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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Erik Lindner
Voorwoord
‘It's a city that overtakes the city that I write,’ schrijft de Amerikaan Peter Gizzi in
‘Chateau If’, een liefdesgedicht dat onmiskenbaar Marseille oproept. Het is een zin
die vaak door mijn hoofd speelt als ik ergens ben om er te schrijven. Schrijf ik de
stad, of beneemt de stad me het schrijven? Als ik een vrouw op een balkon van een
flat een parasol zie invouwen en op haar tenen zie staan en die parasol zie omhelzen
om de sluiting aan de achterkant dicht te krijgen, zie ik dan de stad, is het Berlijn,
of de achterkant van een willekeurig flatgebouw? Een meisje tilt een been op om
iets in haar tas te zoeken, een man strekt zijn arm om op zijn horloge te kijken. Zegt
het iets over de plek als twee mensen ruzie maken in gebarentaal en ik merk dat ze
niet naar elkaars handen kijken, dat ze zich van elkaar wegdraaien en doorpraten met
de handen voor hun buik, of is dat universeel?
Het voordeel van Berlijn, zei de Ier Matthew Sweeney, is dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen mainstream en avant-garde. Dat geeft ruimte. Het jaar dat ik
er verbleef beviel me hoezeer hedendaagse poëzie buiten haar eigen doelgroep gelezen
werd. Het gaf me het idee dat dichters minder opgesloten leefden in een niche, dat
het vak ernstig werd genomen. Tegelijk kiest een behoorlijk aantal dichters hardnekkig
voor kleine uitgevers. In dit nummer presenteren we er tien die in Berlijn wonen en
werken. Ik meen dat zij ons gezamenlijk iets kunnen vertellen wat we als bezoeker
niet zo snel zelf zullen vinden. Vooraan staat Elke Erb, grande dame van de levende
Duitse poëzie, volgens wie het najagen van woorden zoiets is ‘alsof je 's nachts in
het pikkedonker op konijnen staat te schieten op een plek waar helemaal geen konijnen
zijn, en een geweer heb je ook niet.’
‘Alleen hij die zijn taal in beweging houdt, is in staat zijn visie op de wereld voor
verstarring en clichématigheid te behoeden,’ schreef Wiel Kusters in het nawoord
van de vertalingen van Oskar Pastior met de opvallende titel Een Nederlandse titel
(1985). Voor dit nummer vertaalde Kusters een bijzonder fragment over een foto,
dat me werd aangereikt door de Duitser Matthias Kniep. Pastior is van grote invloed
op de uiterst eigenzinnige en aimabele Ulf Stolterfoht, die breed wordt gepresenteerd.
Kniep gaf nog iets: een huiveringwekkend sprookje van Johann Peter Hebel. Het is
vertaald door Anneke Brassinga die er een inleiding van Walter Benjamin aan
toevoegde.
‘Het is altijd dezelfde sneeuw,’ roept Herta Müller uit in het door Sanneke van
Hassel geselecteerde verhaal dat Ria van Hengel vertaalde. Ze geeft aannemelijke
redenen
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taal niet te vertrouwen. Uit Roemenië komt ook Dana Ranga van wie een verhaal is
opgenomen dat nog niet in het Duits verscheen. Erik Bindervoet en Robbert-Jan
Henkes vertaalden ‘Uitnodiging’, een opzwepende monoloog van Tilman Rammstedt.
Het is niet alleen de idee dat poëzie overal telkens net iets anders is, het is ook
mijn wens dat te illustreren. Waar mogelijk leiden de vertalers hun dichter in.
Duitsland kent een andere receptie. Zo schrijft Guido Graf in het essay ‘Sociale
poëtica’: ‘In haar existentiële praktijk worden dichters idioten van de suggestie, van
een spel waarin de enige regel luidt: weerstand bieden tegen louter beschikbaarheid.’
Hij formuleert een poëtica die niet voor alle opgenomen dichters van toepassing is,
wel weer voor Ann Cotten en Steffen Popp. Poëzie uit Berlijn houdt met dit nummer
niet op. Denk ook aan dichters als Norbert Lange, Jan Wagner en Ron Winkler.
Berlijn is vooral heel veel steden, zo tonen de eigengemaakte foto's waar Française
Michel Métail door wandelt in haar gedichten en het is ook de stad waar Canadees
Ken Babstock dicht over de Koude Oorlog en wat erna komt: een wereld van
beveiliging. Het is niet alleen een nog steeds verdeelde stad, het is ook een
conglomeraat van levendige en verlaten stukken. Componiste Mayke Nas maakte
op uitvergrote kopieën van de stadskaart psychogeografie, in de traditie van Nadja
van André Breton: straten die ze rood en groen kleurde nadat ze er fietste. Philip
Huff noemde de stad bij nacht ‘een verlaten overslaghaven’. Er zijn plekken in de
stad waar je je buiten de stad waant.
Ik dank Katharina Narbutovic, poëzievertaler en directrice van het Berliner
Künstlerprogramm en mijn partner in crime bij deze operatie. Vele uren bracht ik
door met Matthias Kniep in café Lentz aan de Stuttgarter Platz, ik dank zijn haast
onvoorstelbare oplettendheid en concentratie. Voor het in elkaar zetten van dit nummer
gaat mijn bijzondere dank uit naar Erik de Smedt en Ton Naaijkens, energieke
redacteuren en vertalers die het samenstellen tot een plezier maakten. Deze aflevering
van Terras sluit af met een relevante kritiek van Kiki Coumans op de meest recente
bundeling Gedichten 1962-1990 van Hans Faverey.
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Ton Naaijkens
Vogelvlucht
Over Elke Erb
Toen in 1987 de bundel Kastanienallee verscheen had Elke Erb (*1938) in de DDR
de status verworven van een schrijver die zeggenschap heeft over zijn eigen woorden.
Dat was bijzonder in een systeem waarin alle publicaties voorgelegd moesten worden
aan de overheid. Ik noem haar laatste DDR- bundel vanwege wat meteen in het oog
springt: gedichten die na afloop direct vergezeld gaan van eigen commentaar, van
‘woordelijke begeleiding die niet gewoon reflectie is, maar het taal- en aardmateriaal
van de tekst voorstelt, daar waar de witte mollenhandjes het blinde handelen
tevoorschijn groeven.’ De laatste woorden zijn van de dichteres Ulrike Draesner, en
het komt voor haar rekening dat zij zich Elke Erb voorstelt als een mol. Over de
nauwe band met dieren in het algemeen hoeft geen twijfel te bestaan; Draesner legt
de nadruk op een mol en op reeën, ik zou geiten willen aandragen als wezens waar
de dichteres vaker een gesprek mee aangaat. Maar de vergelijking met een mol is
om twee redenen briljant: het gaat Elke Erb om het zo diep mogelijk uitspitten van
een gang (zeg: toegang, thema, associatie, gevoel), maar het wroeten zelf en de aarde
die erdoor opgeworpen wordt zijn al net zo belangrijk. In haar geval moet de nadruk
