wie de Verlichting
voorbij is gegaan.
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‘Wat is die weddenschap van Pascal?’ vraagt David. Dat weet ik toevallig. In
pensée nr. 233 stelt Pascal dat wedden op het bestaan van God het voordeel biedt
van hemels loon als Hij inderdaad bestaat – en mocht Hij niet bestaan, dan
gebeurt er verder niks. Je treft veel behartigenswaardigs in de Pensées aan, maar
ook geweldige onzin. Dat is onvermijdelijk wanneer je de Heilige Schrift met
filosofie verwart – net als poëzie vereist religie namelijk een denksprong.
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Désanne van Brederode Geen kunst
Les Murray herlezen [4] – Gedachten bij ‘Poëzie en religie’
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poëzie en religie
Religies zijn gedichten. Ze verenigen
ons daglicht-ik en onze dromende ziel, ze brengen
onze emoties, instinct, adem en aangeboren gebaren
bij elkaar in het enige hele denken: poëzie.
Niets is gezegd voor het uitgedroomd werd in woorden
en niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt.
Een gedicht, vergeleken met een religie in volle ontplooiing,
is misschien als de korte huwelijksnacht van een soldaat
om van te sterven en leven. Maar dat is een kleine religie.
De volgroeide religie is het grote gedicht in liefdevolle herhaling
en moet zoals elk gedicht onuitputtelijk zijn, en volledig,
met wendingen waar we vragen Waarom heeft de dichter dat nou gedaan?
Een leugen kun je niet bidden, zei Huckleberry Finn;
je kunt er ook geen dichten. Het is dezelfde spiegel:
als het beweeglijk is en flonkert, noemen we het poëzie,
en religie, als de kern is verankerd.
Zo is God de in elke religie opgevangen poëzie
opgevangen – niet gevangen – als in een spiegel
die hij opriep door in de wereld te zijn
wat poëzie is in het gedicht: een wet tegen afbakeningen.
Religie zal er altijd zijn zolang er poëzie is
of ontbreekt. Beide zijn gegeven, en periodiek,
zoals de vlucht van sommige vogels – kroonduif, rosella –
die de gesloten vleugels telkens even spreiden.
Vertaling: Maarten Elzinga
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Met een kleine groep geïnteresseerden ben ik een paar dagen in Chartres, om de
beroemde kathedraal te bezoeken. In de avonduren bespreken we teksten van
Pseudo-Dionysius, of Dionysius de Areopagiet, die in de vierde eeuw na Christus
een aantal mystieke teksten en brieven schreef, waarin hij zich uitgaf voor een
leerling van Paulus: niet om zijn woorden hiermee meer gezag te geven, maar om
duidelijk te maken aan wie hij zich schatplichtig voelde – de naam wordt genoemd in Handelingen 17, vers 22 tot 34, waar Paulus zich tot de Atheense bevol-
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king richt en spreekt over een altaar voor de Onbekende God.
Aangezien men zich in de twaalfde eeuw, bij de bouw van de Franse kerk met
haar imposante, kleurrijke glasvensters, baseerde op de geschriften van deze
Dionysius, is het passend om, een half jaar voor verschijning van de eerste Nederlandse vertaling van het gehele oeuvre, met de initiator van het vertaalproject
deze ‘tour’ te maken, en ter plekke de oude woorden en monumenten opnieuw
met elkaar in verband te brengen.
Ik geniet van de wetenswaardigheden, en van de oude kunst zelf, en voel me
thuis bij gids en medereizigers. Jammer genoeg ontbreekt bij mij de religieuze
ontroering die me in talloze andere kerken zo vaak meteen al overviel. Wat doe ik
verkeerd? Wat is er mis met mij dat deze kerk, haar vensters en beelden, me zo
weinig zeggen, zelfs niet na een tweede of derde blik met verrekijker in de hand?
Zelfs niet na een bevlogen uitleg of poëtische duiding?
Ben ik diep in mijn hart een grotere chauvinist dan ik durf toe te geven, en zijn
het de talloze jeugdherinneringen aan ‘mijn’ Sint Jan in Den Bosch, de stad waar
ik opgroeide, die maken dat ik me nu niet zomaar wil overgeven aan ontzag voor
een andere, aan Maria gewijde kathedraal?
Hoe zat dat ook weer met de Dom van Keulen? Daar vond ik toch ook al niet
zoveel aan?
Nee, maar de kathedraal in het Poolse Krakau ontroerde me wél al meteen en
hetzelfde gold voor de kathedraal in het Britse York...
De eerste avond denk ik nog dat het misschien te wijten is aan vermoeidheid.
Midden in een verhuizing, lange dagen, de tristesse van het afscheid nemen, het
me verheugen op een nieuw begin, en dan al dat gedoe en geregel, het ordenen
van de boeken in de kasten, het in elkaar zetten van al die ik e a-meubels, het werk
dat gewoon doorgaat... Dan is zo’n reisje natuurlijk nét iets te veel. Maar morgen
zal ik de kathedraal met heel andere ogen zien. Kwestie van goed uitrusten van de
lange rit, en even niet meer denken aan de lampen die nog moeten worden opgehangen en de loodgieter die de geiser moet repareren. Dat komt later wel weer.
Helaas. De religieuze ontroering is er hooguit even als een van de reisgenoten
in de crypte zacht een gregoriaans lied zingt, achter onze ruggen; alleen maar
haar stem, alleen maar golvende klanken – geen optreden waarbij je let op de per-
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soon die de lucht zo teer laat trillen, maar waarbij je slechts de aanraking ervan
voelt.
Verder: niets. Niet op donderdag, niet op vrijdag, niet op zaterdag.
Er is een beeld waar ik gedurende de dagen in Chartres veel naar moet kijken. Eén
van de pilaarbeelden in het westportaal, ofwel het Koningenportaal. Een vrouw
met lange vlechten, naast een paar hoge heren, en schuin tegenover de veel mooie-

als een diepe, donkere open wond. Ik vind het onprettig om te zien, en daarom zie
ik het telkens opnieuw.
Zoals je dat ook kunt hebben bij oorlogsfoto’s in de krant.
Bij mensen met te veel piercings in gevoelige plekken als wenkbrauwen of
tong, of met metalen ringen in hun opgerekte oorlellen – sieraden waar je doorheen kunt blikken, met de omvang van een rolletje leukoplast.
Regarding the pain of others: een prachtige titel, van een prachtig boekje van
Susan Sontag.
Behalve medelijden en afschuw, roept de verminking ook ergernis bij me op.
Zeker als ik dankzij gedateerde foto’s begrijp dat de kapotte neus ouder is dan
ikzelf.
Nou hebben ze in deze kerk al zoveel schoongemaakt en gerestaureerd, en dan zou er niemand zijn die deze vrouw, excuus: die dit beeld niet even een nieuwe neus kan geven? De eerste
de beste plastisch chirurg draait zijn hand niet om voor zo’n klusje bij een mens van vlees en
bloed. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om in een ateliertje iets fraais te boetseren?
Altijd gedacht dat ik een liefhebber van het imperfecte was. Dat ik de humor
kon inzien van de aandoenlijke, absurde menselijkheid. Maar de beschadiging
aan dit beeld zit me enkel maar dwars.
En vervolgens zit mijn eigen ergernis me dwars.
Het is al vervelend genoeg dat deze schitterende kerk me maar niet raakt –
waarom, in godsnaam, wind ik me dan wel weer zo op over zo’n verwaarloosde
aangezichtswond?
Als het nou nog bij medelijden bleef, dan had het misschien nog iets liefs, zorgzaams, nobels.
Stiekem ben ik gewoon erg boos op de mensen die de kerk onderhouden en er
kennelijk een heel andere prioriteitenlijst op na houden dan ikzelf zou hebben
opgesteld. Na nog weer drie kwartier met stijve nek omhoog turen naar een raam
of een sculptuur, neemt mijn begrip voor de beeldenstormers gevaarlijk toe. Als je
niet eens de moeite wilt nemen om die neus te herstellen, mieter ze dan allemaal
maar tegen de grond.
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Haar neus is eraf. Je ziet er nog wat brokkelige randen van. Eén enkel neusgat
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re koningin van Sheba op de zuil aan de andere kant van de poort.
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Wat is dat nou voor christendom, waarin je naar steen en glas moet staren, om het licht dat
door de o, zo symbolische kleuren heen breekt te bewonderen, of eerbied moet voelen voor een
tweedimensionale dame in blauwe jurk, die een zoontje op haar schoot heeft, het hoofdje tegen
haar hart – terwijl het christelijke geloof als het goed is toch juist buiten de dikke, veilige
muren van een tempel gestalte zou moeten krijgen? En daar, bij de drempel, is een stenen
neuscorrectie kennelijk al te veel gevraagd...
Moe word ik, van mijn eigen weerbarstigheid. En dan begint het geëmmer
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weer.
‘Leuk weetje: het schoenmakersgilde van de stad heeft financieel bijgedragen
aan het venster van, wat is het, de barmhartige Samaritaan – maar waarom moeten er dan al die schoentjes en laarsjes omheen? Sponsoring met prominente vermelding van de schenkers...’
Ik ga Luther met de minuut beter begrijpen en zou die neusloze vorstin dolgraag uit haar lijden verlossen. Al was het maar om haar verdere gêne te besparen.
Je zult maar zo meewarig en griezelend bekeken worden, dag in dag uit, door
mensen zoals ik...
De spijt, het schuldbesef, de schaamte dat ik er niet bij kan. Waarbij? Bij wie? Ik
kan me niet verheffen, mijn hart niet, mijn gedachten niet – en ik word evenmin
opgetild.
Alles in deze kerk lijkt me af te leiden van dat waar het volgens mij echt om
gaat. Zet mij maar neer in een kale, witte ruimte, met kleurloze ramen, of met ramen in één enkele kleur, iets abstracts, geen voorstellingen of verbeeldingen. Een
eenvoudig kruis mag er staan of hangen – het corpus denk ik er zelf bij. Eraan, en
later ernaast, eronder of erboven of eromheen. Net hoe het uitkomt.
Goed, er mag een kaars branden. Twee, drie, zeven kaarsen: ook prima. Tegen
zang of muziek heb ik geen bezwaar, maar hoe eenvoudiger hoe beter. Geen koor,
geen orgel of orkest, geen meerstemmigheid. En als er per se wat gelezen moet
worden, dan de opening van het Johannesevangelie, of Johannes 15:9-18, of iets
van Paulus, het liefste 1 Korintiërs 13. Sober en verstild. Praten we nergens meer
over.
Beter: praat ikzelf nergens meer over. Ook niet stiekem, innerlijk.
Zaterdagmiddag. Ik loop door het stadje Chartres. Ga een paar winkeltjes in, koop
wat kleine souvenirs. Voor mijn vader, zijn vrouw, mijn man, onze zoon, mezelf.
Aandenkens.
Aan een kerk die me misschien pas wat gaat zeggen als ik weer thuis ben.
Weer die hoop dat het een keertje gaat komen: de eerbied, de mystieke ervaring, of alleen maar een gram meer religiositeit. Ik loop willens en wetens de
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rondgang boven, buitenom, langs de vensters mis. Mijn hoogtevrees, dieptevrees,
is voor het eerst een goed excuus: ik durf me zowaar aan de groep te onttrekken.
Ik heb heimwee, zoals ik dat als kind weleens had op schoolkamp, of tijdens
een logeerpartijtje bij een vriendinnetje.
Heimwee – naar de afgelopen zomervakantie die we doorbrachten in Berlijn en
in Boedapest. Het komt door het weer, de zon die eindelijk meiwarm is doorgebroken, de zorgeloze stemming rondom de markt en op de weinige terrasjes. De

Ik mis het vakantiegevoel, ik mis Boedapest.
Dat is niet zo vreemd: ’s nachts, voordat ik ga slapen, lees ik een roman van
Sándor Márai, getiteld: De nacht voor de scheiding.
Dat verhaal speelt ook in Boedapest. Er is in het boek nog helemaal niemand
gescheiden, ik vraag me af waar die scheiding blijft, maar ik weet wel dat ik zelf
aan het scheiden ben.
Wat natuurlijk niet kan, want scheiden doe je niet alleen. Eigenlijk moet ik dus
schrijven: ‘we’ zijn aan het scheiden, maar dat is ook weer raar, want uitgerekend
dat ‘we’... Dat is er dus niet meer.
Niet meer op de manier zoals we waren gewend, of zoals ik het was gewend.
Ik heb heimwee, maar dat is niet het goede woord, want ik weet niet eens precies meer waar ik woon. Mijn spullen staan al in mijn nieuwe huisje, maar ik kook
en eet en slaap en werk en ontspan en praat en douche en telefoneer en huil en
lach en doe de was nog in het huis wat ik per ongeluk thuis blijf noemen en waar
de man woont die ik over een tijdje toch echt zal moeten aanduiden als mijn
ex-man.
Op een steen tegenover de vrouw zonder neus rook ik een sigaret. Misschien
ben ik jaloers op haar. Aan haar kun je de beschadiging zien. Bovendien is die te
repareren, ook al vertikken ze dat hier dus.
Ik denk aan wat Dionysius over heelheid schrijft. Over volmaaktheid, de Ene,
Logos, Licht, Woord, Geest, wiens onkenbare grootsheid zich verdeelt over het
vele, het veelvuldige. En uitwaaiert, veelkleurig, meerduidig, opdat mensen via
doorleefde kennis van deze goddelijke versplinteringen geleidelijk geestelijk
kunnen opklimmen, zonder hoogtevrees. Via de engelenhiërarchieën terug naar
de Ene, die zich niettemin blijft verschuilen in een surplus aan licht, wijsheid en
liefde. In een overdaad aan tijd en ruimte misschien: tegenover het menselijke
tekort staat het goddelijke too much – maar wie weet begrijp ik het verkeerd.
Hoe dan ook, het is daarboven in de geestelijke wereld een komen en gaan, een
dalen en stijgen, een uitdelen en opnemen, maar die Ene wordt er niet minder
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geur van verse brioches, koffie, bloemen, fruit en uien, gras en bloesems, van uitverkooptextiel die buiten aan de rekken hangt. Gloeiend katoen, het rubber van
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om. Die blijft gewoon Eén en in zichzelf rustend, alwetend, en zelfs uitstijgend
boven al het weten. Nooit onmiddellijk benaderbaar. Omcirkelbaar dan, met een
vermoeden van een middelpunt, hoewel hoog boven het platte, vlakke verheven,
boven de hemelen uit, boven de engelen uit en vooral: hoog boven alle definities
uit.
Een dag eerder heb ik samen met een andere reisgenoot door het labyrint op de
vloer van de kathedraal gelopen, soms liep hij achter me, soms kwamen we elkaar
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tegen. We belandden een fractie na elkaar in het centrum van waar je de ramen op
hun mooist kunt zien, de lichte stijging richting het altaar kunt ervaren – maar
ook daarbij ontbrak het religieuze gevoel.
Wij waren er, en hoe! Vrolijk over de rondgang, ‘toch bijzonder, om zoiets een
keer mee te maken’, en we keken met plezier naar al die andere dolenden en
dansenden rondom ons – maar God of het goddelijke? Een inwijdingservaring?
Voor mij in ieder geval niet.
Ik wilde maar één ding. Daar door de grond zakken. Nog liever: de liefde terug.
Ik wil verschrikkelijk veel van iemand houden, alsof mijn leven ervan afhangt,
en ik wil dat er verschrikkelijk veel van mij gehouden wordt. Dat ik het durf, alsof
het voor het eerst en voor het laatst is: toelaten, geloven, dat er van mij gehouden
kan worden. En wel zo dat er niet nog een keer iets zachtjes barst en breekt terwijl
ik er geen vermoeden van heb en blijf lachen, denkend dat die geleidelijke
verwijdering er gewoon bij hoort, ‘... kijk, er is nog zoveel wél.’
Ik wil een gedicht schrijven, over niemand, voor niemand, gewoon om de taal
te vieren, ik wil iets maken om het maken zelf, ik wil me uit mijn eigen eenzaamheid schrijven, mijn heimwee schrijvend te boven komen, ik wil monter uitspiralen, weg van het middelpunt, uitwapperen, uitwaaien, spelen, zelfs als ik op
deze terugweg niemand meer tegenkom, niemand meer kan volgen, niet meer
word gevolgd: het maakt me niet meer uit. Ik wil doen wat ik het liefste doe, en
me verbazen als het toevallig even lukt om iets te zeggen over meer dan over mij
alleen.
Een regel over een ‘we’ dat ikzelf nog niet ken en mogelijk nooit zal kennen,
omdat ik niet weet wie de lezers zullen zijn.
Opeens begrijp ik waarom die Ene God een mens heeft willen worden.
Om te voelen hoe je ‘wij’ maakt, en hoe ‘wij’ ook weer verloochend, verraden,
verlaten, verbroken kan worden. Wijding en ontwijding. Om, desnoods, zichzelf
te breken en te durven laten breken.
Om daarbij, anders dan een beeld, te roepen en te bloeden.
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Hoe perfect, hoe volkomen het ook klinkt: ‘Eén’ – er is nu vooral dat liedje in mijn
hoofd, gezongen door Aimee Mann: ‘One is the loneliest number’, en het verlaat
me niet.
Pas bij de eucharistieviering op zondag verandert het immense museum eindelijk
weer in een kerk. Althans wat mij betreft.
Bewegingen. Gebaren. Gesproken woorden. De opwaarts kringelende wierook-

geefs proberen hun kleine kinderen stil te houden, en ten slotte al die mensen in
de rij om de communie te ontvangen: daar is het dan, terug in mij: het geloof wat
bijna verloren leek. Wellicht juist omdat ik het al die dagen zo verbeten terugzocht. ...Want uitgerekend in een omgeving als deze behoort het toch vanzelf te gaan?
Het grote misverstand, maar dat durf ik pas op de terugweg te bedenken. Met
ontroering, eerbied, vroomheid en ontzag reageren op willekeurig welke kerk
en op ieder religieus kunstwerk kan misschien een teken van spirituele diepgang
en fijngevoeligheid lijken, maar evengoed kan hier sprake zijn van gewoontevorming, van sentimentele Pavlovreacties, autosuggestie, zelfbedrog.
Misschien moet ik blij zijn dat mijn gevoel zich weigert te voegen naar wat ik
in een dergelijke omgeving denk te moeten voelen. Beter: naar wat ik graag
hoopte er te zullen voelen, al ruim voordat ik mijn tas inpakte en het programma
nog eens doornam.
Of bedenk ik dit vooral om een mooi excuus voor mijn teleurstellende tekortschieten te hebben? En zo ja, tegenover wie wil ik me dan excuseren? Tegenover
de groep, de reisleider? Tegenover God? Wil ik een fraai zelfbeeld voor mezelf
intact houden, bijvoorbeeld dat van de snel getroffen, overal en altijd biddende
ziel die nog nooit is gaan slapen zonder ook maar even aan Christus te denken –
en die zich dus wel heel erg thuis moet voelen in een gebouw waar duizenden
medegelovigen eeuwenlang voor diezelfde Heer hebben gebogen?
Zondagavond. Thuis in het huis dat over een paar weken nooit meer thuis zal
heten.
Man en zoon geef ik de cadeautjes. Ik vertel, ik lach, ik maak ruzie, ik huil, ik
zeg sorry, ik ga weer aan het werk en vergeet de reis. En lees en herlees het gedicht
‘Poëzie en religie’ van Les Murray.
En verlang naar het gedicht dat ik niet heb geschreven.
Nee. Heb heimwee naar het gedicht dat de kathedraal van Chartres probeert te
zijn, te blijven, bestand tegen duizend duidingen en altijd méér dan wat er staat,
getoond wordt en verbeeld.
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dampen, het spetterende wijwater, de hostie en de kelk met wijn die worden
hooggeheven, het rinkelende belletje, de koorzang, het geprevel, het staan, het
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Heimwee naar het donker, waarin ik mezelf te goed zag – en mijn worstelingen, mijn diepste, kinderachtige verlangens en mijn veel te profane ergernissen en pleziertjes.
Ik mis die Ene die ik daar eenzaam heb achtergelaten, omdat ik zo stom was
om te geloven dat hij graag alleen wilde zijn en blijven. Het abstracte godsbeeld
als wassen neus.
Ik mis de Onuitsprekelijke: een geschonden gelaat. Wij (welk wij weet ik niet,
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dat is aan de lezer) moeten hem restaureren. Binnensmonds bewoonbaar en
begaanbaar maken.
Buitensmuurs een woning, of enkel maar een nieuwe ruimte voor hem scheppen.
Door hem volkomen onvolkomen, vrij en onvrijblijvend te herlezen, van zijn
eerste scheppingswoorden tot zijn laatste woorden. Het is nog helemaal niet
volbracht.
Ieder beeld roept een tegenbeeld op, ieder beeld vraagt om een beeldenstorm.
Tot er iets overblijft wat op enkelvoudige, oprechte liefde lijkt, en op de hartgrondige zucht daarnaar.
Het uitblijven van de religieuze ervaring, het schuldgevoel en het verdriet
daarom: dat ís de religieuze ervaring. Een pijnlijk, kwetsbaar spiegelbeeld van de
harmonieuze, tedere extase.
Zie, de eenzame enkeling die te doen heeft met de eenzaamheid van die Ene
God – en weet: het is hovaardig. Totdat die enkeling inziet dat de eenzame God op
precies dezelfde manier te doen zou kunnen hebben met zijn of haar eigen verlangens naar het schenken en ontvangen van liefde.
Een verlangen dat niet van hem- of haarzelf is, maar zelf ook weer een
geschonken talent zou kunnen zijn. Een gave, die mensen kennelijk in staat stelt
zich drie dagen lang te schampen aan een beeld met een gebroken neus, en zich
over te kunnen geven, niet aan een aangenaam ‘heel’ gevoel, maar aan innerlijk
verzet tegen een wereld waarin de reparatie onverschillig wordt geweigerd.
Ja, zo is het. Dat ik me kan bekommeren om die ene neus die er zo opvallend niet
meer is, dat is niet mijn verdienste. Daar spreekt God zich wellicht uit in mij,
halfslachtig, kinderachtig, maar wel met voorbijgaan aan eigen gebrokenheid.
Alsof hij poëzie schrijft, louter om het dichten zelf.
Met hoop op lezers die willen blijven herlezen en ooit, per ongeluk, als vanzelf,
van ‘wij’ zullen spreken. Alsof dit ene, terloopse, wijdlopige ‘wij’ een antwoord
wordt op een vraag die niet, door niemand, was en is te stellen. In geen wetenschap, geen wijsbegeerte, in geen kunst.
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Heilna du Plooy Het verhaal is een gedicht
Les Murray herlezen [5]
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kinderlogica
Het kleinste meisje
in de bende van de wildebras
onderwierp haar vinger
aan zijn strijdbijlfantasie...
Het deed erg zeer, toen die eraf viel.
Hij wist dat hij te ver was gegaan
en holde weg, met de rest op sleeptouw.
Later die dag zou hij haar broer toetakelen.
Ze bleef in het bos
tot zonsondergang, schreef
op de stammen met bloed,
haar verminkte hand omklemmend, bang
wat haar ouders wel zouden zeggen
van een kwijtgeraakte vinger.
Niet opgepast. Domme kinderen.
Ze moest ergens iets fout hebben gedaan.
Vertaling: Maarten Elzinga

Van dit gedicht vallen onmiddellijk de eenvoud en de directheid op. Er wordt een
verhaal verteld, maar het is een klein verhaaltje, over een spelletje van kinderen
dat uit de hand loopt. En dan wordt het verhaaltje ook nog eens helemaal chronologisch verteld. Toch weet de dichter de gegevens zo te dramatiseren en de lezer
zo aan te spreken dat het gedicht nog lang blijft natrillen. Een scherpe en kritische lezer zal zich afvragen hoe de dichter erin slaagt om met behulp van zulke
eenvoudige middelen zoveel effect te bereiken.
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Wat mij in dit gedicht boeit, is de manier waarop de dichter verteltechniek en lyrische zeggingskracht combineert. Het verhaal dat het gedicht vertelt, lijkt voorop
te staan en daardoor lijkt het gedicht te vragen om een verhaalanalytische benadering. Maar dit verhaal wordt ons aangeboden in de taal en de vorm van een gedicht, waardoor de subtiele woordkeuze en de subtiel gekozen woordvolgorde,
het vindingrijke gebruik van understatement en het volmaakte ritme van het vers
een poëtische lezing vragen en de lezer verleiden om het gedicht vooral te lezen
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als een lyrische tekst.
Waar de klassieke narratologie 1 erop was toegespitst om voor verhalen en vertellingen een theorie te ontwikkelen waarmee ze onderzocht, beschreven en geïnterpreteerd kunnen worden, is de postklassieke narratologie van nu er onder andere
meer op gericht ook de narratieve aspecten te onderzoeken van andere, ook wel
uit verschillende media voortkomende, soorten tekst. 2 Een van de terreinen waarop deze postklassieke narratologie met veel succes wordt gebruikt, is inderdaad
de poëzie. En dan niet eens zozeer bij de analyse van traditionele, epische, verhalende poëzie, zoals een epos of een ballade, maar juist bij lyrische gedichten.
In het oeuvre van Murray zie je vaak een voorliefde voor een verhalende inhoud
en daarom schrijft hij ballades of verzen over de poëtische verwerking van veranderende omstandigheden die mensen ervaren. Dit past bij zijn aardse en nuchtere
kijk op het leven. Waar internationaal gezien steeds meer de nadruk wordt gelegd
op de narratieve kant van poëzie, heeft Murray daar blijkbaar altijd al veel affiniteit mee gehad en daarvan is dit gedicht een voorbeeld bij uitstek. Natuurlijk ben
ik niet van plan om dit gedicht te reduceren tot een verhaal, want het gaat er juist
om te zien wat er met die verhalende inhoud gebeurt in een gedicht.
Al vervaagt het onderscheid tussen verschillende genres tegenwoordig, de werking van een gedicht vind je op een nog fundamenteler niveau dan dat van de traditionele genreverschillen. Voor mij gaat het om de onderliggende denkwijzen
die in verschillende genres hun beslag krijgen, en die zoals in een gedicht als dit
op elkaar reageren en met elkaar versmelten. De dichter laat in het gedicht twee
manieren van denken samengaan. Het gaat hierbij om een epische of een lyrische
benadering, waarbij de epische het accent legt op volgorde en opbouw, op logica
en causaliteit, op tijd en tijdsverloop, op de ruimte en op het perspectief (de focalisatie), en de lyrische zich meer richt op beleving en begrip, op in de tijd gestolde overweging en op de metaforische werking van taal, die betekenis vele malen
kan vergroten. 3
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Murray beperkt zich in dit gedicht tot de kernelementen van een verhaal. Het gedicht begint met een verwijzing naar het kleinste meisje van een groepje baldadige kinderen, een club waarin de scepter wordt gezwaaid door de jongen met het
kapmes. Hij heeft kapsones (hij heeft een ‘strijdbijlfantasie’) en zij is de kleinste.
Zij wil er daarom extra graag bij horen en onderwerpt zich aan het gevaarlijke
spelletje. Het contrast tussen dit kleine meisje en de bazige jongen wordt in de
eerste strofe neergezet.

het karakter van de jongen wordt verder uit de doeken gedaan: hij weet dat hij te
ver is gegaan, maar als hij wegrent, neemt hij wel de andere kinderen op sleeptouw. Later zal hij ook het broertje van het meisje nog toetakelen. Het is duidelijk
dat deze jongen de baas wil spelen en anderen zijn macht wil laten voelen.
Het kleine meisje is radeloos: zij blijft in het bos achter en houdt haar hand vast.
Zij is slachtoffer van haar eigen weerloosheid – ze wil graag indruk maken op de
andere kinderen of ze kan niet op tegen de groepsdruk; mogelijk beide. Maar zij
is het slachtoffer van de dwang van de grotere jongen en de angst voor haar ouders. Dus doet zij niets en de dag gaat voorbij, terwijl haar bloed sporen achterlaat
op de boomstammen (‘schreef op de stammen met bloed’). Zij weet of vermoedt
dat haar ouders de gebeurtenis zullen zien als verspilling (in de oorspronkelijke
tekst staat ‘waste’) van een vinger. Voor hen zijn die kinderen gewoon onnadenkend en roekeloos (‘domme kinderen’), en het kleine meisje verwacht geen begrip,
geen medeleven voor haar pijn en haar verbijstering. Het is haar eigen schuld,
vindt ze blijkbaar. De manier waarop haar weerloosheid tegenover haar schuldbesef wordt geplaatst, zegt veel over haar positie ten opzichte van de andere kinderen in de groep, en over haar plaats in het gezin waartoe ze behoort. Ze wordt niet
serieus genomen, terwijl ze toch zo graag erkenning zou krijgen. Een hele dag
verdraagt ze haar ellende, terwijl de vinger blijft bloeden, want van thuis heeft ze
niets te verwachten.
Het gedicht geeft hier dus indirect commentaar op een gemeenschap in het algemeen: dat is er een waarin het patroon van mannelijke overheersing al van jongs
af aan gewoon gevonden wordt en waarin ouders zich niet bijzonder bekommeren om het lichamelijk of geestelijk welzijn van hun kinderen. De mensen hier,
en het gaat hier waarschijnlijk om de mensen die twee generaties terug op het
Australische platteland woonden, leven in een simpele, een aardse wereld waarin
kinderen taai en zelfstandig moeten zijn, en meisjes (vrouwen?) ondergeschikt.
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Eerst het effect (‘het deed erg zeer’) en dan dat de vinger er helemaal af is. Maar
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Het afhakken van de vinger wordt in zakelijke termen verteld in de tweede strofe.
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Dat staat allemaal niet in het gedicht, maar wordt door de dichterlijke woordkeus
en door het vaste patroon opgeroepen. In dit geval is dat een patroon van tegenstellingen: een sterke jongen tegenover een klein meisje; het stoere spel met het
mes tegenover onderdanigheid; het wegrennen tegenover het ronddwalen vol
pijn; de kinderlijke angst tegenover de onverschilligheid van de ouders. Ook is er
de subtiele en daardoor zeer suggestieve woordkeuze. De jongen neemt de anderen op sleeptouw, staat er in de Nederlandse vertaling; in de Engelse tekst staat
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‘herding the others’. Dus hij neemt ze als een willoze kudde met zich mee, wat
wijst op de kuddementaliteit van mensen die zich laten manipuleren door wie
sterker is. De ouders van het meisje zullen het verlies van de vinger zien als ‘waste’, als verspilling, niet als een ramp of verschrikkelijke pijn of als een reden om
met het slachtoffer mee te leven, maar gewoon als een ernstige slordigheid, wat
getuigt van een praktische en nuchtere kijk op het leven die past bij mensen die
hard moeten werken en kleine tegenslag maar hebben te slikken. Het woord
‘bang’ is het laatste woord van de derde strofe. Door die positie valt het woord extra op en vat het met terugwerkende kracht samen wat eraan voorafging: een
meisje dat in shocktoestand tot zonsondergang buiten blijft, bloedt en al bloedend op de stammen ‘schrijft’, terwijl zij haar bezeerde hand blijft omklemmen.
Het hele tafereel drukt angst en eenzaamheid uit.
In de laatste strofen wordt in korte staccatozinnen de reactie van de ouders gegeven: ‘Niet opgepast. Domme kinderen.’ (‘Carelessness. Mad kids.’) Deze bondige
formulering is symbolisch voor het gebrek aan liefdevolle aandacht van de ouders
voor hun kind. Zo kent ze haar ouders en een dergelijke reactie verwacht ze ook
nu. Haar onvermogen om iets te ondernemen of zichzelf te beschermen komt
voort uit haar schuldgevoel. Het is háár schuld. Suggereert de slotregel dan ook
niet dat haar een zeer overdreven schuldbesef is ingeprent?
De logica van het kind, waarvan in de titel sprake is, klopt misschien niet. Het kan
zijn dat zij ten onrechte denkt voor vol te worden aangezien door de andere kinderen uit de groep als zij maar meedoet aan het gevaarlijke spel. Het is ook mogelijk dat ze de reactie van haar ouders verkeerd inschat. Maar misschien ook niet.
Wel wordt gesuggereerd dat de reactie die het meisje verwacht, strookt met het
soort optreden zoals ze dat van haar ouders gewend is. In haar naïveteit en onervarenheid kunnen haar reacties dus gezien worden als een spiegel van wat haar
door haar omgeving wordt voorgehouden.
Hieruit blijkt intussen wel dat de narratieve gegevens en de manier waarop die in
dit gedicht als lyriek worden aangeboden, volledig zijn versmolten. Door deze
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wisselwerking ontstaat dynamiek: het gedicht wordt steeds betekenisvoller, want
de samenhang en de voortgaande beweging van de tot het minimale teruggebrachte vertelstof worden getransformeerd door de bezwerende zeggingskracht
van de lyriek. Het komt erop neer dat temporaliteit en de opeenvolgende lyrische
middelen samenvallen: lezers volgen een verhaallijn die onlosmakelijk verbonden
is met verhalende poëtische onderdelen. De zeggingskracht neemt echter toe door
de poëtische vervreemding (dankzij een ongewone en zeer opvallende woord-

kernwoorden en formuleringen) en ze wordt gecompliceerder door de poëtische
dichtheid. Het narratief in dit gedicht is dus een vorm van coherentie, maar dit
wordt ook het middel waardoor dit gedicht een grotere metaforische zeggingskracht krijgt. Het verhaal verschaft in feite een metafoor voor het idee van de
dichter, en de kracht ervan is dat het zo’n uitgebreide metafoor is. Verschillende
verwijzingen, woordvelden en associaties worden door het verhaal in beweging
gezet in het denken van de lezer, zodat de narratieve gegevens als zodanig belangrijk zijn voor het verhalende aspect van het gedicht, maar vooral ook door het
lyrische commentaar daarop.
Opvallend is hoe dit kleine verhaal commentaar levert op het milieu waarin het
kind leeft en waarin het moet zien te overleven. Door de bewustmaking van de sociale positie van dit kleine, vrouwelijke kind in de gemeenschap, sluit het gedicht
aan bij de grote vertellingen van de twintigste eeuw, vertellingen die ons iets duidelijk maken over de positie van de vrouw en over de verhouding tussen ouders
en kinderen.
In de postklassieke narratologie gaat men ervan uit dat verhalende en lyrische aspecten in een gedicht elkaar niet dwars zitten, maar elkaar juist aanvullen, en dat
een lezing van een gedicht waarbij je je bewust bent van narratologische categorieën zoals verhaalontwikkeling en karakterisering, tot nieuwe en interessante
inzichten kan leiden. Een gedicht kan nooit tot zijn narratieve elementen worden
teruggebracht en ook niet worden beoordeeld op basis van de kern van het verhaal, omdat dat verhaal is aangepast om het geschikt te maken voor de poëzie.
Ook in ‘Kinderlogica’ zorgen de verhalende aspecten voor voortgang en voor een
ontwikkeling waardoor de lezer geboeid wordt, maar het verhaal wordt vooral
ook drager van metaforische mogelijkheden die als lyriek ontgonnen worden
door de dichter.
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en/of door ‘bevriezing’ van tijd en beeld (bewerkstelligd door de vervreemdende
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keus), door de terughoudendheid waarmee overwegingen worden aangeboden
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Noten
1. De klassieke vorm van de narratologie wordt door Mieke Bal beschreven in haar boek De
theorie van vertellen en verhalen (Couthino, Muiderberg, 1985).
2. De postklassieke narratologie besteedt bijkomend aandacht aan de bestudering van andere narratieve vormen zoals films en poëzie (vgl. Hühn, 2005. ‘Transgeneric narratology:
application to lyrich poetry’. In: Pier, J. (ed.). The Dynamics of Narrative Form. Studies in AngloAmerican Narratology. Berlin: Walter de Gruyter. (139-158); en ook Hühn, P. & Kiefer, J. 2005.
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The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century.
Berlin: De Gruyter.) In 2010 is het resultaat gepubliceerd van een uitgebreid onderzoeksproject gewijd aan de narratologische aspecten van lyrische poëzie, onder leiding van Heilna
du Plooy in de tijdschriften Literator (jaargang 31:3) en Stilet (jaargang 22:2).
3. Vgl. Du Plooy, Heilna. 2010. ‘Narratiwiteit in liriese verse: Teoretiese aspekte van die
bestudering van narratiewe inhoude, strukture en tegnieke in liriese poësie’. In Stilet 22:2,
2-6.

Vertaling: Len Borgdorff
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Anton Vrede Dierenverhalenverteller

de St. Joost-academie in Breda en aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij werkt met grafische technieken als de ets en de zeefdruk, met verf, keramiek en met brons. In veel van zijn voorstellingen zijn gestileerde dierenfiguren
te zien. Hierbij heeft hij een voorkeur voor apen en olifanten: dieren die hun
eigen waardigheid hebben en tegelijk laten zien wat een niet door conventies
gehinderde kan doen. En terwijl Vrede zijn figuren en hun onderlinge activiteiten
eerder in grote lijnen aanduidt dan precies of nauwkeurig vastlegt, is het altijd
duidelijk dat hij verhalen vertelt met zijn werk, en naar andere verhalen verwijst.
Als verteller van dierenverhalen staat Vrede in een goede Nederlandse traditie,
met mensen als Anton Koolhaas en Toon Tellegen. Die laatste heeft ook al een
zwak voor de olifant. Zoals hier, uit de verhalenbundel Langzaam, zo snel als zij konden (1989):
‘Zien jullie die wolk?’ vroeg de olifant en wees naar een klein wit wolkje.
‘Daarachter ga ik verdwijnen. En dan zie ik wel verder.’
‘Maar waar zijn dan je vleugels?’
‘Vleugels?’ vroeg de olifant. ‘Denk je dat ík vleugels nodig heb? Heb je wel
eens een stofje gezien, of een berkenblad? Hebben die soms vleugels?’
De mier en de eekhoorn zwegen.
‘Nou dan,’ zei de olifant.
In deze Liter een mooie kennismaking met het werk van Anton Vrede.
Menno van der Beek

|

Vrede is een Rotterdams beeldend kunstenaar: geboren op Curaçao, opgeleid aan

31 Anton Vrede Dierenverhalenverteller

In het portfolio van deze herfst vindt u inkttekeningen van Anton Vrede (1953).
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Greetje Kruidhof Twee gedichten

Een man deed dat of de voorzienigheid.
Een jaar later vochten alle mannen buiten de stad
en werkten de vrouwen buitenshuis.
Mooi was hij niet, de beha, maar functioneel
zodat er geen borsten in de weg zaten bij het zware werk
en er waren toch geen mannen meer
als de vrouwen gingen slapen. Er werd niet langer naar borsten
gegrepen behalve door baby’s en de man die beha’s verkocht
en even rijk werd als de wapenhandelaar.

|

In het jaar dat de eerste wereldoorlog begon
bracht iemand de beha op de markt.