op het creatieve proces meteen gerelativeerd worden door nadrukkelijk te wijzen op
het product: het gedicht, daar gaat het om. Ik kan erover meepraten, want ik heb een
middag met haar samengewerkt aan de vertalingen en vragen gesteld - in haar
werkkamer, omringd door het aloude toebehoren van een dichter: stenen,
ansichtkaarten, kunstboeken, walnoten.
Berlijn, Wedding, Schwedenstraße. We werken aan de gedichten uit de fameuze
bundel Sonanz uit 2008. Een bundel zonder commentaar, op het eerste gezicht, maar
met een ondertitel die meer doet vermoeden: ‘5-Minuten-Notate’. Elke Erb vertelt
waar dat op slaat: ‘Op zekere dag vertelde Ulrike Draesner (dezelfde, tn) me, dat ze
elke dag vijf minuten lang iets opschreef. Toen ik opperde dat mij dat niet zou lukken
zei ze: als je niet verder kunt schrijf je gewoon steeds het laatste woord nog een keer
op tot de tijd om is. Juist dat was (niet de bemoediging, maar) de definitieve prikkel:
het niets dat de remming wegstreepte.’ Ik stel een vraag naar een woord, Elke reageert
met een wonderbaarlijke woordenvloed waarin de woorden van het gedicht aangevuld
worden met de aarde die ze verplaatsen. Later krijg ik de notities die aan de gedichten
ten grondslag liggen toegestuurd. Ik citeer er een, de tekst waaruit ‘Verlangen’
ontstond (vertaald dan en met behoud van alle rafels en scheuren):
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2 januari 2004 - Hem overtuigen dat het denkt: hij? onzeker en: zal wel
niks worden, programma/moloch dreigt. (Op dit terrein overwinningen
zouden zoet zijn & broodnodig) mijn dag is. Groeten, van je laten horen,
monden met hem, een kussen. Oeroude oefening. Betovering, regeling,
begrip. Uitgelokt door: vogels laten van zich horen (zo moet ik het ook
doen) tot het menselijke, het geoefende, gepleegde, het rituele
misschien. Niet laten lopen, hem binden. Ben zu bene so si gelimida sint
ben zi bena, bluot zi bluoda, / lid zi geliden, sose gelimida sîn!
Vogelvlucht. Oost, west. De groeve, archaïsche groeve, middig, gaat naar
de doden. Stad. / Zo is het firmament ferm. Zekers. Niet eigenschapsloos.
/ De maan is een tekenen, geruisloos. De rivier gehoorzaam. Het gras
bovenaards. / Aantekening 12 december 2012: sose gelimida sîn - alsof
ze gelijmd zijn. Vertaling omstreden: dat ze aan elkaar gevoegd zijn...
Je ziet de woorden toestromen, het associëren, de niet louter door de ratio geregelde
gedachtegang. Ten opzichte van het gedicht, dat het verlangen naar een zekere man
weergeeft en contrasteert met de naderende dood, spreekt de notitie net iets duidelijker
taal. Het verlangen is seksueel, de stap moet ontegenzeglijk gezet worden, maar hoe
doe je dat? Welke toverformules moeten daaraan te pas komen. Er zijn associaties
met de beroemde tweede Merseburger Zauberspruch die aan het begin staat van de
Duitse literatuur, en met de dichteres van hedendaagsere Zaubersprüche, Sarah
Kirsch, die een befaamde gedicht schreef over de onmogelijke liefde tussen iemand
uit West- en iemand uit Oost-Berlijn: de liefde komt samen in de vogel, een milaan,
die van het ene stadsdeel naar het andere vliegt en door beide personen op hetzelfde
moment wordt gefixeerd.
Het bijzondere van Sonanz, gedichten die tussen oktober 2002 en juli 2006
opgetekend werden, ligt in de principiële vertaktheid van elk woord, preciezer nog:
elke klank. Het kan elke richting opgaan. ‘Het associatieve verloop zorgde voor een
onwillekeurige (vaak nare, want doorstane, bevoogdende) klankglijbaan van het ene
woord naar het andere. Of andersom. Onverwacht echter produceerden ze als vanzelf
ideële, poëtologische prikkels...’. En dat verloopt anders dan in dromen, maar wel
vergelijkbaar ermee: helderder en sneller, op een spannende manier gekoppeld aan
emoties, angsten bijvoorbeeld en seksuele interesses, en aan alle andere diepere
condities van het menselijke bestaan. De omringende natuur verheft haar stem, de
dieren reageren, je doorziet de drijfveren van de beschaving en van het verstand.
Elke Erb staat erbij en is verbaasd om haarzelf: ‘De onderhuidse inscripties werden
opgeroepen en namen het spel over... Ik keek naar de verzen die ze teweegbrachten
en constateerde dat ik dat zelf bezwaarlijk tot stand gebracht kon hebben.’
Elke Erb kijkt in haar gedichten vaker naar zichzelf: in verwondering veelal, en
vaak ziet ze zichzelf terug op jeugdige leeftijd, als meisje dat door een bos dwaalt,
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een geit aait, bij de planten bedenkt wat ze voor haar kunnen betekenen. Intussen is
ze 75, is ze vele prijzen rijker, ze zou op haar lauweren kunnen rusten, maar de zucht
naar formulering neemt toe. Ze vertaalt niet alleen vanuit wat haar overkomt, ze
vertaalt ook in de eigenlijke zin van het woord. In 1988 ontlokte de dichter Gregor
Laschen haar het volgende toen hij vroeg hoe ze haar specifieke, eigen toon kon
blijven beheersen: ‘Weet je, ik denk dat dat eigenlijk toch niet zo uit mijn buik komt.
Ik heb een lange ervaring in het vertalen, een bezigheid waarbij je echt uitgedaagd
wordt als er een levend gedicht voor je staat en dat moet je nu bereiken. Dat is een
fantastische scholing in het lezen en dan leer je bepaalde dingen. Daar is het dan niet
te bevatten hoe je dat kunt bereiken: een detail net een beetje anders en ineens klopt
het. En dat gaat in een - helaas niet benoembare ervaring - over. Ik zou het niet routine
willen noemen. Nu is het zelfs zo dat ik de pijn die ermee gepaard gaat, kwijt ben:
als ik nu vertaal, staat er ineens dat wat er ten slotte staat. En ik weet niet hoe het zo
gekomen is, alsof alles in de lucht in elkaar gevlogen is.’ Vogelvlucht ja. Zoals de
liefde mensen aan elkaar lijmt, lijmt de dichter de klanken aan elkaar, om de vogel
te maken wiens vlucht een ander mag gadeslaan.
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Elke Erb
Sonanz. 5-minuten notate.
Vertaling: Ton Naaijkens
's Nachts half vier ter plekke
Loop de piano langs, vinger in 't haar,
zet de kruisbessenstruik winters, des winters,
korrelsneeuw, stap in de herfst met mijn schoen
Stap in de herfst met mijn schoen
zompige blaren loof november,
denk aan de keuken, vertaald in
avondgelui, hertengewei of takwerk,
de verbonden vloer akelei akelei geheim
Loop de piano langs
Stap in de herfst met mijn schoen
in mijn rug de villa met diverse
daken als wimpers

12 oktober 2003
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***
In de sneeuw de stappen, zeker wel.
Sneeuw op het loof, de blaren, blaren van onderen.
Kuis zwart vocht. Commune, loof,
stappen. De sneeuw in, sneeuw opzij schuiven.
Bladeren, gele, over elkaar gevallen. Vergaan zullen ze
en humus zijn, als unaniem besluit,
maar daarvoor nog het overjarige zo ondoorgrondelijke
lila-lichtbruin, het lila-ondoorgrondelijke, aarde zal het zijn,
dat lichtbruin. Water, vorst, water werkt erop in.

9 november 2003
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Terug
Een vogel, aan flarden gescheurd in de lucht! Ik keer me
tegen de lucht, wis haar, rem haar, stuur haar om.
Moet het dan in de lucht zijn, moet het zijn,
toorn van welk gelaat uit de wolken, aan het ruisen slaan,
toorn uit de kronen, gramschap uit het gras,
verblinding door het meer,
wenk van de gewezen, verscheurde vleugelslag, dat is
de vloek uit de onderwereld, weten zwart
uit doorgroefde schorsen.
Mijn geel, mijn roze, mijn blauw,
sta niet toe wat gebeurd is,
mening, neem het terug!
Zo vonden wij, stiefeljaar,
honing!

19 november 2003

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

16

Verlangen
Hem overhalen. Groeten. Je als vogels laten horen.
Nimmer dralen. Monden met hem. Rite. Net als kussen
aankomen bij hem. Trekvogelvlucht.
De groeve, archaïsch, leidt naar de doden.
Zo is het firmament ferm. Het is
gewis. Niet zonder eigenheid. De maan
is een tekenen. De rivier gehoorzaam.
Bovenaards groeit gras.

2 januari 2004
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Geestenbezwering (i)
Stronk. Sleuteltje, schaaltje.
De schoenveter - van anderen, rijgsnoeren, buiten, van vroeger.
Stronk. Strikt. Dakrand.
Het hoge raam reikt fier in de wolken,
de gierende hemelen in,
in de storm. Stomp. Vuilnisblik.
Asrooster, kachelplaat, hokkende,
gebogen vegende stronk, de durende winter,
verzonken, in zich zelf, de tuinlegende,
maar dit is mijn lijf, en de brave
kat, berin, mijn voorouder, nakomeling.

24 februari 2004
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Geestenbezwering (ii)
De struik heeft voortgebracht: klapbessen.
Applaus. Uitlopen. Bevestiging.
Langs alle takken. Van onderen af ze
staan uit de stronk gelijk een gewei.
Was ooit zo. De zuivere horizontale lijn,
ziekenbedrand, onder je ogen, onder
je toezien.
Weet 't niet meer.
Weer grauwe grond alleen.
Doffe grassen.
Het tempo van een liggende stuiver.
Die, uit haar leven, als munt heenging.

24 februari 2004
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Wegsnellende tekst
Tover geloof de berg
heeft aan zijn voeten ander land
catacomben
wijn fijn ommuurd
tongewelf
de leeuwerik laait de telefoon waait
Bussen kris krassen
geld moet je hebben Waar
is mijn woud
zegt
Roodkapje grootmoeders breiwerk
vereeuwigd
aan het firmament
Allemaal
Duitsland meer
is 't niet
Rhein-Hessen / haan
of ooievaar op het dak
wijnbouw kinderslee o Pasen

28 juni 2004
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Doodleuk
Uit de dove laag
woorden neerzetten. Als voeten. De woestenij in. En
als een woord luistert / onluistert naar de andere klank.
Klokkengelok, schaapskudde, schaapskuddegang.
Tot de eigen geest, van jou / van mij, te binnen waaien
moge zijn integraal / een integraal, het idee,
net als de plant, zich verzamelen
moge uit lucht en aarde.

8 september 2004
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Rei
Het is warm. We lopen buiten in een kring te zingen.
Ik ben jarig, 18 februari, word ik acht?
Mijn ouders zijn weg, op reis...
Ik ben mooi met een stoffen bloemenkransje op mijn hoofd,
zonneschijn op het kale gras, de winterwei,
dat ik mooi ben, zegt ze, het lieve vreemde meisje,
de hartenmond-stem. (Zonet duik ik weg in 't geluk,
het is magie, opmaken is magie, al eeuwen lang:
toveren, betoveren, gemunt hebben).

3 oktober 2004
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Leiding,
stammoeder, voorvader, buizen, buizenpost,
ter wereld, uit haar.
Monding.
En stromen, gekalmeerd water, de afvoer,
de stad en het stromen. Of het dal,
beekje zijns weegs, tal van wegen.
Blinkend, murmelend (zoals dat heet)
de loop. Voorop,
voor ons uit.
Zover het reikt, zolang niet
de geleide zin ten eind is,
loopt, vloeit de zin, het zinnen
op tot kreet, roep, prikkel
allerwegen. Wegwachter wilde cichorei, ooit
landelijke wilde cichoreiliefde.

4 oktober 2004
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Eros
Soldaten - bloemen in de vaas - zoeken
met de stengeleinden naar onderen: nomaden, dieren de grotere natuur, weidsere natuur, de wijdte doen het ze voor;
vrouwen: vaandels naaiende engelen;
het maasei, kijk, de kan van thuis baardloos waren ze wel, jong, gewezen zonen - zoeken
de bodemloze zin, die der vaderen.

5 oktober 2004
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Status
Koud. Uit stand. Steekproeven. Natuurkunde. Het gaan van de gang. Gaande
gang. Zonder mij. Aan de gang zogezegd zonder mij
tussen lezen en schrijven.
Zogezegd zonder keus.
Volharden. Staan op. Gelijk heb ik.
- Dus is daar iemand?
De rijen stenen langs de landweg.
De levendige reeks zwartgrijs gespikkelde kiezels.
Blijkt. Ongezocht. Ikloos. Onver weg het zachte
cichoreienblauw.

6 oktober 2004
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Schijn en schaduw
Heb ik gemeend bergen te moeten afgraven?
Nee. Alleen zie ik bergen ongetwijfeld rijzen.
De lucht in.
Het oog krijgt een snee.
Een snijdende rand. Zo beslist
dat het massief ietwat neerwaarts
zakt, naar het schijnt.
Goed zo. Blind zien. Blind zien, noteren.
Goed gewacht. Het tekent zich af.
't Is de vraag waarvan het de schaduw is:
van de berg of van mij zelf.