39 Greetje Kruidhof Twee gedichten

*

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 40

een kier in de gordijnen
1
Elke morgen kijkt zij door een kier in de gordijnen
naar de stoep voor haar huis.

|
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Vandaag staat er een hond voor de deur
laag en loom zwaait hij met zijn staart
alsof hij wacht bij een konijnenhol.
Wacht hij op haar
of staat hij zo voor elke deur?
Zij wil dat zijn staart zwaait als de vlag
van de buurjongen toen hij was geslaagd,
zich lui uitrekt in de wind.
Als ze eens door de achterdeur glipt
een stuk vlees op de stoep gooit, een bal.
Loopt hij straks misschien naast haar
wappert het gras als ze rennen.
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2
Elke morgen kijkt zij door een kier in haar gordijnen
door het glas dat ze pas ziet als het beslaat.

Toen zij klein was sloeg ze het glas,
boos dat het niet voor haar opzij ging
maar het sloeg terug
haalde haar hand open.
Soms droomt ze dat ze het raam dichtschildert.
Dat ze niet weet wat voor dag het wordt
maar wel een hond heeft.

|

opgewonden om haar heen draait
of aarzelend haar voorbij sluipt.

41 Greetje Kruidhof Twee gedichten

Voorzichtig schuift ze het raam een stukje open
voelt hoe de lucht binnenkomt
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Trijn Romein, zonder titel, 2014 (potlood en conté op papier, 20 x 30 cm).
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Marcus Wicker Aubade doorkruist door epifanie
Vertaald door Mart van der Hiele

van de mus er niet aan ontkomt, met het straatgras dat uit zijn brutale bekje puilt?
Ooit heb ik een fruitvliegjesorgie in de buik van een druif gedicht met de onverteerbare
gevoelens van de hoofdpersoon voor Désirée zogezegd als climax. Niks geworden.
Dit gedicht is zich van zijn gebreken bewust en dan maakt het niet uit, dit slappe
gedicht moet en zal een jong stel laten zien dat een s-je maakt onder een donzen
dekbed. De man snuift het haar van de vrouw op en hele jasmijn- en kamperfoelievelden
komen in hem tot bloei. Hij gebruikt die adem als pijnstiller. Dit heet aubade als het de
nieuwe adem weet te vangen die uit hem tevoorschijn komt. Daar kom ik mee weg,
niemand weet toch wat dat is, alles beter dan: ‘Over de vrouw met wie ik ga trouwen’
of zoiets. Hoe ze die zomer bij elke zonsopgang steeds vier keer op snooze drukte, glimlachte, wegdoezelde, glimlachte. Hoe ze luisterde naar mijn gemompel tegen haar
[volmaakt
sproetige schouder over alles behalve poëzie. Vanochtend achter mijn bureau, volop
ademend, herinner ik mij dat niet elk moment om een uitputtende beschrijving vraagt.
Ik weet exact hoe ik dit moet benoemen.
‘Interrupting Aubade Ending in Epiphany’
Uit: Maybe the saddest thing, New York 2012
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brandschoon in de la en dan – tig keer per dag opwrijven, tot zelfs de hemelse outfit

43 Marcus Wicker Aubade doorkruist door epifanie

Kun je dit nog aubade noemen: een gedicht in opfrisdoekjes wikkelen, deze ochtend
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Menno van der Beek Gedicht
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laat ons doorgaan
tot het eind
Franciscus van Assisi

ultreia
Mijn vader bracht mij in het donker ’s avonds bij hem langs
onder de zwarte loofboom door, een stenen trap op,
bij dokter Hoedenmaker, die daar met een tangetje
diep in het achterhuis een melkkies lostrok,
mijn kleine schedel in zijn slanke handen,
waarna zijn kraakstem mij weer aan mijn vader meegaf.
Ik heb hem later blind gezien, een dunne oude man
die door zijn zoon werd meegenomen voor een wandeling,
zijn schuifelend geraamte in een lange jas verpakt.
Veertig jaar later, op een berg in België
als wij de diepte voor ons zien, al wandelend,
komt als een schrale geest de naam van Hoedenmaker langs,
de man die ooit de kies van één van ons heeft weggegooid,
als wij ons afvragen hoe lang wij nog te gaan hebben
naar een begraafplaats, verderop in Spanje.
Bij één van ons staat thuis een houten beeld
van vader Jozef, die voorgoed zijn ogen dichtdeed
zonder probleem. Misschien dat die gelijk heeft.
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Dan lig ik ’s avonds in mijn smalle slaapzak als
vanzelf een kleine anekdote op zijn plaats valt:
een jaar voor mijn geboorte was er thuis een stil moment
en toen kwam Hoedemaker zelf niet, maar een assistent,
een trooster die mijn vader hielp bij het begraven
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onder de appelboom. Naam en geslacht voorlopig onbekend.
Iemand die nooit gewandeld heeft; die al begon
met op de nieuwe appels liggen wachten in de grond.
In Santiago aangekomen bij het graf
kijken we verder. Wachten we wel af.
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Liesbeth Goedbloed Gedichten
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i – rite
Zij heeft het landschap van je huid geschreven.
Wie is besmet mag niet meer weg.
Zo’n knokkelkoortsig kind moet lijden,
want jong geleerd is oud gedaan.
Je hand wordt afgepakt. De zwarte naald
graaft in de rotte huid. Onrein ben je,
melaats tot aan de voetzool.

Er bloeien rode bloempjes op je hand.
Ze lossen op in keihard water
dat wit en dampend op de tafel staat.
Je hand vliegt langzaam in de brand.
Je bent tot op het bot bedorven,
dus vurig goedbedoeld word je ontsmet.
Wat went. Zo is het leven.
Zij heeft het landschap van je huid geschreven.
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ii – luisteren
Twee dochters heeft de bloedzuiger: ‘Geef ’ en ‘Geef ’.
Twee dikke, luie wijven rollen zich loom om.
Onder zijn huid kronkelen de gruwelijkste beesten rond.
Bloedzuigers. Wormen in een volkstuin. Slangen in een hof.
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Hij weet van niets – hij luistert.
Ik teken aders na, zet levenslijnen uit:
de wegen van het blauwe bloed die ik nog met gemak verleg.
Ik ben een kind en speel met hem.
Verkalkertje. Infarctje. Aderlatertje.
Ik stel hem aan mij voor
en zie, ik zag een bloedrivier.
Geen monding en geen bron.
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iii – de typejuffrouw
Het wachten is op haar, zij leert ons schrijven.
Niet met de hand, maar machinaal.
We hameren de inkt aan het papier:
‘Het woord was God’, in het begin.
Het woord
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is vlees geworden, schommelt onze kamer in.
Haar rok spant als een tentdoek om haar benen
en in de warme kieren van haar vleeshuis wonen muizen.
Haar schoot: een morsig altaar vol met offerkruimels.
Ze voedt zichzelf met koek en chocola.
Mij is verteld dat zij vaak naar het zwembad gaat
en daar het vleesmes wordt dat het meegaande water opensnijdt.
Zij is een tabernakel en een abattoir.
Achter zijn krant zit hij en wacht
op wat er komen gaat aan woord en vleselijkheid.
Hij veegt de drukinkt uit tot oorlogskreten
op zijn bezweet gezicht dat trilt en trilt.
De letters dansen voor zijn ogen. Zijn dochter
danst hem tegemoet van het papier.
Zij staat geschreven en hij ziet haar bijna voor zich.
(‘Zingt Jefta al een rouwzang?’ ‘Ja.’)
Een rouwzang: ‘Ook vandaag
is het verbeurd, verzondigd.’
Maar Jefta’s dochter danst en zingt:
‘Hij moet gewoon in bad.
Driemaal mag hij kopje onder,
driemaal opstaan uit de dood.
Wie weet, is het nog niet te laat.
Wie weet of dat vervloekte trillen stopt
als hij met haar te water gaat.’
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iv – lezen
Mijn vader leest – ik luister – en zijn stem
roept me om mee te lezen en ik zou
wel willen. Alsof dat ooit zou kunnen.
Hij is wat doof de laatste tijd en bovendien verkouden.
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Zolang hij dat blijft, hou ik van hem, hou ik van hem.
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Hadewijch Griffioen Aan de Wietwei
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Liam was buiten adem maar hij probeerde te spreken alsof er niets aan de hand
was.
‘Ja... geen probleem.’ Hij stond in de huiskamer bij de boekenkast, de telefoon
stevig tegen zijn oor gedrukt, en toen hij een gerucht op de trap hoorde, ging hij
in de tuin op een bankje zitten. Boven hem deed iemand een raam open.
‘Het is raak, hè?’ riep een vrouwenstem.
‘Kom morgen tekenen om half twaalf,’ zei het meisje van StudentRent.
‘Borg, administratiekosten, jaarcontract en de eerste maand: 400 euri.’
‘ Goed,’ zei hij, ‘ik zal er zijn.’ Hij brak af voordat zijn stem ging trillen.
‘Ik was er na aan toe,’ zei Lia. ‘Had ik toch bijna je vader gebeld, je bent tenslotte
voor de helft van hem. Maar hij laat zich niet zien, hij denkt geen seconde aan je,
helpt je nergens mee. En jij bent ook niet vooruit te branden. Sommige mensen
willen blijkbaar niet geboren worden, en daar ben jij er eentje van. Allemachtig,
tien maanden zitten, en nog kwam je niet vanzelf. Met vijf man hebben ze op
mijn buik gehangen en ik was intussen gaan lopen, ik liep in een lange straat en...’
‘Ja, dat verhaal ken ik onderhand wel,’ zei hij.
‘Riepen ze me vanuit de portieken. Riepen ze m’n naam. En dan deed ik mijn
ogen open, dacht ik: wie is dat, en ik wist niet meer waar ik was...’
‘En dan wist je het opeens,’ zei Liam, ‘en dan riep je dat je er nooit aan had
moeten beginnen.’
‘Het was niet alleen maar leed hoor, Liam. Van jou heb ik nooit spijt gehad en
ik vind het heerlijk voor je dat je eindelijk een kamer hebt gevonden.’
Ze sloeg haar armen om hem heen. Liam kreeg tranen in zijn ogen.
‘Ik wil wedden dat je nu ook in no time afstudeert.’
Waar dat nou weer op sloeg.
Ze waren langs het Kronenburgerpark naar het café gelopen. Daarboven was zijn
kamer. Liam droeg zijn nieuwe jas.
‘Je ziet er mooi uit,’ zei ze.
‘Een te gekke jas van papa,’ zei Liam. ‘Als ik vermist zou raken in de bergen,
kan hij me zo opsporen. Er zit een sensor in.’
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‘Maar dan moet ie je wel zoeken,’ zei Lia. ‘Dan moet ie je wel eerst missen.’
‘Hij kan me nu komen opzoeken,’ zei Liam. ‘Nu wordt het gemakkelijker.’
‘Arme vader,’ zuchtte ze. ‘Alsof hij nooit z’n zoon mocht zien.’
Liam keek naar een zwarte zwaan in de vijver. Hij probeerde aan niets anders
te denken dan aan de zwaan die daar statig en donker ronddreef. Hij slikte zijn
spuug door. Hij keek naar de fontein, naar een waaier van zilver tegen de vestingmuren.

‘Paddestoelentoren.’
‘En dit plantsoen zeker de wietwei,’ zei ze, ‘waar zie je me toch voor aan?’
‘Die toren heet echt Paddestoelentoren,’ zei Liam.
Ze staken de straat over. ‘Daar links,’ wees hij, ‘links boven dat café, dat is mijn
kamer.’
‘Til je me over de drempel wanneer we er zijn?’
‘Hou eens op, idioot!’
‘Momenten als deze maken me tevreden,’ zei ze. ‘Het is de hoogste tijd dat je
weggaat. Geen schuldgevoel, geen verlangen, geen grote mond meer van jou. Het
zou verdomme tijd worden ook, je broertje heeft dringend die kamer nodig.’
‘Zolang hij nog bij jou in bed slaapt, heeft hij niks nodig.’
‘Hoe dan ook,’ zei Lia, ‘wij konden niet meer samen.’
‘Daar hoef je geen verleden tijd van te maken. En als je nog wilt zien waar het
is, moet je nou je bek eens houden. Je zet me niet voor gek, hoor!’
Ze liepen zwijgend verder. Bij een brede stenen stoep stak Liam de sleutel in
het slot van de bewerkte voordeur. Hij duwde hem open. De deur kreunde. Een
brede trap daarachter voerde de duisternis in. Hij klom naar boven, een beetje
onzeker, de treden helden onder zijn voeten.
Ook zij aarzelde, maar op het moment dat ze zich aan hem wilde vastgrijpen,
deed hij een deur open en werd het duister minder massief. Ze passeerden een
overloop met een brandtrap.
‘Het stinkt hier naar kat,’ zei ze. Ze namen een volgende trap, smaller en kaal,
en kwamen uit op de bovenste verdieping. Tussen geverniste, gele schroten gaven
deuren toegang naar de kamers van de studenten. Het was muisstil.
Liam trok een deur open.
‘Nou, dit is het.’
Nog duizelig van het trappenlopen stapte ze over de drempel.
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‘Het thc-ven,’ zei de jongen.
‘En die toren?’

51 Hadewijch Griffioen Aan de Wietwei

Ze volgde zijn blik.
‘Hoe heet die vijver eigenlijk?’
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‘Hier?’
‘Waar anders?’ zei Liam. Hij liep naar voren en opende een raampje. Zij was
nog niet zover om naar buiten te kijken. Ze bleef kijken naar de muren die uit het
lood op elkaar toe liepen, naar wanden en plafonds bedekt met plastic latten, naar
vieze platgelopen vloerbedekking en een bed zo hoog dat je eronder wel kon
staan, maar er niet rechtop in kon zitten.
‘Fijn,’ zei ze, ‘een schone grote wastafel. Dat is handig.’ Nu stond ze toch naast
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hem. ‘Wat kun je hier hoog over het park uitkijken. En die dakgoot is lekker
breed, kun je wat plantjes zetten.’
‘Ik heb nog wat staan in je tuin,’ glimlachte Liam. ‘Nou, wat vind je ervan?’
‘Je tuin? Ónze tuin! Waarom zeg je dat?’
‘Ik ben toch weg, mam, per vandaag? Vanavond slaap ik bij Edith, dus ik ben
per vandaag echt weg.’
‘Dan is het mijn tuin inderdaad. En dus ook mijn wiet. Hét moment om ook
daarmee eens te gaan stoppen.’
‘Niet zo overgevoelig, mam.’
Ze stonden vlakbij elkaar. Zij op haar tenen om iets te kunnen zien.
‘Nou?’ vroeg Liam.
‘Het uitzicht is te gek. En daarachter je oude school. En je kunt de boten horen
op de rivier, ja, nu niet natuurlijk, want het verkeer hoor je hier wel erg goed.
Maar je zit ook nog eens hartstikke centraal.’
Ze ging toch niet janken?
‘Je vindt het niks.’
‘Nee, ik vind het niet niks. Helemaal niet. Ik vind het een prettig idee dat het
pand brandveilig is gemaakt. Het is natuurlijk een eerste stap.’
‘Waarom moet je altijd alles verpesten?’
‘Ik ben hier nou toch?’
Liam liep de kamer uit. Zijn t-shirt plakte tegen zijn rug. Hij zou graag een
douche willen nemen. Ergens anders willen zijn. Alleen. Maar ze was hem gevolgd en nu stond hij met haar op de stoffige, aftandse overloop.
Een van de kamerdeuren stond half open.
‘Hé, deze is niet bewoond.’ Ze deed verrast een stap naar voren maar hij reikte
voor haar langs en sloot snel de deur.
‘Welja, doe maar alsof je thuis bent en breek overal maar in!’
Een meisje met kort wit piekhaar kwam over de gang aanlopen. Ze stak een
hand uit.
‘Dionne.’
‘Dat was ik ook helemaal niet van plan,’ zei Lia. ‘Ik wilde alleen maar...’
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‘Dus jij heet Liam,’ lachte Dionne, ‘en vanaf wanneer zit je hier?’
‘Ik kom hier zondag wonen,’ zei hij.
‘Maandag poetsdag,’ zei ze, ‘je komt op het goede moment.’
Zijn moeder kwam naast hem staan.
‘Heeft hij hier de kleinste kamer van het huis?’
Nu zag het meisje haar.
‘O, dag mevrouw, er is een kamertje dat nog iets kleiner is, twee bij twee, dus

Hij stond al bij de trap.
‘Mam, we gaan.’
‘Dag-dag,’ zei het meisje.
Hij stak zijn hand op en liep de eindeloze trap af naar beneden, op de voet
gevolgd door zijn moeder. Toen ze buiten stonden, stelde ze voor om langs StudentRent te gaan voor een grotere kamer.
‘Betaal jij die dan?’
‘Waarvan? Ach, jongen, met liefde, maar ik moet eerst betere tijden afwachten.’
‘Niet te lang hoor, mam.’
Hij repeteerde in de laatste intercity van die dag op weg naar Edith de zoete
woordjes die hij in haar oorschelp zou fluisteren: Liam gaat op zichzelf. Afstuderen. Baan zoeken. De wereld in.
Hij had thuis gedoucht, maar zweette alweer. Het was de hele dag al benauwd.
Benauwd? Ongehoord heet. Op het journaal was verteld dat de gemiddelde
temperatuur de laatste tien jaar met een graad was toegenomen. Vandaar de overstromingen, vandaar een nieuw rivierenlandbeleid. De dijken zouden het niet
meer houden. Ze gingen ze doorsteken.
Het was niet druk in de trein, alleen een kale man schuin tegenover hem en
wat koppen verderop.
Lia had het niet leuk gevonden dat hij naar Edith ging. Ze had zeker nog niet
in de gaten dat ze niets meer over hem te zeggen had.
‘In plaats van dat je nou meteen verhuist,’ had ze gezegd, ‘ga je weer uitstellen.’
‘Ik ga naar mijn vriendin, mama. Edith heeft haar werkgroep ervoor afgezegd,
dan ga ik toch niet verhuizen?’
‘Maar ze zegt juist af omdat je verhuist.’
‘Ajuus, ik ben pleitos,’ had Liam gezegd.
‘En met de toestand in de wereld, die rellen overal, en die ontevredenheid,
moet je racen naar je einddiploma. Er is zoveel concurrentie, Liam. Nu heb je nog
de kans op een goed betaalde baan. Realiseer je je dat wel? Maar alles kan zó veranderen en dan ben je te laat.’
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‘Kun je hier doorschuiven?’ vroeg ze.
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het valt wel mee.’

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 54

‘Alles op z’n tijd,’ zei hij.
‘Ik wil dat je hier blijft,’ snauwde ze. ‘Dat je je spullen gaat inpakken. Je moet
nu niet weggaan. Ik wil dat je hier blijft zodat je kunt vertrekken.’
‘Blijven om te vertrekken,’ prevelde Liam. Ze was knettergek.
Hij had Edith beloofd nog even te bellen.
‘Blijf af !’ schreeuwde zijn moeder maar hij had de telefoon net voor haar
vingers weggegrist, rende naar boven, sloot de deur van zijn kamer en ging er met
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zijn rug tegenaan staan.
Terwijl hij wachtte totdat zijn vriendin opnam, krabbelden zijn moeders nagels tegen de andere kant van de deur.
Neem nou op, neem nou op, smeekte hij. Maar haar voicemail ging over.
‘Liefje, ik ben even weg, wat lekkers halen want we gaan je kamer vieren. Als je
wat te zeggen hebt, spreek dan nu wat in.’
Hij was vertederd. Haar boodschap speciaal voor hem. ‘Dag dropje, ik zie je
vanavond.’
Zijn moeders nagels hadden zeker leven bereikt. En dat deed pijn natuurlijk.
Hij hoorde haar wegsloffen.
Hij toetste het nummer van zijn vriend in, Rik, een echte stoner. Liam had hem
al tijden niet meer gezien. Geen probleem, hij was druk met zijn scriptie, misschien was hij al klaar.
‘De laatste der Mohikanen is niet meer,’ zei hij tegen Rik.
‘Gefeliciteerd man, vanavond in De Mark?’
‘Andere keer. Ik ga zo naar Edith. Het is wel een kleine kamer, twee bij twee en
een half.’
‘Zo zijn we allemaal begonnen.’
‘Maar we kunnen in het Kronenburg een jointje draaien met uitzicht op de
vesting.’
‘Daar doe ik niet aan mee,’ zei Rik. ‘Nu mijn vriendin bij Justitie werkt, heb ik
er niet meer zo’n behoefte aan.’
Volgens de kleurenleer leidt alle verscheidenheid tot wit.
Hij had het wel eens uitgeprobeerd op school. Met vetkrijtjes moesten blauw,
rood, bruin, groen, zwart, geel en oranje leiden tot wit.
Hij had zeker iets niet goed gedaan, want het werd een droesemtekening die
hij in de prullenbak had laten glijden. Weg ermee. Hij zag zijn juffrouw ervoor
aan dat zij zijn moeder zou bellen om haar zorgen uit te spreken over de sombere
voorstellingen die Liam maakte. En dan wilde zijn moeder weer een gesprek met
de juf.
Volgens de kleurenleer zou het nu toch wit moeten schemeren voor zijn ogen.
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De trein schoot als een slang door het landschap. Hij kneep zijn ogen een beetje
dicht. Probeerde naar het midden van het uitzicht te blijven kijken. Dan moest hij
wit zien. Met half dichtgeknepen ogen was alles wit en licht.
Maar toen hij zijn ogen opensperde, onderscheidde hij de groene streep van de
weilanden, het metallic van een windmolen, de grijze golf van een rivier.
Liams ogen vielen een paar seconden dicht.
Het staccato van een spoorbrug wekte hem.
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Nu wist pap niet dat zijn zoon een eigen adres had.
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Hij dacht aan zijn vader. Verdomme. Vergeten te bellen. Nu wist hij het niet.
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Benno Barnard Het geslepen potlood
Poëziedagboek [3] *
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Weekend in maart
Ik chauffeer de gezinsauto door het betoverde Dorset. Landschap met beek, eik,
hek, schaap. Het rafelige schaap klaagt bij het hek dat het over de schouders van
Thomas Hardy wil worden gelegd; de invalide eik bij de beek popelt naar een
beeld dat zijn bochel betekenis geeft. Maar uit mijn geheugen komt maar één gedicht te voorschijn, ‘The Darkling Thrush’, waarin hun buurman een wandeling
in de winterschemering maakt – en het uitzicht, schaap en eik incluis, verandert
in het achterovergeleunde lijk van de negentiende eeuw:
The land’s sharp features seemed to me
The Century’s corpse outleant,
Its crypt the cloudy canopy,
The wind its death-lament.
In die crypte... maar hé, zoekt u dat nu verder zelf maar uit met de hulp van een
woordenboek. Vervolgens begint een lijster te tierelieren en keert Hoop terug,
ook al blijft Hardy somber (en terecht).
Vele mijlen verderop arriveren we in een dorp even buiten Exeter. We nemen
onze intrek in een vijftiende-eeuwse boerderij. Een uur later ontvangt Moeder
Pub ons onder haar donkere balken, bij haar haardvuur, aan haar tafel, te midden
van opgewekt gebabbel en gelach. Christopher begint aan een monoloog over zijn
studieplannen: morgen is de open dag van de universiteit en daarvoor zijn we
hier. Het houtwerk kraakt een schunnige anekdote over Henry vi, die met zijn
vingers niet van de boerin kon afblijven. Het bier zou schuimen als Engels bier
schuimde. De blondheid van Joy vonkt elektrisch: of ik een gedicht over haar wil
schrijven.
In bed...
Daags nadien zit ik op een terras in het centrum van Exeter, in afwachting van
vrouw en zoon, die samen naar de universiteit zijn gegaan. Afwisselend werp ik
een blik op Baudelaire en op de behaagzieke kathedraal, die als een gouden siervoorwerp op het fluweel van zijn grasveld staat te flirten met de lentezon. (Dit is
een mank beeld, want siervoorwerpen flirten niet.)
* Deel 1 en 2 van Benno Barnards poëziedagboek verschenen op leesliter.nl.

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 57

Ik bestel koffie. Baudelaire verveelt me. Waarom lees ik in Devonshire een
Franse symbolist, decadent, zeurpiet? En waarom lees ik zonevreemde poëzie, die
ook nog eens uit een geheel andere tijd stamt? Vorig jaar in Indiana, op bezoek
bij mijn schoonouders, zat ik Yeats te lezen, wat ook al licht contrasteerde met de
omgeving. Ik herinner me dat een gedicht over de paasopstand zich erg ver weg
leek af te spelen. In het meer voor het huis vermaakten spetterende kleinkinderen
zich vreedzaam en over ons regeerde Obama.

Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée
Accompagne en fausset la pendule enrhumée,
Cependant qu’en un jeu plein de sales parfums,
Héritage fatal d’une veille hydropique,
Le beau valet de coeur et la dame de pique
Causent sinistrement de leurs amours défunts.
Ziehier het sextet van dit sonnet; in de vertaling van Petrus Hoosemans wordt
dat:
Er klaagt een torenklok, het haardvuur knettert met
het ziek en hoestend schoorsteenuurwerk in falset,
terwijl in een spel kaarten vol van voze lucht
laatst erfstuk van een oude deern met waterzucht,
de fraaie knecht van harten en de schoppendame
naargeestig over dode liefdes praten, samen.
Die verkouden pendule bevalt me en dat levende kaartspel, dat zijn schaduwen
vooruitwerpt, tot bij Alice in Wonderland en Suske en Wiske... Eens zien wat
Maarten van Buuren te zeggen heeft, die in deze tweetalige bloemlezing uit Les
Fleurs du Mal (1986) als commentator optreedt: ‘De titel is afgeleid van het Griekse
woord voor milt, het orgaan dat naar men vroeger aannam de zwarte gal of melancholos produceerde. Baudelaire was ervan overtuigd dat hij aan spleen (melancholie) leed. Die ziekte...’ Dodenstad... humhum... Pluvius de watergod... hartje
winter... nee toch... water als ontbindend element... symbolen van de Tijd (klok
en pendule)... de romances van weleer... vroeger leven...
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ste prikkelende beelden:

57 Benno Barnard Het geslepen potlood [3]

De koffie, opgediend door een Poolse serveerster, is van prima kwaliteit. Het
eerste gedicht met de titel ‘Spleen’ (er zijn er meer) is wel goed, dat bevat tenmin-
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Ontegenzeglijk is het commentaar goed en ook de vertaling is redelijk geslaagd (doodzonde van die komma in de slotregel). Maar Baudelaire stelt me
teleur. Ik had hem in geen dertig jaar gelezen en vind hem nu vooral een saaie
narcist, die zich tot vervelens beklaagt boven zijn weerspiegeling in het ontbindende element. Hij had moeten trouwen en kinderen krijgen, dan had hij interessantere dingen gedaan met die fenomenale verstechniek van hem. Zoals die andere briljante negentiende-eeuwse Franse zeikerd, de grote stilist Flaubert. Een
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kinderwagen voortduwen, terwijl je vrouw over de boodschappen voor het
avondeten babbelt! Daar ga je van dichten dat het een lieve lust is.
Ik vraag de Poolse om een balpen en noteer op een lege pagina achter in Baudelaire de regels die door mijn hoofd spoken sinds vanochtend, toen ik naast de
weelderige moeder van mijn zoon ontwaakte:
Er is dat angstaanjagend vrouwelijke
van mij doen meeduizelen met het draaien
van je gehaaide hoge hakken, zoals
het meekantelen van mijn gedachten
in het enjambement, of het verkeren
van mijn gevoelens in een hitsig verlangen
bij de toverslag van het formuleren...
Het is nog niet af, ik heb nog geen begin, maar zegt u nu zelf, dit is toch heel wat
beter dan Baudelaire? En ook wel dan Thomas Hardy, nu ik er zo over nadenk...
Op dit hoogtepunt van zelfverheerlijking maken Christopher en Joy zich uit de
zonovergoten Cathedral Green los en hebben even heerlijke als informatieve uren
op de campus doorgebracht.
Thuis, 13 uur
Ik heb 13u genoteerd, wanneer de ochtend zich voor de laatste keer heeft uitgerekt. Om 16u20 begint in mijn wereldbeeld de avond. Op deze gedachte kom ik
dankzij de pendule van oom Charles. Dat is een erfstuk van mijn vader, die de
klok zelf weer had geërfd van een broer van zijn moeder, de bewuste Charles. Ik
zou aan mijn zus moeten vragen of deze voorouder inderdaad een weemoedige
bonvivant was, zoals ik me uit een paar anekdotes meen te herinneren.
De pendule van oom Charles dateert uit het Frankrijk van Napoleon iii; voetstuk en bovenkant zijn van groengeaderd marmer; daartussen bevindt zich een
kleine glazen kast, zodat je het uurwerk goed kunt zien. Hij heeft Arabische
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cijfers en koperen wijzers; en uit het Seconde Empire stijgt om het halfuur een
zwaarmoedig dingdong op. Ik wind hem wekelijks met de bijbehorende vlindervormige sleutel op. Hij is van mijn ouders geweest en daarna van mijn vader de
weduwnaar. Hij mag niet stilstaan. Symbool van de Tijd. Dingdong.
13u27
Mijn vader heeft over deze klok een gedichtenreeks geschreven met de titel ‘De

‘εν το παν ’, dat hij in deze regels hoont:

‘een is al’, de aan Xenophanes toegeschreven opvatting dat alles samenvalt, het

To pan? De pendule
die het vertikt
gaat onverschillig
verder met ik
die klok is een erfstuk
die klok wijst het uit
alleen wie sterfelijk
is heeft de tijd
Brussel, dinsdag, lunchtijd
Ik ontmoet Dirk van Bastelaere onder het bladgoud van café de Cirio. Sinds zijn
oude wapenbroeder Spinoy hem publiek heeft gedesavoueerd vanwege zijn overstap naar de Vlaams-nationalistische partij, wil ik met hem praten. De door
Spinoy aangeslagen toon van beschaafde ontzetting, waarin hij zijn uitgangspunt
(‘U bent het als ontwikkeld mens natuurlijk met me eens’) zo hoorbaar verzweeg,
ergerde me niet weinig. Ja, die Spinoy duwde mij als vanzelf in de houding waarin ik geboren ben: die van het tegenovergestelde standpunt.
Dirk heeft het voornamelijk over economie, waar hij verbluffend over weet te
vertellen. Hij ergert zich aan de au fond sentimentele, niet op enige werkelijke
economische kennis gebaseerde polemieken van Tom Lanoye, die telkens weer
een papieren dolk in de buik van de nationalistische partijvoorzitter steekt. Gaande zijn monoloog – af en toe onderbroken door een vraag of een kanttekening van
mij, zijn publiek – wordt deze Dirk me steeds sympathieker. En geen woord over
onze meningsverschillen, geen woord over de dichtkunst!
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dicht: hij erkent dat leven alleen bestaat bij gratie van niet-leven en bestrijdt het

59 Benno Barnard Het geslepen potlood [3]

pendule van oom Charles’. Het is hem een tikkeltje somber te moede in dat ge-
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Gent, vrijdag, druilerig weer
Volgende week wordt de nieuwe bundel van Luuk Gruwez ten doop gehouden. Of
ik op dat feest gedichten wil voorlezen? Maar dan verblijf ik, gehoor gevend aan
een raadselachtige drift, in Lissabon. Of ik mijn voordracht dan niet kan laten
filmen in het Poëziecentrum?
Ik selecteer een handjevol nieuwe gedichten en ga gehoorzaam in een fotogenieke hoek staan, tegenover een vriendelijke jongeman die een camera manipu-
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leert. Dag Luuk. Dag zaal. Dag gedichten. Het universum, waartegen ik thuis mijn
verzen mompel, verdicht zich tot een toekomstig concreet publiek. De gedichten
klinken goed; de zaal is ontroerd en bijna begin ik luidkeels te snotteren van pure
weemoedige vreugde, maar dat zou belachelijk zijn, ten overstaan van een volle
zaal...
Ik bewaar het gedicht dat ik speciaal voor Luuk heb geschreven tot het einde:
Jij en ik staan bij een kalende boom te lezen
in elkaars verzen. Het romantische landschap
is bezaaid met de rotsen der exegese.
Enzovoorts. Twee heertjes in de wereld van Beckett. Waarom? Geen idee.
Redelijk tevreden buig ik voor de zaal vol huilende mensen.
Week van 23 maart, zonlicht, witte stenen, het gezoem van het Portugees
Waarom ben ik in Lissabon? Vraagt u aan de trekvogel waarom hij naar het zuiden
vliegt? Het is eind maart en ik wil hier zijn. Punt. Wat zegt u? Of ik nu eindelijk
de plek ga bezoeken waar Herman is doodgevallen? Och ja, nu ik hier toch ben...
Lissabon is vredig, perifeer, weemoedig, niet-frenetiek, zonnig, pessoaïstisch,
barnardiaans... (Dit noteer ik haastig in mijn dagboek, alvorens thuis het onvredige, praktische, regenachtige, frenetieke opnieuw de overhand neemt.)
Eerst maar eens Pessoa bezoeken, wiens huis, nummer 16 in de Rua Coelho da
Rocha, helaas een interactief museum is geworden, terwijl ik de kinderlijke verwachting koesterde dat alles er nog bij lag als op de dag van zijn dood in 1935. Je
kunt op knoppen drukken en zijn stem beluisteren en schematische overzichten
van zijn leven bestuderen. Maar er zijn gelukkig ook voorwerpen, magisch
geladen kledingstukken, meubilair en resten manuscript. In een vitrine ligt zijn
‘óculos’, randloze, ovale glazen, de pootjes gehoorzaam gevouwen. Daardoorheen
kon hij dus die microscopische priegellettertjes in dat minieme opschrijfboekje
noteren.
Overal in het huis (en op tal van plaatsen in de stad) tref je de gestalte van die
dichter aan, die er gaandeweg, na duizenden afbeeldingen, is gaan uitzien alsof
hij door Hergé in de jaren dertig is getekend: vlinderdas, hoed, bril, snor, sigaret,
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als de membra disiecta van Horatius, een soort schematische moderne mens, een
alomtegenwoordige kantoorbediende, die tegelijkertijd in zijn heteroniemen vele
mensen is. Iedereen. Niemand. Persoon, Pessoa.
Later zit ik tegenover hem, aan een marmeren tafeltje in zijn stamkroeg,
Martinho da Arcada. Door het raam achter mijn rug kan Fernando de Taag zien,
maar hij tuurt op een stuk papier. Om ons heen zijn de tafels gedekt met wit linnen, zilveren bestek en andere attributen van de Europese beschaving. Roerloos

papier turende Pessoa boven zijn stamtafeltje.)
Herman, intussen, is bezweken op het terras van een heel wat banaler eetcafé,
Pastelaria Sá da Bandeira in de Rua Marquês Sá da Bandeira, tegenover een park
met een vijver en een museum. Een klein terras, niet meer dan een paar tafeltjes.
Ernaast, aangebracht in het trottoir, het gedenkteken van steentjes, met zijn data,
de namen Mechelen (zijn geboortestad) en Lissabon, en het gedicht ‘Sprookje’:
Er was eens een man
die altijd rechtvaardig was.
Ik begrijp niet wat het met deze plek en deze gebeurtenis te maken heeft. Is het
uitgekozen omdat het zijn kortste is? Evengoed. Daar lag hij dus. Ze hebben hem
het café in gedragen en achttien jaar later stap ik ook maar naar binnen. Een
vrouw met een snor van een jaar of vijftig staat koffie te zetten. Ze spreekt geen
Engels, maar ik voel dat ze hier toen ook was. Ze was erbij. Ze is een ooggetuige
van Hermans dood. Ze speelt mee in een mythe. Ik weet het zeker.
De enige klant, een man met een gat in zijn bovengebit, die naast de bar op
haar koffie zit te wachten, vertaalt voor mij en voor haar.
‘Er is hier in 1997 een Vlaamse dichter gestorven.’ Nog terwijl ik het zeg, begint
het al behoorlijk waanzinnig te klinken.
‘Zoemzoem,’ vertaalt de man met het gat in zijn bovengebit.
Ze knikt bevestigend. Ze herinnert het zich als de dag van gisteren. ‘Ik heb hem
hierbinnen op de grond gelegd. Hij had een hartaanval gehad.’
‘I put him here on the floor,’ zegt de man met het gat in zijn bovengebit. ‘But
he had cardiac problem.’
De koffiemachine zoemt in de stilte.
2015-1997.
1944-1997.
Dingdong.
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papier. (Voor wie het niet begrepen mocht hebben: er hangt een foto van de op een
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staat het zoutvaatje te wachten op de eter. Maar Fernando tuurt op een stuk
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Vertaald door Menno van der Beek
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Hoewel ik in een bijzonder religieus huishouden opgroeide was ik tot ongeveer
een jaar geleden al twintig jaar lang niet meer echt naar de kerk gegaan. Het zou
onnauwkeurig zijn om te zeggen dat God mij al die tijd niet interesseerde. Als ik
terugkijk op de dingen die ik de laatste twintig jaar geschreven heb, zie ik niet
alleen hoe duidelijk de taal en de vormen van het christendom mijn verbeelding
bepaald hebben, maar ook hoe diep en volhardend mijn existentiële onrust is geweest. Ik weet niet of dit allemaal te wijten is aan de eeuw waarin ik geboren ben,
of dat het een genetische eigenaardigheid is, of een late echo van de zondeval.
Wat ik wel weet is dat ik nooit op mijn gemak ben geweest in deze wereld.
Poëzie is voor mij altijd verbonden geweest met ongemakkelijke gevoelens,
door omstandigheden in de richting van vormen geduwd die dat ongemak konden overstijgen, net zo bezig met de stilte als met het geluid. Ik heb niet veel sympathie voor de idee van Matthew Arnold dat de poëzie religie vervangt. Het lijkt
me niet alleen eigenaardig maar zelfs gevaarlijk om die aanname te doen, al is het
maar impliciet, of misschien vooral als het impliciet gedaan wordt. Wel denk ik
dat het door de poëzie is dat het religieuze gevoel in mij overleefd heeft. Gedeeltelijk omdat ik soms bij het schrijven van poëzie het contact met een kracht groter
dan mijn eigen kracht heb ervaren, en het lijkt te klein gedacht, verraad bijna,
om die kracht toe te schrijven aan het onbewuste of aan de dynamiek van de taal
zelf. Maar als ik terugkijk op de gedichten die ik de laatste twintig jaar heb geschreven, lijkt het ook soms bijna alsof de enige constante God is. Of liever, zijn
afwezigheid.
Er is een passage in de geschriften van Simone Weil die al heel lang belangrijk
voor me is. Weil schrijft daar over twee gevangenen die in eenzame opsluiting in
twee cellen naast elkaar zitten. Tussen hen in is een muur. Na een tijd – en ik denk
dat we ons moeten voorstellen dat ze er heel lang over doen – vinden ze een
manier om met elkaar te communiceren, door kloppen en krassen. De muur is wat
hen uit elkaar houdt, maar geeft hen ook een manier om met elkaar te communiceren. ‘Zo is het ook met God,’ zegt ze, ‘elke afscheiding is ook een mogelijkheid
tot contact.’
Het is waarschijnlijk duidelijk waarom deze metafoor mij aanspreekt. Als je je
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nooit helemaal thuis voelt in je eigen leven, en als bewustzijn vooral betekent dat
je je bewust bent van je eigen isolatie van de wereld en van goddelijkheid (en misschien moet ieder denkend wezen sinds het modernisme deze dingen ervaren),
dan moet ieder idee of beeld dat het gemis kan omzetten in energie, en de afwezigheid in aanwezigheid, een sterk beeld zijn. En dan is er nog het kloppen en het
krassen: wat is dat anders dan de taal, en als taal de manier is om met het goddelijke te communiceren, dan zeg ik: welke taal is geraffineerder en meer transcendent

menselijke conditie is een persoon in eenzame opsluiting. Er is echte hoop in dat
beeld, maar toch, in menselijke termen, is het een kale en een eenzame hoop.
Er waren drie gebeurtenissen nodig, allemaal verpletterend op hun eigen manier,
om de volledige schoonheid en de ontoereikendheid van het beeld van Weil te
begrijpen. De gebeurtenissen zijn radicaal verschillend, maar zo nauw met elkaar
verbonden in de tijd, en zo onontwarbaar wat betreft hun consequenties, dat ze
op een ongemakkelijke manier voor mij samenhangen. Er is ongetwijfeld enige
wijsheid in, om onze momenten van noodzaak, glorie en tragedie niet als losse
ervaringen maar als facetten van een enkele ervaring, die het leven is, te zien. Het
vervelende, voor sommigen van ons, is alleen dat we dit begrip van het leven niet
hebben, en het hoogstens als een abstracte wijsheid kunnen zien, totdat we heel
dicht bij de dood komen.
Allereerst, de noodzaak: vier jaar geleden, nadat ik het produceren van poëzie
bijna twintig jaar lang tot het centrale doel van mijn leven had gemaakt, hield ik
op met schrijven. Dit was gedeeltelijk een bewuste beslissing. Ik hield mijzelf
voor dat mijn manier van schrijven uitgeput was geraakt, en ik denk dat daar ook
wel wat in zat. Maar de diepere waarheid was dat ik zelf uitgeput was. Geloven
dat bewustzijn vooral betekent dat men zich bewust is van verlies, als het leven
alleen authentiek is in het aangezicht van de dood, dat is je tent opzetten aan de
rand van een ravijn. ‘En als je in de afgrond staart’, zegt Nietzsche, ‘dan staart de
afgrond ook in jou’. Ik knipperde met mijn ogen.
Op een ander niveau was de beslissing om met schrijven te stoppen niet mijn
eigen beslissing. Wat ook de verbinding was die ik had gevoeld tussen de ene wereld en de andere, waarmee ik kracht uit de ene had gebruikt om me de andere te
laten ervaren, die verbinding was verbroken. Gaf ik de poëzie op, of werd ze van
me afgenomen? Ik weet het niet zeker, maar het uiteindelijke effect was hetzelfde:
ik struikelde door de maanden, had zelfs op een bepaalde manier nog wel succes.
In feite – en er is bijna iets haast diabolisch in dit vaker voorkomende fenomeen –
leek het erop dat mijn poëtische carrière begon te bloeien, net toen de poëzie in
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als er tenminste ook echt een leven is om te omhelzen: het beeld van Weil voor de
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dan de taal van de poëzie? Je zou die visie op het leven haast kunnen omarmen –
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mij stierf. Ik vond eindelijk een betrouwbare uitgever voor mijn werk (het werk
dat ik eerder schreef, bedoel ik), vond een goede baan als leraar, en hield al snel op
met lesgeven om poëzieredacteur te worden. Maar er zat geen greintje opwinding
voor mij bij: het leek of ik een rol speelde in de film over mijn leven, in plaats van
het te leven, en dan nog een oude stomme film ook, zonder kleur en zonder geluid, en met alleen mijzelf in het publiek.
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En toen werd ik verliefd. Dit klinkt als iets dat plotseling gebeurde, en het had
ook echt een element van een radicaal binnendringen en van een transformatie,
maar het idee dat ik ervan heb is alsof er langzaam weer kleur terugkwam in de
dingen, alsof de wereld weer briljant werd, glimmend opgeschuurd. Ik herinner
me Tiny Alberts café aan de Elmstraat in Chicago, waar we elkaar voor het eerst
tegenkwamen, en ik herinner me een gebaksdoos die me aan een schilderij van
Jason Pollock deed denken, en het zonlicht dat werkelijk tot zijn recht kwam op
een leeg bord, alsof het van zilver was. Ik denk aan hoe we een paar maanden later
samen langs Lake Michigan liepen en over een gedicht van Emily Dickinson spraken (‘A loss of something ever felt I’), terwijl de wolken de ene vorm na de andere
aannamen, terwijl het meer haar blauw in alles weerkaatste; aan hoe ik in mijn
hooggelegen appartement in het centrum van de stad in bed lag, en naar de kleine
lichtflitsen keek die de vliegtuigen in de verte op vliegveld Midway veroorzaakten, zo veel en zo eindeloos dat al die momenten van veilig vertrek en veilige aankomst een soort seculier wonder leken. Verliefd worden zien wij gewoonlijk als de
staat waarin je volledig door een ander in beslag genomen wordt, en inderdaad
heb ik wat eigenaardige dingen uitgehaald in die tijd. Maar het leek ook, voor het
eerst in mijn leven, alsof ik helemaal in beslag werd genomen door het zijn zelf.
‘De Vreugde, dat is het overlopen van het bewustzijn door de realiteit’, schrijft
Weil, en dat is wat mij overkwam, een geluk dat aan de ene kant zo groot was dat
mijn bestaan er ruimer van werd, en aan de andere kant helemaal geworteld bleek
in echte dingen. En voor het eerst begon ik me zo ook werkelijk te voelen: geworteld.
Ik bedoel niet te beweren dat al mijn oude onzekerheden verdwenen waren.
Er kwamen nog steeds geen gedichten, en dat knaagde constant aan me. En er was
nog steeds geen God, en hoe dichter ik bij de realiteit kwam, hoe meer ik naar
goddelijkheid verlangde – of, misschien preciezer gezegd, hoe meer goddelijkheid duidelijk deel van de werkelijkheid leek uit te maken. Ik stond hier niet alleen in: we begonnen een soort gebed te zeggen, voor ons avondeten – grappend,
in het begin, en ongemakkelijk, maar daarna steeds serieuzer en steeds duidelijker. We probeerden alles te benoemen waar we dankbaar voor waren, en op die
manier brachten we eer aan dat waar we geen naam voor hadden. De meeste zon-
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dagen overwogen we zelfs – ook weer, half grappend – om naar de kerk te gaan. In
feite stonden we de ochtend na onze verloving een hele tijd buiten een kerk aan
Michigan Avenue. De dienst stond op het punt te beginnen, orgelmuziek stroomde de wijd openstaande deuren uit in het licht van de late zon van mei, en daar
stonden wij, te overleggen of we naar binnen zouden gaan. Uiteindelijk kwam het
door mij dat we niet naar binnen gingen.

kige gevoel van onmiddellijkheid en groei tegelijkertijd kon ervaren, toen ieder
moment een ander moment opriep, en de toekomst opeens troost leek te bieden
voor de eenzame koorts waar ik zo lang mee geleefd had. Ik denk dat veel schrijvers een vreemde verhouding tot de werkelijkheid hebben, dat ze het leven het
meest intens beleven op de momenten dat ze het opnieuw creëren. En voor één
keer had ik dat nu eens niet. Ik had werkelijk niet beter op kunnen letten, die dagen, dan ik gedaan heb. En daarom werd ik ook zo onverwacht geraakt.
Ik hoorde dat ik ziek was, de middag van mijn 39e verjaardag. Tijd, een paar reizen en een paar verschrikkelijke onderzoeken waren ervoor nodig om tot de precieze diagnose te komen, maar de hardste klap was al uitgedeeld, en de hardste
klap is de klap die ertoe doet. Ik heb ongeneeslijke kanker in mijn bloed. De ziekte is even zeldzaam als mysterieus. Sommige mensen sterven er gelijk aan, terwijl
anderen er tientallen jaren mee leven, sommige mensen houden er allerlei ellende
en handicaps aan over terwijl anderen relatief gezond blijven, tot het einde. Niet
één van de dokters die ik gesproken heb durft zich te wagen aan ook maar een
vage prognose.
Overgeleverde wijsheid leert ons dat een tragedie ofwel een bijzondere innigheid of verwijdering betekent voor een liefdespaar. Wij waren nog geen jaar getrouwd toen het nieuws van de kanker kwam. Het lijkt redelijk dat wij bijzonder
gevoelig zouden moeten zijn voor zo’n klap, en op een bepaalde manier maakte
de liefde de dingen wel een stuk moelijker. Als ik die diagnose een paar jaar eerder
had gekregen – en het lijkt een vreemde voorbeschikking dat dit niet gebeurde,
want ik had al symptomen en ik ben bij verschillende dokters geweest – dan weet
ik niet of ik heel heftig gereageerd zou hebben. Het zou een fatalistische bevestiging zijn geweest van het idee dat ik toch altijd al van de realiteit had gehad, en
mijn reactie zou vermoedelijk even fatalistisch zijn geweest. Het zou de dragelijke
vergetelheid van de wanhoop zijn geweest, in dat geval, en niet de ondraaglijke,
en daarom prikkelende pijn van een specifiek verdriet. In de eerste dagen na die
diagnose, toen we meestal gewoon samen op de bank zaten te huilen, was ik dege-
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hangen in de eerste maanden na ons trouwen. Ik zou willen dat ik weer dat geluk-
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Ik zou graag langzamer gaan, op dit punt aangekomen, om een beetje te blijven
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ne die doodging, maar we zaten zeer zeker samen te rouwen. En we rouwden niet
precies om mijn dood, maar om de dood van het leven dat we ons samen hadden
voorgesteld.
En toen vonden we op een ochtend onszelf opeens samen terug in een kerk. We
vonden ons, dat was precies hoe het voelde, in beide betekenissen, alsof een drang
in ons eindelijk omgezet was in een daad, zodat we de zondagskrant aan de kant
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legden en richting de deur liepen, bijna zonder een woord erover te wisselen. Alsof we ook, toen we uiteindelijk in de kerk zaten, precies ontdekten wie we waren
en wie we moesten zijn. Die eerste dienst was pijnlijk, omdat het leek alsof alle
wonden opengelegd werden, en bijzonder troostrijk, omdat het de enige mogelijke genezing leek te bieden. Maar wat ik me vooral van die zondagen, en de zondagen direct daarna herinner zijn niet zozeer de diensten, maar de wandelingen die
we daarna maakten, en niet zozeer de gesprekken over God, altijd over God, maar
meer de momenten van stilte, en de heilige aandachtigheid die volgde op onze
gesprekken. Een stalen hemel, en het meer zo kalm, dat het wel gestold leek; de
trein die voorbijraasde in een regen van vonken, met vluchtige, gelijk weer verdwenen gezichten; de brede bladeren en de witte bloesems van de trompetboom
in onze straat, Grace Street, en onder die boom een spartelend vogeltje, vol leven.
Ik werd opgevoed met het giftige idee dat je de liefde voor de wereld op moest geven om de liefde van God te kunnen ontvangen. Mijn ervaring is juist tegenovergesteld: mijn liefde voor de wereld en het leven borrelde zo over, dat die liefde
God suggereerde, of insloot, of zelfs volstrekt noodzakelijk maakte. Liefde verloste me niet van de aarde, maar leverde me aan haar uit. En wonderbaarlijk genoeg
heb ik gemerkt dat deze ervaring niet verpletterd wordt, of zelfs maar verminderd, door het besef dat ik, heel waarschijnlijk, de wereld sneller ga verlaten dan
ik gedacht had. Integendeel, ik voel het leven in me opbloeien, en niet op een
esthetiserende manier, van je-gaat-het-leven-pas-waarderen-in-het-aangezicht-van-dedood, want wat het extreme verdriet mij gegeven heeft is juist wat dit verdriet op
het eerste gezicht van me af leek te nemen: een gevoel dat het leven groter is dan
dit moment, een gevoel van hoop. En niet alleen hoop voor mijn eigen leven, al
heb ik die ook. En ook geen hoop op de hemel of een of ander begrijpelijk hiernamaals, tenzij iemand daar het gevoel voor heelheid mee bedoelt dat door onze
aangeboren gebrokenheid ontstaat en in stand wordt gehouden, een ultieme liefde waar onze meest authentieke tijdelijke liefde ons naartoe stuurt. Daar geloof
ik in, en daar leef ik mee, zoals de apostel Paulus zegt, ‘de hoop op God’.
‘Het is nodig’, schrijft Weil, ‘om een openbaring van de realiteit te hebben door
vreugde, om de realiteit te kunnen vinden door verdriet.’ Dit is in elk geval waar
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in mijn beleving. Ik had geen ongelijk, al die jaren dat ik dacht dat lijden het midden van ons bestaan was, en dat er geen onverdoofd leven kan bestaan dat zich
niet van dit feit bewust is. De fout was te denken dat verdriet de manier was om de
strijd aan te gaan, en niet de liefde. Die realisatie betekent niet dat men plotseling
vrede heeft met de wereld. Ik denk dat het voor mensen onmogelijk is tegelijk
bewust te zijn en comfortabel. Hoewel we door de natuur op de idee van genade
kunnen komen, hoewel kunst ons een gevoel voor de eeuwigheid kan geven en

vinden en dan voor altijd bij je houden. Ze moet elke dag opnieuw gevonden en
verloren worden.
Dus nu buig ik mijn hoofd en probeer elke ochtend te bidden, niet omdat ik geen
twijfel heb over wat ik heb meegemaakt, maar juist omdat ik die twijfel heb, en ik
doe dat intens, omdat de aanwezigheid van God een keer ervaren betekent dat
zijn afwezigheid des te dringender te voelen is, en daardoor is de ervaring pijnlijker en moeilijker dan wat voor ‘existentiële onrust’ ik dan ook ooit ervaren heb. Ik
ga zondag naar de kerk, niet om van deze twijfel af te komen maar om die energie
de ruimte te geven, omdat geloof niet een staat van de geest is, maar een daad die
in de wereld gesteld wordt, een stap richting de wereld. Hoe geladen is dat uur
elke week voor me, maar niet ook maar een beetje meer dan de uren die ik beleef
met mijn vrouw, met mijn vrienden, of alleen, als ik probeer de tijd zo volkomen
mee te maken dat er geen verschil meer is tussen leven en geloof, tussen oplettendheid en vroomheid. En door al die pogingen met geloof en liefde, al mijn mislukkingen met beide, ben ik weer begonnen gedichten te schrijven. Maar de taal
die ik nu heb om een beroep op God te doen is niet alleen maar meer taal, en de
muur waar ik op tik en kras is niet meer de muur van een cel, maar deze hele uitbundige en al te kwetsbare wereld waar ik mijzelf in bevind, zeer in leven en helemaal niet alleen. Nu ik de eerste verjaardag van mijn diagnose nader, nu ik dichter
bij wat voor pijn er ook op me ligt te wachten kom, probeer ik zo dicht mogelijk
bij die muur te komen. En ik luister met alles wat ik ben.
Dit essay verscheen voor het eerst in de verzamelbundel Ambitions and Survival. Becoming a Poet,
Copper Canyon Press 2007, en was de aanleiding voor Wimans boek My Bright Abyss, Farrar, Straus
and Giroux 2013. Bovenstaand essay noemt Wiman in My Bright Abyss ‘my entire existence crammed
into eight pages’.
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bijgaan, en door het voorbijgaan. Ik zou Weils opmerking wat aan willen passen
door te zeggen dat realiteit, in deze wereld of een andere, niet iets is dat je kunt
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liefdes overvloedigheid ons kan laten dromen van een liefde zonder einde – die
intuïtieve ideeën ontstaan in de wereld en de wereld kennen we alleen in het voor-

LITER 79 (binnenw)_Opmaak 1 12-10-15 08:45 Pagina 68

Maatwerk

De Mulisch Mythe leert je veel over de publieke persoon van Harry Mulisch. De eerste
helft van het boek las ik dan ook tamelijk
makkelijk weg. Hoe verder ik echter kwam,
hoe taaier het werd en hoe vaker ik het soms
oneens was met de schrijver. Harry Mulisch
hulde alles rond zijn persoon graag in nevelen. Af en toe lichtte hij tipjes van de sluier

persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over

op, liet een kant van zichzelf zien, maar al-

boeken en andere gebeurtenissen –

tijd met een mysterieuze zweem die op veel
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– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

manieren uitgelegd kan worden. Hij toonde
zijn maskers aan het publiek, maar zelfs zijn
Raadsel en fantasie

maskers kunnen weer verschillend ‘gelezen’
worden.

‘Niet de schrijver, de lezer moet fantasie

Dit is dan ook mijn grootste kantteke-

hebben.’ Deze bekende uitspraak van Harry

ning bij het boek. Bax interpreteert de

Mulisch was ooit te zien op het omslag van

beeldvorming rond Harry Mulisch op zijn

een jaargang van Liter. De fraaie vormgeving

manier, maar ik wil vrijgelaten worden in

van het citaat – met dank aan Steven van der

mijn interpretatie. Hierin speelt mee dat ik,

Gaauw – spreekt boekdelen. Het omslag is

voor ik het boek opensloeg, al het nodige

al enkele jaren bij wijze van motto te zien op

van de persoon en de romans van Harry Mu-

onze website (www.leesliter.nl).

lisch wist. Ik vermoed dat iemand die min-

Sander Bax probeert in zijn vuistdikke

der thuis is in het leven en werk van deze

biografie De Mulisch Mythe (2015) het publie-

schrijver de Mulisch Mythe heel anders tot

ke optreden van de befaamde schrijver in

zich zal nemen. Misschien is het boek dus

beeld te brengen. Het is dus duidelijk geen

juist een aanrader voor deze lezers. Ikzelf

biografie in de traditionele zin van het

moest al lezend steeds meer denken aan de

woord. Bax is, om het met zijn eigen woor-

schitterende uitspraak waar ik mee begon.

den te zeggen, niet op zoek naar de ‘ware

De lezer zal als het gaat om de persoon en

auteur’ die zich achter de beeldvorming

het werk van Harry Mulisch altijd zijn fanta-

schuilhoudt, maar op zoek naar de auteur

sie moeten blijven gebruiken. Harry Mulisch

die in de beeldvorming tot stand komt.

is één van de grootste onoplosbare raadsels

Het boek bestaat uit vijf bedrijven. Dat is
geen verrassing als je het werk van Harry

in de Nederlandse literaire wereld. Ik wil
graag nog een tijdje blijven puzzelen.

Mulisch kent. Eén van de belangrijke onderwerpen is de spanning tussen Mulisch’ auto-

Sander Bax, De Mulisch Mythe. Harry Mulisch:

nome schrijverschap en zijn (politieke) enga-

schrijver, intellectueel, icoon. Meulenhoff, Am-

gement. Bax ziet het politiek geëngageerde

sterdam 2015, 478 blz., H 29,99.

schrijverschap van Mulisch als tijdgebonden
– het brokkelde langzaam af. Toch is er ook
bijzonder veel voor te zeggen dat deze twee
altijd en dus ook in Mulisch’ latere leven en
werk naast elkaar bleven bestaan.

Els Meeuse
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Verhelderende brieven

wat zijn zusje wel krijgt (onder andere de
aandacht van de vader) en werkt zich muur-

De recente verschijning van De brieven van

vast in het afreageren van deze jaloezie op

Frans Kellendonk (1951-1990) was een mooie

degene die er de aanleiding voor was. En hij

aanleiding om Mystiek lichaam (1986) maar

heeft door dat hij dat doet. Dat laatste is –

weer eens te lezen, zijn belangrijkste roman.

opnieuw – wat het verhaal spannend maakt.
Zonder dat Broer zich overigens op enige
manier van die jaloezie vrij weet te maken en

alleen op de vertelling over Leendert, de

dat maakt het boek realistisch.
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Kellendonk gaf het boek de ondertitel Een
geschiedenis mee. Die aanduiding slaat niet
homoseksuele ‘Broer’ die van begin tot eind
jaloers is op zijn zus Magda omdat zij de ex-

Het blijft een prachtig boek, al moet je be-

clusieve aandacht van vader Gijselhart heeft

stand zijn tegen een flinke dosis misogynie.

en bovendien zomaar een kind baart. Dat

Die maakt Mystiek lichaam tot een superrea-

laatste is iets dat Broer als man niet zal kun-

listische ervaring voor elke vrouwelijke le-

nen en waar hij gezien zijn seksuele praxis

zer, wellicht al te aanstekelijk voor de man-

extra ver van verwijderd dreigt te raken. Die

nen. Zelfs antisemitisme krijgt stem (vader

rasechte baarmoedernijd in combinatie met

Gijselhart, Magda zelf ) als de vader van

gepraktiseerde homo-erotiek en inclusief

Magda’s kind joods blijkt te zijn.

het noodlot van de aids vormt inderdaad
een hele geschiedenis. Uit alles blijkt echter

Alle niet erg gangbare formuleringen en in-

dat hier ook een condition humaine wordt

valshoeken maakten Mystiek lichaam direct

gepeild. In dat opzicht is het eveneens ‘een

bij verschijnen controversieel. Door literair

geschiedenis’, zij het geen eenduidige.

geschoolde critici werd Kellendonk aangesproken op de visies van zijn personages, tot-

Binnen de roman duikt de figuur van de

dat er een zekere consensus ontstond in het

Geschiedenis op, als personificatie, met een

zo ironisch mogelijk opvatten van het hele

hoofdletter. Zij voelt zich pas thuis als er

boek. Hoewel ironie een erg grote rol speelt

kinderen komen, als haar voortbestaan gere-

en het boek even polyfoon is als een roman

geld is. Van homo’s moet ze niet veel hebben,

van Dostojewski, weet ik toch niet of Kel-

die spuugt ze uit. Waarmee de ziekte die

lendonk de diverse gedachtenlijnen niet veel

aangeduid wordt met een ‘bizar letterwoord’

serieuzer uitprobeert dan de ‘ironici’ zouden

een uitvinding van de Geschiedenis lijkt te

willen. Kellendonk werkt naar mijn idee

zijn. Dit soort pijnlijke zelfspot van de

met vileine zelfspot, een beetje zoals Arnon

schrijver – Kellendonk was homo, Broer is

Grunberg dat kan. De historische controver-

min of meer zijn alter ego – maakt het boek

se over het lezen van Kellendonk kreeg een

zo sterk. De schrijver verkent de homoseksu-

onverwacht vervolg tijdens een symposium

ele positie tot in alle uithoeken. Op seksuele

over zijn werk in juni 2015 aan de Universi-

ruimtevaart gaan is het, laat hij Magda

teit Leiden. Daar werd door sommigen voor-

schamperen. Het vooroordeel van de kinder-

zichtig Kellendonks conservatisme voor het

lijk jaloerse, zich miskend voelende ‘nicht’

voetlicht gehaald, wat door anderen meteen

wordt in dit boek niet ondergraven maar op

werd bestreden. Het gebeurde naar aanlei-

alle manieren bevestigd. Leendert krijgt niet

ding van de verschijning van zijn brieven.
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Die verschaffen inderdaad verdere helder-

Een groot deel van de brieven is gericht aan

heid op dit punt.

medehomo’s (altijd man). In zo’n brief wordt
meestal gehint naar erotische activiteiten of

Tegen de banvloek van de schrijver in zijn

op z’n minst de erotische blik. Als Frans een

deze brieven, vijfentwintig jaar na zijn vroe-

vriend om huishoudelijke redenen het adres

ge dood, bijeengebracht door Oek de Jong en

van zijn interieurverzorger Bruno doorgeeft,

Jaap Goedegebuure. Met Oek de Jong was

beschrijft hij niet zijn aanpak maar zijn lieve

Frans Kellendonk bevriend. Het is bijzonder

en grappige uiterlijk.

|
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om Kellendonk in een brief razend enthousiast te zien reageren op Cirkel in het gras van

Het boek heeft een personenregister. Even

De Jong. Veel passages hebben hem diep

lijkt het alsof Kellendonk ook met filmma-

geëmotioneerd, laat hij weten, zeker die over

ker Wim Wenders heeft gecorrespondeerd,

het huwelijk van de hoofdpersonen. In vele

maar dat blijkt gewoon een verwijzing naar

andere brieven, aan zowel zijn vaste kring

een briefonderwerp. In ieder geval kun je

van mensen als meer zakelijke relaties, mop-

dankzij het register bijvoorbeeld een serie

pert Kellendonk erop los, over ontwikkelin-

culturele brieven aan Jacques Dohmen (‘Lie-

gen in de cultuur, vaker over derden en heel

ve Jacques’) achtereen lezen en daar omheen

regelmatig over de aangeschrevene zelf.

bladeren. Of tellen hoe zijn vaste geliefde
Jan Duyx ongeveer vijfenzestig brieven

In de brieven van de jonge Kellendonk staan

mocht ontvangen. En kijken hoe hij zijn hef-

weinig details, maar op enig moment wordt

tige maar grotendeels onbeantwoorde liefde

het ook zonder doorbladeren spannend om

voor Pieter Kottman belijdt. Kottman wordt

te lezen. Dan lees je wat mooi of verschrikke-

flink onder druk gezet. In zijn verhalen

lijk was aan de film of expositie die hij heeft

portretteert Kellendonk bij voorkeur kleine

gezien. Frans Kellendonk neemt positie in

manipulaties en alledaags machtsmisbruik,

in het kunstdebat en maatschappelijk ergert

maar uit zijn brieven blijkt dat die praktij-

hij zich blauw aan alles wat politiek correct

ken hem zelf niet helemaal vreemd waren.

is. Over Mystiek lichaam meldt hij dat het ver-

Als Pieter Kottman hem kennelijk geant-

haal mechanismen blootlegt: ‘Wanneer je,

woord heeft met een paar analoge redenerin-

zoals ik, in je naaste omgeving met racisme

gen (‘dit doet me denken aan’), krijgt hij van

te maken krijgt, dan ontdek je dat je het

Kellendonk te horen dat hij niet verantwoor-

probleem niet de wereld uit helpt door heel

delijk gemaakt wil worden voor Kottmans

hard foei! te roepen. Dat werkt meestal ave-

associaties. Oneerlijk vindt hij het, met een

rechts. Veel belangrijker is het om de psychi-

streep eronder. En het lijkt er deze keer niet

sche en sociale mechanismen bloot te leggen

op dat de schrijver zelf door heeft hoe mani-

die tot racisme leiden, om de mensen iets

pulatief dat klinkt. De brieven geven een

meer van zichzelf te laten begrijpen. [...] Dat

veel nauwkeuriger beeld van Frans Kellen-

heb ik geprobeerd’, schrijft hij aan criticus

donk als mens dan we tot op heden hadden.

Aad Nuis, ‘en dat is wat jij weerzinwekkend

Het maakt extra nieuwsgierig naar de bio-

vindt.’

grafie die bij Jaap Goedegebuure in de maak
is.
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Als Kellendonk op het hoogtepunt van zijn

term voor de kerk, dit wil zeggen: voor de

literaire productie is, is zijn leven al bijna

gemeenschap verenigd rond het sacrament

voorbij. Omdat de brieven dan vaak over

waarin de Christus present is. Om die ge-

het werk gaan, is wat mij betreft de tweede

meenschap draait het bij Kellendonk. (Lees

helft van het boek het meest de moeite

zijn essay Geschilderd eten over Vondels lange

waard.

gedicht Altaergeheimenissen.) Niet zonder
rouw kenschetst Kellendonk de teloorgang
schrijven. Zo niet oproepen.

ste uitspraken zijn te vinden in de correspondentie met Oek de Jong: ‘In bidden zit

Frans Kellendonk, De brieven. Samengesteld,

iets van gebieden. Wanneer ik het woord

ingeleid en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap

God neerschrijf of voor mij uit prevel, dan

Goedegebuure. Querido, Amsterdam 2015,

zeg ik: Besta!’ (15 maart 1987). De Jong heeft

479 blz., H 29,99. e-book H 17,99. Najaar

hem dan geschreven over een ‘ervaring van

2015 verschijnt een nieuwe editie van het

de eenheid van alles’ – een beleving die

verzameld werk.

Kellendonk maar ten dele herkent. Frans en
Oek koesterden samen een tijd lang een plan
voor een literair tijdschrift, waarvan in ieder
geval duidelijk wordt dat religie er een ruime plek in moest krijgen. De steeds verslechterende gezondheidstoestand van Kellendonk was er de oorzaak van dat het plan niet
doorging. In de brieven lees je hoe het blad
in oprichting Jakobsladder wordt gedoopt. De
Jong pleitte hartstochtelijk voor Orewoet: het
woord waarmee Hadewych haar extatische
ervaringen aanduidde. Dat is Kellendonk
echter te mistig en te intuïtief en veel te oer.
Hij verwacht het eerder van de rede en de
cultuur.
Zo’n brief werpt opeens een ander licht op
Kellendonks beroemde typering van persoonlijke religieuze participatie als ‘oprecht
veinzen’. Godsdienst is voor hem geen persoonlijke mystiek, dat is verdacht en gevaarlijk. Het is wel bij volle bewustzijn deel uitmaken van en deel hebben aan. Het mystiek
lichaam van de romantitel kun je fysiek
opvatten; maar ‘mystiek lichaam’ was tot aan
het Tweede Vaticaans Concilie ook de vaste

Gerda van de Haar

|

die hij ervaart en blijft hij het verlangen be-

aan theoloog Klaas Vos, maar de opvallend-

71 Maatwerk Van de Haar over Kellendonk

Wat betreft religie is er een zeldzame brief
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Een expeditie naar de pool

een haast niet te horen sopraan. Met zijn
allen hangen ze rond bij het altaar en

Groot nieuws: dit jaar verschijnt een nieuwe
essaybundel van de prachtige schrijfster

leren ons een nieuw gezang.
Op het eerste gezicht lijkt dit alles

Annie Dillard (70), aangekondigd als The

nogal jammerlijk, want ik heb juist een

Abundance. De titel schijnt uit de Koran te

flink anti-katholieke opvoeding over-

|
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komen, uit een vers dat Dillard ook al aan-

wonnen, eenvoudigweg en alleen om te

haalde in haar laatste essaybundel, For the

ontsnappen aan protestantse gitaren.

Time Being: ‘They shalt ask thee concerning

Wat doe ik hier? Wie heeft deze leuke

what thou shalt expend: say, the abundance.’

katholieken gitaren gegeven? Waarom

For the Time Being is Dillards laatste boek met

staan ze niet te mompelen in het Latijn

essays en verscheen in 1999. Hieronder heb

of zijn ze niet bezig bijgelovige rituelen

ik een fragment vertaald om te helpen uit-

uit te voeren? Wat vindt de paus hier-

kijken naar haar nieuwe boek. Het fragment

van?

is afkomstig uit het essay ‘An Expedition to

Maar niemand had gezegd dat het

the Pole’, opgenomen in Teaching a Stone to

makkelijk zou zijn. Een liefhebberij voor

Talk (1982):

het sublieme is gewoon een nieuwe vorm
van hebberigheid, tenslotte; we kunnen

‘Vandaag is er een muziekgroep in deze

moeilijk nu de kerk de secularisatie

katholieke kerk, en ze noemen zichzelf

kwalijk gaan nemen, nu overal hetzelfde

“Wildflowers”. De zanger is een lange

liedje te horen valt. En daarnaast, op een

tiener met een vierkante kaak, opgewekt

manier die ik zelf niet begrijp, hebben

en blij hier te mogen zijn. Hij heeft een

deze mensen – al die mensen in al die be-

gitaar om zijn nek hangen en plukt af en

lachelijke kerken – toegang tot een heel

toe een bluesloopje of slaat een akkoord

speciale locatie.

aan. Om hem heen staat de rest van de
Wildflowers. Eén van hen is een oudere

De “Pool van Relatieve Onbereikbaar-

dame, zeer vastberaden; ze heeft lang,

heid” is “dat denkbeeldige punt in de

oranje haar en is gekleed in country-en-

Arctische oceaan het verst verwijderd van

western stijl. Aan een lange bewerkte

land in alle richtingen”. Het is een papie-

band om haar nek hangt een western-

ren punt, bedacht door navigators om

gitaar, laag voor haar bekken. Naast haar

poolonderzoekers te troosten die, sinds

staan een magere, in zichzelf gekeerde

Peary en Henson in 1909 de Noordpool

jongen van veertien, en een grote Chinees

bereikten, geen speciale plek meer heb-

van in de twintig, die vastbesloten lijkt

ben om naartoe te gaan. Op de Zuidpool

het naar zijn zin te hebben maar nog niet

is ook een “Pool van Relatieve Onbereik-

goed weet hoe dat te bereiken. Hij kijkt

baarheid”, daar is het een punt op het

wild om zich heen als hij zingt, en schui-

land, het verst verwijderd van enig zout

felt met zijn voeten. Dan is er nog een

water.

lang tienermeisje, waarschijnlijk het

Het Absolute is de “Pool van Relatieve

vriendinnetje van de zanger; ze is fijnge-

Onbereikbaarheid” in de metafysica. Een

bouwd, tegelijk sereen en doodsbang,

van de weinige dingen die we tenslotte
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weten van Het Absolute is haar betrekke-

Omarm de ongelovige in je

lijke onbereikbaarheid. Het is dat spirituele punt dat zover mogelijk verwijderd

Wie predikant is zoals ik, kent de verleiding

is van alle bereikbare spirituele punten in

om je geloviger voor te doen dan je bent. Je

alle richtingen. En net als de andere twee

gaat immers al snel als full prof-gelovige door

is het een Pool met veel problemen. En

het leven. Of ik die druk mezelf opleg of dat

het is ook – dat beschouw ik als een gege-

die van buiten komt, doet er niet zoveel toe:

ven – een fel begeerlijke Pool.’

hij is er. Daarom heb ik één keer in de zoveel
– een boek als dat van de Tsjechische priester
Tomá š Halík. Geduld met God is een verade-

van de poolexpedities en Dillards eigen

ming. Het leerde me om, behalve met God,

spirituele zoektochten.

ook geduld te hebben met mijn kleingeloof.

De verkrijgbaarheid van haar werk in het

Het thema van dit boek laat zich zo sa-

Nederlands is helaas bedroevend. Men is

menvatten: geloof kan ongeloof alleen overwin-

aangewezen op marktplaats en op het for-

nen door het te omarmen. Halík keert zich tegen

tuin. Nu Annie Dillard van haar overvloed

een ‘vulgair theïsme’ dat ten onrechte meent

aan mooie teksten een nieuwe bundel

dat God gemakkelijk verkrijgbaar is. God is

maakt, is het voor de liefhebbers te hopen

juist een mysterie waar wij geen grip op

dat het ook snel in het Nederlands vertaald

kunnen krijgen. Er valt dan ook het een en

wordt. Liter houdt het nauwkeurig voor u

ander te leren van het atheïsme, aldus Halík,

in de gaten.

want de atheïst blijft ons eraan herinneren
dat God niet aan de oppervlakte woont. Niet

Menno van der Beek

dat Halík zijn lezers oproept atheïst te worden. Hij verwijt atheïsten juist te weinig geduld met God te hebben: ze concluderen te
snel dat God niet bestaat. Maar begrip voor
het atheïsme kan een noodzakelijke doorgangsfase zijn om authentiek geloof te herwinnen. ‘Koester de atheïst in je,’ luidt zijn
boodschap.
Halík gebruikt het verhaal van de ongelovige maar zoekende Zacheüs (Lucas 19)
als centraal motief voor zijn boek. Hij leent
als het ware de ogen van de tollenaar om ons
door diens ogen naar onszelf, God, Jezus,
kerk en de wereld te laten kijken. En wat ik
vooral zag was een God die zich beter thuisvoelt bij zoekers dan bij de zekeren, een God
die geen voorwaarden stelt. De zoeker in
mij knapte er meteen van op.
Halík kent zijn klassieken: Dostojevski,

|

ren tussen de historische eigenaardigheden

73 Maatwerk Van Die over Halík

tijd een boek nodig dat dient als tegenwicht
Dit is het begin van een prachtig stuk lave-
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François Mauriac, C. S. Lewis, maar ook de

‘Amen,’ zou ik zeggen. En toch wringt er

voor mij onbekende Gertrude von Le Fort en

iets in Halíks literaire verwijzing naar het

Jaroslav Durych worden geciteerd. De ge-

werk van Cervantes. De Ridder van de Droe-

noemde auteurs worden kort aangehaald,

vige Figuur heeft Dulcinea zelf bedacht. Zij

maar twee literaire werken hebben een zeke-

is dus een imaginaire gestalte. Sancho Panza

re dragende kracht in de gang van Halíks be-

wijst op een zeker moment bij Toboso een

toog: Don Quichot van Cervantes en Het proces

concreet boerenmeisje aan en zeg dat het

van Kafka.

Dulcinea is. Het meisje is lelijk, maar Panza
doet alsof het een schoonheid is, in de hoop

|
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Het hoofdstuk waarin Halík over de kerk
schrijf, heeft als titel ‘De schoonheid van

zijn heer mee te laten spelen in het spel en

Dulcinea betwist’. Dulcinea del Toboso uit

hem zo voor de gek te houden. Maar dat lukt

Cervantes’ boek, is de denkbeeldige jonk-

niet: Don Quichot ziet die schoonheid niet!

vrouw waar Don Quichot naar op zoek is en

Met andere woorden: ze kijken allebei naar

die zijn missie zin en betekenis geeft. Het is

dezelfde vrouw, en zien beiden een eenvou-

zijn knecht Sancho Panza die haar realis-

dig, niet al te mooi boerenmeisje! Is er in de

tischer ziet: als een vervuild meisje. Halík

roman dus wel sprake van twéé manieren

gebruikt dit verhaal om te laten zien dat ver-

van kijken naar hetzelfde, zoals Halík zegt?

schillende personages verschillende ziens-

De verwijzing naar Kafka kent vastere

wijzen kunnen hebben. Bij Halík gaat het

grond. In een prachtig slothoofdstuk laat

niet over kijken naar een vrouw, maar naar

Halík zijn verbeelding de vrije loop over de

de kerk. Don Quichot ziet wat in Dulcinea

vraag wat er van Zacheüs geworden kan zijn

verborgen ligt; hij ziet niet wat ze voor het

na diens ontmoeting met Jezus. Misschien is

oog is, maar wat ze zou kunnen zijn. Zo kun

hij wel naar zijn oude leven teruggekeerd!

je ook naar de kerk kijken. Het is de manier

Geloof vraagt immers geduld met God, zoals

van de mystici die mediteren over de kerk

de titel van het boek luidt: wachten tot God

als een apocalyptische bruid – ‘uit de hemel

zich (opnieuw) aandient, geduld hebben met

nederdalend zonder vlekken en rimpels, als

het mysterie. Maar misschien kon Zacheüs

het lieflijke meisje uit Hooglied.’ Maar de

het geduld niet opbrengen, is hij teruggeval-

Sancho Panza’s van vandaag zien alleen haar

len in oude patronen en ziet hij aan het eind

lelijke kanten. Beide gezichtspunten zijn

van zijn leven dat het te laat is zijn verwaar-

waar, aldus Halík.

loosde plicht nog na te komen.