7 oktober 2004
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Ganzen hoeden
Zo ze zijn gras groeien maken
kant van de hoek van de schuur peppelgezicht
houten stoet vlotte groei De witte
delen ganzen hoeden
Vermoedelijk op de akker stoppelveld hoeden voor de vos
of ganzenmars terug in het Hunne
Het ganzenlied Ik liep
Weer met de ganzen Zo regent het niet
zoals ze zijn Zoals een dier zijn maat heeft
Een huis is van ons huis huid hemel En
de bosrand ver weg Ver is verwijderd worden
gans en verdeeld is opeens weer
ganzen in het stoppelveld hoeden Is net als
deze nog eens ganzen

8 oktober 2004
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Miek Zwamborn
Laat de kiem de kiem maar
Over Monika Rinck
In de tropen leven vogels, prieelvogels, die hun nest versieren met dingen die ze
vinden. De nesten lijken op stevig van takken gebouwde priëlen, waarin
verzamelingen van kleurige objecten liggen uitgestald. Soms gaan de vogels zo ver
dat ze steentjes verven met het sap van bessen of de honderden bladeren rondom hun
nest met de glimmende kant naar boven draaien zodat hun collectie als het ware in
de schijnwerpers staat. Het grootste en meest extreme prieel wordt gebouwd door
de bruine tuiniervogel of vogelkop-prieelvogel (Amblyornis inornatus) uit
noordwestelijk Nieuw-Guinea. Deze soort stoffeert het prieel met mossen en legt
daarop uitgebreide verzamelingen aan van bontgekleurde bloemen, veertjes en
keverschilden. Om andere vogels deelgenoot te maken van hun verzameling bouwen
ze zelfs tribunes voor de nieuwsgierige medevogel. Bij het lezen van Monika Rincks
gedichten moet ik voortdurend aan deze tonelen denken.
Dwaas lijken haar bonte verzen in eerste instantie; betekenissen buitelen over elkaar
heen, taalregisters vliegen uit de bocht, bij eerste lezing kan ik er geen touw aan
vastknopen. Rinck adopteert het buitensporige in de taal, omarmt dubbele
betekenissen, lijkt constant op zoek naar contradictie. Alles draait. Twee woorden
die sinds Rincks bundel zum fernbleiben der umarmung steeds weer terugkomen.
Op het omslag, een om de bundel heengeslagen poster, van de recente bundel
Honigprotokolle die in 2012 bij kookbooks Berlin verscheen, prijken tientallen
gebruiksaanwijzingachtige tekeningen van de in de bundel voorkomende beelden
als ‘tent uit geld’, ‘wanneer je iets draagt wat niet van jezelf is’ of ‘het mogelijke/
het onmogelijke (de onmogelijkheid van het gelijktijdige)’. Ook deze tekeningen
bieden weinig soelaas, ze verhelderen niet, integendeel; ze maken de bundel alleen
maar meerstemmiger.
Op www.neuedichte.de, een website waar een aantal Duitse dichters met elkaar een
dialoog aangaan over de denkvelden rondom een gedicht, schrijft Rinck: ‘de meest
kleine eenheid kan een gevaar herbergen’. In Rincks Honigprotokolle is het oppassen
geblazen. Het is een grillige, nerveuze, onheilspellende wereld waarin Rinck haar
eigen vrees laat doorklinken. De gedichten lijken ons te willen waarschuwen. De
taal wordt gevierd maar ondergang ligt voortdurend op de loer. Neem deze zinnen
uit ‘Gemoedsleer’:
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Verkneukelend vee graast op verrotte weides a a a akelige klaver.
Morgen wordt het zelf geslacht, gevild, afgeknaagd, ingemaakt,
verkondigt de zeis. Niemand gelooft hem hoewel niemand hem weerspreekt.
Het is de op zijn kop gezette, van boven tot onder vervuilde idylle.

In een poging de gedichten te begrijpen verdwaal ik op het web. Voordat ik uitvind
dat Rinck met Feuer falten in het gedicht ‘Löschung’ (‘Blussen’) verwijst naar en
de barbecues die 's zomers op de voormalige vliegbasis Tegelfeld worden
opengevouwen en de vleugelslag van de oranjekleurige vuurvlinder raak ik in de ban
van de wonderlijke wereld die Rincks gedichten voedt. Zo vind ik bijvoorbeeld een
site met gezeefdrukte stropdassen waarop kraanvogels hun vleugels boven vlammen
open- en dichtklappen en een instructie om een biljet van 50 euro tot portemonnee
te vouwen.
In Honigprotokolle voert Rinck twee stromingen op die sterk met elkaar contrasteren.
De bundel begint zoet, maar wordt steeds grimmiger van toon. Rinck bezit de gave
de ijdelheid, de gekte, de verloedering van onze gematerialiseerde wereld tot materiaal
om te dopen en deze als een plastisch chirurg onder het mes te nemen. Alles kan
aanleiding zijn. Zo wordt in ‘Berouw’ een plastic bekertje opgevoerd, een in folie
verpakt bekertje dat met een mes of draad, je moet er maar toevallig de beschikking
over hebben, moet worden bevrijd. Met verwondering en irritatie tegelijk schrijft
Rinck:
Wat willen jullie erin? Watjullieerinwillen, wilikweten. In het kopje.
Het ingepakte. Jullie willen nog wat dralen. Goed, draal dan.
We hebben tijd. Natuurlijk niet! Wie uit jullie groep nu nog verder
wil dralen, betreurt dan voortaan alsjeblieft wat achterwege blijft.

Als ik het vers lees en ik op mijn langzame manier de woorden probeer te begrijpen,
voel ik me opgejaagd door een stem die het gedicht lijkt aan te sturen, bevelen uitdeelt,
de spot drijft met al die complexe afspraken. Wat een stelligheid! De stem die deze
protocollen voorleest sleurt je mee, er lijkt geen ontkomen meer aan, maar wat wordt
er nu eigenlijk beweerd? In ‘Valstrik’ lijkt Rinck de lezer even bij de hand te nemen.