En dit is de grondlijn van zijn theologi-

Op dit punt citeert Halík uit Het proces, de

seren. Het gaat om wat W. H. Auden ooit

roman die gaat over de aangeklaagde Jozef

‘double focus’ noemde. Halík is van mening

K. Dit boek bevat volgens Halík een cruciale

dat de waarheid zich alleen laat benaderen

passage: de parabel van de priester in de

in contradicties. ‘De biosfeer van de Waar-

kathedraal. Deze priester vertelt Jozef K. dat

heid is mysterie [...] en haar hoofdrol in het

voor de poort van de Wet iemand jarenlang

heden is die van voortdurende oppositie te-

tevergeefs trachtte binnen te komen. De

gen onze pogingen om een paar menselijke

poort werd bewaakt door een deurwachter

opvattingen, gezichtspunten en meningen

die vertelde dat achter hem nog meer deur-

te verabsoluteren.’ Daarom laat ook de waar-

wachters staan, onverbiddelijker dan hij.

heid over de kerk zich niet vangen in een

Het leven van de man die binnen probeerde

absolute uitspraak.

te komen ging voorbij. Ten slotte vroeg hij:
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als zoveel mensen de wet proberen te berei-

‘De trieste eetbaarheid van

ken, waarom kwam dan al die tijd niemand

het vlees’

naar die poort? De deurwachter antwoordde:
‘Hier kon niemand anders worden toegela-

Zij kruipt door een gedachte

ten, want deze ingang was alleen voor jou

daalt af langs onze hersenstam

bedoeld. Ik ga hem nu sluiten.’
Halík gebruikt de parabel om te laten
zien dat we telkens vallen voor de verleiding

haar klanken zijn vleesbomen
groeien in onze organen

|

verzwaart’. Wij zoeken het bij die poort.

hoe zij onze cellen verzadigt

Maar de poort naar God ligt bij hen die Gods

bloed knoeit op onze lever

zwijgen ervoeren en die je kunnen leren dat
God een mysterie is van liefde. Halík laat de

zij kneedt haar stem door ons vlees

imaginaire Zacheüs aan het eind van zijn

haar lied klinkt in onze holtes.

leven opnieuw de stem van Jezus horen: ‘Je
kunt mijn huis alleen in gezelschap van

Met dit gedicht, ‘Zij kruipt door een gedach-

anderen betreden, het is geen poort voor jou

te’, opent de derde afdeling van Je zadelt een

alleen. Ik ga hem nu opendoen.’

vlinder van Henry Sepers. Deze afdeling is

Bij de woorden ‘de verleiding van hem

getiteld ‘Zij, wij’ en is een ode aan en waar-

die altijd Gods geboden vervalst en ver-

schuwing voor de vrouw, voor wat zij kan

zwaart’ herkende ik plots de genoemde druk

betekenen als zij een obsessie is geworden.

om je geloviger voor te doen dan je bent. Ze

‘Zij’ is in deze reeks alom aanwezig, zozeer

is de reflex van de angst dat je geloof zomaar

dat ‘wij verdwalen achter haar huig’ en ‘als

kan verdampen. Het zal voor menig gelovige

zij haar lippen sluit / blijft iets van ons in

wel een zwakke plek zijn. Maar Halík wijst

haar steken.’ Een gedicht later staat gedrukt:

op het aandurven van een kwetsbaar geloof

‘Zij drijft ons uit / met ha haha keelgelui-

– een geloof dat zijn zwakke en onzekere

den’.

kanten omarmt en integreert tot een authentiek geheel. Dat hij die weg wijst zonder te

Achtereenvolgens lees je hier verlangen,

vervallen in de gemakkelijke prietpraat van

overgave, verwarring, eenwording en vlucht,

‘je mag ook twijfelen’ en ‘we weten het alle-

waarna de reeks verdergaat en de genoemde

maal ook zo zeker niet meer’ heeft me van

toestanden herhaaldelijk terugkomen. De

zijn gelijk overtuigd.

thematiek en taal herinneren aan de prachti-

Tomá š Halík, Geduld met God. Twijfel als brug

ge dichtbundel Nul van Edwin Fagel, bespro-

tussen geloven en niet-geloven. Boekencen-

man geobsedeerd naar de vrouw en wordt er

trum/Pelckmans, Zoetermeer 2014, 192 blz.,

sardonisch gelachen. De vragen zijn: laat

H 19,50.

de man zich moedwillig verloren raken in

ken in Liter 76. Ook in die bundel kijkt de

de vrouw, of maakt de vrouw misbruik van
Piet van Die

75 Maatwerk Hofma over Sepers

‘van hem die altijd Gods geboden vervalst en

de verwarring van de man en stort ze hem in
de afgrond van haar ontzettende macht? Is
de man zwak en de vrouw sterk? Of zijn ze
eigenlijk allebei zwak? Een Adam en Eva-
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situatie. Dit is beeldige poëzie over oermen-

De afdeling ‘Ars, kerkhof ’, die tussen de twee

selijke zaken.

langere afdelingen het hart van de bundel
vormt, presenteert een wandeling naar en

Sepers schrijft net zo mysterieus over de

weg van het graf van een jonggestorven

schijnbaar onbereikbare vrouw als Fagel dat

vrouw – alweer een onbereikbare vrouw.

doet, alleen splitst Sepers zijn vrouw in

‘Hun neusgaten zijn de uitlaten van hun
geest, / hun slappe bekken malen eindeloos /
over de trieste eetbaarheid van het vlees.’

een Mariabeeld. Elders in de slotafdeling

Zelfs in levende, gelukkige koeien ziet de

staat: ‘[wij] gaan in haar om de weg kwijt te

wandelaar tekenen van het graf. Eén gedicht

raken / worden sneeuw in haar buik // smel-

bestaat, ritmisch en rijmend, geheel uit de

ten tot wie wij waren / een wonderlijk plas-

namen van begravenen. Terwijl je deze afde-
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meerdere vrouwen, waaronder zelfs een
beeld van tien meter hoog. Mogelijk is het

mabeestje.’ Hoewel de verandering van

ling leest, kun je prima de Danse Macabre

sneeuw tot plasmabeestje ietwat vreemd is,

van Camille Saint-Saëns afspelen, onheil-

zijn dit pakkende beelden. De dichter houdt

spellender krijg je het nauwelijks. Maar er is

van oude verhalen en geschiedenissen, bleek

iets optimistisch aan ‘Ars, kerkhof ’; de wan-

al uit zijn bundels Baaierd (2009) en Spreekt

delaar wil de jonggestorven vrouw tot leven

de troubadour (2012), waarin mythes, goden en

wekken: ‘Je denkt: één dode maar, één sche-

historische grootheden aan bod kwamen.

del om te bevlezen, / te bekleden met weef-

Zijn derde bundel bevat vele verwijzingen

sels zo teer / als nimmer tijdens haar eerste

naar het katholieke geloof in het bijzonder.

leven. [...] een simpele geste, een hoffelijk-

Er wordt, wel in steeds een persoonlijke con-

heid jegens dit meisje, / in wie nog zoveel ja-

text, verwezen naar schepping, teloorgang,

ren liggen opgeslagen / die niet zijn geleefd.’

wachtende doden, wederopstanding en ver-

Dat verlangen tot opwekking is wellicht de

lossing, bovenal naar tijdelijkheid, van men-

ultieme uiting van de obsessie.

sen, omgevingen, maar ook die van de dood.
Henry Sepers, Je zadelt een vlinder. Magonia,
De gedichten in de eerste en tweede afdeling

Utrecht 2015, 64 blz., H 16,95.

zijn gesitueerd in het departement Creuse,
hartje Frankrijk. In de afdeling ‘Arfeuille’
schijnen flarden door van de intieme en idyllische omgeving van het piepkleine dorpje
Arfeuille. ‘Met dit uitzicht kijk je terug in de
verte / heuvelen herinneringen zich voor je
uit’ [...] ‘je hebt uren gereden om inkeer / nu
zit je hier en stokt.’ Het je-personage verblijft in het mooie gebied om zich van grote
zaken bewust te worden: ‘Je dacht: tijd is een
huisje in een streek van de eeuwigheid. [...]
Ooit ben je / hier binnen gekomen, maar je
weet niet hoe, ooit ga je / deze verglijdende
ruimte verlaten, maar je weet niet hoe.’

Ruben Hofma
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Krullengeborduurde gevelborst

terugblik achter in deze heruitgegeven gedichten, ‘die ik met een perversiteit, iedere

nacht

creator eigen, toch in druk wilde zien.’ Onkel Patrice kreeg het voor elkaar: veertig

Tropennacht, karbonkelsterren aan het
[firmament,

gelukte en tien mislukte exemplaren, gestencild, iets te lichtblauw van inkt, met een

het zwoel gewelf waaruit de bleke maan

draadje bij elkaar gehouden. En Boeli

schaduwen van weemoed achter lemen

schrijft: ‘Van de veertig overgebleven bundeltjes heb ik er acht verkocht in de winkel
van Abram Salas. Een tiental werd verdeeld
onder vrienden en de rest is in de loop der

De schurftige kokosstammen met

jaren door de kakkerlakken opgevreten’.

[verziekte huid
kreunen in de dorre grond van dorst.

En nu heeft Uitgeverij In de Knipscheer
eind vorig jaar de gedichten van Boeli van

Het landhuis, een verlaten bruid,

Leeuwen, Tempels in woestijnen, heruitgege-

droomt hooghartig boven krullengebor-

ven. Het is in Boeli’s schrijversleven bij die

[duurde gevelborst.

ene dichtbundel gebleven, maar er kwamen
nog wel vijf schitterende romans, een novel-

Een negerin gaat door de nacht

le en een drietal bundels met verzamelde

gevangen in de betovering der dingen;

stukjes uit zijn pen. Zijn meesterwerk, zijn

en de lucht wordt zwaar van angst en

laatste roman Het teken van Jona (1988), had

[macht.

tot de top van de Nederlandse literaire prestaties van de vorige eeuw gerekend kunnen

Nu groeit het menselijk verlangen

worden, ware het niet dat in dat tijdsge-

en de hunkering

wricht romans met veel bijbelse verwijzin-

naar beelden die men nooit meer kan

gen niet lekker lagen bij Amsterdamse criti-

[vervangen.

ci. Het verhaal van de in dienst van het
eiland oud geworden bestuurder, die via het

Een jaar of 27 was Boeli van Leeuwen (1922-

uitgemergelde paard van Johannes en de

2007), en pasgetrouwd, toen hij op Curaçao

majestueuze walvis tot diepere inzichten

de oudoom van zijn vrouw, onkel Patrice, tot

komt – geen boekenkast kan in feite zonder.

het stencilen van zijn gedichten wist over te

Maar – hij voelde het zelf ook al aan –

halen. Na een ongelukkig incident met een

zijn gedichten waren niet zo heel erg goed.

zelfgebouwde bom was onkel Patrice uit Ve-

Zie bijvoorbeeld het wat stotterende sonnet

nezuela ontsnapt. Aangekomen op Curaçao

hierboven, met het beste aan het einde. Dat

las deze voormalige revolutionair misschien

dan gelukkig weer wel; die melancholie was

een boek over tandheelkunde en wist zich op

hem wel toevertrouwd. Aan de andere kant

het eiland als tandarts geaccepteerd te krij-

is het wellicht toch maar het beste deze bun-

gen. In zijn vrije tijd knutselde hij graag wat

del aan te schaffen, want de mooie herinne-

aan machines, zoals de stencilmachine van

ring aan de activiteiten van onkel Patrice,

de lokale paters. ‘Ik had een aantal slechte

achterin opgenomen, maakt veel goed. En

gedichten’, schrijft Boeli van Leeuwen in de

het boekje kan dan als een herinnering gaan

|

en schimmige geraamten triest vergaan.

77 Maatwerk Van der Beek over Van Leeuwen

[hutten zendt
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dienen dat men de complete Boeli, een boek

Bij de dood van Joost Zwagerman

of tien dus, bij elkaar dient te sparen, om
dan vriend en kennis op het complete rijtje

8 september, tien over elf

in de kast te wijzen en hen te manen ook zo

Voor ik mijn laptop afsluit, kijk ik gewoon-

te doen. Lang niet alles van Boeli van Leeu-

tegetrouw nog even op de site van de nos.

wen is nog in druk, maar dan is het internet

‘Schrijver Joost Zwagerman heeft een eind
aan zijn leven gemaakt.’ Het nieuws slaat me
letterlijk tegen de grond. Op hetzelfde

dus vast bestellen.

moment besef ik: dit is een aangekondigde

|

78 Liter 79

ook eens ergens goed voor: antiquarisch is
hij goed te vinden. En deze bundel kunt u

dood. Al maandenlang stuurt Joost me mails
Boeli van Leeuwen, Tempels in woestijnen.

waarin hij vertelt hoe wankel hij zich voelt.

Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 2014

Vorig jaar december liet hij me weten dat hij

(1947), 32 blz., H 13,50.

lijdt aan de ziekte van Bechterev, ontstekingsreuma met kans op ernstige vergroei-

Menno van der Beek

ingen van de ruggenwervels. Alsof dat nog
niet akelig genoeg is, heeft hij ook last van
een aan Bechterev gerelateerde oogkwaal die
hem het lezen en schrijven bemoeilijkt. De
verschijning van zijn essaybundel De stilte
van het licht heeft er flinke vertraging door
opgelopen. Toch lukt het hem nu en dan om
me er iets van te laten zien, en tegelijkertijd
te reageren op de berichten die ik hem stuur
over de voorgang van Wit licht, het boek over
poëzie en mystiek dat ik aan het afronden
ben. Begin 2014 hebben we ontdekt dat we
onafhankelijk van elkaar zijn uitgekomen
bij hetzelfde onderwerp, hij via de beeldende kunst, ik via de literatuur, en sindsdien
hebben we intensief contact.
Wanneer er eind augustus 2015 een definitieve drukproef van Wit licht is, vraag ik Joost
of hij bij de presentatie op 29 september iets
wil zeggen. Hij aarzelt, zegt nee, dan weer
ja, maakt vervolgens een voorbehoud, laat
weten dat hij definitief komt, om ten slotte
te schrijven: ‘Zet mijn naam maar niet op de
convocatie, want juist uit die verwardheid
die spreekt uit de twee voorafgaande mails
blijkt wel dat ik momenteel geen stabiele
factor ben.’ Als in de dagen na het onheils-
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bericht de verhalen over Joosts laatste maan-

gezien, maar niet de angst en het totaal van

den loskomen, begrijp ik dat ‘geen stabiele

God en iedereen verlaten zijn? Omdat hij het

factor’ en ‘verwarring’ nog tamelijk eufemis-

besef daarvan zo goed en zo kwaad als het

tisch zijn. Hij moet zich hebben gevoeld als

ging verborg, ontkende, ontvluchtte?

een haas in de strik. Hoe harder hij rukte,
des te strakker de strop aangetrokken werd.
Hoe benard hij zich voelde, heb ik al kun-

16 september
In de Amsterdamse kerk De Duif komen een
Joost met de familie bij elkaar om hem te ge-

Hij wil weten wat ik ervan vind. ‘Ben onder

denken en erbij te zijn als hij wordt wegge-

de indruk van je gedrevenheid, verbeten-

dragen. Van de elf mensen die iets zeggen

heid, woede, melancholie, verlangen en tig

treft Henk van Os me het meest. Hij vertelt

|

paar honderd vrienden en bekenden van

reeks gedichten stuurt, ‘Wakend bij God’.

79 Maatwerk Goedegebuure over Zwagerman

nen lezen als hij me in mei van dit jaar een

andere emoties’, mail ik hem, ‘je zal zelf

hoe Joost hem vroeg om uit te leggen hoe het

misschien hier en daar nog wat gaan vijlen

toch zat met Mark Rothko, de schilder van

en poetsen, maar ik heb eigenlijk geen aan-

de ultieme verstilling die in 1970 dood in

of opmerkingen, behalve dan dat ik zeer ge-

zijn atelier werd aangetroffen. Van Os wees

boeid ben door je gevecht met de engel en

Joost erop dat Rothko van de grote mystici,

zie hoe je niet wil ophouden voor je de zegen

Meister Eckhart voorop, had onthouden dat

en het heilige kruis na krijgt.’ Van dat laatste

opgaan in het Niets het grootste en meest

was hij zelf niet overtuigd, zie ik nu.

begeerde goed is voor wie lijdt aan het leven.
Rothko legde die oefening in onthechting

11 september

uit als de opdracht tot een geleidelijke, maar

De laatste kans om in het Mauritshuis de

ten slotte zeer gewelddadige zelfvernieti-

tentoonstelling ‘Saul en David’ te gaan zien.

ging. Joost hoorde het aan en kwam erop

Als ik voor Rembrandts schilderij sta en

terug in zijn essays, en ten slotte in zijn ul-

Sauls gekwelde gezicht aanstaar, herinner ik

tieme daad.

me een gedicht van Jan Emmens. ‘Wat nu de

In een van zijn meigedichten zocht Joost

Saul van Rembrandt betreft, / mij ontbreekt

nog steun bij Eckhart. Het heeft niet gehol-

het wel eens aan een tulband en iemand / die

pen.

harp of harpsichord voor mij speelt, / aan
een scepter en een bescheiden gordijn / waar-

Jaap Goedegebuure

mee ik tranen kan drogen.’ Emmens werd
niet getroost en zonk net als Saul weg in

Een uitgebreidere versie van dit in memoriam,

peilloze depressies. In 1971 verhing hij zich.

met gedichten uit de nieuwe cyclus van Zwager-

Zijn vriend en collega-dichter Jan Eijkel-

man, leest u op leesliter.nl

boom schreef naderhand het gedicht ‘Egidius’, over het gemis dat hij des te pijnlijker
voelde ‘omdat ik ’s nachts soms weet / dat je
jezelf niet had vermoord /als ik je angst had
aangehoord.’ Waarom heb in Joosts gedichten wel de gedrevenheid, de verbetenheid,
de woede, de melancholie en het verlangen
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Schrijvers
Benno Barnard (1954) is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. Zojuist verscheen bij
Atlas Contact Mijn gedichtenschrift, een persoonlijke bloemlezing uit de wereldpoëzie, verrijkt met subjectieve commentaren.
Menno van der Beek (1967) publiceerde de dichtbundels Vergezocht (1999), Waterdicht (2002)
en Kaddisj (2006). In 2010 verscheen het vertellende gedicht ‘Een ziektegeschiedenis’.
Désanne van Brederode (1970) was vorig jaar gastschrijver van Liter. Ze schreef onder andere
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de roman Stille Zaterdag (2011) en deze zomer verscheen haar nieuwe roman Vallende vorst.
Maarten Buser (1991) is neerlandicus en letterkundige. Gedichten van hem verschenen in
onder andere De Revisor, Het Liegend Konijn en Extaze. Zijn debuut Club Brancuzzi verschijnt
in januari bij Koppernik.
Piet van Die (1955) is predikant in Papendrecht. Hij schrijft regelmatig over thema’s op het
grensvlak van religie en poëzie.
Maarten Elzinga (1957) is vertaler uit het Engels, Duits en Frans. Binnenkort verschijnt bij
Querido zijn vertaling van de nieuwste roman van Patrick Modiano, Om niet te verdwalen.
Liesbeth Goedbloed (1981) is psalmdichter en parttime perenplukker.
Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde. Onlangs verscheen
van zijn hand Wit licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.
Hadewijch Griffioen studeerde literatuurwetenschappen in Nijmegen. Ze schrijft romans,
korte verhalen en gedichten en publiceerde o.a. in De Gids, Maatstaf en De Revisor. In 2007
verscheen haar derde roman Honden Vissen Krokodillen, een vertelling over kinderen en
scheiding. Momenteel bereidt zij het verhalenboek Wereldouders voor.
Gerda van de Haar (1965) publiceerde met enkele anderen het handboek De Bijbel cultureel:
de Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zij werkt aan een studie over Marcel Möring.
Mart van der Hiele (1964) is dichter en werkt als docent klassieke talen. Poëzie:
Aaibaar wild (2010).
Ruben Hofma (1992) is dichter, journalist en is werkzaam in het boekenvak.
Greetje Kruidhof (1971) is dichter, geeft workshops gedichten schrijven en staat daarnaast
geregeld in de winkel.
Els Meeuse (1988) studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Nederlandse taal en
cultuur in Leiden. Ze doceert klassieke talen en Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Les Murray (1938) is Australisch dichter. In het Nederlands verschenen o.a. Fredy Neptune
(2001, roman in verzen) en De planken kathedraal (2013, bloemlezing).
Heilna du Plooy (1947) is dichter. Daarnaast is ze professor en senior onderzoeker Afrikaans
en Nederlands aan de Noordwes-Universiteit in Potchefstroom.
Anton Vrede (1953) is Rotterdams beeldend kunstenaar.
Dorien de Vries (1962) vertaalt uit het Engels en het Afrikaans. In de loop der jaren is ze zich
steeds meer gaan toeleggen op fictie. Van 2010 tot 2012 volgde ze de opleiding tot literair
vertaler aan de VertalersVakschool in Amsterdam.
Marcus Wicker is dichter en doceert Engels aan de University of Southern Indiana.
Christian Wiman (1966) is een Amerikaans dichter. Binnenkort verschijnt de Nederlandse
vertaling van My Bright Abyss (2013).
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Van de redactie

gebaard en nu dreigt haar lijk ons te verpletteren – dat is de geestelijke, politieke
en artistieke toestand van het westen.’ *
Aldus Benno Barnard, Europeaan en dichter en volgend jaar onze gastauteur.
Maar voor u nu opstaat om bezorgd tussen de gordijnen door naar buiten te kijken: er wordt nog tegenstand geboden. Met deze breed en rijk gevulde Liter, bijvoorbeeld. We nemen dit nummer in stijl afscheid van onze eregast Les Murray.
Dorien de Vries en Maarten Elzinga vertaalden opnieuw gedichten van hem.
De twee belangrijkste oprichters van Liter, Dirk Zwart en Hans Werkman, leveren
beiden een bijdrage aan dit nummer: Zwart schrijft over Eekhout, en Werkman
toont ons een nieuw verhaal. Er zijn nieuwe gedichten van Robin Kramer, Ruben
Hofma en van Bert van Weenen. De portfolio met ‘gekerfde poëzie’ is van Elsbeth
Cochius, Dingeman van Wijnen vertaalde een romanfragment uit het indrukwekkende werk van Esther Magnis en Benno Barnard heropent alvast zijn gedichtenschrift. Johan Goud schrijft over spot en humor en de religieuze reactie:
‘Christelijke theologen hebben noodgedwongen en gaandeweg wat meer gevoel
voor humor ontwikkeld.’ Tot slot schrijft Els Meeuse in de afdeling ‘maatwerk’
over Jaap Goedegebuure, die op zijn beurt schrijft over Zwagerman.
Het literaire tijdschrift en haar lezers zijn misschien niet vanzelf veilig voor onbegrijpelijke machines, maar verbaasd opkijken van een gelukte gedrukte pagina
is een bruikbare daad in het verzet tegen de heerschappij van het beeldscherm.
De redactie van Liter wenst u ondertussen een gelukkig nieuwjaar!
* Het citaat komt uit Barnards recent verschenen boek Gedichtenschrift, besproken op
www.leesliter.nl.
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sens worden aangesloten op onbegrijpelijke machines. De moderniteit heeft ons

1 Van de redactie

‘Het hele humanistische beschavingsmodel dat de periode 1500-2000 beslaat, dat
zich dus van Gutenberg tot Google uitstrekt, is aan het desintegreren. Onze her-
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Maarten Elzinga Als het proza voorbij is
Over Les Murrays poëtische pyromanie
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De gedichten die we voor dit Liter-nummer hebben vertaald, vormen een bonte
naoogst uit ouder en nieuw werk van Les Murray: ‘De deurwachter’, ‘Antropomorﬁca’ en ‘De nieuwe Moreton Bay’ zijn afkomstig uit The People’s Otherworld
(1983), ‘Thuisstrand’ en ‘Performance’ uit Subhuman Redneck Poems (1996), ‘Roem’
uit Taller when Prone (2010) en de overige vijf uit Waiting for the Past (2015). Ze zijn
min of meer losjes gerangschikt om de verscheidenheid aan thema’s en stemmingen zo goed mogelijk te laten uitkomen, met ‘Roem’ en ‘Performance’ als omlijsting van dit poëtische potpourri, goed voor een lezing (in Murrays karakteristieke uptempo) van circa vijftien minuten.
In het laatste gedicht, ‘Performance’, beschrijft Murray (die bekend staat om
zijn trance-achtige, quasi-sjamanistische voordracht) zo’n lezing uit eigen werk
in de metaforische termen van een vuurwerkshow. Over de chute na de twaalfde
regel merkte hij eens op: ‘Bijval, applaus en erkenning maakten me vroeger altijd
doodongelukkig. Je wist dat je ervoor zou moeten boeten.’ En aan collega-dichter
Geoff Page bekende hij: ‘Het moeten incasseren van de waardering van honderden
mensen kan me dagenlang in een diepe depressie storten.’ Natuurlijk is die paradoxale reactie intrinsiek verbonden met een hunkering die door geen enkel applaus kan worden geblust. Ironie is voor een dichter die zijn poëzie unverfroren
opdraagt aan de Glorie Gods niet zomaar een stijlmiddel. ‘Je beschuldigt me ervan in God te geloven’, schreef hij in 1961 aan een vriendin. ‘Dat doe ik ook, maar
de ellende is dat ik Hem niet dien. Het grootste deel van de tijd dien ik mijn eigen
stupide ijdelheid.’
In het licht van deze ongenadige – of begenadigde? – zelfkritiek is het ontroerend om te zien hoe Murray een halve eeuw later zijn neiging tot verbaal vuurwerk weet te beteugelen. ‘Streef naar beknoptheid, vermijd gezwets, laat ons met
je mee voelen en kijken’, raadt hij jongere collega’s graag aan. De ‘Vogelmonogrammen’ vormen wat dat betreft misschien een non plus ultra dat we in de vertaling slechts konden benaderen. In het Engels zijn deze ‘Bird Signatures’ echte
haiku’s, althans wat het aantal lettergrepen betreft: 5-7-5.
Maar genoeg gezwetst! Om de eregast van Liter in het jaar 2015 nog één keer te
citeren, ditmaal onvertaald maar dan ook onversneden en met hartgrondige instemming: ‘God, at the end of prose / somehow be our poem.’
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Les Murray Gedichten
Vertaald door Dorien de Vries en Maarten Elzinga

was net opgestaan toen de vrouw
zich nog even naar me toeboog: Ik wou
u alleen even zeggen
dat ik al uw kookboeken heb
enne... ik zweer erbij!
Ik wist nog net
te antwoorden: Mevrouw,
ze hebben u zichtbaar goed gedaan!
wat misschien nogal brutaal was
van wie ik ook moge wezen.

|

We zaten te eten in Soho
en het stel naast ons

3 Les Murray Gedichten

roem
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de deurwachter
De man die de regels toepast om mij uit te sluiten
weet dat de regels, als ik met hem van doen krijg,
onverbiddelijk zijn. Mijn plaats is buiten.
Geen denken aan, dat hij respect heeft voor de regels!
Hij weet waar ze toe dienen, en heeft dus aan mij

|
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geen boodschap. Hoorde ik erbij, dan kende ik de regels.
De eeuw na eeuw sijpelende poel van zijn genen
heeft zijn ogen gevormd in het holst van een slavenschip,
zijn gezicht opgeveegd met een zondagsschoolzwabber
en zijn huid strakgetrokken in steriele paleislucht.
Hij blijft, in uniform, in spijkerbroek of streepjespak
altijd zichzelf, en ik ken zijn onkreukbare zuster.
Hij gaat ambachtelijk te werk, en dit is zijn gereedschap:
star fatsoen, zuinige mond, een neus voor connecties,
de toonladders van de verveling (laat windbuilen maar blazen).
Hij bewaakt de status quo als de redding van de mensheid
en wie hij protegeert hoeft de regels niet te leren:
zijn verachting geldt uitsluitend wie al Binnen is, of Buiten.
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antropomorfica
Buiten de verantwoorde media is het geweld van dieren
vaak net een droevige tekenﬁlm. Als Tom Jerry te pakken krijgt
wordt een van beiden minder snoezig, degene die glad van speeksel
trilt en spartelt. Maar goocheme Tom oogt altijd even sympathiek.
Zo golft de slang die heeft toegeslagen en jou krimpend achterlaat
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5 Les Murray Gedichten

er sierlijk vandoor, met een glimp van zelfvoldaanheid in zijn blik.
Jagen, dat weten we, is meestal een vorm van winkelen
waarbij het er vooral om gaat dat de pakjes blijven liggen;
de dood is dan een uitkomst, hoewel jachtluipaarden naar verluidt
aan een gazellenromp beginnen terwijl de opgeheven kop nog blaat
(als de gemoedelijke plundering van een klein formaat noormannenschip).
Zelfs bij seks zijn symbolische beesten niet bepaald betrouwbaar:
wanneer de stier zijn longen platdrukt op haar knobbelige ruggengraat
lijkt hij kortademig en wankel. Hij is meer macho als hij loopt.
Desondanks prijs ik onze humane en Scythische kunsten.
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de nieuwe moreton bay
(over de bekering tot het katholicisme van de dichter Kevin Hart)

Een door de jajem opgefokte voorman, die later stierf,
snauwde een rij van twintig kreunende dwangarbeiders toe:
Zo zwaar is die mast niet! Twee man ertussenuit!
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en toen nog twee: Jij, slome donder! En jij daar!
– totdat de laatste twaalf met een wanhopige kreet
bezweken en werden verpletterd onder een last
die hun macht te boven ging.
Omdat er geen vrede heerst in de vrede van deze wereld
moet het hout worden getorst. Velen tillen gewoontegetrouw,
soms stapt er iemand uit de rij, geboeid door de Gelukspolitie
of de boetieken der wanhoop – het blijft een wankel evenwicht,
maar als genade en intentie een nieuwe schouder hebben geworven
zijn we in een ander testament beland en verrijst, hoog boven de rijen,
het onschuldig hout met zijn bladerenkroon en zijn bibliotheken.
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thuisstrand
Teruggekeerd als vijftiger, dikker dan ik toen was,
loop ik het strand op, oprispingen slikkend van angst
voor de krimpende afgrond, en wacht of het lachpistool afgaat.
Lang groenende golven innen zichzelf, schuimend wisselgeld glijdt
in de zakken van de oceaan. Zij draait zich om: spot kleineert
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met ontwijkende blikken, spaghettibandjes, of is gegluur en gezinnen.
De grote havik van het strand strekt de wieken van punt tot punt,
trillend en prooibelust. Achter hem fonkelt een rij auto’s.
Je tuurt, naar dit tijdperk, maar spot loert onverminderd,
het pistool dat vrouwen doodt, hun dood wordt, en mannen lam slaat
op het met handdoeken bespatte zand. Gelijkheid gaat niet uit de kleren
en doet geen mond open. Het ontblote lijf is niemands gelijke, nooit.
Sommigen worden aan elkaar geglimlacht. Velen surfen, zwemmen, spelen:
zoals dat rode joch dat zijn natte t-shirt lostrekt van zijn borsten.
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kneepjes van het hondenvak
Vanaf zijn hoge zetel
heeft een eigenaar van rundvee
zijn honden aan het werk gezet.
Ze landen rennend op het gravel
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en splitsen de kudde op commando.
In de melkersdagen van weleer
waren honden maar al te vaak
vanuit het woonhuis toegeschreeuwde
ongetrainde bijtende bastaards
aangezien boeren door hun koeien
werden gegijzeld, zodat ze zelfs
de landbouwshows niet konden bezoeken
waar men deskundigheid en ﬂegma
cultiveerde, waar vingers ﬂuitend
werden hervormd en woorden
beperkt tot monosyllaben. Nu verbreiden
nieuwe rassen en vaardigheden
een nieuwe stilte over de weiden
sinds op een geﬂuisterde klinker
collie en kelpie prompt
boven de holle weg meerennen
totdat ze één voor één de sprong
des onderscheids in de laadbak wagen,
blij gefronst en los van tong.
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laatste wereld vóór de sterren
Al deze dagen zonder elkaar
zijn als voortbestaan op Pluto
in een oogwenk van de gedachte,
ijzig bijou zo groot als half Australië
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averechts roterend in de ultieme verten
met zijn drie manen en mini-gebergten
boven de korte horizon hangt er
de Zon als schril tintelende dagster
die de grond met bevroren schemer glaceert,
geen leven, gezelschap, nabijheid
nooit een herinnering of een grapje,
geen winkelhaak dierbaar versteld,
maar maanden vergleden in middagslaap
en bliepend bewaakte mankepootstappen.
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vogelmonogrammen
De piepkleine ballonzeiltjes
van ornaatelfjes schommelen
op golven van ongemaaid gras
o
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Die parmantige liervogel,
wat typt hij toch onder het raam
van de studeerkamer?
o
Een grijze lijsterdikkop ﬂuit
zo penetrant dat hij de ballast
van onze geest uit balans brengt
o
De oude haven: moes van hoogwater
waarin dobberende ﬂessen
rondbanjeren als kluten
o
Nippon zaagt een balk in tweeën:
een vergeten spijker krijst –
de inheemse rosse kwak.
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goths in leipzig
Een zwarte guts uit het kolossale
station van de keizer: kohl
vermengd met ﬂarden ﬂora –
dat waren de Goths, meer marginaal
dan proletarisch uitgedost,
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die de trambaan overstaken,
bezemend over de Bahnhofsplatz
in rijgschoeisel en crinoline,
op naar het culturele stadshart,
Goths, uit half Europa, gekleed
in giletjes en roeten ruche,
hand in hand met schoorsteenkinderen,
in bolero’s en culottes
pantalons met gouden knoopjes,
niets militairs of uniforms,
in voile ge-t-shirt borsthaar,
Goths, slenterend in het schelle gebeier
van Sankt Nikolai na de mis,
geen mars maar een parade
van zwaarmoedige zorgeloosheid,
terwijl een paar oudere toeristen
hun argwaan onderdrukten omtrent
elk vorm van Europese eendracht.
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zelf en droomzelf
Routines van vergane tijd
vervagen, en je wakkere leven
wordt bewerkelijk als wetenschap.
Je duikt ineen, je wordt
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het onsterfelijke jongere zelf
dat je dromen zal overleven
en al overlevend verdwijnt.
Droom ontrolt zijn verhaal,
gestaag op drift in een schemering
van zonloze kleuren
en het decor staat buiten kijf:
een boekenkast vol dakspanen,
simpel mythisch meubilair
druk gonzende gesprekken, maar
weinig geliefden keren terug:
je schijnt elkaar steeds mis te lopen.
Onder de aandrang van jouw dag
mengen zich de bruinere kostuums
met wie je door die arcaden wandelt,
maar dan zijn jullie gescheiden,
verbijsterd, om de ontelbare scharen
die afdalen langs een steil hek
in een gapende dreiging –
zo, in het oeroude nesthol,
klein genoeg om jezelf te zien,
overleef je beslissende wendingen
totdat je wordt afgelast
en de tijd, zijn orde hervattend,
je wakkere grootte uit ﬂarden
van verhalen komt halen.
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performance
Ik blonk die avond uit, ik was de ster:
vuurwerk en voetenwerk ineen,
een wentelende pijl die het duister trof
met een bonte parasol van briljanten

puntlaste lichtsignalen aan de wolkenhemel,
strooigoud uit witgloeiende spitzen,
mijn ﬁnale, een roodtongige haka-sprong,
werd een klapper van jewelste, oorverdovend!
Maar toen, zoals na elke triomf,
was ik natuurlijk ontroostbaar.
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tot een voile rond een kroon ontplooid,
was fouettés en cascades van laaiende verf,
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en de kievietskreet van een tollend fragment;
ik was een hoos van glitterbommen, als poollicht
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Hans Werkman Naar Zutphen
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1858
Ik breek me het hoofd over Johannes. Hij kauwt op de bittere stengel van de boterbloem die de koeien voor vergif laten staan. Johannes springt naast een losgeslagen paard door Leermens, hij grijpt het met vreemde krachten bij het helster, hij
dwingt het tot stilstand en kijkt het stijf in de ogen. Johannes zwerft vanuit
Leermens naar Oosterwijtwerd, naar Jukwerd, naar ’t Zandt. Maar het is niet
daarom dat de zorgen door mijn hoofd spoken. Johannes loopt luid door het dorp
te roepen dat de dominee een verrekkeling is. De ouderlingen hebben Johannes
de toegang tot de kerk ontzegd en daar zit volgens mijn vader de dominee
achter.
Het ging mis toen Johannes steeds maar de vogel niet kon zien. Wij hebben onze plaatsen achter in de kerk, want wij behoren tot de minvermogenden. Op de
hoek van de bank, naast mij, zat altijd Johannes, mijn zinneloze broer. De preek,
dat was niks voor hem. Hij ging half uit de bank hangen met zijn lijf boven de
plavuizen van het pad en zo probeerde hij het gewelf boven het koor te zien, maar
dat was vanaf onze bank te ver weg. Toch strekte hij zijn vinger naar boven en ik
wist waar hij naar wees. Het was het lam met het kruis op zijn nek dat hij niet kon
zien in het midden van het gewelf, en het waren de vier dieren daaromheen.
Johannes is zonder verstand, en mocht hij een klein verstand hebben dan ligt
het door elkaar. Maar er zijn dingen die hij niet vergeet. Op een zaterdag was ik,
toen de deur openstond omdat de koster de stoven voor de boerinnen klaarzette,
met hem de kerk binnengegaan. In het koor heb ik zijn hoofd in zijn nek gebogen
en hem verteld wat er aan het gewelf te zien was. Het lam is Jezus en de dieren
zijn de evangelieschrijvers. Een van de dieren is een adelaar en onder zijn wijde