Valstrik
Ik kijk hier in een soort poppenogen. Lijfelijkheid is
prikkeldraadversperring. Een balg, eerst opgezet dan aangespoeld waar
het bassin zich in de lengte en vervolgens in de breedte uitstrekt. Groei!
Groei! Omdat het scenario anders volledig onwaarschijnlijk zou worden.
En daar houdt de lezer niet van. De lezer waardeert de onderrugstrekker.
Duchtig strekt het vers de lezer.
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Zodat hij grijnst en steunt. Wellicht zelfs seksueel? Wel nee. Dat niet.
Kattenkinderen monden uit in? Ze monden niet uit. Kattenkinderen zijn
de munt waarmee ik het cement betaal. Oho. Of de lezer daarin meegaat?
Onheil dreigt. Met donderslagen. Ach donderslagen dreigen met onheil.
Ekstervleugels spreiden zich uit. Eksters kijken. Eksters maken zich breed.
Eksters groeien. Het wit groeit. Langs vliegend dragen ze hele ledematen
in hun snavel. Ik heb 't precies gezien. Toch is dat voor de lezer niet genoeg.
Bezoekers brabbelden intussen op kussens. Alleen ik las de profetie. Goed,
ik en de lezer lazen haar. Ze is oud, zo oud als bonte paardenstaarten
(ongeveer 375 miljoen jaar). Poppenogen trillen.
De lezer kijkt in een zwartbeschaduwd volgestouwd voorportaal en hij
vermoedt: hier klopt iets niet. Dat zou een valstrik, nee, het bevalt me niet.
Inderdaad, hier klopt iets niet, maar wat klopt er niet? Op de eerder genoemde site
schrijft Rinck:
Ik wil ook niet alles begrijpen. Dit gaat zover dat ik bijvoorbeeld in
sommige gedichten van Ezra Pound woorden die ik niet begrijp opzettelijk
niet opzoek, omdat ik me aan hun monolithische kwaliteit ben gaan
hechten. De woorden zijn materiaal geworden, opaak, geheime objecten
die zich door de tijd heen zullen transformeren.
Precies zo vergaat het mij met het werk van Rinck. Het is precies deze
ongrijpbaarheid, deze rondtollende bijenzwerm die Rincks bundel onweerstaanbaar
maakt.
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Monica Rinck
Honingprotocollen
Vertaling: Miek Zwamborn
honinghoon
Horen jullie dat? Zo honen honingprotocollen, roodgouden, fraai, pasteus:
kleverigheden. Pluis. Wat de honing bindt: protocollen.
Bevlokte unies op grijs- tot grijsblauwe tricotstof. Mensen.
Zullen. Hangen. Blijven. Net als zaden en pollen. Zoetheid van de lucht.
Gesuikerde haren. Wegen. Bruggen. Als ik ze uit mijn hoofd zet,
blijven ze eeuwig bestaan. Elke maat is waar in welke betekenis ook.
Maar met betrekking tot wat? Wat 'n sprongen! Barokke minimator
van verlangen. Wild veelvoud, waar duizenderlei ingevouwen is,
het wordt alleen niet omgezet. Het groeit nu door de huid heen naar buiten,
niet meer eronder. Barok. In engte, angst, schrilheid, nee schelheid,
zo veel sieraad dat je niet meer wilt en niets meer ziet:
randverlangen. Duizend bogen. Met deuken en putto's. Parels.
En erboven. Allemaal vragen ze: en jij wilt nog willen?
Nee. Dan zeg je: nee. Je indruk is niet op waarheid gebouwd,
merkt het honingprotocol op, schier versierde zoetheid. Ging daar je
tongetje overheen? Tongde de weegschaal? Neem opnieuw de maat,
bij een minimaal teruggebracht verlangen. Je weet niets van barok. Pollen.
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krachtens een raster
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen, haren, uren, begeerte,
bolides, de stortberg brandde. Ruimtewapens stortten neer,
ongeremd als suikerwerk in hotels met binnenbaden. Ik zag dat
de stoeterij in de laagvlaktes aan plunderaars ten offer viel,
of was 't het wegkwijnen van een winde? Doe iets! Krachtens
een raster! Laat zakken. Knipperend in de dwaze asymptoten kijken.
Ik zag wat gloeide uitgloeien, zag het doven en geleidelijk vervagen.
Ik zag dieren die zichzelf molken. Zag hoe bevers het een of ander
door een zeef draaiden. Ronde hoeves cirkelden, een kudde brak
in paniek dwars door een reusachtig speldenkussen, riet! Ik zag
de opgezweepte blos op de wangen der tenoren. Ik zag gangsters,
kopergroen, gemengde terreinen, mimesis. Vlechtwerk was de wapenhandel
van een taalfamilie. Superieure drugskoeriers zag ik gegrild vlees
en Pekinggroente verorberen. Ik zag: schaakhostessen
deden hun boodschappen in volgzame onmacht, opa's, plaatsaanwijzers.
Ik keek omhoog naar de hemel. Daar waren grote vogels, trokken
hun lijnen, sloegen af. Alsof zij, ook zij, wezen op een moord.
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rododendronrododendron
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen, wees nou eens stil,
sukkel. Maar wat als ik de onveranderlijkheid van het gebrek ontkende?
Zou je daar klare taal voor nodig hebben. Moet je erbij slepen,
plukrijpheid, gewoven, op de glijbaan naar boven geschoven,
het kleinste detail nog, geëlektrificeerd, de signaallampjes
op de transformator van je feeling flakkerden, aan, uit, aan, uit,
aan, aan, aan, aan. Je zou er ook dichterbij moeten, zou gondel,
vork, langoustine zijn. Parasietenaantasting. Haargroei op handen,
op motorkappen en marmer. Naar beneden glijden zou er dan
ongetwijfeld ook een keer bijhoren. Hoe, bedoel je, zou
de rododendron er dan na deze glijpartij uitzien? Juist.
Wie waagde het in de archieven van het Wörlitzer Park
te snuffelen? En hoe zou hij weer terugkomen? Geheelonthouding
deelt de dandy met gepensioneerden en asceten. Maar dandy
alleen zou een aanslag overwegen. Dat je geremd bent,
klopt. Moment! Ik ben helemaal niet geremd!!! Ook dat klopt.
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blussen
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen. Waren de hoornen
op het spoor, wilden vuur vouwen, blussen. Zodat het uitgaat.
Ai, kijk nou, de schemering. Het penseel er diep ingedoopt.
Aquamarijn. En Paynegrijs. De heidegeesten gingen slapen.
Waren op de terugweg. Nieuwe maan trad op, daarna de grote barst.
In het script, in het beeld, overal. Spanrupsen langs de lichaamsgrenzen.
Was dat zonet, gisteren, vanmorgen toen de vrouw op het open veld
de softbal wierp? Toen er geen schaduw was en haar armen
rood opgloeiden? Brandden? Wanneer waren de guirlandes? Klingklang.
Toen de vliegende draak zijn tong adderachtig uitstak en nergens,
werkelijk nergens meer vuur was? Neem de ring van je vinger,
een lichte streep of een potloodtekening? Onvolkomenheden.
En van de breuk de grote schok en het blussen, ingelijst
door de half gebluste schrik dat er iets ontbreekt, maar wat?
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berouw
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen, hier is een voorstel:
doe het beter meteen en doe het snel. Dan hebben jullie meer tijd over
om het te berouwen. Hoe pakken jullie het aan? Ik zou het wel weten.
Ik zeg het niet. Ah, het zou eigenlijk nog sneller kunnen gaan.
Zijn jullie oud? Ik vraag het maar. Je reinste hoon. Ver weg. Kijk hier,
bijvoorbeeld dit kopje. In folie verpakt. Heeft iemand hier
een mes? Of een draad? Heeft iemand onder ons hier
het bewustzijn dat het verder gaat? Ten gunste van ons?
Kusje, liefje! Laat dat. Ik zal een advocaat bedenken,
die het tegengaat, ha. Ik zal een advocaat bedenken
die zich in jullie lobby ophangt, explodeert, in vlammen opgaat.
Wat willen jullie erin? Watjullieerinwillen, wilikweten. In het kopje.