Dit is het begin van de novelle Martje en de anderen, geschreven in 2015. Deze novelle zal deel
uitmaken van de Verzamelde verhalen van Hans Werkman, die ter gelegenheid van zijn vijftigjarig schrijverschap in februari 2016 zullen verschijnen bij Boekencentrum onder de verzameltitel Martje en de anderen.
Een fragment op blz. 17/18 is geïnspireerd op het gedicht ‘De idioot in het bad’ van
Vasalis.
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vleugels staat zijn naam: Iohannes. Dat is toen dan toch in het verwarde verstand
van Johannes blijven haken. Iohannes, de discipel die aan het nachtmaal zijn
hoofd op de schouder van Jezus legde.
Sindsdien hing mijn broer op zondag half uit zijn bank om de vogel te zien.
Hij begon er ongeduldige geluiden bij te maken, hij kreunde, blies, zwaaide met
zijn armen. Ik wees hem ﬂuisterend op de gemetselde boog boven de deur, met de
blokken geverfd in vrolijk geel, rood en wit die we wel goed konden zien. Maar

haus zweeg en keek bestraffend naar de armenhoek. Maar iedere zondag daarna
gebeurde het dat Johannes begon te wijzen en vreemde geluiden te maken. Nu
mag hij niet meer in de kerk komen. Hij loopt wel over de dam het kerkhof op en
roept tussen de grafstenen: ‘Dominee verrekkeling.’
Sommige mensen zeggen dat Gods bliksem Johannes zal treffen. Maar Gods
bliksem heeft Johannes niet getroffen. Met een versleten handstubber van mijn
moeder veegt hij de grafstenen schoon, het liefst die van de dikke boeren, dan kan
hij breed zwaaien over zwaar graniet. De paaltjes, daar is hij zo mee klaar. Als hij
alle graven langs is geweest begint hij opnieuw. Het kerkhof van Leermens ligt er
al jaren netjes bij.
Johannes kan mak als een lam door het dorp lopen, zijn armen nutteloos
zwaaiend langs zijn lijf. Plotseling kan hij veranderen in het paard dat hij bij de
bek greep, en dan is hij het bij wie het schuim op de mond staat. Mijn vader heeft
de handveger al enkele keren gekramd wanneer Johannes het hout doormidden
had gebroken.
Soms staat hij in het dorp in het openbaar te wateren op een bevuilde stoep, hij
richt en spoelt met de straal de rommel weg. Johannes is schoon van aard. Dan
roepen de kinderen naar elkaar dat ze Johannes z’n piethaan hebben gezien en ze
wijzen met hun handen als duimstok de afmeting aan.
Johannes is ouder dan ik, hij is nu vierentwintig, maar ik ben nu eenmaal verstandiger. Hij is onzinnig geboren, zinneloos en onnozel loopt hij door het dorp.
Als hij schuimbekt en schreeuwt, doen de mensen de grendel op hun deur en
roepen zij hun kinderen binnen. Bij mij is hij als het lam in de kerk. Soms legt hij
zijn hoofd op mijn schouder, dan ben ik het lam en hij een getemde adelaar.
De dag kwam waarop veldwachter Feike Stormer van ’t Zandt de schoenmakerij
van mijn vader binnentrad. Hij zette zijn zwarte hogehoed met de zilveren plaat
niet af en hij wilde niet gaan zitten op de kruk die mijn vader aanschoof. Ik hield
de twee rijen knopen op zijn lange jas in de gaten, ik vertrouwde het niet.
‘Ze hebben er werk van gemaakt, Bolhuis,’ zei Stormer, ‘Johannes is een gevaar
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mensen draaiden zich verstoord om naar dat sissen en kreunen. Dominee Offer-
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zijn vinger bleef priemen in de richting van het koorgewelf buiten zijn blik. De
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voor de openbare orde. Een paar Leermensters zijn naar het gemeentehuis in
’t Zandt gegaan met klachten. Zo kan het niet langer.’
Mijn vader sprak Stormer tegen. Johannes was simpel, maar niet kwaad. Als
heel Leermens nu een beetje op Johannes paste, dan ging dat best. Hij was toch
ook boerenknecht.
‘Soms is hij boerenknecht,’ zei de veldwachter, ‘maar daar brengt hij niks van
terecht, hij jaagt de koeien op en vreet boterbloemen.’
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‘Hij kan een wild paard tegenhouden,’ zei mijn vader. ‘En dit hier is mijn
dochter Martje, die is hier in huis blijven wonen omdat ze goed met Johannes
overweg kan.’
Het hoofd met de hoed met de zilveren plaat draaide naar mij, de veldwachter
keek mij aan, hij bekeek mij en zei ongeduldig: ‘Johannes heeft dus bewaking
nodig. En je dochter is niet altijd thuis, die werkt als achtermeid.’
‘Je hebt navraag gedaan,’ zei mijn vader.
‘Ja, in opdracht van de burgemeester en de ofﬁcier van justitie,’ zei Stormer
balderachtig en hij wees naar de zilveren plaat op zijn hoed. ‘Ik spreek als drager
van gezag. Johannes verstoort de gemeenschap en zaait vrees.’
‘Johannes hoort bij ons en bij Leermens.’
‘Het blijft dus neen? Dan zal het voor het gerecht te Appingedam komen.’
In de maand april kwam Stormer terug. Hij trok een brief uit zijn tas en wilde dat
ook mijn moeder erbij zou zijn. Mijn beide jongere broers, dat hoefde niet, die
waren niet thuis, die waren nog maar zestien en veertien jaar en die werkten bij de
boer. Mijn vader zweeg, hij klemde een rand van scherpe spijkertjes tussen zijn
lippen, hij nam ze er een voor een uit en tikte het zwarte bovenleer ermee vast dat
hij om de leest had gespannen. Hij sloeg kort en fel. Toen hij klaar was, legde hij
de leest terzijde, stond op, klopte de leersnippers uit zijn schoot en ging de veldwachter voor. Even hield hij zich vast aan de deurpost van de kamer. Nu legde de
veldwachter zijn hoed op tafel. Wij zaten rondom die vreemde zwarte hogehoed
met zilveren plaat, mijn vader, de veldwachter, ik en mijn moeder die alsmaar
zwijgend met haar nagel strepen over het tafelzwilk trok.
Hij vroeg waar Johannes was. Dat konden wij niet weten. Johannes woonde
hier om te slapen en te eten. Voor de rest zwierf hij door Leermens en tot aan
Oosterwijtwerd, Zeerijp en Tjamsweer.
‘Dan kan je dochter hem dus ook niet goed onder controle houden,’ zei de
veldwachter.
Ik zag hoe de beide stenen schippershondjes op de schoorsteenmantel gemeen
naar de hoed op tafel keken, maar ook zij zwegen toen de veldwachter de brief
voorlas. Het ging over Bolhuis, Johannes, boerenknecht te Leermens, ongehuwd.
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Verder was het geleerde hoge taal die wij niet begrepen. De veldwachter legde de
dikke woorden uit: ‘openbaar ministerie’, ‘ofﬁcier van justitie te Appingedam’,
‘eis tot verpleging’.
In de stilte die volgde tikte onze klok. Johannes, dacht ik, Johannes. Hij was
mijn broer. Eindelijk begon mijn vader zacht te praten. Hij ging er niet tegenin.
Burgemeesters en rechters, daar was voor ons gewoon volk geen beginnen aan, die
hadden altijd gelijk, ook als ze het niet hadden. Mijn vader vroeg: wanneer? waar?

Heeft mijn vader met Johannes gesproken? Het zou geen zin hebben gehad, Johannes was zinneloos. De veldwachter kwam terug met het bericht dat het krankzinnigengesticht te Groningen vol zat, maar het stadsbestuur had een contract
met het krankzinnigengesticht te Zutphen, daar kon Johannes naar toe. Wij
verstonden de naam niet. Ik vroeg: ‘Zutpen?’, mijn vader vroeg: ‘Suppen?’ Mijn
moeder vroeg niets en kraste met haar duimnagel over een kale plek in het tafelzwilk.
‘Zutphen, in de Achterhoek van Gelre,’ zei de veldwachter. ‘Twee dagreizen. Ik
zal in persoon Johannes ernaartoe brengen. Over twee weken, op de laatste dag
van augustus.’
‘Dat kult je,’ zei mijn vader. ‘Johannes zal uitbreken.’
De veldwachter legde zijn polsen tegen elkaar en liet ons in zijn tas kijken. We
zagen twee handboeien.
‘Nee, dan moet Martje mee,’ zei mijn vader. ‘Bij Martje is Johannes rustig. Maar
wij hebben geen geld. Wie betaalt de reis, wie betaalt dat gesticht? Misschien de
diaconie? Mijn vrouw is aangenomen ledemaat van de kerk. Ik ben alleen dooplid,
maar maakt dat voor Johannes wat uit?’
‘Ik ben bij de diakenen geweest,’ zei Stormer. ‘Die stuurden me naar dominee
Offerhaus en hij las me uit het boek van de kerkenraad voor. Ze hebben begin dit
jaar besloten,’ (hij rimpelde zijn voorhoofd en zijn stem kreeg achter uit zijn keel
iets plechtigs) ‘geen onderstand te verlenen aan dezulken die door dronkenschap
of door een ontuchtig leven tot armoede zijn vervallen en ook niet aan hen die
buiten de gemeente Leermens zich metterwoon hebben begeven of zich bevinden.’
‘En als het om verpleging gaat?’ vroeg mijn vader.
‘Ook niet vanwege verpleging bij ziekte.’
‘Dronkenschap, ontuchtig leven, ziekte,’ mompelde mijn vader.
De veldwachter wuifde met zijn hand naar het zwilk alsof hij langzaam een
vlieg doodsloeg, en hij zei: ‘De gemeente ’t Zandt betaalt, de gemeente ’t Zandt
wil van de openbare last en het openbare gevaar af.’
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wie betaalt dat? De veldwachter wist het niet, het zou wel in een gesticht in Stad
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‘Last? Gevaar?’ zei mijn vader. Zijn stem klonk berustend maar bitter.
‘Van achteren bezien had het al veel eerder gemoeten,’ zei Stormer. ‘Alles is bij
hem in de baaierd.’
‘Van achteren?’ dacht ik hellig. ‘Van achteren kijk je het peerd in ’t gat.’
Op de voorlaatste dag van de maand haalden wij Johannes z’n boezeroen over
zijn hoofd, en ook zijn hemd, en wij trokken hem zijn broek uit. Mijn moeder
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had water gewarmd op de kachel. Johannes zat wit in de tobbe, met opgetrokken
knieën. De damp sloeg van het water en Johannes vouwde zijn armen op zijn
borst, zoals elke maand wanneer wij hem in de tobbe deden. Ik waste zijn rug,
mijn moeder waste zijn buik. Onder onze handen sloot hij zijn ogen. Wij zwegen.
Het leek mij alsof wij een dode wasten. Toen wij hem droogwreven en in zijn
stijve, harde kleren sjorden, huilde hij even zoals een koe loeit. Daarna kwam de
barbier om zijn haren en zijn ringbaard in te korten. Vreemd dronken wij onze
kofﬁe. Om acht uur sloot mijn vader de blinden en gingen wij naar bed, het was
nog bij daglicht.
Feike Stormer van ’t Zandt bonsde om vier uur in de morgen op de deur. Hij droeg
zijn hogehoed, zijn jas met twee rijen knopen en ook zijn stok die onder zijn jas
uitstak en dus voor het grijpen aan zijn riem hing. Hij legde op tafel een papier
dat, zei hij, van de ofﬁcier van justitie kwam. Ik droeg aan elke arm een mand, het
ene met brood en water, het andere met kleren van Johannes. In de linnen zak onder mijn rok had ik de handstubber van Johannes verborgen. Mijn moeder stond
zwijgend bij de tafel te huilen, mijn vader kneep Johannes z’n hand en deed de
achterdeur open. Mijn jongere broers waren er niet, die zaten bij hun boer al onder een koe. Buiten tastte mijn vader naar een van zijn bonenstokken en keek ons
somber na.
Zo liepen wij door Leermens. De arbeiders die ons tegemoetkwamen zeiden
stug ‘moj’ en toen ik omkeek, zag ik dat zij ook omkeken. We namen het kerkpad,
de wierde op. De drie ramen van de kerk keken ons blind aan. Altijd hadden de
witgeverfde raamlijsten en vensterbanken mij aan engelen doen denken. Nu
leken het drie verstomde engelen zonder hoofd die hun vleugels hadden dichtgevouwen. Johannes stond stil en riep: ‘Dominee, verrekkeling.’
‘Blaksem!’ riep Stormer en hij greep naar de stok aan zijn riem, maar Johannes
sjokte alweer voort. Ik vroeg me af wie er gek was, hij of Leermens.
Langs Oosterwijtwerd en tot aan de snik in het Damsterdiep bij Tjamsweer
bleef Johannes tussen ons voortlopen met zwaaiende armen alsof hij op een van
zijn dagelijkse tochten was. Achter een van de mandjes aan mijn arm drukte de
veger in mijn zak tegen mijn heup.
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Van de reis weet ik verder niet veel meer. De snik van Appingedam voerde ons
naar Stad. Eerst zaten we in de roef omdat het koud was, maar al bij Garrelsweer
beval de veldwachter ons naar boven te gaan omdat Johannes begon te schokken.
Johannes klom op het dak van de roef en riep ‘moj’ terug naar de melkknechten
die vanonder de koeien de hand naar de snik opstaken. Nadat we in Stad vanaf het
Damsterdiep een eindweegs gelopen hadden naar de trekschuit op Meppelt, voeren we de ganse middag door vaarten en kanalen. Het water was glad, het paard

over het boord, maar ik kon het koele water niet bereiken, het lag te laag en het
schip voer te hoog.
Van Meppelt op Zwol reden wij in een postkoets. Te Zwol betaalde de veldwachter een kamer in een herberg. Johannes en ik kleedden ons niet uit, we legden ons zo neer op de dekens. Stormer bleef nog lang in de gelagkamer. Johannes
snurkte. Ik sliep nog geen uur.
Van Zwol naar Zutphen namen wij weer een postkoets. We schokten tegen elkaar, Johannes werd onrustig, maar ik nam zijn hand in mijn hand en wreef zijn
pols. In de avond stapten wij in Zutphen uit bij een oude afgebrokkelde muur. De
veldwachter vroeg aan een vrouw waar het Krankzinnigengesticht stond. Zij keek
naar zijn hogehoed en naar de twee manden aan mijn armen, en toen ze haar ogen
ook over Johannes had laten gaan, zei ze: ‘Het Dolhuis?’ Stormer knikte. Het was
dichtbij. Johannes werd onrustig. Hij draafde een eind, wij draafden mee. Hij
stond stil, wij stonden stil, hij loeide, ik legde mijn hand op zijn arm en noemde
zijn naam. ‘Johannes,’ zei ik.
Het was te laat op de avond, de dokter van het gesticht was al naar huis. We
kregen brood en kofﬁe en daarna nam een oppasser Johannes mee. Johannes
streefde sterk tegen, maar toen kwam er een tweede oppasser en samen wrongen
ze Johannes z’n armen op de rug en voerden hem weg. Hij loeide en mijn hart
bonkte. Iemand wees de veldwachter en mij twee kleine kamertjes naast elkaar
zonder bedstee maar wel met ieder één los houten ledikant.
Ook nu deed ik geen oog dicht. Het Krankzinnigengesticht spookte door mijn
hoofd, zoals ik het gebouw nu had zien staan als een lang uitgestrekt toegesloten
gevaar. Heel Leermens kon erin, alle vijftig huizen van het dorp angstig tegen elkaar geduwd en alle mensen erin opgesloten. Op het bleekveld dansten spoken, de
witte hemden en lakens die net toen wij aankwamen binnengehaald werden. Mijn
raam zag uit op een kerk met een hoge gesloten toren, wel vijf keer zo hoog als
ons open torentje van hout in Leermens. Ik was alleen en mijn angst meerderde
aan. Hier lag ik. Waar lag Johannes? Bij die anderen.

|

mij. Aan de rand van mijn wereld bevond zich Johannes. Ik strekte mijn hete hand
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trok rustig voort. Ik zat naast Johannes aan dek, ik wilde niet dat zijn geluiden
de mensen in de roef stoorden. Die anderen leefden in hun wereld en ik in die van
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De volgende morgen kregen Stormer en ik weer brood en kofﬁe en daarna moesten we bij dokter Ramaer komen, een man van omtrent veertig jaren met zwart
haar en een vriendelijke mond. Hij sprak zoals de dominee sprak, maar aangenamer. Hij zei dat wij wel van ver waren gekomen, en dat het gesticht te Zutphen
eigenlijk alleen voor de onzinnigen uit Gelderland bestemd was, maar dat ook het
overschot uit Stad en Ommeland hier werd opgenomen. Liever verkeerde hij met
zijn mensen (‘mijn mensen’, zei hij) op het platteland in de natuur, hij zou zijn
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best doen, een stad was minder geschikt voor deze mensen, zei hij.
De deur ging open en toen was Johannes weer bij ons. Twee oppassers brachten
hem binnen en wachtten bij de deur. Toen die deur even open was en Johannes
binnenkwam, hoorde ik diep vanuit het gebouw geschreeuw, zinneloos huilen,
zoals Johannes loeien kon. Dat waren daarginds vogels van eendere veren als
Johannes. Ik was warm en tegelijk koud.
Wij zaten op drie stoelen voor de tafel waar de dokter achter zat. Hij vroeg, en
een man in de hoek van de kamer achter een kleine tafel schreef op wat wij zeiden,
wat Stormer zei, want mijn keel zat dicht.
‘Bolhuis, Johannes?’ vroeg de dokter.
‘Ja,’ zei Stormer.
‘Geboren 25 december 1834 te Leermens.’
‘Ja.’
‘Op Kerst,’ zei dokter Ramaer. ‘Hij draagt een mooie naam voor een kind van
Kerst. Onderwijs genoten?’
‘Neen.’
‘Godsdienst?’
‘Gewoon, grote kerk.’
‘Schrijf maar op: protestants. Gehuwd?’
‘Nee.’
‘Beroep?’
‘Boerenknecht geweest, maar dat ging...’
De dokter brak met een handgebaar het antwoord van Stormer af en zei tegen
de schrijvende man in de hoek: ‘Boerenknecht. Deel hem in bij de tuinwerkers.’
Hij herhaalde het terwijl hij mij aankeek: ‘Dan kan hij werken in de tuin.
Tenzij hij tot de onrustigen of onzindelijken behoort, dan moeten we hem in de
afdeling Razenden en Onzindelijken opnemen. Wij nemen hem in ogenschouw.
Een proeve van één jaar. Lagere stand?’
‘Lagere stand,’ antwoordde de veldwachter. ‘Minvermogend.’
‘Plaats hem hier in de afdeling Lagere Stand,’ zei de dokter in de richting van
de schrijver. ‘Nu zal Johannes naar de zaal gaan waar hij eet en overdag verblijft.
Wilt u nog iets voor hem achterlaten?’
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Ik nam zijn kleren uit het mandje en legde ze op de uitgestrekte arm van een
oppasser. Toen tastte ik in de zak onder mijn rok naar de handveger van Johannes
en ik stamelde: ‘Dit is...’ Johannes sprong op mij af, greep het hout met de versleten varkensharen en klemde het tegen zijn borst. De oppassers probeerden het
van hem los te wringen, het gelukte hun niet, Johannes begon te loeien.
De dokter legde zijn hand op Johannes z’n arm en zei: ‘Oppasser, hij is eraan
gehecht, zie erop toe dat hij er niemand kwaad mee doet.’

immers lezen en schrijven geleerd op de avondschool bij oude meester Gillis
Veendijk. Stormer en ik moesten onze hand zetten onder aan een beschreven papier. ‘Zijn zuster het eerst,’ zei de schrijver. Langzaam trok ik de trillende krullen
en lussen: M. Bolhuis.
‘Wat bezoeken aanbelangt,’ zei dokter Ramaer, ‘het is beter dat onze krankzinnigen zo weinig mogelijk bezoek van hun familie ontvangen. Zij moeten hier
wennen. Bezoek van verwanten verstoort dat, daar worden ze onrustig van. Maar
misschien hoefde ik u dit niet te zeggen, u komt immers van zeer ver, de reis is te
lang.’
Ook dit zei hij vriendelijk, het was een vriendelijke man. Maar deze woorden
waren hard, al had ik ze voorzien. De dokter zei ook nog dat hier voor de mannen
een nieuwe Billiardzaal ingericht was. Maar dit klonk mij vreemd en ijdel in de
oren. Ik had gehoord dat de kroeg van Leermens een Billiard had, waar ruige
mannen jeneverglaasjes naar de mond tilden en ballen aanstieten met een stok.
Wij kwamen daar niet.
Daarna groette de dokter ons vriendelijk, wij dronken melk, kregen brood
mee en werden door een oppasser langs het bleekveld naar de poort geleid. Spoken lagen voor dood op het gras of sloegen aan de lange waslijnen in de wind naar
elkaar met witte armen en benen. Het slot van het hek knarste toen achter ons de
sleutel werd omgedraaid.
In het logement aan de oude muur waar wij waren uitgestapt, vroeg de veldwachter wanneer de koets op Zwol vertrok. Over ruim twee uren, kort na de middag.
‘We zijn hier nu,’ zei de veldwachter, ‘we komen hier nooit meer terug. Laten
we de stad bekijken.’
Ik durfde niet zeggen dat ik er geen lust toe had. Schuin achter hem liep ik willoos mee en dacht aan Johannes. We kwamen over de veldkeien van een markt,
we gingen onder een slanke toren door, we zagen daarna een dikke toren met een
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De dokter vroeg mij of ik had schoolgegaan. Ik schudde mijn hoofd. Of ik
schrijven had geleerd. Ik knikte, ik ben maar een boerendienstmeid, maar ik had
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‘Kwaad mee doet?’ dacht ik. Maar toen was Johannes al tussen de oppassers
weggeleid. Mijn vrees nam toe, ik zag aan zijn rug hoe bang hij was.
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kerk zo groot als ik nog nooit gezien had, we liepen terug de stad in naar de andere zijde. Ik sjokte maar achter Stormer aan, totdat ik het rustige ruisen van water
onder mijn voeten hoorde. We waren over een brug buiten de huizen geraakt.
Stormer vroeg aan een boer die twee roodbonte koeien voortdreef: ‘Waarheen gaat
deze weg?’
De man keek naar de zilveren plaat op Stormer z’n hoed en zei: ‘Eerst naar het
kerkhof en dan op Warnsveld.’ Ik wreef een van de koeien tussen de horens en
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dacht aan Johannes.
Aan het begin van de opree naar het kerkhof trok Stormer een stuk brood uit
zijn jas, ging zitten in het gras aan de gracht met kroos waarover wilgenbomen
hun takken vol blad bogen, en at. Ik werd nog treuriger. Ik staarde in de verte naar
een molen en een lage kerktoren met daarachter bossen. Voor een ogenblik vond
ik mijn stem terug en ik zei dat ik op het kerkhof ging kijken en gauw terug zou
zijn. Ik wilde niet bij die man in het gras zitten, en was Johannes in Leermens
ook niet vaak bij de kerk te vinden met zijn handstubber om de graven schoon te
vegen?
Naast de poort van het kerkhof stonden letters op de houten wand. Langzaam
las ik ze, woord na woord. Daarna liep ik langs grote, rijke grafstenen. Ik keek omhoog naar de bomen vol blad en omlaag naar de overvloedige veldbloemen in het
gras. Een man in ververskledij verfde stenen letters zwart. Ik vroeg hem waar de
krankzinnigen van het gesticht begraven werden. ‘Uit de lagere stand,’ voegde ik
eraan toe.
‘Vierde klasse,’ mompelde hij en hij wees me naar de achterkant. Aan de achtergracht stond ik stil en mijn ogen gleden langs de lage paaltjes in het gras. Er stonden alleen nummers op. Van sommige was de helft weggerot. Ik zag onder ogen
dat het zo met Johannes zou gaan en niet anders.
Terug op de laan draaide ik me om naar de houten poort en daar spelde ik langzaam hardop de woorden die ik wilde onthouden. Wat een geluk dat ik bij meester Gillis Veendijk op avondschool was geweest. ‘Hij zal ingaan in vrede. Zij zullen
rusten op hunne slaapsteden, een iegelijk die in zijne oprechtheid gewandeld heeft.’
Een beetje minder alleen liep ik achter veldwachter Stormer terug naar de oude
stadsmuur, waar wij de koets naar Zwol beklommen.
De tocht naar huis duurde een dag langer dan de heenreis. De postkoets verloor
een wiel en het paard verstuikte zich daarbij. We moesten lang wachten op het
verwisselen van wiel en paard. Ik sprak de ganse tijd geen woord tegen de veldwachter. Toen zweeg ook hij tegen mij.
Wij waren op de maandag van huis gegaan en stapten pas op de zaterdagmorgen in Stad weer aan boord van de snik naar Appingedam. De oranje vlag hing aan
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de steven. Er viel een bats regen, dus zaten wij nu in de volle roef. Er heerste een
geratel van stemmen. Ik hoorde het aan, maar het gaf mij niets. Ik hoorde dat een
boerenknecht vier gouden muntstukken had gevonden in zijn akker. Dat de boter
op de markt één gulden twintig cents opbracht. Dat er een telegraafdraad naar
Winschoten zou komen. Ik wist niet wat dat was. Dat een jongeling in Stad buskruit in een pijpsleutel had laten ontploffen en daardoor het linkeroog verloor.
Het maalde door mijn hoofd, de boter, het linkeroog, de gouden munten, en

langzame wolk door mijn hoofd.
Alleen liep ik mijn uur van Tjamsweer langs Oosterwijtwerd naar Leermens.
De veldwachter ging voor mij uit. Bij ons huis draaide hij zich om, groette met
een koel handopsteken en vervolgde zijn weg naar ’t Zandt.
Het was avond toen mijn stem aan tafel bij mijn vader en moeder eindelijk
weer losbrak. De volgende dag wilde ik niet mee de wierde op om in de kerk de
preek van dominee verrekkeling aan te horen.
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het pas bij mijn drieëntwintigste zijn, over een jaar. Dit alles tuimelde als een
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ook de oranje vlag voor de kroonprins die vandaag meerderjarig was geworden,
achttien jaren. Johannes zou als onzinnige nooit meerderjarig worden en ik zou
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Robin Kramer Gedichten
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oosterwolde
Mijn schoonvader en ik zitten aan de tuintafel
hij schilt asperges,
ik schrijf dit gedicht
we drinken bier en zeggen ‘lekker’ na elke slok en
hij vertelt over de nijlganzen in de sloot en ik vraag
is dat erg dan
en hij zegt nee dat is niet erg
er zitten gewoon nijlganzen in de sloot en ik dacht
laat ik dat vertellen
en de zon schijnt en de dienst was aardig
en ik denk dat ik ga trouwen
als september komt
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zwolle
Misschien moest ik vertellen
over de galbulten op mijn buik
of over dat ik mijn broertje mijn asbakken
heb gegeven
– hij gaat op kamers –

de windvlagen die rond achten komen
en dat alle cafetaria’s dan sluiten
en hoe ik me dan voel
als de kerkklokken luiden
wetend dat er weer iemand dood is
Nee, zei ze toen
dan wordt er iemand begraven
die zijn meestal al
vier, vijf dagen dood
En ik dacht: wat duren
die vier, vijf dagen toch
eigenlijk lang
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over
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Maar ik bleef maar ratelen
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kunstwerk
De laatste tijd denk ik na over een soort kunstwerk:
In een witte, lichtgevende ruimte
een doos of een doek, ook wit, ook lichtgevend
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Daaromheen mensen die
zuchten en hoofdschudden van
schoonheid
Maar hoe begin je zoiets
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Elsbeth Cochius Gekerfde poëzie
Linosneden

altijd imponeert, of haar werk nu wordt vergroot of verkleind. Dat doet ze trouwens zelf ook. De kijker wordt bijvoorbeeld met zijn neus in de reusachtige realiteit van grassen en riet gedrukt en er is een variërende herhaling die altijd leidt
tot een doordachte compositie. Maar zoveel grasblad na grasblad kan er niet zijn
of ik zie aan het einde daarvan een wit. Zou dat ruimtegevend duin zijn?
Niet al haar werk zoomt in op de omgeving. Er is ook landschap, er is een man
in een boot, maar is het niet het gras dat zich herhaalt, dan is het wel de weergave
van water en lucht, altijd variërende herhaling. Soms wordt de afstand nog groter
en komen mensen in dienst te staan van een compositie, blokjes of streepjes worden mensen, met of zonder boek. Messcherp is het allemaal en wat een vaardigheid legt Elsbeth Cochius aan de dag. Valt me eerst op hoe fraai de naakte ﬁguren
– en daarvan tel ik er al gauw tachtig – één geheel maken, als ik langer kijk, zie ik
dat elk afzonderlijk naakt een fraaie lino zou opleveren.
Het kan niet anders of Cochius is in haar werk ook in gesprek met andere
kunstenaars. Ik kom in ieder geval Munch tegen, Haring, Escher, Van der Leck,
Matisse, Van Gogh en zijn liefde voor Japanse prenten.
En ze laat me dromen. Een enorme zwerm kraanvogels vliegt langs en ik lijk
mee te mogen vliegen. Ergens anders zie ik bomen zoals ik ze alleen zou kunnen
zien wanneer ik vleugels had. Cochius heeft ze.
Gekerfde poëzie zijn haar lino’s zijn, scherp gesneden dromen, zwart-op-witte
stilte. Werelden en kruimels, metershoog maar ook op tien bij vijftien centimeter.
Len Borgdorff
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werk is zwart-wit. Maar een klein experiment op de computer leert dat haar werk
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Elsbeth Cochius maakt vooral linosneden. Ze gebruikt grote formaten en veel
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Ruben Hofma Wat was geworden
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wat was geworden
de handen werden je handen
worden gewassen
je handen werden
gewassen in vruchtwater
je handen werden gewassen in moederbloed
je handen werden gewassen in vadertranen
in vele wateren gewassen worden je handen je handen
in vele wateren
en je wast je handen in water en je wast
je handen in water
en je wast je handen in water en je bloed
wast je handen je handen die je in water wast worden
gewassen door je eigen bloed
je wast je handen in water in water
was je je eigen handen en je handen waren
gewassen door je eigen bloed
en de handen worden gewassen
en de handen worden gewassen in aarde de aarde
wast de handen en water
wast de handen met aarde in aarde op aarde
gewassen worden de handen en
gewassen tot de handen waren
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je handen worden van aarde de aarde
wast zich in je handen en wordt
gewassen door je bloed in je handen
gewassen wordt de aarde
gewassen wordt de aarde met wat wordt en was
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wat gewassen wordt wordt
gewassen met wat was
gewassen wordt de aarde
gewassen wordt de aarde
gewassen wordt de aarde was
wordt de aarde was
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John van Eck t h e o t h e r w o r l d e
Poëzie, verbeelding en geloof in De la Mares Come Hither

gezien: Come Hither van Walter de la Mare, uitgegeven in 1973 in twee Pufﬁn Books
in cassette. Ik dacht een kinderboek te hebben gekocht. Kon ik weten dat het mij
ook christelijk gezien een bijzondere ervaring op zou leveren? Of de auteur die ervaring heeft beoogd, wil ik, nu ik na jaren het boek een keer in zijn geheel gelezen
heb, proberen te achterhalen.
Het dient zich aan als A Collection of Rhymes and Poems for the Young of All Ages,
Made by Walter de la Mare. De la Mare, die leefde van 1873 tot 1956, schreef gedichten, romans en verhalen, vaak met een bovennatuurlijk element, maar proﬁleerde
zich niet als een christelijk schrijver. Come Hither verscheen in 1923. In 1929 volgde
een tweede, vermeerderde druk, die in 2009 in een reeks ‘classics’ bij Faber en
Faber opnieuw uitgebracht werd.
Het boek heeft beroemde lezers gehad, die het ook als kunstwerk wisten te
waarderen. W. A. Auden zegt dat Come Hither hem meer dan enig boek dat hij ervoor of erna had gelezen ‘geleerd heeft wat poëzie is’ en dat De la Mare ‘misschien
de enige dichter is geweest die de bloemlezing rechtstreeks als een creatieve vorm
gebruikte’. Elizabeth Bishop vond het, hoewel veel van de poëzie waar zij van
hield erin ontbrak, de ‘beste bloemlezing’ die zij kende. Zij haalt de beginregels
van William Clelands ‘Hallo my Fancy’ aan, waarvan zij zegt dat die ‘bijna de
bloemlezing zelf zouden kunnen beschrijven’: ‘In melancholic fancy, / Out of
myself, / In the vulcan dancy, / All the world surveying, / Nowhere staying’. Een
bloemlezing die de lezer in zijn verbeelding buiten hemzelf naar andere werelden
voert.
Maar naar welke werelden – of wereld – voert het boek ons? Waar moeten we bij
de woorden ‘come hither’ aan denken? Aan het ﬂuitspel van de rattenvanger? Of
aan het ‘come hither’ waarmee de engel in Openbaring Johannes naar zich toe
roept om het nieuwe – hemelse – Jeruzalem te gaan bekijken?
De oudste uitgaven waren niet geïllustreerd. Dat wordt goedgemaakt door de
beeldende kadervertelling (‘The Story of This Book’) die de bloemlezing inleidt.
Daarin vindt een jongen, Simon, in een afgelegen landhuis een boek, t h e -
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beide zijden van de cover stond afgebeeld? Ik kocht het zonder het te hebben in-
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Was het de geheimzinnige titel die me ertoe verleidde het boek te kopen? Of was
het het al even geheimzinnige huis met die vreemde torenkamer erop dat op
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o t h e r w o r l d e (‘de andere wereld’) geheten. Het behoort toe aan Mr. Nahum
Tarune (‘human nature’?), die het volgeschreven heeft met gedichten. Bij sommige ervan staan aantekeningen en/of plaatjes. Gezeten in de torenkamer van
Nahum, die steeds op reis is, begint Simon in het boek te lezen. Hij komt rijmpjes
tegen die hij van jongs af kent en waarvan hij – zo bekent hij – ook als volwassene
is blijven houden. Andere gedichten neemt hij tot zich ‘zoals je medicijnen inneemt’. Pas later beleeft hij er plezier aan. Hij ziet ook dat gedichten doelbewust
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zijn gemaakt en dat een gedicht zijn effect kan verliezen als je er iets aan verandert.
Bijvoorbeeld het volgende kinderrijmpje: ‘Old King Cole was a merry old soul,
/ And a merry old soul was he; / He called for his pipe, / And he called for his
bowl, / And he called for his ﬁddlers three’. Als je dat verandert in: ‘Old King Cole
was jolly old man, / The jolliest old man alive; / He called for his cup, and he called
for his pipe / And he called for his ﬁddlers ﬁve’ – dan heb je twee ﬁdelaars meer,
maar toch minder muziek dan de oude drie konden maken.
Ook ontdekt Simon dat poëzie dingen in zijn verbeelding oproept. Zelfs gewone dingen als een ster of een boterbloem roepen wanneer zij in een gedicht genoemd worden andere beelden op dan wanneer je ze met het blote oog ziet. Zo
hebben de woorden: ‘Guard the sailors tossing / On the deep blue sea’ door de manier waarop ze in het gedicht geplaatst zijn een andere uitwerking op hem dan
enig ander woord over hetzelfde onderwerp. Hoeveel De la Mare intussen van de
wereld ook heeft gezien: ‘Die denkbeeldige zeelieden, of die denkbeeldige zee ben
ik nooit vergeten; ik kan nog steeds de golven horen kabbelen tegen de dunne
houten wanden van dat (niet vermelde) schip alsof ik daar zelf sliep, diep beneden.’ De gedichten die Mr. Nahum voor zijn boek had gekozen waren gedichten
‘die de verbeelding meevoerden [...], hetzij naar het verleden, of naar andermans
gedachten, of naar het bijna vergetene; en bij tijden als naar een andere wereld’.
Of naar ‘de’ andere wereld?
De bloemlezing die volgt op het inleidend verhaal, wordt gepresenteerd als
een keuze uit de selectie die Mr. Nahum maakte. Zij omvat 483 gedichten, of 482,
want het laatste is een herhaling van het openingsgedicht. Of zijn het er toch 483?
De la Mare gaat ervan uit dat het eigenlijke gedicht zich vormt in de gedachten
van de lezer: ‘Wat men op de gedrukte pagina kan lezen, is slechts een aantal
woorden; ze kunnen veel of weinig voor de lezer betekenen, maar in beide gevallen is hij de enige die er een gedicht, en daarom zijn gedicht uit kan scheppen.’ *
Dat betekent dat gedichten ook kunnen veranderen. De lezer kan er bij elke nieuwe lezing nuances in klank en betekenis in ontwaren die hij er eerder niet in zag.
Zelfs moeilijkheden die hij eerst niet opgemerkt had kunnen zich later aan hem
openbaren. Als men, nadat men het boek heeft gelezen, weer bij het eerste gedicht
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uitkomt, moet het haast wel een ander gedicht zijn geworden.
Al dwalende door de bloemlezing merkt men dat ieder gedicht de lezer naar
een eigen ‘andere wereld’ voert. Dat kan een door de verbeelding opgeroepen herinnerde of bedachte wereld zijn, maar ‘bij tijden’, suggereert De la Mare, kan een
gedicht de lezer werkelijk ‘als in een andere wereld’ brengen. Wordt hier op de
gedichten gedoeld die het (christelijk) geloof verbeelden en die men regelmatig
(‘bij tijden’) tussen de meer seculiere gedichten vindt?