Het ingepakte. Jullie willen nog wat dralen. Goed, draal dan.
We hebben tijd. Natuurlijk niet! Wie uit jullie groep nu nog verder
wil dralen, betreurt dan voortaan alsjeblieft wat achterwege blijft.
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de soufflé
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen: je moet nu simpelweg niets doen.
Alsof een doorwerkt (als een spons verzadigd) bewustzijn
het voorwerk weigerde. Ik kan me niet verstaanbaar maken. Proberen we het zo:
Je nodigt eters uit, om acht uur en er ligt rood vlees, een berg meel,
smerige wortels en een dozijn eieren en je zegt: dit is de soufflé,
zoals u wilt, of als het dat nu niet is maar over drie uur,
of als ik iemand anders zou zijn, dan zou het precies dat zijn: de soufflé.
Dan vragen de gasten meer bezorgd dan teleurgesteld: wat is er dan gebeurd?
Wat hebt u dan gedaan toen u geen soufflé gemaakt hebt?
Gejammer! De tristesse van de weigering die de verkwisting aan zichzelf
en aan de verkwisters toeschrijft. Omdat de verkwisters hun zorgvuldigheid verkwisten,
verkwisten ze? Zichzelf! Tot zover het vooranalytische laten rondslingeren,
wat echter ook geen oplossing is. Het is of troebel of puur. Zoals je wilt.
Of beter: afhankelijk van waar je op uit bent. Zo bekeken is ook het pure
troebel, zeer troebel. Waarbij de troebelheid erbij blijft in het recht van het pure te zijn.
Maar de gasten hebben het recht aan hun zijde als ze zeggen:
een soufflé ziet er anders uit.
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kiemen
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen: wees nu niet meer bang.
Laat ingewikkelde scheuren toch uitbloeien, laat de kiem de kiem maar
vijfhonderdduizend maal bevruchten. Een lippenkermis van vermenigvuldiging.
Laat ze maar komen, laat ze witte schuimpjes vormen, overal,
en borduursels maken terwijl ik bewusteloos ben en jij ook,
rondom de rode haard. Laat ze elkaar inweven, waardoor we sterven
en waarvan we leven, laat ze om elkaar werven, als verloofden
die elkaar nog niet hebben, die zich schamen, die elkaar ten val brengen. Laat ze
gewoon komen. Laat ze ons nog twintig dagen geven, opeten
mogen ze ons, van binnen tot we galmen. Jij weet het blijkbaar nog niet.
Als je 't zou weten, dan zou je bloeien, zou je met mij opbloeien als algen.
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stro
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen, nu heeft de gevoeligheid
zich uitgestrekt, nu heeft ze alle ruimtes overspannen en aangestoken.
Aardse treurigheid, de berken werden grijs, de hond heeft een oog verloren.
As, vlokkend talmen, boetedoening, vermoeidheid, verdriet misschien, toch is het je plicht
erdoorheen te gaan, als ware het licht waarin de ellende staat met handen
die jij gebonden acht. Dan zie je: het wordt minder, het begrijpen.
Helderheid ontstaat alleen nog door de intensiteit van de schok. Een geluidloze knal.
Je kunt het niet meer bevatten, bent ongedurig, en in een poging toch te begrijpen,
kom je er aan de andere kant weer uit, reliëf dat niet bestaat,
tremolo dat niet bestaat, als had je tevergeefs in de nevel gegrist,
een nevelpaardje je erin geluisd (huuhot, die grijze stort zich op mij,
ik val door hem heen) en bent diep beneden, gevoelig, onbegrepen,
in afwachting van de schok. Maar plotseling, hier, alles geel, vol stro!
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schelvis
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen. Hier is een monsterachtig schilderij
met oogstrituelen op een afgelegen planeet. Aan de rand van het schilderij ben ik
als duiker te zien, links onder. Met handschoenen die in hoeven eindigen
in plaats van in handen. Wat een smeken is mijn hoefstap respectievelijk handreiking.
Wervelstormen sleuren rijpe vruchten in de roodgekrulde hemel omhoog naar boven
en leggen ze op grootte gesorteerd op wateroppervlaktes waardoor
ze onmiddellijk zinken. Dan duik ik ze op. Daaraan neemt deel: schelvis,
niet de hele vis, alleen zijn beide ogen. Waarmee we 's avonds
in het oogstvuur kijken, ruggelings op de helling op het gras, eerst vochtig en
dan zwart. Verdriet, schoonheid, stille eenvoud zoals in een stuiversroman.
Sla jij de bladzijdes om, vraag ik aan de schelvis die een en al oog is
en dat niet kan. Help me, vergeet ik de vis en wend me tot
een onbekende, help me uit dit beeld, want alleen kan ik het niet.
Ik roep je! Maar je weet niet wie je bent, verdomme. Je moest
het van mij horen terwijl zich op de afgelegen planeet oogstrituelen
voltrekken, het licht zich in de rode vruchten dringt, op ze inslaat,
het licht de blauwe vruchten achterlaat, ze uit de verte naar hier trekt
en uit elkaar laat spatten. De hemel schuimt! Toch ben ik hier, uitgeleverd aan
wat ik alleen in mijn eentje kan. En op sommige dagen kan ik dat niet eens.
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gemoedsleer
Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen: je kunt hier ronduit
niet in alle ruwheid naar binnen gaan. Vreemd, ik kan jullie helemaal niet horen,
omdat ik zo schreeuw, waarschijnlijk. Ik draag mijn toorn als een hertengewei.
Ik heb de ruimtes waar moois gebeurde heuphoog met bouillon laten vollopen,
ik heb de fluit overblazen, de posthoorn, tegen het mondstuk sprongen
mijn lippen open. Ik woedde, ik woed. Ik rookte, ik rook. Ik zing, scherts,
kus, slaap. Ik staarde en staar in het wit. Ik heb liederen in me
en een zeis. Het is Schluss, zegt de zeis me. En alsof het
donkerder en helderder is, verschijnt het verwoeste dorp. Door de afgrond
van mijn ziel trekt een kudde. Waar is de fluit dan? Weet ik niet.
Verkneukelend vee graast op verrotte weides a a a akelige klaver.
Morgen wordt het zelf geslacht, gevild, afgeknaagd, ingemaakt,
verkondigt de zeis. Niemand gelooft hem hoewel niemand hem weerspreekt.
Het is de op zijn kop gezette, van boven tot onder vervuilde idylle.
Het schijnt dat het einde van de lieftalligheid gekomen is. Hier moet ik helaas afsluiten.
Van harte het beste wenst je maagd je toe. Watch me explode.
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honing
Tot slot: het protocol der honingstromende bronnen in bepaalde tuinen.
Er bestaat de kleverigheid van de inwendige fixatie, een kit die nooit
opdroogt en niet te vergeten zijn er honingsporen op papieren,
voorruiten, in je zak, onder schoenen, aan je vingers,
die aan tegenspoed herinneren. Het honingprotocol van de bijenvlucht
over de door hen (de bijen) nog net bereikbare bloesems.
Misschien linden. Of kastanjes. We beschouwen aan het eind het lichaam
als protocol van ons leven. Het blijft als nietig vlagje te midden van
razende pollen en bijen de vraag of je niet slim moet zijn
om tot zulke grote dwaasheden in staat te zijn. Deze heerlijke liederen
worden niet bij glashelder bewustzijn gedicht. Ze verzamelen voor elkaar
en geen doet iets enkel voor zichzelf. De honingmaag is de maag
van de totaliteit. De liefde is de liefde van de totaliteit. Hoor, hoor. Wie binnenin
verongelukt, wordt met alle middelen gered. Wie van buiten verongelukt, verteert.
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Oskar Pastior
Moeder en zoon met bolbliksem (1928)
Vertaling: Wiel Kusters

Het lichtverschijnsel op de foto geeft aan de foto niet alleen haar algemene betekenis,
maar is ook het ‘plaatsvinden’ daarvan in een bijzondere betekenis, als het ware met
alle beslistheid, d.w.z. ook voor hersens die geen werkelijke betekenis erin zien,
trachten waar te nemen of meteen in het schild voeren - nee, zoals hij over enkele
hoofden heen springt, is de bol ook nauwelijks helder: behalve in contrast met dezen;
wanneer hij, zoals de foto laat zien, ‘uit de diepte van de ruimte’ (zoals hij zich graag
geciteerd ziet) op de sluiter afkwam, inderdaad van achteren dus, over hoofden heen
die in een lens kijken, die in hun ogen te zien is, waarin immers een deel van het
lichtverschijnsel geabsorbeerd wordt, iemand anders, teruggekaatst, de ontspanner
machtigt om op het moment van ‘het plaatsvinden’ te klikken.
Toch is het mechanisme in relatie tot de foto nog niet zo eenvoudig. Doordat ten
minste twee hoofden eraan deelhebben hoe van achteren komt wat zij van voren zien
en wat hen van voren aankijkt, wat achter een lens allemaal bijeengekomen is,
verschijnt het lichtverschijnsel als ‘kinderjaren’ (zenit), in die zin dat het doordat ten