He is the lonely greatness of the world –
(His eyes are dim),
His power it is holds up the Cross
That holds up Him.
He takes the sorrow of the threefold hour –
(His eyelids close),
Round Him and round, the wind – His Spirit – where
It listeth blows.
And so the wounded greatness of the World
In silence lies –
And death is shattered by the light from out
Those darkened eyes.
Door het gebruik van de tegenwoordige tijd (‘is’, ‘holds up’, ‘takes’, ‘blows’, ‘lies’,
‘is shattered’) worden klassieke geloofswaarheden omtrent Christus, zijn
kruisiging en overwinning op de dood, de Geest die Hij laat waaien, tot het geheim van de nu bestaande wereld gemaakt. Nu is Christus in zijn eenzaamheid de
grootheid van de wereld, maar niemand merkt het op. Nu neemt Hij de drie uren
duisternis op zich. Nu laat Hij zijn Geest waaien en doet Hij de dood met zijn verdonkerde ogen uiteenspatten. Het gedicht herinnert ons met een schok aan wat
we (als gelovigen) wel weten, maar waar we – in beslag genomen door de wereld –
niet aan denken. Ook metrisch worden we erbij stilgezet in de sterk vertragende
korte even regels. Christus zelf (‘He’) is hier de ‘andere wereld’ waar het gedicht de
verbeelding heenleidt. Dat de geloofswereld ‘de’ andere wereld van Mr. Nahums
boek is, is daarmee niet bewezen, maar de gedachte dringt zich wel op.
Dat wil niet zeggen dat men Come Hither een christelijke bloemlezing zou
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voudige dichterlijke middelen kan bereiken:
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Een indrukwekkend voorbeeld daarvan is het granieten ‘He Is the Lonely
Greatness’ van Madeleine Caron Rock, dat meteen ook laat zien wat men met een-
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kunnen noemen, of zelfs maar een bloemlezing van beschouwelijke poëzie. De
opgenomen gedichten bewegen zich door bijna alle toonaarden die tussen ‘King
Cole’ en ‘The Lonely Greatness’ zijn gelegen. Alleen voor de erotiek van Donne
moeten de ‘Young’ voor wie het boek bestemd is nog wat levenservaring opdoen,
vindt de schrijver.
De eigenlijke bloemlezing wordt gevolgd door wat men een boek op zich kan
noemen: de afdeling ‘About and Roundabout’, waarin De la Mare in de vorm van
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noten om de gedichten heen praat. Een heerlijke grabbelton van weetjes en beschouwingen, waarvan sommige uitgroeien tot kleine essays. Naast toelichtingen
bij een woord of beeld en beschouwingen over het dichterlijk handwerk, vindt
men er verhalen van reizigers, ‘street cries’ waarmee kooplieden hun waren aanprijzen, een methode om elfen op te roepen en tientallen extra gedichten. Verschillende noten zijn gewijd aan de namen die aan dingen worden gegeven. Goede
namen raken onmiddellijk het zien, het horen (‘trombone’), de tastzin (‘slijmerig’) of de smaak (‘caramel’). Sterrennamen kunnen, van ‘Grote Beer’ tot ‘Aldebaran’, enkel sterrennamen zijn. Noem ze en je bent in hun wereld.
In de laatste noot wordt tussen neus en lippen nog even aangeduid wat met ‘de
andere wereld’ bedoeld wordt. Het is een toelichting bij de woorden ‘This is the
Key’, uit het laatste gedicht, een rijmpje dat begint met: ‘This is the Key of the
Kingdom: / In that Kingdom is a city; / In that city is a town; / In that town there is
a street’ enzovoort, tot we via een huis en een kamer bij een leeg bed belanden met
daarop ‘A basket of sweet ﬂowers’. De noot begint met een citaat van een zeventiende-eeuwse auteur die vertelt hoe olifanten van bloemen houden en zelfs de
randen van de krib (‘cratch’) waaruit zij eten met bloemen versieren als ze de kans
krijgen. Het woord ‘cratch’ leidt tot een volgend citaat waarin de betekenis ervan
wordt uitgelegd: het duidt een voederbak aan, ‘in het bijzonder die waarin onze
Heiland werd gelegd’. Het spelletje dat meestal ‘scratch-cradle’ wordt genoemd
(waarbij men met een stuk draad rond duim en vingers van beide handen ﬁguren
vormt, onder andere die van een kribbe) moet eigenlijk ‘cratch-cradle’ heten. Het
citaat eindigt met vier versregels over wat Jezus deed ‘from cratch to crosse, from
cradle to his tombe’. Als je dat allemaal op zou willen schrijven kon de wereld
de boeken niet bevatten. De la Mare meent dat Mr. Nahum die regels zelf wel geschreven kon hebben, en dat hij zeker ook van de bloemenminnende olifanten
zou hebben genoten. ‘Was die “Andere wereld” van hem toch nog een andere
mand met bloemen: het in formele schoonheid laten zien – met de voeten in de
aarde van deze wereld, en onder de bijstand van regen, dauw en zonneschijn – van
de verbeeldingen der mensen?’ vraagt hij dan.
De ‘formele schoonheid’ van poëzie is wat De la Mare zijn jonge lezers wilde
demonstreren: de kracht van woorden die zo in het gelid zijn gezet dat ze je mee-
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nemen naar een andere wereld. Van ‘King Cole’ tot de eenzaamheid van Christus,
het laat zich allemaal verbeelden en soms raakt verbeelding de diepste werkelijkheid. Werkelijkheid, want Mr. Nahum gelooft. De regels over wat Christus deed
van kribbe tot kruis, had hij zelf kunnen schrijven, meent De la Mare. Met deze
‘sleutel tot het koninkrijk’ in handen kun je weer vooraan in het boek beginnen.
Wat geldt voor de ‘formele schoonheid’ van het gedicht, geldt ook voor het boek
dat De la Mare componeerde. Gedichten van hemzelf nam hij er niet in op, maar

wordt. Het volgt daar op de nauwelijks gekerstende ‘Lyke-Wake Dirge’ en het
wordt gevolgd door seculiere dodenklachten. Als het nu de lezer is die de gedichten schept, beïnvloeden de gedichten ook elkaar in hem. In zijn gedachten voegen
zij zich tot één gedicht samen. Ook de afdelingen voegen zich aaneen. Samen
vormen zij het ene boek getiteld ‘de andere wereld’. Ik denk dat Mr. Nahum er
geen bezwaar tegen zou hebben gehad als we ook het boek als geheel als een met
bloemen versierde kribbe voor het Christuskind zouden zien – met olifanten en
King Cole eromheen en Grote Beer en Aldebaran erboven: t h e o t h e r w o r l d e
als een nieuw Jeruzalem dat de hele werkelijkheid omvat. Aan het eind van het
inleidende verhaal lijkt de wereld zelf zich te willen transformeren.
Wie zich door Come Hither laat verlokken komt in een wereld boven ruimte en
tijd, zoals je vanuit Mr. Nahums torenkamer alle kanten uit kunt kijken. ‘Vergeet
niet dat je – net als Nahum – zo oud bent als de heuvels die tijd besteden noch
verknoeien, maar er de eeuwen in doorbrengen alsof het licht of zonneschijn was’,
horen we Miss Taroone, de bewoonster van het geheimzinnige huis, tegen de
jonge Simon zeggen. Alleen God is ouder.

* Piet Gerbrandy, De gong & de rookberg. Intrigerende materie van H. H. ter Balkt en Jacques Hamelink,
Groningen 2011, komt via Aristoteles’ oorzakenleer tot een vergelijkbare opvatting over wat
een gedicht is: de tekst heeft de potentie een gedicht te worden, het wordt het pas door de intentie van de lezer (pag. 454 e.v.). In zijn boek lezende vroeg ik mij af of Ter Balkt ook tot de
lezers van Come Hither hoorde: op ‘Nahum’ volgt ‘Habakuk’ in de Bijbel, het pseudoniem
waarmee Ter Balkt begon, en de kraai ‘Corvus Corone’, de uitlegger in Ter Balkts noten, kan
ik niet horen noemen zonder aan Nahum Tarune herinnerd te worden (van wie het niet zeker is of hij niet eigenlijk Taroone heet).
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upon Some Gloomy Grave’, waarin op uiteenlopende manieren de dood verbeeld
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de gedichten die hij opnam zijn zo geordend dat ze je ook samen meenemen naar
een ‘andere wereld’. ‘He Is the Lonely Greatness’ staat in de afdeling ‘Like Stars
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Esther Magnis Mintijteer
Romanfragmenten, vertaald uit het Duits door Dingeman van Wijnen
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Esther Magnis (1980) publiceerde in 2012 haar roman Gott braucht dich nicht. Binnenkort
verschijnt daarvan een vertaling bij Van Wijnen, onder de titel Mintijteer.
In het eerste deel van deze roman kijkt de 24-jarige Esther terug op haar kindertijd tot
aan het overlijden van haar vader. In het tweede deel herziet zij haar houding tegenover God
en beschrijft ze de jaren met haar moeder en met haar hulpbehoevende grootmoeder die in
het gezin wordt opgenomen. Gebeurtenissen en overpeinzingen wisselen elkaar af. Hieronder fragmenten uit deel drie. Esther is inmiddels student en haar kijk op God ontwikkelt
zich verder.

*
De avondzon scheen door de gordijnen, en in de kastanje voor ons huis trillerde
een merel zijn dromerige onzingekwetter. De paasnacht in het bos was ongeveer
twee jaar geleden. Ik ging nog naar school. Ik woonde nog thuis bij mijn moeder
en mijn grootmoeder. Die avond zat ik bij het grote bed van oma, mijn hand door
de spijlen van het hek gestoken, het bedhek dat we elke avond omhoog deden,
zodat ze niet uit bed kon vallen. Ik kende inmiddels alweer alle oude kinderversjes uit mijn hoofd, omdat ik die nu al drie jaar lang elke avond zong. Vaak
zong ze met haar dunne stemmetje mee, haar tweede stem boven die van mij uit.
Dan leefde ze op. Voor de rest sliep ze meestal, brabbelde verwarde, rare dingen,
maar als je met haar zong, dan was ze er helemaal.
Ik hield, zoals elke avond, haar hand vast. Die zwabberde, zoals elke avond,
eerst heen en weer, en kwam dan na een tijdje tot rust. Ik zat er al bijna een uur,
had wat gezwegen, haar wat te drinken gegeven, gewacht tot haar gehoest na een
slok water weer tot rust was gekomen, weer een slok, weer hoesten, mond afgeveegd, gebit rechtgezet, mond weer afgeveegd.
Mijn blik zweefde voor de honderdste keer door de kamer. Het was de kinderkamer van Johannes. Met een kleine wastafel, een oud bed tegen de muur, het
bureau tegen het blauw-wit gestreepte behang. Oma’s ziekenhuisbed nam de
helft van de kamer in beslag. Op het kleine nachtkastje naast de kruk waar ik op
zat lagen het ontsmettingsmiddel, een inhaleerapparaat, een paar kleine groene
spuiten in plastic en een paar wegwerphandschoenen. Oma hoestte. Ik neuriede
een melodie, en begon vervolgens weer echt te zingen.
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‘Weet gij, hoeveel sterren kleven.’ Dat vond ze mooi. Dat zong ik elke avond
voor haar.
Ik kwam bij ‘aan die duizend duizendtallen, heeft de Heer een welgevallen, en
ook mij bemint Hij teer, en ook mij bemint Hij teer.’
En hoewel het een van de liederen was die ik elke dag voor haar zong, was het
deze avond anders.
Alsof er iets door de strofe heenschemerde. Iets wat ik leek te herkennen.

lichaam waren geﬁxeerd op een kleine gewaarwording die ik zelf nog helemaal
niet zag of kon plaatsen.
Het leek op het gevoel vlak voor de naam van een acteur waar je naar op zoek
was je eindelijk te binnen schiet. Hij ligt nog niet op je tong, maar hij zit ergens
achter in je hoofd – misschien helpt het als je je ogen even dichtdoet, je weet zeker
dat hij er zit, je ziet hem gewoon voor je, je zit ernaar te vissen, maar als je te
dichtbij komt schiet hij weer weg in het water, net zolang tot je hem te pakken
hebt.
Ik zong verder, nog steeds een beetje verstrooid door het gegraai in mijn
geheugen, door mijn plotselinge scherpe opmerkzaamheid, en hoewel oma al
bijna sliep, mummelde ze nog steeds mee. We kwamen weer bij het refrein: ‘Aan
die duizend duizendtallen, heeft de Heer een welgevallen, en ook mij bemint
Hij teer, en ook mij bemint Hij teer.’ – Mintijteer. Daar was het. Heel eenvoudig.
Mintijteer. Mijn hart sloeg een slag over, ik trok mijn hand tussen de spijlen
vandaan en sloeg hem voor mijn mond. Mijn gezicht gloeide. Dat was mijn
woord. Dat was mijn vergeten woord.
Dat ‘bemint Hij teer’ in het lied, dat kwam, zoals het door oma vermompeld
werd en terwijl ik met mijn gedachten ver weg was, zomaar ineens vanuit de verte
op me af, na achttien jaar, of hoe lang was het eigenlijk weggeweest? Als een punt
ver weg aan het eind van de straat. Waar was je nou, wil ik het toeroepen.
Ik was naar dat woord op zoek geweest. Toen ik een jaar of vijftien was had ik
mijn moeder gevraagd of ze zich iets kon herinneren, een naam misschien, ‘iets
met tijteer? Misschien uit een of ander lied?’ Maar mama wist niet wat ik bedoelde. Ik had ook Johannes en Stefﬁ ernaar gevraagd, maar die konden ook niks
bedenken.
Waar was je dan toch, wil ik roepen. Als een meisje dat zoek is op de kermis, en
ze kijkt naar haar jurk en draait in het rond en ze is nergens bang voor. Al die
jaren nergens aan gedacht. Waar zat je nou! Maar zij danst. Waar was je! En dan
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Opgewonden. Op een wonderlijke manier op scherp gezet zat ik ineens rechtop
naast het bed. Zoekend naar een aanknopingspunt. Vreemd. Mijn hersens en mijn
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Ik zong verder. Maar plotseling was ik klaarwakker.
‘Weet gij hoeveel mugjes dart’len, in de hete zonnegloed.’
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kijkt ze op. Herkent me. En glimlacht. Haar naam: Mintijteer.
Mijn oerwoord. Zoals honger, dorst, moe. Het was meer dan alleen maar ‘ik’.
En ‘ik’ is voor een kind al iets enorms. Iets wat volkomen waar is.
Ik had nooit begrepen dat het een uitdrukking was die uit meerdere woorden
bestond, ‘bemint Hij teer’, zo had ik het als kind nooit gehoord. Ik hoorde
‘mintijteer’, en dat was iets heel groots, het was zeer ernstig, maar ook lief, het was
majesteitelijk als de Alpen, maar veel vriendelijker. Het was er voor het slapen
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gaan, het was er in het donker, achter de gesloten oogleden, en ik kon niet verloren gaan, want het was er altijd en het zou op me wachten, hier maar ook daar.
En dat kwam nu allemaal zomaar weer boven. Als van die luchtbelletjes die zich
bij een plant onder water als een zilveren huid aan de stengel vasthechten, en
ineens laat er een los en die dwarrelt omhoog. Zo kwam dit mij plotseling
tegemoet. Ik deed mijn hand van mijn mond en legde hem op oma’s voorhoofd.
‘Thomen Evle,’ ﬂuisterde ik. Ze reageerde niet. Zo noemde ik haar altijd,
Thomen Evle, omdat ze als kind zo werd genoemd. Ik boog mij over haar heen,
streek over haar witte haar. ‘Thomen Evle, ik heb mijn woord teruggevonden.’
Ze reageerde niet.
‘Mintijteer,’ zei ik in haar oor. Ze sliep.
Ik liep de trap af naar de keuken, deed het licht aan en ging op de hoekbank bij
de tafel zitten. Mintijteer, dat was net als toen die keer bij de zee, toen ik op de
warme stenen zat – voor God. Als iemand mij toen als kind gevraagd had ‘Wat is
Mintijteer?’ dan zou ik gezegd hebben: ‘Mintijteer is nu.’
Buiten was het inmiddels donker geworden. De merel was gestopt met
schetteren. Ik stak een peuk op en ik merkte: het trekt voorbij. Ik had het op een
bord moeten schrijven en hoog in de lucht moeten houden. Niet gedaan. Ik trok
aan mijn sigaret, hoorde de gloed knisperen. Mijn spiegelbeeld in het raam: vaag
gezicht, elleboog op tafel, omgeknikte pols, en de kleine, omhoog kringelende
rookkolom van de sigaret. Toen was Mintijteer voorbij.

*
Op een morgen, een paar dagen later, de zwarte takken van de bomen als scherpe
silhouetten tegen de hemel afgetekend – daar zag ik in de tuin een ree. Hij veegde
zachtjes met zijn snuit door een bloembed, snuffelde aan de bloemen en stond in
de schemering ongestoord te eten. Ik verwachtte dat hij toen ik de terrasdeuren
opendeed meteen zou wegspringen. Maar hij hief slechts zijn kop en keek me aan.
Door de kronen van de hoge bomen, door de logge dikke takken ruiste de
wind.
Ik stapte het terras op. De ree wendde zich af en begon weer te grazen. Ik
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klapte in mijn handen om hem weg te jagen. Hij trilde kort, de schrik trok door
zijn slanke lijfje, maar hij bleef staan.
‘Hé,’ riep ik, ‘rot op!’ en ik smeet de terrasdeur dicht. Het dier boog even heel
licht door zijn benen en sprong – een, twee sprongen, toen zette hij zijn elegante
gang weer in, en terwijl hij nog een paar passen deed keek hij alweer om, als had
hij zich vergist. In mij. Alsof hij niet helemaal zeker was of ik er wel was.
En ik geloof dat dat het moment was waarop ik mijn ik in handen kreeg.

Niet volkomen te doorgronden maar ook niet geheel en al gebonden. Geen
idee waarin mijn vrijheid lag, maar op een of andere manier dook ik op.
De ree had zich weer over het gazon gebogen en at verder.
Misschien kunnen mensen van wie de wereld ineengestort is het beter
navoelen. Het witte niets om je heen is zo beangstigend als je jezelf erin verliest.
Maar wat ik toen plotseling begreep, waar ik mij aan vasthield, dat was dat dat
witte door mij werd gezien. Daar had het mijn ogen voor nodig. Niets ziet niets.
‘Hé,’ riep ik nog harder. De ree reageerde niet. Ik pakte een van de aangevreten
tennisballen die onze hond altijd naar het terras bracht en smeet die uit alle
macht richting het beest. De bal plofte ergens voor de ree neer.
Al die jaren na papa’s dood, waarin ik er elke dag meer van uitging dat er geen
waarheid bestond, had ik niet opgemerkt hoe dat ene zinnetje opzwol en zich dik
maakte, hijgend en zwetend blufte en pronkte, grommend om zich heen keek,
terwijl hij alle andere zinnen vernielde, alle mensen, mijzelf, elk inzicht, elk vermoeden kleineerde, en daarbij zelf niet één keer in de spiegel keek om in te zien
dat het zelf net zo goed onder dat dogma viel. Als er geen waarheid bestaat, dan is
het ook niet waar dat er geen waarheid bestaat. Maar ik besta! Dat weet ik, en ‘ik’
pakte nog een bal en mikte gericht op de snuit van het dier. Ik miste, maar het
beest sprong niettemin opzij, danste zonder enige paniek de tuin door en
verdween toen achteraan, daar waar het bos begint, tussen de dennenbomen. Ik
zweette.
‘Wie ben jij?’
‘Esther.’
‘O ja?’
‘Ja.’
‘En wat mag dat betekenen?’
‘Dat betekent: sodemieter op!’

|

Ik.
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‘Ik’ – ergens tussen de schizofrene beelden die ik van het menszijn gevormd
had.
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*
Mintijteer was een geschenk. Die morgen met die ree, vier jaar na mijn breuk met
God, heb ik ernaar gegrepen, en ik denk dat daar het begin van mijn nieuwe
geloof lag.
Want wie weer ‘ik’ gaat zeggen, die betreedt daarmee, of hij wil of niet, of hij
het gelooft of niet, de onzichtbare wereld. Die doelt niet alleen op zijn d n a , niet
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alleen op de manier waarop hij als kind gevormd is, niet alleen op de glimlach, de
ogen, de huid, maar op wat daarachter ligt, wat bemind kan worden, wat zich laat
gelden of zich verstopt, wat je slechts vermoeden kunt. Die doelt op dat beetje
vrijheid dat de mens misschien heeft, en dat ons verwaardigt een naam te dragen
en geen nummer.
Wie weer ‘ik’ gaat zeggen, die heeft de onzichtbare wereld al betreden. Want
wij hebben geen bewijzen voor onszelf. We gaan er allemaal heimelijk en stilletjes
van uit dat we er inderdaad zijn. Met betrekking tot dat niet te bewijzen geheim
van onze existentie spreken we zelfs van een waarde. Zien kunnen we die niet.
Het is een aanname. Een geloof.
En zalig degenen die dat geheimenis onuitgesproken bezitten, zonder zich
ervan bewust te zijn, die het gewoon hebben ook al hangen ze misschien in
studentencafés of bij talkshows rond en beweren ze daar het tegendeel. Ze
koketteren met hun existentie en zeggen: ‘Het is allemaal maar schijn – er bestaat
geen werkelijkheid,’ of ze weten over zichzelf niet meer te zeggen dan dat ze
enkel maar materie zijn die zichzelf weerspiegelt.
Dan zijn we bewegende gestalten, ruisende dromen, kitscherige plaatjes en
goedverzorgd vlees met een broek aan.
Ik ben niet boos op hen die zoiets zeggen, maar ik haat de geest die erachter
schuilgaat. Omdat ik het schurende geluid en het krassen niet kan vergeten, omdat ik mevrouw Klikspaan ken, die de werkelijkheid onder je vandaan vreet. Ik
ruik die dingen, ik voel het gewoon, en ik word misselijk van een samenleving die
zijn kinderen koste wat kost een zelfbewustzijn wil bijbrengen, alleen maar om
ze dat later weer af te pakken. Zelf? Ziel? Wat is dat? Hebben we niet. Ik heb dat
drie jaar lang geleefd. Niet gezegd. Niet als theorie verkondigd, maar geleefd, en
ik ben blij dat ik niet in het gekkenhuis geëindigd ben.
Nou goed. Ik had ‘ik’ gezegd.
En toen zei ik jij. En ik zei ‘mijn moeder’, ‘mijn zus’ en ‘mijn broer’.
En ik zei: ‘Papa was lief.’ En om mij heen woedde het nog: ‘Lief bestaat niet!
Lief is relatief, lief is wat je van je ouders meegekregen hebt. Daar kun je helemaal
geen ware uitspraken over doen in dit leven, waarheid bestaat niet! En dus bestaat
lief ook niet...’ Maar ik viel daar niet meer van om.
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Dat ik van papa gehouden heb, moet ik je dat bewijzen? Dat het een lieve vader
was, bewijzen? Dat mijn moeder lief is en mijn zus, mijn grootmoeder en mijn
broer?
En waar zou ik dan moeten beginnen? Tussen hun ogen? Op de plek net boven
hun voorhoofd? Moet ik een lijn trekken tussen het witte haar van mijn grootmoeder, nog witter door het witte zonlicht, en het takje dat uit het boeket naast
haar rolstoel steekt en in de wind heen en weer beweegt, en dan een boog maken

datzelfde moment begreep, verliefd op was? Had ik toen een vochtige doek over
zijn gezicht moeten leggen, de kleur erin moeten laten trekken en die dan moeten
bewaren? Ik weet niet hoe ik dat allemaal zou moeten berekenen. Ik heb geen
fotocursus gedaan om het vast te leggen, en ik weet ook niet in welke la ik het
allemaal zou moeten bewaren, ik heb geen duimstok en geen meetlint en niks om
deze werkelijkheid op te meten, en zelfs niet de taal waarin ik het kan weergeven.
Mijn moeder was lief, mijn zus ook, mijn broer ook.
En zij zijn werkelijk. Net als ik. In hen is iets wat zij zelf zijn, een klein, vrij
moment dat pas echt hun werkelijkheid uitmaakt, en daar ongeveer zie ik hen, en
ja, het treft mij als een pure verschijning als ik hun schoonheid op zie lichten, een
verschijning met een kracht en een waarheidsgehalte die mij oneindig sterker
toeschijnen dan een rots.
En wanneer jij dan roept: ‘Waarheid bestaat niet,’ bewijs mij dan de waarheid
van die zin, en als je dat niet kunt, ga dan naar de graven en ga daar maar de
lichamen ontleden die daadwerkelijk dood zijn, maar niet mijn geest. En niet die
van mijn land. Want je zult, ook al kwaakt de helft van de mensen je die zin na,
toch nauwelijks iemand vinden die werkelijk gelooft dat alles wat hij zegt
eigenlijk niet waar is. En je zult er niet veel vinden die eraan vasthouden dat
waarheid relatief is als het erom gaat of je je kinderen mag folteren of misbruiken
of opvreten. Ze zullen relatief duidelijk, ze zullen behoorlijk stellig van mening
zijn de waarheid te spreken als ze zeggen dat dat een misdaad is. Ze zullen meteen
het woord ‘slecht’ gebruiken en verklaren dat dat alle culturen en geloven, alle
tijden en meningen overstijgt.
Ik weet niet zoveel. Ik weet niet wat goed en wat slecht is. Ik heb vermoedens,
niet de waarheid. Maar ik geloof wel dat die er is. Hierboven. Daarachter. Dat je
die aan kunt raken. Ik geloof dat er een zijn van de dingen is – dat de werkelijkheid
bestaat en daarom ook de waarheid van de wereld.
Daar zijn de mensen naar op zoek. Er worden liederen over haar gezongen,
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En had ik het rood in het gezicht van mijn broer er met een doek af moeten
deppen, toen hij de naam van het Perzische meisje noemde waar hij, zoals ik op
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richting haar kleine voeten in de bonten pantoffeltjes, die meewippen op het
ritme van de melodie die mijn moeder net aan het zingen is?
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en in de kranten schrijven de journalisten elke dag aan haar voort, en natuurkundigen rekenen haar tegemoet, en soms wordt ze aangeraakt en soms in een
paar dichtregels samengeperst, en soms is zij totaal afwezig, en soms komt ze mee
in iets wat gemaakt wordt. Misschien in een stuk van Brahms, en weer weet je niet
waar je moet zijn om het vast te pakken. Tussen de regels? Tussen de sleutel en
de eerste maat? Moet je aan de vlaggetjes van de achtste noten trekken, of moet je
juist je vuist in de schallende hoorns steken of de woorden uit je hoofd leren en

|
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elke dag weer opzeggen?
Ik heb de waarheid niet, maar ik geloof dat die wel bestaat, en iedereen gelooft
dat, anders zouden we niet durven zeggen dat er een betere wereld nodig is. We
zouden niet durven zeggen dat iets niet eerlijk is, als we niet geloofden dat er
waarheid bestaat.
En ook als ik hier in mijn kamer zit en niets doe, als ik geen vin verroer en
niemand er iets over vertel – dan geloof ik nog dat de waarheid over dit ogenblik
bestaat. Niet in onze eigen geest, maar ergens. Waarheid blijft waar. Dat is haar
wezen. Zij is altijd absoluut. Ver boven ons denken verheven. Ze heeft onze
instemming niet nodig, want ze is waar, ze is er, en eeuwig. Voor ons. Na ons.
Zonder ons.
Dit alles bedenk ik, ook al heb ik het vast allemaal al wel eens ergens gehoord,
ook al heb ik in mijn ﬁlosoﬁeboeken over de waarheid gelezen, ik denk het nu
voor de eerste keer zelf. Ik zit op mijn zolderkamer en ik heb de systeemkaartjes
met eindexamenstof in mijn hand en ik laat ze steeds weer zakken. De wind
blaast in de schoorsteen, er komt een gedachte op, een vlieg op het raam, de
gedachte verdwijnt weer, een auto in de verte, stilte. Nog een gedachte, en verder
zwijgen, even onderbroken, weer een idee, nog maar weer zwijgen, en de stilte
vult de ruimte om je heen, en ten slotte: geruis.
Waarheid.
Is God.
Mama roept van beneden: ‘Eten!’
Waarheid is God.
Ik lig met mijn gezicht voorover op mijn bureaublad.
‘Waar blijf je, het eten wordt koud.’
‘Waarheid,’ ﬂuister ik tegen het hout van het bureau, ‘is God.’
‘Esther!’
‘Scheisse.’
Ik kan niet opstaan. Ik kan niet antwoorden.
‘Esther...!’
Waarheid is God. Dat is helderder dan dit hout tegen mijn gezicht. Zo glashelder, ik zou kunnen vertellen van de stap van de oever het water in, het was
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ijskoud, en je kon de grond zien en de witte kiezels, met de doorzichtige kleine,
grijze vissen, die alle kanten op stoven toen ik met mijn voet bijna de grond
raakte. Zo helder, ik zag mijn spiegelbeeld niet eens in het water omdat het zo
doorzichtig was, omdat bijna niets erop brak, en ik kon met mijn tenen de
steentjes vastpakken, daar op de grond – zo helder en daarboven de hemel en daar
de zon en de schaduw van een spar in het meer. Ik ben die berg toch opgeklommen, ik was toch daarboven! Wind. Schelpen, of jade, wat moet je zeggen, welke

Ik til mijn hoofd op van het bureau en staar voor me uit. Waarheid is God. Meer
was er niet, en dat was alles. En dat was voor altijd. Het was er al voor mijzelf,
voor papa, voor er mensen waren, voor de eerste gedachte, en het was al waarheid
omdat ze van God kwam, en ze zou er blijven, omdat het waarheid is. Na ons en
zonder ons.
Ik hang nog steeds boven het bureaublad. En dan sta ik toch op en daal de trap
af, naar de overloop, nog een trap, naar de keuken. Mama en oma aan tafel. Ik ga
naast oma zitten. Mama schuift het bord naar me toe. ‘Doe jij de rest?’ Ze haalt
wat drinken, ik pak oma’s vork en begin, in gedachten verzonken, de saus door
het vlees te roeren, maak een kledderig hoopje, schuif de vork eronder en balanceer het richting haar mond.
‘Waar is het?’ vraagt oma.
‘Hier.’ Ik schuif het eten in haar mond.
‘Deze kant?’
‘Nee. Ik zit hier.’
Ze draait haar gezicht naar me toe en kijkt met haar doffe grijswitte ogen glad
langs me heen. Kauwt. Stopt weer even.
‘Hmm, lekker.’
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heilig zijn.
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namen geven we er allemaal aan. Hoepel op met je begrippen, als ze niet meer

LITER 80 (binnenw)_Opmaak 1 07-12-15 14:04 Pagina 48

Benno Barnard Het geslepen potlood
Poëziedagboek [4] *
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Een dag in april
Het Amerikaanse poëzietijdschrift Plume vraagt mij om een korte tekst over de
vraag waarom ik gedichten schrijf, of liever gezegd, waarom ik gedichten ben blijven schrijven. Boeiende kwestie, net wat u zegt. Welke zachtmoedige waanzin
drijft de post-puber ertoe een metafoor te kneden, een rijm te ijken, een liedje te
neuriën... al die superieure ﬂauwekul?
Ik zoek naar een marmeren maxime, een slijpsteen, iets hards en onontkoombaars: een definitie.
Ik schrijf:
‘Why do I cling to form, in life, in poetry? In my circle of friends I’m the apologist of marriage, using the most heroic moral arguments. But the truth is that I
would be afraid that without a wedding band and a common tax return Joy would
disappear. I am an advocate of freedom but an enemy of noncommittal relations.
On top of that there is my sense of hierarchy, which extends to my vocabulary:
the nuptial bed is superior to the bed, the wife to the girlfriend, getting married
to shacking up, and seducing Joy to gallivanting... (and laughing about all this
to taking it too seriously).
Form is life, my life. It’s what I hold on to.
Which is why I have continued to write poetry past the age of wunderkind.’
Ha! Staat u mij toe dat ik pronk met mijn Engels!
’s Avonds
Die schat van een Daniel Lawless, de hoofdredacteur, is verrukt van dit staaltje
van verwaand exhibitonisme.
Begin april
Sterke nieuwe bundel van Luuk Gruwez, De eindelozen. Het gedicht ‘De eindeloze’
begint aldus:
Stel je hier een geliefde en ginds een slagveld voor. Het gaat naar
middernacht en de kanonnen zwijgen. Terwijl dat lief maar hijgen
blijft in het holst van haar bed. En het is, bijvoorbeeld, negentienveertien.
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Leest u het zelf maar. Jezus. Maar ik mag niet vloeken van mijn dooie moeder.
Twee dagen later
Presentatie van Wiel Kusters’ bundel Hohner in boekhandel De Tribune te Maastricht. Christopher vergezelt me en steekt zijn zestienjarige neus in boeken over
geschiedenis en politiek. Een biograﬁe van vader Bush interesseert hem – die godvruchtige Potus was al afgegaan toen mijn zoon geboren werd. Nu bladert hij in

muren rondgedragen. Hij laat zich weer naar terra ﬁrma zakken en leest voor:
Wij zaten rond jouw kist, gelaten maar zonder
gezicht, verzonken in ieder
gedicht dat van jou gelezen werd.
De eerste strofe van ‘Uitvaart van Gerrit Kouwenaar’. En een ondraaglijke gedachte stort zich op me: ieder gedicht dat door iemand anders dan zijn maker wordt
gelezen is een postuum gedicht.
Christopher zit naast me en kijkt neutraal voor zich uit. Hij vindt gedichten
‘wel mooi’; hij moet er op zijn Frans-Engelse internationale school heel wat lezen:
Baudelaire is saaie onzin, Shakespeare is lekker citeerbaar, vooral over politiek.
Poëzie ontroert hem niet: hij is net als Joy niet echt ontvankelijk voor die mysteriecultus. (In Chartwell, het huis van Churchill, keek hij samen met mij naar een
ﬁlmpje dat ik me nog uit januari 1965 van een ﬂakkerende televisie herinnerde:
de begrafenis van Churchill. Het liet me niet onberoerd, wat niet zo vreemd was.
Maar stel u voor, ook de ogen van mijn puber glansden.)
Nog een dag in april
Op de website van het steil-linkse tijdschrift mo las ik een apologie van de dichtkunst door Geert van Istendael die me wel beviel. Zoals gebruikelijk lanceerde hij
een aanval op de waanwijsheid van het grove kapitalisme; zijn borstwering was de
nutteloosheid der dichtkunst; hij eindigde zijn betoog met deze woorden:
Wij, dichters, zijn klein grut. Wij, dichters, produceren een haast onhoorbaar
gebazel. Wij zijn een frivole tegenstem. Maar zolang wij behekst worden door
onze stiel, zolang wij tegen beter weten in dingen blijven schrijven als ‘je est
un autre’ (Rimbaud) of dat boven de blauwe hemel een zwarte regenboog zal
staan (García Lorca) of over ‘een schemer van scepters, van diademen / Van
Mechelse kant en rinkelend zilver’ (Rodenko), zolang wij woorden blijven
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Maar dan wordt Wiel op een geestelijk schild geheven en tussen de boeken-
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Churchill...
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zeven als goud, zolang de onrust ons voortjaagt tot het gedicht de volmaakte
staat van genade heeft bereikt, zolang wij met de hazen dansen onder de manestralen (Leopardi), zolang zal onze stem, hoe licht ook, voor het polyfone koor
der ketters onmisbaar zijn en dat koor zélf is onmisbaar. Want wanneer zij
die op de troon van de macht zitten, verkondigen dat hun afgod de enige ware
is, staat of valt de beschaving met tegenspraak, met een alternatief, dit wil
vandaag zeggen, met ketterij.

|
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Een Thomas Münster, die Geert. Van weinig mensen heb ik zoveel geleerd. Maar
zodra de tegenspraak het voor het zeggen heeft, zoals op de website van mo, eis ik
wel het recht op tegenspraak.
13 april
Günter Grass dood. Als ik romans las, vond ik hem vast een groot romanschrijver.
Met zijn gedicht over Israël – o, o, o, wat een slecht land is me dat, ze hebben
atoomwapens en willen iedereen doodmaken – demonstreerde hij maar weer eens
dat menig groot schrijver een politiek warhoofd is.
Eind april
Een Frans tijdschrift vroeg aan Samuel Beckett om een antwoord op de vraag
‘Wozu Dichter in dürftiger Zeit?’ Die thematische vraag komt voort uit deze
regels van Hölderlin, te vinden in ‘Brot und Wein’:
[...] Indessen dünket mir öfters
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein,
So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen,
Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit?
Beckett schreef terug: ‘Cher monsieur, Wozu? Je n’en ai pas la moindre idée.
Pardonnez-moi.’
Iets analoogs ben ik geneigd te antwoorden op de vraag naar het waarom van
dit dagboek. Dat de tijden duister zijn, zoveel is zeker... maar waartoe dient dit
gepieker? Ik zou het niet weten, geachte heer.
En toch dient het. Als ik nu iets ijveriger ben dan Beckett en een beetje op die
vraag blijf kauwen, bedenk ik dat het fundamenteel de verhouding tussen literatuur en religie ter discussie stelt. Het dient dus om te beginnen het onmodieuze
(dat altijd actueel is).
Ik beloof u hier verder over te blijven piekeren.
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Tegen de schemering
Nu doemt Ad den Besten op, een schim van zichzelf. Door Hölderlin moet ik aan
hem denken, want hij heeft het volledige dichtwerk vertaald. ‘Oom Ad’. Onlangs
overleden: ik kreeg een kaart via mijn zus. Hij was 92 en had geen idee meer waarom hij op aarde was, misschien zelfs nauwelijks dat hij dat was. Mijn zus was een
van zijn verzorgers in het tehuis voor diep-demente bejaarden waar zij werkt.
Tussen die vegetatie wiegde hij een beetje in de wind.

Straks als ik van de hoogten kom,
zal het ditzelfde landschap zijn:
de holle wegen naar de Rijn,
vee gaat in wei en wolken om...
Hij was goed bevriend met mijn vader, al takelde die vriendschap eerder af dan Ad
zelf. Ik ken de details niet, maar weet wel dat mijn vader in de knoop zat met het
troebele oorlogsverleden van Ad, wiens vader als burgemeester van Apeldoorn
had gecollaboreerd en die zelf als jongeman blijkbaar ook niet geheel... maar wat
weten wij van onze medemensen, wat snappen wij van de motieven in die wandelende raadsels.
Hij mankeerde nooit op mijn vaders verjaardag; toen ik de jaren des onderscheids naderde, knoopte ik op zo’n augustusdag – zon, taartjes, bier, sherry voor
de dames, tegen de avond toenemend gelach – wel eens een praatje met hem aan,
puttend uit mijn beperkte kennis van de Duitse poëzie. Ik zie zijn glimlach en
zijn zwarte haardos, waarin de scheiding leek aangebracht met een voorzichtige
degenhouw. Aardig. Oom Ad was aardig. Ja, verdomd, dat was een aardige kerel.
Een meidag: zon
Tegen elven meld ik me aan, zenuwachtig, ongeïnspireerd.
‘Waarom ben je toch altijd te laat?’ snauwt Über-Ich, zelf chronisch uit zijn
humeur.
‘Ik zat hier gisteravond anders wel overuren te maken,’ zeg ik moe.
‘En waar is Es?’
‘Die was niet uit bed te krijgen.’
Maar zonder Es kunnen we niet beginnen, dus het heeft nog heel wat voeten in
de aarde voor we mijn eerste zin van de dag aan het papier kunnen toevertrouwen.

|

der strofen uit een gedicht van hem, ‘Veerhuis’:
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De kaart was een toonbeeld van verﬁjnde beschaving, met een zwart-witfoto
van Ad die aan een bosrand over een weiland uit naar iets Hollands staart; daaron-
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Die eerste zin luidt: ‘Wij houden niet van stakers’ (dit in antwoord op de vraag
van een weekblad over stakingsrecht). De tweede: ‘In de socioeconomische zin van
het woord kunnen wij zelf ook niet staken: dan waren we onze eigen beurzensnijder.’
Meent u dat wij rechts zijn? Maar er ontbloeide applaus op onze zes handpalmen toen een rekkenvuller van Albert Heijn zijn narcistische baas op de aandeelhoudersvergadering om een redelijk minimumloon vroeg!
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Meer mei, meer zon
Een Londense antiquaar biedt in zijn nieuwe catalogus een eerste druk van Eliots
The Cocktail Party aan, door Graham Greene geschonken aan Norman Douglas.
Maar niet de handtekening van Greene is het interessantste (overigens een romancier die ik hoogacht); dat is de toegevoegde opmerking van Douglas: ‘British literature is suffering from sleeping sickness owing to the T. S. E.T. S. E. ﬂy’ (trouwhartig legt de antiquaar uit dat dit ‘a play on Eliot’s initials and the ﬂy which
causes sleeping sickness’ is).
Haha! Hahahahaha! Weg met die ouwehoer van een Tom, met zijn onuitstaanbare geneuzel over de modernistische plichtenleer, zijn valse verwijdering van het
ik uit het gedicht (want The Waste Land gaat over zijn huwelijk, weten we van Paul
Claes), zijn hypocriete gedrag jegens vrouwen, het koudvuur van zijn formalistische anglokatholicisme! Ik ontken ten stelligste iedere gelijkenis tussen hem en
mij!
£ 2,250 voor dat boekje. Ik zal het kopen om me dagelijks te herinneren aan de
waardeloosheid van die vlieg.
Dezelfde dag, inmiddels regent het
Nog een catalogus. The Kasîdah of Hâjî Abdû el-Yezdî van de ontdekkingsreiziger,
vertaler en Britse excentriekeling Richard Burton (1821-1890), die dit lange stroﬁsche gedicht vertaald zou hebben uit het Perzisch, maar het waarschijnlijk zelf geschreven heeft, ter verspreiding van het Soeﬁgeloof. Er staat een illustratie bij van
het opengeslagen boek (een luxe-editie uit 1931), waarop drie kwatrijnen te lezen
zijn – en het derde is verbluffend:
That gentle Moon, the lesser light,
The Lover’s lamp, the Swain’s delight,
A ruined world, a globe burnt out,
A corpse upon the road of night.
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Weinig Victoriaanse dichters bij wie je zulke geweldige beelden aantreft: gelieve
op te merken, o lezer die geneigd bent niet te lezen maar met uw ogen te scannen,
dat ‘Swain’ (boerenjongen of ‘vrijer’) als het ware het mindere licht van het woord
‘Lover’ vormt; en dat de vergelijking van de dode maan met een bleek lijk, op
zichzelf al verbazingwekkend genoeg, het logo van de islam bespot, die het soeﬁsme immers altijd als een heterodoxie heeft beschouwd en het daarbij zelden
‘gentle’ heeft behandeld.

elftal nog vijf minuten voetbal resteren in de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Canada. Ik tol de trap af en zet de tv aan – precies op dat moment
komt Tessel Middag het veld op als invalster. Deze voetbalster is de dochter van
Guus Middag, poëziecriticus.
Moge Christopher profvoetballer worden! Hij heeft er het talent voor en dichten levert niks op – enige compensatie in de volgende generatie zou ik erg waarderen, o Fatum.
Zondag 14 juni
Het is niet zo dat ik perse in een kerk moet zitten op zondagmorgen, dat zou de
vrije wil lelijk ondermijnen.
Maar ik bemin het ritueel en tot het ritueel behoort de regelmaat, alsmede de
emotionele noodzaak om mijn lege handen uit te steken naar een vaderﬁguur en
iets te krijgen, net als de blonde vrouw en de blonde jongen naast me. Soms is de
man die de vader belichaamt een Nigeriaan van een jaar of veertig en hooguit 1 m.
60 lang; hij heet Augustine en ik spreek hem met ‘Father’ aan, wat helemaal
prachtig is zoals u wel zult begrijpen.
Dit alles terzijde, hoewel het het centrum is.
Vanochtend is mijn kerk de Marché de la Poésie in Parijs. Zomerbenaderend weer.
Duiven. Parijzenaars, maar vooral duiven. Er staan tientallen stalletjes op de Place
J’ai-Oublié-le-Nom, bemand door hun uitgever, gewoonlijk een smoezelige middelbare man, naast wie een verlepte vrouw kruidenthee zit te drinken, al reanimeren een paar gerontoﬁele meisjes de levensgeesten van een paar gelukkige ouwe
bokken. Veel gepraat – veel duiven maar tienduizend keer zoveel woorden vliegen
in het rond (of slagen er niet in zich van de grond te verheffen). Godsallemachtig,
wat kunnen die Galliërs toch... maar daar zie ik Luuk Gruwez, die deelneemt aan
een panelgesprek en een zin uitspreekt die perfect bij mijn gemoedstoestand past:
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7 juni
Om 4 uur 40 word ik wakker en realiseer me dat er voor het Nederlands vrouwen-
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Nou ja, misschien zou Burton stomverbaasd zijn als hij dit las. Maakt niet uit.
Grootse poëzie zet nu eenmaal aan tot grootse interpretaties.
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‘Je déteste la poésie parce que j’en ai trop besoin’.
Ik ben hier omdat een nummer van het poëzietijdschrift Inuits dans la jungle
wordt voorgesteld, nummer 6 van het jaar 2015, met daarin ‘Dix poètes néerlandais autour de Martinus Nijhoff ’: Rob Anker, Huub Beurskens, Eva Gerlach,
Guillaume van der Graft, Hester Knibbe, Willem Jan Otten, Hans Tentije, Willem
van Toorn en de man die mijn naam rondzeult. Dezen zijn uitverkoren door de
beste Franse vertaler die ik ken, Daniel Cunin, een ﬁlmsterachtige kerel met een
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absoluut gehoor voor poëzie. De onnavolgbare Paul Claes heeft voor deze bloemlezing Awater vertaald.
Ik zit er op een terras in te bladeren. Uitstekende kofﬁe. De opmonterende gedachte dat ik erin sta. Pompom. Babbelende Fransen. Zon. Duiven.
’s Avonds (weer thuis)
Rob Anker schreef me naar aanleiding van het nummer deze gedenkwaardige
woorden: ‘Mooi dat Awater in het Frans vertaald is, of bestond er al een vertaling?
Een internationaal meesterwerk dat wat mij betreft The Waste Land, om iets verwants te noemen, ruimschoots overtreft. Geen dorre verzinsels waar je een bijsluiter voor nodig hebt (maar niet die van de dichter zelf ) maar echt leven.’
Een uur later
Pennewip kijkt nooit werkeloos toe en mompelt, terwijl hij zich op de sokkel van
zijn pedanterie vooroverbuigt: ‘Tuttut, barst Awater soms niet van de citaten?’
Inderdaad. Maar het verhoudt zich tot The Waste Land als de Radetzkymars tot
De man zonder eigenschappen.

* Deel 1 en 2 van Benno Barnards poëziedagboek verschenen op leesliter.nl. Deel 3 stond in
Liter 79.
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Bert van Weenen Een ander afscheid
Ceremoniële kwatrijnen, 2013-2015 [een selectie]

Op vrijdag 2 augustus 2013 overleed mijn vader op 81-jarige leeftijd, en diezelfde
dag noteerde ik het eerste kwatrijn van ‘Een ander afscheid’. De twee jaren daarna
groeiden deze regels uit tot een serie van ruim tweehonderd kwatrijnen, waaruit
hier geselecteerd is.
Als mijn vader daarboven door een engel opmerkzaam wordt gemaakt op dit
nummer van Liter – stel dat dat kan – dan mag hij deze vijfentwintig kwatrijnen
beschouwen als een uitgestelde begrafenisrede. Zijn geloof leeft, al dan niet
vertekend, in mij voort.

*
na de val
Vandaag dan eindelijk gestopt met roken.
De oude kruik is met een klap gebroken.
Men ruimt de scherven op. Er is geen vat
meer voor de ziel. Slechts as en knoken.

folklore
Je vader ligt nu in de koude grond.
Als Jezus wederkwam, zou hij terstond
verrijzen uit zijn pikdonkere kist,
ﬁer als een jonge god en kerngezond.

|

Pet Shop Boys
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In my hopes paradise is real.
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predestinatie
Er is niks harder dan een vaderhart.
De laatste dagen was hij erg verward
en sprak hij honderduit. Maar niet met jou.
Domweg verloren, al vanaf de start.
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emballage
Je vader wilde graag een t r i p l e x k i s t .
Hij schreef het op met hoofdletters. Beslist,
met nog een dikke streep eronder. Laatste
opleving toen hij zich al veilig wist.

jeruzalem
‘Ontbonden en met Christus zijn!’ Ja, dat
leek zoveel beter dan een aardse schat
die hooguit iets van tijdelijk vermaak geeft.
Nu sloft Pa’s geest blij door de hemelstad.

in stilte
Je houdt je op de been met de twee p’s:
poëzie en paracetamol. Je leest
gedichten, ’s nachts, drinkt een glas bitter water.
En ondertussen viert men boven feest.

nachtbraker
Verdomd, je vader zit weer op de bank.
Dood in het donker maar nog zonder stank.
Hoe komt hij daar? Hoe krijg je hem daar weg?
Oplossing één: met liters sterke drank.
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zo gaat dat dan
Je vader koos voor God. Die van het kruis.
Hij voelde zich op Golgotha pas thuis
na maanden lijden: kanker (long en nier).
Jij hoeft, logisch gevolg, geen kruis in huis.

van je sigaar waarmee de kamer
zich vult? Kent God dit fantoom ook?

vrede
Pa rust nu in één graf met moeder.
‘O, Heere Jezus, kom met spoed!’ Er
prijkt zelfs een stapel witte bloemen.
De plek is stil. Ontbinding woedt er.

steekspel
Je vader las de Bijbel en jij leest
het etiket op elke fles. De meest
prangende vraag keert hoe dan ook steeds terug:
waar waren jullie zonder God geweest?

lijkschouw
Je hebt iets opgegraven en het stinkt.
Gelukkig is het donker. Het is link,
dit illegaal gegraaf. Snel weg. O, kijk
hoe het zwarte lijk terug de kuil in zinkt.
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Demoon. Gestalte. Ranzig spook.
Wat zie je in de grijze rook
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de sigaar
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testament
Hij wachtte jaren, jaren op zijn dood.
Routinematig, dagelijks. Levensgroot
stond het woord d o o d thuis op de muur geschreven.
‘Want Adam deed wat de h e e r e God verbood.’
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no more mr. nice guy
Hoe kun je volhouden dat je nog leeft
als je, verhard, om niemand iets meer geeft?
Flikker toch op! Laat alles maar creperen!
Wat was je vroeger netjes en beleefd.

neurose
Lang opgesloten in een inktzwart kot
en alles leidt je naar het eindrijm God.
Je kunt niet aan de godsdienstwaan ontkomen.
Stuur je Hem weg, je gaat ﬁnaal kapot.

bloedtest
Je steekt een mes diep in je linkerzij.
Er komt geen water uit maar bloed, dus jij
bent niet zo dood als Jezus aan het kruis.
Je leeft nog! Allemachtig! Arme jij.

bij vader op bezoek
Is ’t stil genoeg, hoor je de wormen knagen.
Tien jaar de tijd. Ga ze niet overvragen.
Het duurt nu eenmaal lang voor het lijk verdwijnt.
In dit geval nog zo’n 3.000 dagen.
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worsteling
Je bent een Jakob die een engel tegenkwam toen hij doolde langs vergeten wegen
en vastliep bij een stille doodsrivier.
Je heup! En nu wat moeite met bewegen.

om nog één keertje met z’n zoon te spreken.
‘Want weet je, God, die jongen mist me zo.’

delirium
Zit je alweer, door pijn en drank beneveld,
te trillen als een rietje – wees een kerel.
Je bijbel ligt te slapen in de kast.
God is het oudste wonder van de wereld.

oordeelsdag
De doden dalen uit de hemel af
of kruipen lachend uit hun koude graf.
Jij zit er onontkoombaar tussenin
en telt geschrokken de seconden af.

wonder
Veel mensen hebben het bericht gelezen:
Met medewerking van het Opperwezen
ben ik na dagen ondergronds bestaan
als overwinnaar uit de dood verrezen.
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Hij moet hier ergens zijn. Incognito.
Stilletjes afgedaald naar aards niveau
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wederkomst
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een gekke lente
Glashelder staan de bomen afgetekend
tegen de blauwe hemel. Je berekent
dat Pa al bijna twee jaar daar vertoeft,
lekker bij God de Heer. Mooi weer verzekerd.
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lazarus
Je vader zal nooit lezen wat jij schrijft.
Tenzij hij hier opeens verschijnt, met lijf
en leden teruggezet in het aards bestaan
als iemand die toch nog wat langer blijft.

kerkhofscène
Onder je schoenen knerpt het witte grind.
De kuil lijkt diep genoeg. Geen mens verzint
zo’n strakke toespraak als de dominee.
Een buizerd laat zich dragen door de wind.
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Johan Goud Over spot en humor 1

universeel bekende logo van Coca Cola. De tekst daaronder luidde: ‘This is my
blood’. 2 Geen van de aanwezige theologen – diverse confessies toegedaan – toonde zich geschokt. Integendeel. De meesten moesten erom lachen. Hoe komt dat?
Een andere theoloog met wie ik enige tijd daarna een gesprekje voerde over de
Deense cartoons en de islamitische reacties daarop, liet zich ontvallen dat christenen ten onrechte alles accepteren. Ze zijn, vond hij, zo door het gangbare secularisme geïmponeerd, dat niets hen meer lijkt te raken. Is dat zo?
Laat ik mijn kaarten direct op tafel leggen: ik geloof er niets van. Christelijke
theologen in Europa zijn niet door het secularisme geïmponeerd; ze zijn simpelweg wijzer geworden. Tradities van historische kritiek en van godsdienstkritiek
hebben westerse christelijke theologen ertoe gebracht een stijl van zelfkritisch
theologiseren te ontwikkelen. Dit heeft hen beter bestand gemaakt tegen spot van
buitenaf en hun vermogen tot zelfspot bevorderd. ‘Niemand liegt méér dan de
verontwaardigde’, schreef Nietzsche, en hij had deels gelijk. Verontwaardiging, in
het bijzonder ‘heilige verontwaardiging’, is al te vaak een dekmantel van eerzucht
en machtswil. De achterdocht die Nietzsche en de met hem verwante wijsgerige
meesters gecultiveerd hebben, helpt om door zulke dekmantels heen te kijken.
Daar komt nog iets bij. Typisch voor het waarheidsbegrip van de nieuwe tijd is dat
de waarheid geen consideratie heeft met onze behoefte aan geluk. De waarheid is
dikwijls ontmaskerend en doet in veel gevallen pijn. Wie haar wil vinden, zal een
eind moeten maken aan zijn hang naar publieke erkenning. Voor zover het geloof
een ‘civil religion’ is die haar rust en geluk hierop baseert, kan het dus op de kritiek
van waarheidzoekers rekenen.
Kunnen geloof en zelfspot samengaan? Volgens literatuurwetenschapper Paul
de Man is dat uitgesloten. Geloof en zelﬁronisering sluiten elkaar uit, meent hij.
En omdat lezen het vermogen tot zelfrelativering en zelﬁronisering veronderstelt, kan een gelovige niet lezen, en – vul ik aan – evenmin lachen en onbevangen
kijken. Ik wil hier twee argumenten tegenover stellen. Het eerste argument betreft ‘de casus Reve’, die duidelijk maakt dat kunst een vrije ruimte nodig heeft.
Het tweede betreft de bijzondere ontwikkeling die het christelijk denken in de
laatste eeuwen heeft doorgemaakt.

|

kunst rond. Op de afbeelding stond een sereen kijkende Christus. Naast hem het
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In een kring van christelijke theologen ging een voorbeeld van blasfemische
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De casus Reve
Ook zonder een ver doorgedreven autonomie van kunstuitingen aan te hangen,
beseft ieder dat vrijheid een conditio sine qua non van de kunst is. De eisen van
authenticiteit en eerlijkheid zijn van levensbelang voor kunstenaars. De waarde
van hun werk is mede afhankelijk van de mate waarin zij aan die eisen kunnen beantwoorden. Eén van de kenmerken van de vrije ruimte waarin zij zich bewegen,
is dat al het ernstige en gewichtige daarin zwevend worden. Dat is niet pas iets
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van de laatste halve eeuw. Grote spotters als Aristophanes, Boccaccio, Erasmus en
Multatuli hebben mannen van gewicht in kerk en staat op de hak genomen. Zij
pasten de speelse middelen van hun kunst op de realiteit van de ernst toe: de relativering die de menselijke maat herstelde, de humor die de onontkoombare belachelijkheid een podium gaf, de ironie die pretenties ontleedde, de spot die de
hypocrisie ontmaskerde. 3 Die middelen en de glijdende overgangen tussen het
ene en het andere verwarden de kijker en lezer dikwijls. Want waar gaat de humor
over in ironie of in spot? Typerend voor het spel van de schrijver en de kunstenaar
zijn juist de overlappingen, de verschuivingen, de dubbelzinnigheden en de
raadselachtige effecten die daardoor ontstaan.
Een bekend voorbeeld uit de recentere Nederlandse literatuur zijn twee teksten van Gerard Reve over God als een (muisgrijze) Ezel, waarmee hij de liefde bedrijft. De eerste tekst, ‘Brief aan mijn Bank’, werd in Dialoog, tijdschrift voor
homofilie en maatschappij gepubliceerd (1965):
Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en
verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar
bed gaan, maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen
krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen.
De tweede tekst is te vinden in Reves veelgelezen boek Nader tot U (1966):
En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: ‘Gerard, dat boek van
je – weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild heb?’ ‘Mijn Heer en mijn God!
Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel
van U’, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige
klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie
keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een
present-eksemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden – niet dat gierige
en benauwde – met de opdracht ‘Voor de oneindige, zonder woorden’.
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Laat ik eerlijk zijn: ik beleef geen plezier aan deze teksten. Ze geven mijns inziens
niet bepaald blijk van geestelijke ﬁnesse of van religieuze diepgang. Maar ze hebben in ons land als ‘testcase’ gediend voor de omgang met als blasfemisch ervaren
uitlatingen. In 1966 leidden ze tot vragen in de Tweede Kamer, van de zijde van
de s g p, en tot een aanklacht wegens ‘smadelijke godslastering’. De grote vraag in
zulke gevallen is wat wij onder blasfemie moeten verstaan en vooral ook wie dat
bepaalt.

verrassen door een onverwachte exegese van dierbare geloofsuitspraken (‘God is
liefde’)?
Zowel in het elders door Reve onder woorden gebrachte godsbeeld als in de interpretaties door lezers, bleken allerlei opties open te blijven. In sommige reacties
valt zelfs een tamelijk principiële lijn van argumenteren te bespeuren. Zo meende de gereformeerde theoloog Gerard Rothuizen dat deze passages in de grond
van de zaak ‘vertederend willen zijn over God’. En de katholieke ﬁlosoof Paul van
Tongeren bracht naar voren dat Reves spot voor de goede verstaander juist de
verhevenheid van het goddelijke boven het bestaande accentueert. Ze zou een
methode kunnen zijn om de paulinische ‘dwaasheid’ van het geloof te bewaren.
Een bespotte verlosser
Christelijke theologen hebben noodgedwongen en gaandeweg wat meer gevoel
voor humor ontwikkeld, beweerde ik. Wanneer we enkele cruciale ﬁguren nader
beschouwen, is er een tendens waar te nemen. Ik geef vier voorbeelden: Schleiermacher, Barth, Chesterton en Borgman.
Eind achttiende eeuw schreef Friedrich Schleiermacher zijn befaamde ‘redevoeringen tot de ontwikkelde verachters van de religie’. Hij richtte zich tot intellectuelen die weigerden religie serieus te nemen en haar een zaak voor ruwe en ongecultiveerde geesten achtten. Hij wilde aannemelijk maken dat echte religie het
menselijk gemoed in beweging brengt, ‘alle functies van de menselijke ziel tot een
eenheid versmelt [...] en alle activiteit oplost in een bewonderend schouwen van
het oneindige’ Een elegant betoog bracht hem tot de slotsom dat deze innerlijke
schouwing op haar zuiverst in het christendom bewaard is gebleven. Deze ‘religie
der religies’ weet als geen andere, dat ‘het beste bewijs voor haar eeuwigheid
gelegen is [...] in haar eigen treurige geschiedenis’ en dat het oneindige op zeer
uiteenlopende manieren aanschouwd en aanbeden kan worden. 4
Opmerkelijk is ook de theologische receptie van het denken van de zelfver-
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van een subjectiverende ironie, wilden ze de menselijke maat herstellen, of eerder
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In 1968 werd Reve vrijgesproken. Een belangrijke rol speelde daarbij de vastgestelde meerduidigheid van deze teksten. Getuigden ze van agressief sarcasme,
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klaarde antichrist Nietzsche. Zijn hekeling van wat ‘menselijk, al te menselijk’ is,
zijn proclamaties van de dood van God en van de boven zich uitstijgende mens of
‘Übermensch’, werden verwerkt in Karl Barths revolutionaire commentaar op de
brief aan de Romeinen (1922). Omdat Jezus een zuiver natuurlijk en pretentieloos
leven leidde, kon uitgerekend hij de mensen bevrijden uit ‘het vangnet van het
menselijke, al te menselijke, dat ons juist in zijn religieuze gedaante het meest
verstikkend en wurgend tegemoet treedt’. Barth preludeerde op de positie die
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veel later Bonhoeffer zou innemen, toen hij schreef dat we door deze bevrijding
‘vroom’ kunnen zijn ‘als waren we het niet’. 5
De redevoeringen van Schleiermacher zijn van a tot z serieus, het commentaar
van Barth kent een grimmige humor. Ronduit geestig zijn de essays van Gilbert
Keith Chesterton (1908). Hij beschrijft daarin onder meer hoe de atheïsmen van
Huxley en Spencer in zijn geest ‘de eerste wilde twijfel aan de twijfel’ zaaiden. 6 In
feite bekeerden juist zij hem tot het orthodoxe christendom. Wat hem daarin trof,
was de wijze waarop het recht doet aan de paradoxen van het menselijk bestaan.
Heidenen zoeken hun deugdzaamheid in de superieure balans. Het christendom
verklaart daarentegen dat de deugd in het conﬂict ligt, in de botsing van tegengestelde emoties. Het is de godsdienst van de kruisvaarders en van de heiligen, de
eersten buitengewoon krachtig, de anderen buitengewoon zachtmoedig, ‘zo
zachtmoedig dat het niet passend meer was’. Het is, anders gezegd, de godsdienst
van de ‘overdreven buitensporigheden die elkaar in evenwicht houden’. ‘Beide
gevoelens zijn vrij omdat ze op hun plaats gehouden worden.’
Op zichzelf genomen heeft het redeneren langs de lijn van paradoxen diepe
wortels in de geschiedenis van het christelijk geloof. We treffen het aan bij Paulus
en bij Tertullianus, om twee van de oudste voorbeelden te noemen. De paradoxaliteit van wet en genade, van vernedering en verhoging, van kruis en opstanding,
was van het begin af een obstakel op de weg van theologische systematici. Op allerlei momenten in de geschiedenis van het christendom kreeg het obstakel bijzondere betekenis en kwamen anti-systematische denkpatronen tot bloei. Vooral
in de laatste eeuwen zijn vormen van deze ‘paradoxale theologie’ naar de voorgrond getreden. We zagen er al voorbeelden van in het zich kritisch naar binnen
kerende, zowel ja als nee zeggende denken van Schleiermacher, Barth en Chesterton. De paradoxen boden een mogelijkheid om de massieve kritiek die het institutionele christendom te verwerken kreeg, tegelijkertijd te integreren en te weerspreken.
Een fraai voorbeeld van zelfkritische en paradoxale theologie is te vinden in een
essaybundel van de theoloog Erik Borgman (1994). Hij knoopt aan bij het zogenaamde spotcruciﬁx, uit de eerste eeuw daterend, in de muur van het keizerlijk
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paleis te Rome gekrast. Het stelt een gekruisigde ﬁguur met een ezelskop voor.
Daarnaast zien we een mannetje dat een arm opheft, waarbij de tekst staat: ‘Alexamenos aanbidt zijn god’. Borgman vat het op als een sarcastische cartoon die de
houding van beschaafde Romeinen tot uitdrukking brengt: geloven in een gekruisigde verlosser is dwaas (1 Kor. 1, 23). Hij accepteert het als een uitbeelding van
wat het christelijk geloof inderdaad betekent. De geschiedenis van Jezus ‘vertelt
dat voor God de wereld gebouwd is rond degenen die lijden onder de bestaande

kritische geloof moet alles gemeten worden, in het bijzonder wat de kerk en de
christenen zeggen en doen.
De teneur van dit kleine overzicht moge duidelijk zijn. In de laatste eeuwen is
zelfkritiek een theologisch stijlprincipe geworden. Dit bood een mogelijkheid om
kritiek en spot in het eigen theologisch denken te integreren. Het leidde tot
ontwerpen van paradoxale theologie, die tegelijkertijd ja en nee zeiden tegen de
christelijke en kerkelijke overlevering. Dit betekende dat op telkens andere manieren het geloof in de gekruisigde herontdekt werd, als een weerlegging – van
binnenuit – van christelijk triomfalisme. Dat moest wel gevolgen hebben voor de
manier waarop met kritiek, spot en laster ‘van buiten’ werd omgegaan. De aandacht verlegde zich van de vermeende lasteraar naar de zich belasterd voelende
gelovige. Identiﬁceerde hij het feitelijk christendom niet ten onrechte met het oneindige (Schleiermacher); reduceerde hij het geloof niet tot een eigen gemaakte
vroomheid (Barth); had hij de niet in eigendom te krijgen buitensporigheid van
zijn eigen geloof wel begrepen (Chesterton); wilde hij niet ten onrechte als een
voor het oog van de wereld wijze en verstandige gerespecteerd worden (Borgman)? De vragen tenderen alle in dezelfde richting. Wie de spot van anderen uitlegt als een lastering van de eer van God en Christus, maakt zich mogelijk zelf aan
heiligschennis schuldig. Nauwkeurig zelfonderzoek is nodig.
Uitsluiting
Twee belangrijke overwegingen die de houding van veel christelijke theologen
met betrekking tot de fenomenen van spot en blasfemie bepalen, heb ik nu de revue laten passeren. In de eerste plaats de brede erkenning, ook in de kring van gelovigen en theologen, van de vrije ruimte waar de kunst – evenals de wetenschap
en de media – in onze geseculariseerde samenleving recht op heeft. In de tweede
plaats het gegeven dat zelfkritiek een stijlkenmerk van moderne theologie is geworden. Maar ligt dit alles niet anders als de religie van een sociaal zwak staande
minderheidsgroepering op de hak wordt genomen?
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dat al hebben opgegeven, rond hen die “niets” zijn’. 7 Aan de maat van dit hyper-
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wereld, die marginaal zijn en daar zonder veel succes tegen protesteren of zelfs
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Sommige ethici en sociaal ﬁlosofen menen van wel. De (dikwijls onbedoelde)
krenkingen die in deze vrije ruimte klinken, kunnen tot verschijnselen van uitsluiting leiden. Dit zou in het bijzonder gelden voor sociaal zwakke groepen die
een minderheidscultuur vertegenwoordigen. Mijns inziens weegt dit nadeel niet
op tegen de waarde van een competentie die het leven in een vrije samenleving nu
eenmaal vraagt: het vermogen je voordeel te doen met het recht op vrije meningsuiting van anderen, ondanks de krenkingen die dat recht voor jouzelf met zich
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meebrengt. In een samenleving waarin ook minderheden het recht hebben zich
vrijelijk te uiten, zullen situaties van uitsluiting zich niet snel voordoen.
Wanneer wordt de uitwisseling die op de ideeënmarkt plaatsvindt onverdraaglijk krenkend? Wanneer gaan de confrontatie, de kritiek, de ironie en de spot over
in blasfemie en smadelijke laster? Het hoofdprobleem in deze kwestie is, wie
eigenlijk bepalen mag wat blasfemie en smadelijke laster is. Het lijkt me duidelijk
dat dit niet de beledigde is. Te vaak komt het beledigd zijn, gepaard met een beroep op heilige principes en een verondersteld recht op respect, uit geborneerdheid voort en dient het als factor in een machtsspel. In een open samenleving
liggen de grenzen niet bij voorbaat vast. Dat geldt in het bijzonder wanneer de
kunst en haar rijk van verbeelding en mogelijkheden ter discussie worden gesteld.
Heel veel verder dan een moreel appel valt nauwelijks te komen. Maar dat
appel zal zeker moeten klinken. Wie de verontwaardigde partij tot zelfonderzoek
maant, mag de partij van de spotters niet buiten schot laten. Want zonder enige
twijfel komen ook spot en sarcasme dikwijls uit geborneerdheid en vooroordeel
voort. Zinvoller dan het stellen van grenzen, is dan ook een bezinning op wat
humor eigenlijk is.
Humor
Wat is humor? Evenals het geluksbesef of de ontmoeting met het goddelijke behoort humor tot de ervaringen die moeilijk vast te leggen zijn en zich onttrekken
aan eenvoudige deﬁnities. Aan het eind van zijn indrukwekkende boek over de
holocaust-literatuur maakte S. Dresden er enkele verhelderende opmerkingen
over. De humor zoekt niet naar rust en berusting, maar creëert een zwevende onzekerheid. Hij verzoent schijnbaar onverenigbare uitersten niet door ze op te
heffen, maar door ze samen te belichten ‘als door een onverwachte ﬂits die snel
voorbijgaat’. 8 De humor is er niet op uit om feiten te verdonkeremanen of ze
rooskleuriger te maken dan ze zijn; hij is er evenmin op uit om andermans overtuiging neer te sabelen en een toornig requisitoir aan te heffen. Hij gaat vluchtig
voorbij, laat tegenspraken oplichten, relativeert stelligheden.
Belangrijk is uit welke geest de humor voortkomt. Een wat mij betreft essen-
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tieel kenmerk van deze geest licht ik toe aan de hand van wat twee literatoren
– beiden buitengewoon humoristisch in de stijl en inhoud van hun werk – over de
humor hebben geschreven: Menno ter Braak en Amos Oz.
Voor Menno ter Braak betekende humor veel meer dan alleen grappenmakerij
of geestigheid; hij markeerde er zijn levenshouding mee. Hierdoor, en door zijn
manier van kritiseren, heeft hij in de Nederlandse essayistiek school gemaakt. De
humor is spelbreker, merkt hij op. ‘Hij maakt het handelen onder het motto van

Zelfs Pascal en Dostojewski rekende hij vanwege hun ver doorgevoerde humor, en
ondanks hun christelijk geloof, tot de zeer groten. Het is echter door zijn voorkeur voor de barbarie en het grillige temperament dat ik Ter Braaks typering van
de humor uiteindelijk gebrekkig vind. Zijn humor relativeert alles, behalve de
willekeur van het eigen temperament. Maar waarom zou ons daaraan zo veel
gelegen zijn?
De omschrijvingen in een essay van Amos Oz bevallen me aanzienlijk beter. Hij
omschrijft een type humor dat nadrukkelijk degene die de humor bedrijft – dus
die relativerend en ironiserend en spottend aan het woord is – insluit. Amos Oz
vraagt zich af hoe een fanaticus te genezen is. Hij komt tot twee antwoorden. Het
eerste is dat mensen meer verbeeldingskracht zouden moeten hebben, dat wil
zeggen: meer vermogen zich in te leven in wat in een ánder omgaat. Zijn tweede
remedie is de humor. Een fanaticus kan sarcastisch zijn, maar gevoel voor humor
heeft hij niet. Humor is het vermogen jezelf te relativeren en om jezelf te lachen,
‘het vermogen om te beseffen dat los van je gelijk en los van het grote onrecht dat
je is aangedaan, het leven een bepaalde kant heeft die altijd een beetje grappig is.
Hoe groter je gelijk, hoe grappiger je wordt.’ 10 Het is een typering die zowel het
subject als het object van de humor zich kunnen aantrekken, zowel de belediger
als de verontwaardigde, zowel de spotter als de bespotte.
De humor die Amos Oz hier aanduidt is er één van de hoogste kwaliteit. Dat de
ironie van de in dit artikel besproken theologen en auteurs in alle gevallen aan
deze kwaliteitseis voldoet, is niet waarschijnlijk. Het is iets dat per geval en per
situatie bekeken moet worden. Met de deﬁnitie van humor die Amos Oz ons geeft,
hebben we in ieder geval een kader en een vertrekpunt. Het oordeel is aan de
lezer, de kijker, de toehoorder. Want ironie, spot en humor, ze liggen in laatste
instantie ‘in the eye of the beholder’.
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wetensbezwaar terug ‘aan de grillen en onberekenbaarheden van het temperament’. 9 Perfectie in stijl en smaak kan Ter Braak allerminst ontzegd worden.
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een geestelijk ideaal onmogelijk, wijst het op zichzelf terug, geeft het weer prijs
aan willekeur, muzikaliteit, barbarie.’ De humor geeft het handelen zonder ge-
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Noten
1. Dit artikel is een (in samenwerking met Liter-redacteur Mark de Haan) verkorte en bewerkte versie van het hoofdstuk ‘De waarde van spot’ in Johan Goud, Onbevangen. De wijsheid van
de liefde, Zoetermeer 2015, p. 69-80.
2. Het werk is in 2002 gemaakt door de Russische kunstenaar Alexander Kosolapov.
3. Uitvoerig schrijf ik hierover mijn artikel ‘In Search of Playful Seriousness. Complications in the Relationship Between Art and Religion’, in H. Zock (red.), At the Crossroads of
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Art and Religion. Imagination, Commitment, Transcendence, Leuven-Paris-Walpole m a 2008,
p. 117-133.
4. F. Schleiermacher, Over de religie. Redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters,
A. A. Willems (vert. en red.), Den Haag 1990.
5. Karl Barth, Der Römerbrief (2de druk, 1922), Zürich 1978, p. 220-221.
6. G. K. Chesterton, Orthodoxie (1908), Kampen 2001, p. 113.
7. Erik Borgman, Alexamenos aanbidt zijn God. Theologische essays voor sceptische lezers, Zoetermeer 1994, pp. 48-49.
8. S. Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, Amsterdam 1991, 2e druk, p. 247.
9. Menno ter Braak, Politicus zonder partij, Amsterdam z.j. (oorspr. 1933), p. 170.
10. Amos Oz, Hoe genees je een fanaticus, Amsterdam 2006, p. 54-55.
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Maatwerk

een pen, trager malende hersens, het gebruik
van onze gehele hand (en niet slechts de
vingertoppen).’
Zijn enthousiasme over de brief in al zijn
gedaantes spat van de pagina’s af. Hij schrijft
over de brief in de Romeinse tijd, over het
schrijven van de perfecte brief, over het kobrieven. Eigenlijk zeg ik het verkeerd: hij

boeken en andere gebeurtenissen –

schrijft niet over, maar laat juist de brieven

|

pen van brieven en, natuurlijk, over liefdes-

persoonlijke stukken, of combinaties daarvan, over

69 Maatwerk Van der Veer over Garfield

– ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of

en hun verhaal spreken. Pagina’s lang vertelt
Garﬁeld anekdotes en informatie rondom
Een brief is een liefkozing

sappige, literaire, pittige briefpassages. Hij
is een boeiend verteller, en brengt de lezer

‘Een e-mail is een por waar een brief een lief-

tussendoor veel bij over de geschiedenis van

kozing is, en brieven hou je om je heen om

de brief.

ze later opnieuw te ontdekken’, schrijft
Simon Garﬁeld in Ode aan de brief. Kroniek van

Geënthousiasmeerd door Garﬁeld spitte
ik mijn verzameling met oude schrijfsels

een verdwijnend fenomeen. Ik ben geboren in

door. Tussen de brieven die ik heb bewaard

1988, dus brieven waren voor mij nooit een

sprong er voor mij één in het bijzonder uit.

gewoon communicatiemiddel. Als kind had

De brief die me op stel en sprong innam voor

ik nog een penvriendin, maar na een paar

de afzender ervan. Op een dag lag deze brief

jaar vervingen we onze handgeschreven vel-

op mijn deurmat, onverwachts, na een bij-

letjes briefpapier door snellere e-mails. Toch

zondere avond in zijn gezelschap de week er-

greep ik weer naar de pen toen ik verliefd

voor. Helaas was hij getypt, maar hij onder-

werd op een klasgenoot (en hij ook op mij).

tekende hem met pen: ‘Sorry voor het typen’.

Alle overdadige liefdeswoorden die ik als

Nog steeds denk ik dat zijn brieven er mede

tiener naar hem schreef, hoorden slechts

de oorzaak van zijn dat ik verliefd op hem

thuis in een brief. Dat onderstreepte dat het

werd. Maar waarom werken brieven zo be-

ernst was met die gevoelens.

toverend? Dat heb ik me toen regelmatig

Garﬁeld wil ervoor waken een te pessimistisch ‘anti-emailboek’ te maken, schrijft

afgevraagd.
In mijn scriptie over de soms erotisch ge-

hij. Maar door de gedrevenheid waarmee hij

tinte liefdesbrieven van Anna Blaman, on-

een schat aan brievenrijkdom opgraaft, is

derzocht ik (misschien wel een beetje om die

zijn boek één groot pleidooi voor het blijven

persoonlijke reden) de verleidingskracht van

schrijven van brieven; en dus toch een klein

brieven. Ik analyseerde hoe Anna Blaman in

beetje anti-email. De bijzondere kaft van Ode

haar brieven intimiteit creëert tussen haar-

aan de brief wekt bij mij meteen gevoelens

zelf en de geadresseerde. Een manier om dit

van nostalgie op: in rood-wit-blauw reliëf

te doen is ‘writing to the moment’, een uit-

bootst de omslag het randje na van de Britse

drukking van briefromanschrijver Samuel

envelop. Garﬁeld: ‘[Dit] is een boek over wat

Richardson: het wekken van de suggestie

we zijn kwijtgeraakt door de e-mail in plaats

van directheid. Een andere manier is juist

te stellen van de brief: de post, de envelop,

verwijzen naar de materialiteit van de brief
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zelf, het briefpapier en de inkt. De tastbaar-

Wat je verliest, vervang je

heid van de brief compenseert de fysieke
aanwezigheid van de afzender enigszins.
Brieven zijn geschreven in de afwezig-

‘Het leek me altijd veiliger om woorden in te
slikken zodat er op een dag iets uit zou ko-

heid van de geadresseerde, de ‘jij’, en mis-

men wat op zichzelf kon staan [...] dus dat

schien is dat de reden dat de taal van brieven

ik lispel moet je niet dwarszitten, gespitste

zo doordrenkt is van aanwezigheid – de af-

oren zijn namelijk een teken van onvoorwaardelijke liefde.’ Deze passage uit Kalfs-

soms tot op grote hoogte. De ‘ik’ en ‘jij’ in

vlies vertegenwoordigt zo’n beetje de ambiti-

|

70 Liter 80

stand moet worden overbrugd. Dat lukt
brieven kunnen een heel intieme relatie met

euze, bloemrijke debuutbundel van Marieke

elkaar aangaan in brieven, al zien ze elkaar

Rijneveld (1991). Lang genoeg heeft ze woor-

nooit in het echt.

den ingeslikt om met deze poëziebundel te

In zijn nawoord schrijft Garﬁeld: ‘Katherine Mansﬁeld schreef eens aan een vriendin:

komen die prima op zichzelf kan staan.
Dat Rijneveld ijverig is, doet de verant-

“Dit is geen brief, maar wel heel even mijn

woording in de ﬁjn vormgegeven bundel

armen om je heen”, en misschien zou elke

– kunstige omslag, prettige typograﬁe – ver-

persoonlijke brief na lezing dat gevoel moe-

moeden; haar gedichten verschenen over de

ten geven.’ Het gedicht ‘Voor wie dit leest’

hele breedte van het literaire veld, in Vlaam-

van Leo Vroman, illustreert volgens mij erg

se en Nederlandse tijdschriften en op andere

goed hoe dit kan gaan, hoe een brief liefko-

plekken. Die gedichten en hun prettig

zend kan zijn. Daarom hieronder drie stro-

bekkende titels, zoals ‘Murmuration’, ‘Mis-

fen uit dit gedicht in briefvorm, dat al jaren

schien wisten zij alles’ en ‘Hol genoeg om

de afstand tot vele lezers verkleint:

een echo te verbergen’, suggereren ook ambitie; ze zijn paginabreed en -lang (meestal wel

Gedrukte letters laat ik U hier kijken, /

opgedeeld in strofen om je de kans te geven

maar met mijn warme mond kan ik niet

het voorgaande te vatten), uitgebreid anek-

spreken, / mijn hete hand uit dit papier

dotisch, hebben veel vaart en kennen een

niet steken; / wat kan ik doen? Ik kan U

buitengewone metaforenrijkdom om met zo

niet bereiken. // [...] Ik zou wel onder de-

veel mogelijk kracht te kunnen toeslaan.

ze bladzij willen zijn / en door de letters

Dan is er de grote auteursfoto achter op het

heen van dit gedicht / kijken naar uw

boek – één oog priemend, het andere spie-

lezende gezicht / en hunkeren naar het

dend vanachter een lok haar – en een jube-

smelten van Uw pijn. // [...] Lees dit dan

lend citaat over haar gedichten eronder.

als een lang verwachte brief, / en wees

Rijnevelds ijverigheid lokte tot nu toe de

gerust, en vrees niet de gedachte / dat U

toewijzing uit van twee aanmoedigingsbeur-

door deze woorden werd gekust: / Ik heb

zen en de benoeming tot literair talent van

je zo lief.

2014 door tijdschrift Das Magazin. Daar zal
het niet bij blijven. Ondertussen werkt ze

Simon Garﬁeld, Ode aan de brief. Kroniek van
een verdwijnend fenomeen. Uitgeverij Podium,
Amsterdam 2014, 430 blz., H 25,00.

aan haar debuutroman.
In de 46 door meerduidigheid herleesbare gedichten verliezen mensen van alles: de
levens van een broer en een oma, (familie)re-

Janneke van der Veer

laties, geborgenheid, jeugdigheid, een thuis
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en de vertrouwde omgeving die daarbij

plekken gedoseerder, consistenter of scher-

hoort, geloof in God, enzovoorts. Wat je ver-

per gemogen. De invloed hiervan op het

liest, vervang je; het kalf dat zijn vlies kwijt-

leesplezier is echter gering.

raakt staat op uit de rouw en zoekt naar

Kalfsvlies heeft enige, niet onbelangrijke

vervangende liefde, houvast, hernieuwd ver-

religieuze binding. De bundel opent er zelfs

trouwen en een vervangend thuis. En zo

mee. In ‘Als het je overkomt’ blijkt een
meerduidig, daarmee ook het gedicht – en

bevinden’. Ze schreef de gedichten beslist

wordt er getreurd, geleden. Er wordt vlees

met gevoel, maar liet de emoties niet toe tot

en bloed herinnerd, wijn gedronken, zelfs

de tekst, wel de ratio en de fantasie, conform

wijn gehuild. Een gek en sterk beeld. In een

de wens ﬁlosoof en/of beeldhouwer te wor-

ander gedicht kijkt een vader na zijn pen-

den in een van de gedichten.

sioen alleen nog naar de hemel ‘voor de

Eigenlijk is de ik-persoon, die veel over-

vogels en voor een glimp van God’. Of hij de

eenkomsten met de auteur vertoont, op zoek

glimp opvangt, laat Rijneveld in het mid-

naar zekerheden die niet verloren gaan. Het

den. En zo zijn er meer verwijzingen.

lijkt erop dat de ik zichzelf en anderen ge-

Dan is er nog het gedicht waarin de oer-

rust wil stellen, en dat is een logische reactie

knal genoemd wordt als de ik en een ander

op de woeligheden waarover de gedichten

met de auto op weg zijn: ‘Er was een vogel

gaan. Veel gedichten bestaan uit herinnerin-

uit zijn zwerm gevallen en er keerde een stil-

gen en reﬂecterend commentaar daarop, al

te / in zoals sommige wetenschappers de

dan niet in de vorm van wijze uitspraken.

oerknal omschrijven, enkel wat ruis / van de

Daar zijn heel mooie fragmenten bij, zoals

motor in een ruimte die wij onderweg

dat opa zegt ‘dat er meerdere verboden

noemen, het slikken in de / keel een vorm

vruchten in de mens verkeren maar het op /

van sporen uitwissen, schrik onder de borst

een dag toch wel verteert en je iemand voor

te houden / het zwarte gat als een uitdijend

het eerst zal horen zeggen dat je er mooi //

heelal in een mensenlijf door al die / opge-

bij ligt alsof alles om eten draait en God de

kropte duisternis [...]’. Ja, Kalfvlies is een fraai

begraafplaats als een bord dresseert’ en:

spel van metaforen en betekenissen.

‘Ze zeggen dat alles uit zaad bestaat en de
wereld één grote moestuin is’.
Deze is ook mooi, maar klopt niet: ‘een

Marieke Rijneveld, Kalfsvlies. Atlas Contact,
Amsterdam 2015, 64 blz., H 19,99.

omhelzing heeft soms ook meerdere rondjes
om elkaar heen nodig’. Het is overigens

Ruben Hofma

Rijnevelds stijl om eens in de zoveel regels
zinnen grammaticaal te ontregelen of niet af
te maken, wat niet betekent dat haar gedich-

Het treurige schrijverschap van

ten niet te begrijpen zijn – haar poëzie is

Jan H. Eekhout

toegankelijker dan veel andere hedendaagse
poëzie. De herhaling van bepaalde formule-

In de jaren dat ik – met gidsjes van tweede-

ringen, waaronder erg vaak ‘hij zegt’,

hands-boekwinkels en antiquariaten – heel

irriteert op den duur wel een beetje en het

Nederland en Vlaanderen afstruinde om een

gebruik van metaforen had op een aantal

literaire bibliotheek bij elkaar te verzame-

|

schaap overreden te zijn – maar het schaap is
71 Maatwerk Hofma over Rijneveld

komt Rijneveld tot formuleringen als ‘ik
hoorde dat thuis geen plek is maar een wel-
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len, raakte ik gefascineerd door schrijvers

vertelde dat ze aanvankelijk niets had gewe-

die een omvangrijk oeuvre bij elkaar bleken

ten van Eekhouts foute oorlogsverleden en

te hebben geschreven, maar toch altijd in de

van diens eerdere huwelijken. Ze maakte

marge van de ‘ofﬁciële’ literatuur waren blij-

mijn beeld van Eekhout, die ook nog geschil-

ven steken. Het fascineerde me: niet echt

derd bleek te hebben en die schilderijen

doorbreken, en toch maar doorgaan, boek na

ondertekende met ‘Nemo’ (= niemand) al-

boek. Blijven schrijven, omdat je niet anders

leen maar intrigerender.

wilt, of misschien ook: niet anders kunt?
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Rico Bulthuis was zo iemand, en Ab Visser,
en ook Jan H. Eekhout was zo iemand.
Van hem kwam je op elke rommelmarkt

Daarom was ik verrast toen ik hoorde dat
Lo van Driel, Zeeuws schrijver en biograaf
van Van Dale, een boek voorbereidde over
Jan Eekhout. Dat boek is nu verschenen – tot

wel zijn Pastoor Poncke tegen, of Warden, een

mijn vreugde! Het is een zeer leesbaar, rond-

koning. Eekhout was voor mij extra interes-

uit spannend boek, dat ik met rode oortjes

sant, omdat hij vóór de oorlog behoord had

heb gelezen. Eén tip: begin met het na-

tot de groep van de ‘Jong-Protestanten’, in de

woord.

oorlog ‘fout’ was geweest, na de oorlog

Het boek is een soort middenweg tussen

zwaar gestraft was met een publicatieverbod

‘biograﬁsche schets’ en ‘biograﬁe’. Vanwege

van tien jaar, en daarna nog talloze boeken

Eekhouts geringe literaire waarde heeft Van

had gepubliceerd in diverse genres (detecti-

Driel zijn boek binnen proporties gehouden,

ve, streekroman-achtige boeken, gedichten).

en zich in diverse opzichten beperkt: wat

Zijn totale werk bleek uit meer dan zestig

betreft de bespreking van Eekhouts werk,

titels te bestaan. Eekhout riep bij mij een

citaten uit brieven, fotomateriaal – het boek

beeld op van een per saldo wat sneue schrij-

ontbeert zelfs een titellijst van Eekhouts

ver, een beetje wereldvreemd, idealistisch en

werken. Van mij had het boek wel twee keer

naïef, maar ook ijverig en productief, hunke-

zo dik mogen zijn! Maar ik heb veel bewon-

rend naar erkenning en succes, maar als ge-

dering voor de grote hoeveelheid feiten die

volg van het uitblijven daarvan behept met

Van Driel boven water heeft gekregen. Daar

een groeiend gevoel van miskendheid en

ligt een enorme inspanning aan onderzoek

verongelijktheid.

op diverse terreinen en gespeur in vele ar-

Rond de tijd dat ik in Bloknoot de brief-

chieven aan ten grondslag. Intussen is Van

wisseling tussen Gerrit Kamphuis en Jan H.

Driel altijd zorgvuldig in zijn formulerin-

Eekhout publiceerde over de juiste politieke

gen en conclusies, ook waar soms slechts

houding aan het begin van de oorlog, ver-

vermoedens geuit kunnen worden vanwege

diepte ik mij nader in Eekhouts leven. Ik

het ontbreken van harde gegevens.

ontdekte dat hij na de oorlog contact kreeg

Eekhout groeit op in Zeeuws-Vlaande-

met andere foute schrijvers en dat ze elkaar

ren. Als hij 13 is, overlijdt zijn vader. Zijn

versterkten in een gevoel van verongelijkt-

moeder runt een kruidenierswinkel. Eek-

heid en verontwaardiging over de behande-

hout ontdekt de literatuur en gaat gedichten

ling die hen na de oorlog ten deel viel. Ik

schrijven en journalistieke stukjes. Hij pro-

ontdekte ook persoonlijke zaken: dat hij vijf

beert in Den Haag een bestaan als journalist

huwelijken achter de rug had toen hij stierf

op te bouwen, maar dat lukt niet en hij keert

in 1978. Ik kwam in contact met zijn wedu-

weer terug naar Sluis. P. J. Meertens zoekt

we, die eerst enigszins op haar hoede was, en

hem daar op, Eekhout is dan al 28. Deze
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schrijft na het bezoek: ‘Hoe gaarne wilde ik,

aan de affaire rond Eekhouts roman Pastoor

dat ik uit Sluis weg kon en omgaan met

Poncke uit 1941, waarbij Eekhout van plagiaat

menschen als U! Doch ik vrees dat daarvan

werd beticht, maar aan het feit dat hij in de

wel nooit iets komen zal. Denkt U eens aan:

oorlog de kant van de n s b en het nationaal-

28 jaar. Als je 28 bent wil niemand je meer

socialisme koos. Hij publiceerde tijdens de

hebben. Ons huishouden dook sinds een

oorlog lustig voort en nam in 1941 de Meeslichting en Kunsten in ontvangst. Daardoor

en ik speel volledig de kruidenier. God weet,

is Eekhout de geschiedenis ingegaan als

wat er in de toekomst van ons gaat terecht-

‘foute schrijver’, als literair collaborateur van

komen.’ Zijn vriend Leo van Breen typeerde

de hoogste graad. Na de oorlog was hij fysiek

hem als een dromer, die zich afwendde van

en geestelijk een gebroken man, die in 1954

de maatschappij, en schreef aan Meertens:

met zijn roman Vlucht naar de vijand reken-

‘Het ontbreekt hem aan innerlike zelfstan-

schap aﬂegde van zijn keuzes en belevenis-

digheid, en hij is voor elke invloed toeganke-

sen tijdens en na de oorlog, maar die nauwe-

lik.’ Meertens typeerde hem als ‘een zwakke,

lijks meer in zijn onderhoud kon voorzien

stuurloze jongen’. Eekhout typeerde zichzelf

en als schrijver alleen nog een moeizaam

later als ‘iemand, die nooit recht heeft ge-

bestaan in de marge van de literatuur kon

weten hoe men dat doen moet: leven. Ik was

vinden.

een dichter, een dromer’.
Toch bouwde Eekhout wel een bestaan

Ook in ‘de liefde’ kende hij enkele diepe
dalen. Zijn huwelijk vanaf 1931 met de Gro-

op als schrijver; behalve gedichten schreef

ningse dichteres Elisabeth Reitsma, waar-

hij literaire romans die tegen de streekro-

voor hij naar Groningen verhuisde, waar het

man aanleunden, en hij kon daar gaandeweg

echtpaar bij haar moeder inwoonde, lijkt

goed van leven. Hij vond enige aansluiting

nooit ‘geconsumeerd’ te zijn, naar de wens

bij – maar bleef ook een vreemde eend in de

van Reitsma. Gezien de nadrukkelijke the-

bijt van – de Jong-Protestanten rond Op-

matiek van de onvruchtbaarheid in Eek-

waartsche Wegen, maar de erkenning waar-

houts vooroorlogse romans zou hij ook dat

naar hij zo hunkerde van seculier-literaire

als een drama ervaren kunnen hebben. Hij

zijde bleef uit. Zijn poëzie werd bekritiseerd

zat bovendien enorm onder de plak bij zijn

als te weinig oorspronkelijk, het poëtische

vrouw en schoonmoeder. Tijdens de oorlog

en gestileerde Zeeuws-Vlaams in zijn ro-

kreeg hij een relatie met huishoudster Alie,

mans (geïnspireerd door Stijn Streuvels en

scheidde van Reitsma en ging met Alie in

Felix Timmermans) werd als gekunsteld

Leeuwarden wonen. Toen Eekhout na de

ervaren, zijn thematiek als ouderwets. Men

oorlog gevangen zat in diverse internerings-

miste ook de eigenheid in zijn werk: Eek-

kampen en steeds zieker werd, was zij zijn

hout leek altijd beïnvloed te zijn door lite-

steun en toeverlaat. Na de oorlog woonden

rair werk van anderen – hierop duidt de titel

ze in Bolsward, in 1955 keerde Eekhout met

Een plooibaar talent, die Lo van Driel aan zijn

haar terug naar Zeeland en woonden ze in

boek gaf.

Sint Anna ter Muiden, waar Alie overleed in

Dat dit boek zo goed leesbaar is, is na-

februari 1957. Eekhout kreeg contact met een

tuurlijk ook te danken aan ‘de kwestie Eek-

‘jeugdliefde’, trouwde met haar in septem-

hout’. Daarbij denk ik niet in de eerste plaats

ber 1957, maar ze bleek – volgens Eekhout

|
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week weer dieper de put in. Thans ligt mijne
moeder ernstig aangetast (nierziekte) te bed
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een ‘hysterica’ te zijn en ze scheidden al drie-

Lo van Driel, Jan H. Eekhout. Een plooibaar

kwart jaar later. Daarna had hij een relatie

talent. Uitg. Durenkamp, Aardenburg 2015,

met een vrouw die ook een ‘fout’ oorlogsver-

352 blz., met illustraties/foto’s, H 22,95.

leden had, vervolgens met een of twee andere vrouwen, tot hij in 1961 voor de vierde

Dirk Zwart

maal in het huwelijk trad. Deze echtgenote
overleed in 1974, waarna Eekhout in 1977
nog trouwde met een dan veertigjarige

Geen ster
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vrouw, die in 1978 zijn weduwe werd.
Hoe kleurrijk dat ook allemaal is, het

Op het omslag van Vallende vorst staat een

meest interessante in dit boek is uiteraard de

sterretje. Dat lijkt voorlopig ook het enige

geschiedenis van Eekhouts ‘collaboratie’.

lichtpuntje dat het boek ons biedt. Het

Lo van Driel is nauwgezet en genuanceerd in

speelt zich af in de donkere dagen na Kerst

zijn beschrijving van de feiten en van de oor-

en hoewel de drie mannen die als hoofdper-

zaken waardoor het kon gebeuren dat Eek-

sonen worden opgevoerd de namen dragen

hout zich aangetrokken voelde tot de ‘nieu-

van de Drie Koningen die ooit de ster van

we orde’. Diens gevoel van miskendheid

Bethlehem volgden, is daarvan niets terug te

speelde daarin een rol, en angst voor het

vinden in het boek. De drie mannen worden

‘bolsjewisme’, maar ook het karakter van

geconfronteerd met de problemen van een

zijn werk, waarin het ‘volkse’, het belang van

ander, een confrontatie die ze al snel omar-

‘bloed en bodem’, maar ook het mythische

men als een persoonlijke missie. Maar hun

een rol speelden, en dat Eekhout herkende

missie mislukt en de drie plegen zelfmoord.

in nationaal-socialistisch gedachtegoed.
Eekhouts ‘spijt’ achteraf is een interes-

Loodzwaar dus. Maar daar heeft Désanne
van Brederode iets op gevonden. In ieder

sant punt. Telkens sprak hij zelf over ‘ver-

hoofdstuk staat een van de drie mannen cen-

keerd gericht idealisme’. Lo van Driel is

traal; in hoofdstuk een is dat Caspar, in twee

enerzijds terecht kritisch over de mate van

Melchior. Maar pas in acht – we zitten dan al

zelﬁnzicht die Eekhout na de oorlog ten-

op bladzij 107 – komt nummer drie op de

toonspreidde ten aanzien van zijn houding,

proppen. Juist op het moment dat ik zat te

maar anderzijds ook terughoudend in een

denken wat de eerste zin van dat hoofdstuk

gemakkelijke veroordeling achteraf. Niette-

formuleert: ‘En waar blijft Balthasar?’ om te

min is het wat mij betreft interessant en ver-

vervolgen met: ‘Het was een vraag die Bal-

dere geschiedschrijving waard hoe niet al-

thasar zichzelf regelmatig had gesteld.’ Daar

leen Eekhout, maar ook andere foute auteurs

kan ik wel om lachen. Zoals ik ook plezier

na de oorlog soms met wrok terugkeken op

heb in de uitputtende, maar onuitputtelijke

de manier waarop zij werden gestraft. In dit

opsommingen waarmee bijvoorbeeld moge-

verband verdient ook ‘mecenas’ Joan Th.

lijke oorzaken ergens van worden genoemd.

Stakenburg en de kring schrijvers rond hem

Of de doorzichtige manier waarop een echte

nader onderzoek, en zou ik zeker ook meer

persoon uit de werkelijkheid, maar dan wel

willen lezen over andere Zeeuwse auteurs,

onder een andere naam, een rolletje speelt,

zoals Martien Beversluis en Willem Enzinck.

zoals Holleeder of Swaab.

Het zou mooi zijn als Lo van Driel daar eens
licht over zou laten schijnen.

Plezier beleefde ik ook aan de Jan Klaassenachtige kortzichtigheid van Balthasar als
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hij zo toeschietelijk reageert op de uitnodi-

varingen en doet dat in de vorm van zeer uit-

gende hand van de door hem geredde Jos.

gebreide aantekeningen om die te gebruiken

En later probeert Zara op een wel zeer door-

voor een documentaire. Die komt er niet.

zichtige wijze het leven te torpederen van

Désirée wil de levens van de mensen die haar

Caspar, door hem bij zijn vrouw Laura in

dierbaar zijn of waren niet kapotmaken,

diskrediet te brengen. En deze Laura trapt er

maar ze doet wel een poging om zichzelf
vindt dat daarmee veel waardevol materiaal

wel erg makkelijk wordt gemaakt om hierin

verloren zal gaan en zegt toe dat hij haar

te geloven, want we hoefden immers alleen

materiaal in een roman zal verwerken. ‘Daar

nog maar te wachten op een aanleiding voor

heb je het pak van Sjaalman weer’, mompel

de breuk.

ik dan. Het is een truc waar negentiende-

De lezer komt terecht in een ingewikkeld

eeuwse schrijvers het patent op hadden,

spiegelkabinet. Weliswaar lijken vooral de

maar die het nog altijd goed doet. In dit ge-

drie genoemde mannen degenen te zijn die

val is Désirée dan Sjaalman en zou Désanne

bedrogen worden in de liefde, hun idealen

Multatuli kunnen heten.

niet kunnen verwezenlijken en sociaal nogal

Dit is een boek van Désanne van Brede-

onhandig opereren, maar er zijn er meer.

rode. Iedereen is schuldig. Aan verraad, aan

Vooral Désirée. Zij is voor mij de echte

onwil om je eigen doen en laten eerlijk on-

hoofdpersoon.

der ogen te zien en aan voorbarige interpre-

Wat lijkt de naam Désirée veel op die van
de schrijfster en wat heeft het beroep van de
documentairemaakster veel weg van dat van

tatie van andermans beweegredenen.
De drie mannen verliezen hun geliefde of
hun relatie verliest het. Melchior verloor

een auteur en wat toevallig dat de bedriegen-

zijn eerste geliefde, Lisette, weliswaar aan de

de echtgenoot van deze Désirée een beroep

dood, maar het was geen smetteloze relatie

heeft dat zich tot dat van documentaire-

en hij gunde zich niet de tijd om Lisette en

maakster verhoudt zoals een literair criticus

haar dood een plaats te geven (o, wat klinkt

als Arjan Peters tot een schrijfster als Désan-

dat naar), maar vlucht zonder zich dat te

ne van Brederode.

realiseren in een nieuwe relatie, die eindigt,

Dat maakt het allemaal misschien extra

waarna hij aan het schrijven van een nieuw

spannend, want wat is echt en wat niet? Ik

populair wetenschappelijk werk denkt en

houd het er maar op dat een auteur die zich-

dan redt hij toevallig ook nog Jos van een

zelf vragen stelt niet zonder autobiograﬁ-

verdrinkingsdood waardoor hij zich kan ver-

sche elementen kan. En toevallig is er in dit

diepen in een rechttoe-rechtaanvriendschap.

opzicht heel wat aan de hand in het leven

Vlucht op vlucht, en dat bij iedereen.

van Van Brederode.
Daar zijn huwelijksperikelen die binnen-

Al lezend had ik het gevoel rond te waren
in het laboratorium van het hoofd van Van

kort uitlopen in een ofﬁciële scheiding. Ook

Brederode, met daarin alle mogelijke proef-

is de auteur bestuurslid van het Syrische

opstellingen, waarmee allerlei experimenten

Comité. Een vergelijkbare organisatie, Syrië

werden uitgevoerd. Met als eindresultaat:

Nu, speelt een belangrijke rol in de roman.

mensen falen. En er lijkt geen gerechtigheid.

Maar ik had het over een spiegelkabinet
en noemde Désirée. Zij vertelt over haar er-

Op het eind wandelt de grote bedrieger
Hero, de held, maar natuurlijk denk je ook

|

stuk te maken. Haar jeugdvriend Caspar
75 Maatwerk Borgdorff over Van Brederode

nog in ook, al beseft de lezer natuurlijk ook
– en dat is tragisch genoeg – dat het Laura
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aan Herodes, met zijn dochters, Sterre van

Daden van het licht

Désirée, en Esther van Zara, naar het huis
van de vrouw met wie hij Désirée jaren

Als ik werk van Jaap Goedegebuure lees is

bedroog. Hij lijkt de enige die niets verloren

het altijd net of ik weer plaatsneem in de col-

heeft.

legebanken. Soms hoor ik tijdens het lezen,

Hebben we na Sartre, Beckett, Camus,

als ik goed luister, zijn rustige stem van de
bladzijden komen, een stem die in korte tijd
een stortvloed van duizelingwekkende ken-

geveld, er wordt geen vinger geheven, geen

nis over mij heen giet. Regelmatig bekroop

duim, geen wijsvinger, geen middelvinger.

mij tijdens colleges het gevoel van: wacht

Maar er zijn voldoende momenten in het

even, dat wil ik nog eens horen, herhaal dat

boek waarop een lezer kan denken: ik zou...

eens. Het aangename van een boek is dat je

|
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Céline en Hermans nu ook Van Brederode?
Ik denk het niet. Er wordt geen oordeel

Dan zijn er nog die drie zelfmoorden. Ze
komen een beetje uit de lucht vallen en dat is

het eindeloos vaak kunt openslaan, passages
kunt herlezen en nog eens herlezen. Wit

misschien maar goed ook, want drie perso-

licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse litera-

nen volgen in hun laatste stappen naar zelf-

tuur van 1890 tot nu zal ik nog vaak uit de boe-

moord zou wat al te veel zijn. Maar mij zou

kenkast pakken.

het niet verbazen als Van Brederode een van

Wat is mystiek eigenlijk? Goedegebuure

de personen terug laat komen, met een ande-

kiest in Wit licht voor de volgende deﬁnitie,

re identiteit, om te zien of een andere uit-

een citaat van de theoloog en godsdiensthis-

komst ook mogelijk was geweest. Toch weer

toricus Paul Tillich: ‘Mysticism means in-

even Désirée. Ook zij doet een zelfmoordpo-

wardness, participation in the Ultimate

ging, maar ze overleeft die. Ontleent zij haar

Reality trough inner experience’ (p. 13). Mys-

voortbestaan aan het feit dat zij als enige

tiek is te duiden als een duizelingwekkende

haar eigen relatie en daarmee haar tekorten,

innerlijke ervaring van eenheid. Eenheid

haar eigen schuld, onder ogen wil zien?

tussen ziel en lichaam, eenheid met de

Ik zit me wel af te vragen of het boek ge-

natuur en in sommige gevallen ook met het

baat is met zoveel informatie en zoveel over-

goddelijke. Mystiek moet dus niet per deﬁ-

weging. Dunner hoeft het van mij helemaal

nitie verbonden worden aan religie – het

niet. Maar ik mis een omgeving die mee-

omvat een veel breder spectrum van uitings-

beweegt met gevoelens en gedachten, en

vormen.

handeling en gebaren die de inhoud onder-

De constatering dat mystiek niet het

steunen, of het verhaal verluchtigen. Ik zal

monopolie is van gelovigen zorgt voor een

het anders zeggen: ik vind dit een boek met

breed palet van dichters. Hierdoor onder-

veel boeiende kop, maar er had meer kip

scheidt de studie zich van veel eerder ver-

mogen zijn om mij nog meer mee te voeren.

schenen beschouwingen over mystiek en
poëzie. In twaalf thematisch geordende

Désanne van Brederode, Vallende vorst.

hoofdstukken, van voor de hand liggende

Querido, Amsterdam 2015, 352 blz., H 18,99.

thema’s zoals ‘incarnatie’ en ‘de mystiek van
het geweld’ tot originele thema’s zoals

Len Borgdorff

‘zen en tao in de Nederlandse literatuur’ en
‘islamitisch geïnspireerde mystiek’, duikt de
lezer de mystiek in. De mystieke ervaringen
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en uitingen van de besproken dichters lopen

Nijhoff brengt Goedegebuure bij de mys-

sterk uiteen. Wit licht levert verrassende in-

tiek in het werk van Willem Jan Otten. Zijn

zichten op en nieuwe interpretaties van ge-

epische gedicht De vlek (2011) vertoont opval-

dichten van vaak bekende maar ook minder

lend veel parallellen met Awater van Nijhoff.

gelezen poëten. Licht is de verbindende

‘Nijhoff en Otten ontmoeten elkaar in de

schakel tussen het werk van deze dichters.

opvatting dat het woord, dat net als bij de
heeft, in het gedicht vlees wordt. Maar bij

Opvallend is dat er weinig vrouwen aan bod

Otten krijgt deze incarnatiegedachte er een

komen.

dimensie bij, die van de dramatische waar-

Dichter Nijhoff krijgt veel aandacht in

heid dat in het toneelspel het niet de acteur

Wit licht. Goedegebuure is het niet eens met

is die zich het personage toe-eigent, maar

Van den Akker en Dorleijn, die stellen dat

dat het personage opstaat in de acteur’

Nijhoff beslist niet als christelijk dichter kan

(p. 95).

worden beschouwd. Door deze houding zijn

Ook Achterbergs werk, dat was ook wel te

christelijke elementen in het werk van Nij-

verwachten, bevat veel mystieke tendensen.

hoff lang onderbelicht gebleven. Onterecht,

Goedegebuure onderscheidt in zijn werk de

aldus Goedegebuure. Nijhoff kiest, als het

befaamde driehoek van Georges Bataille: re-

gaat om de keuze tussen een bovenaardse,

ligie, erotiek en geweld. Bataille laat zien dat

onkenbare god en de vermenselijkte god in

deze drie een ‘innerlijke ervaring’ tot doel

de persoon van Jezus, in zijn werk steeds

hebben, die tot stand komt wanneer er gren-

duidelijker voor de Zoon. In Nijhoffs poëzie

zen worden overschreden. En grenzen over-

treffen we een identiﬁcatie aan met een sterk

schrijden, daar is Achterberg meester in.

vermenselijkte Christus. In veel gedichten

Goedegebuure over de dichter van God en

zien we dit terug, maar één van de gedichten

geliefde: ‘Ik ken geen andere dichter die zo

die mij het meest trof, is het gedicht waar de

plastisch weet te schrijven over efemere aan-

titel van het boek aan ontleend is: ‘Het licht’,

gelegenheden, geen dichter ook wiens mys-

uit De wandelaar (1916). ‘Het licht, Gods witte

tiek zo zinnelijk, zo broeierig is’ (p. 162).

licht, breekt zich in kleuren: / Kleuren zijn
daden van het licht dat breekt. / Het leven

Wit licht prikkelt om het werk van de besproken dichters opnieuw open te slaan en

breekt zich in een bont gebeuren, / En mijn

om binnen de door Goedegebuure geschets-

ziel breekt zich als ze woorden spreekt. //

te kaders nog meer lijnen van mystiek te

Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven beu-

ontdekken. De essays bieden vanwege de

ren: / O zie mijn bloed dat langs de spijkers

invalshoek van de mystiek een verfrissende

leekt! / Mijn raam is open, open zijn mijn

kijk op het werk van diverse dichters. Het is

deuren – / Hier is mijn hart, hier is mijn li-

een studie die meer dan geslaagd is.

chaam: breekt! // De grond is zacht van lente.
Door de boomen / Weeft zich een waas van

Jaap Goedegebuure, Wit licht. Poëzie en mystiek

groen, en menschen komen / Wandelen

in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.

langs de vijvers in het gras – // Naakt aan een

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015. H 19,95.

paal geslagen door de koorden, / Ziel, die
zichzelve brak in liefde en in woorden: / Dit
zijn de daden waar ik mensch voor was.’

Els Meeuse

|

evangelist Johannes een spirituele lading
77 Maatwerk Meeuse over Goedegebuure

Een greep: Dèr Mouw, Gerhardt, Kopland,
Faverey, Reve, Gorter, Boutens, Lucebert.

LITER 80 (binnenw)_Opmaak 1 07-12-15 14:04 Pagina 78

Soms een zegen, soms een gesel

overkoepelende thematiek van zijn laatste
boek. De stilte van het licht laat zich lezen als

Joost Zwagerman was begiftigd met vele

een verwoede poging om greep te krijgen op

talenten. Als gepassioneerd en bevlogen

het onvatbare en onuitsprekelijke dat appel-

dichter rees hij ver boven de meeste van zijn

leert aan die kunstenaars en dichters die in

dichtende leeftijdsgenoten uit. Van zijn ze-

het voetspoor van Ludwig Wittgenstein niet

ven romans verwierf Gimmick! (1989) de sta-

bereid zijn om genoegen te nemen met de
werkelijkheid als ‘das, was es gibt’, de som

schrijver zijn deﬁnitieve bestemming in de

van de feiten en de relaties tussen die feiten,

|
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tus van cultboek. Wat mij betreft vond hij als
essayistiek. En dan waardeer ik in hem niet

maar die zich aangelokt voelen door ‘das

zozeer de essayist die zich vrijelijk en dik-

Mystische das sich zeigt’, sprakeloos en wel.

wijls tegen de politiek-correcte stroom in

Oog in oog met een wereld aan gene zijde

uitsprak over de grote maatschappelijke

van ratio en empirie, gaat de sublieme

kwesties die Nederland omtrent de millen-

schoonheid vanzelf over in een even beklem-

niumwisseling in de greep kregen en nog

mend als fascinerend geheim. Daarom,

steeds houden, maar vooral de enthousias-

schrijft Zwagerman in zijn inleiding, is de

merende propagandist van de beeldende

‘verbeelding van de stilte voor de makers én

kunst. In die hoedanigheid liet Zwagerman

de toeschouwers soms een zegen, soms een

zich niet alleen kennen als vaste gast in het

gesel, en soms allebei tegelijk. Arcadië en

tv-programma De Wereld Draait Door, maar

hellekring. Oase en schrikbeeld. Tussen die

ook als medewerker van de Volkskrant. De

twee uitersten, tussen geseling en zegening,

stukken die hij voor dat dagblad schreef,

bewegen zich de verhalen over de indrukken

vonden hun weg in de bundels Alles is ge-

en kijkervaringen die eraan ten grondslag

kleurd (2011) en Kennis is geluk (2012). De op-

liggen. Vrijwel al die ervaringen blijken te

brengst van de laatste twee jaar kwam te-

stoelen op die ene sensatie, dat ene verlan-

recht in De stilte van het licht, dat in omloop

gen dat telkens onstilbaar blijkt, het verlan-

kwam toen de media melding maakten van

gen om er niet te zijn.’ Het zijn woorden die

zijn zelfgekozen einde.

zich nu laten lezen als de kroniek van een

Joost Zwagerman bezat boven alles de
gave van de onbevangen bewondering, voor

aangekondigde dood.
In de necrologie die ik onlangs voor

vrienden maar evengoed voor wie toevallig

www.leesliter.nl schreef, maakte ik melding

geen vriend was. Zelfs tegenstanders en

van de toespraak die Henk van Os hield bij

vijanden mochten, als het zo te pas kwam,

Zwagermans uitvaart. Van Os had Joost op

rekenen op zijn warme aandacht. In weerwil

diens verzoek uitgelegd hoe de door hen bei-

van de ijzige hoogten en verkillende diepten

den bewonderde schilder Mark Rothko zijn

waarin sommige van zijn favoriete kunste-

drang tot zelfvernietiging legitimeerde. Van

naars (Zurbarán, Malevich, Rothko, Spil-

de grote christelijke mystici, Meister Eck-

liaert) zich ophielden, gloeit De stilte van het

hart voorop, had Rothko onthouden dat op-

licht van bewondering.

gaan in het Niets het grootste en meest be-

Zwagermans tragische dood maakt dat er

geerde goed is voor wie lijdt aan het leven.

bij al die betoonde warmte ook iets is dat op

Hij legde die oefening in onthechting uit als

een pijnlijke manier nabrandt en schroeit.

de opdracht tot een geleidelijke, maar ten

De schroeiplekken raken allereerst aan de

slotte zeer gewelddadige zelfvernietiging.
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Nu ik De stilte van het licht heb gelezen, valt

te’ toe. ‘Die leegte stemt overeen met de

me op hoe dikwijls Zwagerman de door hem

“donkere stilte” in het hart waarvan God

zeer bewonderde roman Rituelen van Cees

door ons wordt uitgevonden, telkens weer,

Nooteboom aanhaalt. In dat boek komt een

en telkens tevergeefs.’ Het is een verzuchting

drievoudige suïcide voor: van de hoofdper-

die in wisselende bewoordingen terugkeert

soon Inni Wintrop (die mislukt, anders dan

en bepalend is voor de grondtoon van De stilvan Zwagerman, versterkt tot wanhoops-

Inni Wintrops mentor Arnold Taads (gewil-

kreet, opnieuw kunnen horen in de dertig

de dood door bevriezing) en van Taads’ zoon

gedichten tellende, volgend jaar te verschij-

Philip (gewilde dood door verdrinking).

nen cyclus Wakend over God (waarvan er bin-

Vooral Philips einde doet denken aan de

nenkort twaalf verschijnen in de door Marc

keuze die Rothko maakte. Taads junior be-

Mulders geïllustreerde luxe-editie Nu). Eén

leeft zijn unio mystica in het ritueel van de

strofe:

|

te van het licht. Binnenkort zullen we die toon
79 Maatwerk Goedegebuure over Zwagerman

Zwagerman, foutief maar tegelijk treffend
genoeg, herhaaldelijk veronderstelt), van

Japanse theeceremonie, vernietigt de kostbare antieke kom waaruit hij de thee gedron-

In de diepte onder je loeit

ken heeft, en stapt daarna uit het leven.

zwaar een vagevuur, helder

Voordien heeft hij laten weten dat hij een

klaargestoomd door Jeroen Bosch.

hekel heeft aan ‘het ding’ dat hij is.

Je reikt omhoog, heel even maar

Wat Zwagerman niet gezien heeft (ik

staar je Hem recht in het gezicht.

denk eerder: niet heeft willen zien, noch in

Loom trekt Hij zijn schouders op

Rothko, noch in Philip Taads) is dat zelf-

en wendt zich geeuwend van je af,

destructiviteit slechts ten dele iets gemeen

als in een laaiend tegenbeeld

heeft met de onthechting en het zelfverlies

van de botsingen der sferen.

dat christelijke mystici als Eckhart en Sint

Laconiek laat Hij het draadje los.

Jan van het Kruis ons als ideaal voorhouden.
Zwagerman karakteriseert hun beeld van

Joost Zwagerman, De stilte van het licht. De

God als ‘een alomtegenwoordige afwezig-

Arbeiderspers, Amsterdam 2015, 376 blz.,

heid’ en ziet daarin een radicaal staaltje ne-

H 24,99.

gatieve theologie. Maar aanhangers van de
negatieve theologie beweren niet dat God afwezig is, ze suggereren hooguit dat menselijke taal én verbeelding geen greep op Hem
hebben. God is niet afwezig, maar onttrekt
zich aan ons bevattingsvermogen. Wie God
beschrijft als een afwezigheid is eerder thuis
bij het op negaties gebouwde, van het bestaan afkerige boeddhisme, dat zo’n sterke
aantrekkingskracht uitoefent op vastgelopen zoekers naar het absolute als Philip
Taads. Vanuit deze oriëntatie schrijft Zwagerman zijn geliefde schilder Zurbarán het
besef van een fundamentele ‘religieuze leeg-

Jaap Goedegebuure
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Schrijvers
Benno Barnard (1954) is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. Zojuist verscheen bij
Atlas Contact Mijn gedichtenschrift, een persoonlijke bloemlezing uit de wereldpoëzie.
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en ﬁetst. Daarnaast schrijft hij
gedichten, columns en verhalen.
Elsbeth Cochius (1951) is beeldend kunstenaar, zij studeerde aan de a k i in Enschede. Zij
maakt o.a. grote linoleumsnedes en illustraties. Zie ook www.elsbethcochius.com.
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John van Eck (1952) is classicus en theoloog, werkte als legerpredikant en publiceerde een
aantal theologische boeken.
Maarten Elzinga (1957) is vertaler uit het Engels, Duits en Frans. Hij geeft les aan de VertalersVakschool en werkt momenteel aan een bloemlezing uit de nagelaten geschriften
van Maurice de Guérin.
Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde. Onlangs verscheen
van zijn hand Wit licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.
Johan Goud (1950) is emeritus hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst. Hij
publiceerde onlangs Onbevangen. De wijsheid van de liefde (2015).
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter. Momenteel doet hij
onderzoek naar hoe journalistiek en poëzie (kunnen) samengaan. Zie ook www.xpoziepress.wordpress.com.
Robin Kramer (1990) is schrijver en redacteur bij een uitgever van geschiedenis- en kunstboeken. Hij publiceerde proza en essays in verschillende literaire tijdschriften en platforms.
Esther Maria Magnis (1980) studeerde vergelijkende godsdienstwetenschap en geschiedenis,
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