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

43
minste twee hoofden het teweegbrengen van tevoren al ter plaatse was, zodat niemand
het zag komen en niemand meer ter plaatse zal zijn wanneer het komt - zo zal het
zijn; en het is zinvol, tautologieën (bolbliksems) onder ogen te zien, omdat men
immers alleen met open ogen kan beweren, dat het anders duister zou zijn. Duistere
definities echter komen tevoorschijn, want later zijn ze voorbij.
Zo vraag ik me bijvoorbeeld af, of de knaap, die volgens het bijschrift van de foto
(ommezijde) 0 tot 1 jaar oud is, deze foto eigenlijk wel een keer voor de eerste keer
te zien heeft gekregen. Dat kan ik niet geloven, want hoe frequenter ik er een betekenis
in zie, zelfs maar door van een lichtverschijnsel te spreken, des te vaker kijk ik me
over mijn schouder in het gezicht. Het is een kwestie van tijd. Bovendien verbruikt
het lichtverschijnsel een hoop verbeeldingskracht. De generositeit waarmee het uit
het onnozele schuurtje naast het kippenhok komt, is omgekeerd evenredig aan de
halveringstijd van zilvernitraat en duurt nu al 55 jaar, maar raast nog altijd op de foto
af - daar is geen Hanomag tegen opgewassen. De jonge moeder heeft een pagekopje,
de ouwe jongen poseert nietszeggend & fideel als crucifix; een pink steekt obsceen
(theedrinkerig) omhoog; wat een Isenheimer! Deze scène had haar voorbeeld: Wachten
op E.T.
Een logische vraag is nu: wat zoeken moederhart en broekenman met een
bolbliksem in een Hanomag voor een kippenhok - anno 1928! Verhoogde activiteit
veroorzaakt protuberanties. Dus ook een ransel, een rebus, een spierkoortssyndroom
(regel van drieën): Flik de zon, flik de maan, maar flooi de liefduh. Onmiddellijk
wordt er ontwikkeld, vergroot, bewonderd, vastgebonden. Wat op de foto ontbreekt,
is de geaardheid. Momentje, waar is de windhond gebleven? Uit het oog, uit het
zwart. Mijn theorie is zo slecht nog niet: Adam Riese, kreupelturnen, vraagteken
(gefascineerd), robben in de sneeuw - klik. In het hoofd verschijnt het negatief: Fritz
Lang... Moeder laat haar tanden zien (rozenstruik). Jongen breekt woord (Hagen),
de misthoorn klinkt. Achter het zwarte gat (materie) kakelt Siegfried, witte
kingkongballen tussen de veren - Chronos eet Goya's kinderen op. Van het een komt
het ander.
Zij het tamelijk futloos. De foto flirt met de vlakte waarop ze ligt; de cognitieve
neus (Eskimo) duwt zich plat tegen de gelatine - geen spoor van de Niagara (eerste
naamval). In de volle luiers roert zich de vrije wil; we bevinden ons in een karos met
tweetaktmotor. Zodra ik de foto ook maar een beetje scheef houd, verandert de
hellingshoek. Ik vraag me af wat afgezien daarvan überhaupt tot ‘plaatsvinding’
komt. Het probleem voor recensenten van een lichtverschijnsel is onbelangrijk met
het oog op de visie dat het er is.
Hanomag: kleine auto, product van de Hannoverische Maschinenfabrik AG.
Isenheimer: verwijzing naar het Isenheimer altaarstuk van Matthias Grünewald.
Adam Riese: zestiende-eeuwse rekenmeester, vergelijkbaar met onze Willem
Bartjens.
Hagen: figuur uit het Nibelungenlied.
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Wiel Kusters
Naschrift. Een veroordeelde met bewegingsvrijheid
Over Oskar Pastior
Het is geen lekker soepel en communicatief stukje proza dat Oskar Pastior
(1927-2006) ons voorschotelt als reflectie op een foto uit 1928. Meer in het bijzonder
als omcirkeling of omsingeling van een raadselachtig lichtverschijnsel in dat verre
beeld van een persoonlijk verleden. Onomwonden ‘open’ wil en kan het ook niet
zijn. Pastiors prozateksten verschillen niet principieel van zijn gedichten: altijd weer
spreekt de taal, die hij meestal procedureel strak aan het lijntje probeert te houden,
zelf een woordje, ja vele woorden, mee. Met als effect een fascinerende combinatie
van onthulling en verhulling.
Oskar Pastior werd geboren in Hermannstadt (Sibiu) in Siebenbürgen (Transilvania)
in het hartje van Roemenië. In het land dat een tijdlang formeel zijn nationaliteit
heeft bepaald, behoorde hij met zijn grootouders en ouders tot de Duitstalige
minderheid. Hij bezocht Duitse scholen, las Duitse gedichten. Maar het Duits van
zijn grootouders was een Saksisch dialect, om zich heen hoorde hij Roemeens en
Hongaars en toen hij zeventien was kwam daar ook nog het Russisch bij. De jonge
Pastior werd in januari 1945 als ‘Duitser’ naar werkkampen in de Sovjet-Unie
(Donbas, Oekraïne) gedeporteerd. Een traumatiserende ervaring. Vijf lange jaren
van angst, honger en ontbering, die hem als dreiging en schrikbeeld altijd bij zouden
blijven, zeker in de jaren dat hij, van eind 1949 tot zijn vlucht naar het westen in
1968, in de communistische Roemeense dictatuur leefde. Hij maakte er op 24-jarige
leeftijd het gymnasium af, was dienstplichtig soldaat, werkte in een timmerfabriek
en in de bouw, studeerde germanistiek in Boekarest en kwam als redacteur voor
Duitstalige programma's bij de Roemeense radio terecht. Van een werkbezoek aan
Wenen keerde hij, inmiddels 41 jaar oud, niet naar Boekarest terug. Hij vestigde zich
in Berlijn, waar hij zijn verdere leven heeft gewoond. De dood betrapte hem in
Frankfurt am Main, bij een bezoek aan de Frankfurter Buchmesse, zeventien dagen
voor hem in dezelfde stad de Georg-Büchner-Preis zou worden uitgereikt, de
belangrijkste literaire prijs in het Duitse taalgebied.
In 2009 gooide Herta Müller, evenals Pastior afkomstig uit Duitstalig gebied in
Roemenië, hoge ogen met haar roman Atemschaukel (Ademschommel). Later dat
jaar ontving zij de Nobelprijs voor literatuur. Wie Atemschaukel leest en werk van
Pastior kent - zijn woordvorming, syntaxis, metaforiek, ritmiek - zal in het relaas
van de verteller uit het boek, een jongeman uit Siebenbürgen, dwangarbeider in een
Russisch
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werkkamp, onmiddellijk Oskar Pastior herkennen. In het nawoord bij haar roman
vertelt Müller, dat het thema deportatie in het naoorlogse Roemenië taboe was. Zij,
geboren in 1953, had dat in haar kinderjaren ervaren. Ook haar moeder verbleef vijf
jaren in een werkkamp. Alleen binnen de familie kwam dat wel eens ter sprake, zelfs
dan min of meer verbloemd, of in contacten met mensen die te vertrouwen waren
omdat ze zelf gedeporteerd waren geweest. Müller wilde over de deportaties schrijven
en sprak daarover met haar vriend Pastior. Hij vertelde haar over zijn
wederwaardigheden. Het plan ontstond er een gezamenlijk boek van te maken. Door
Pastiors plotselinge dood kwam daar niets van terecht. Herta Müller schreef het boek
alleen, gebruik makend van de schriften met Pastiors verhalen over zijn overleven
in de hel van het steenkolenbekken in de Oekraïne.
Het grote succes van Atemschaukel was behalve - uiteraard - aan Herta Müllers
kwaliteiten als schrijfster, mede te danken aan de geweldige reputatie van Oskar
Pastior, een van de eigengereidste, maar ook charmantste en, ondanks het feit dat
zijn werk als experimenteel en ‘moeilijk’ te boek stond, meest geliefde dichters van
Duitsland. De liefdevolle herinnering aan hem, die altijd zo weinig van zijn leven
aan de openbaarheid had prijsgegeven, werd erdoor versterkt.
Toen, vier jaar na zijn dood, in de late zomer van 1910, dreigde plotseling zijn
deconfiture. Bekend werd dat Pastior van 1961 tot 1968 als informant had gediend
voor de Securitate, de Roemeense geheime dienst. De golven gingen zeer hoog, met
name in de Duitse pers. Daarbij kregen ook op geen schijn van bewijs gegronde
geruchten een kans, die zo ver gingen dat Pastior er postuum van beschuldigd werd
medeveroorzaker te zijn geweest van de zelfmoord van zijn vriend en collega-dichter
Georg Hoprich. Inmiddels is Oskar Pastiors Securitate-dossier (dat op zijn 214
pagina's vooral informatie bevat die tegen hem en zijn familie kon worden gebruikt)
nauwkeurig onderzocht, waarbij is gebleken dat de dichter de hem opgedrongen taak
zeer minimalistisch heeft uitgevoerd en slechts een klein aantal niets tot weinig
zeggende rapportjes heeft geleverd, die door de Securitate als waardeloos werden
geclassificeerd. Het is allemaal na te lezen in de eind 2012 verschenen speciale
aflevering van het tijdschrift text + kritik: ‘Versuchte Rekonstruktion - Die Securitate
und Oskar Pastior’. Daaruit komt ook naar voren hoezeer zijn onderwerping aan de
Securitate-dwang hem als een steen op de maag is blijven liggen. En vooral ook hoe
het tot Pastiors recrutering als informant is gekomen. In de hem gedicteerde
‘Verpflichtungserklärung’ van 8 juni 1961 lezen we onder andere, dat hij in het kader
van een tegen hem ingesteld Securitate-onderzoek had bekend, gedichten met een
vijandelijke inhoud te hebben geschreven en onder verschillende personen verspreid
te hebben. Dat hij zich van de strafbaarheid daarvan bewust was en de organen van
de Securitate daarom verzocht zich te mogen rehabiliteren ‘en door concrete daden
zijn oprechtheid en loyaliteit tegenover het democratische regime van de Roemeense
Volksrepubliek te bewijzen.’
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De genoemde ‘vijandelijke’ gedichten waren de zogenaamde ‘Russlandgedichte’,
geschreven in 1954 en 1956, en nu voor het eerst gepubliceerd in text + kritik. Na
het neerslaan van de Hongaarse opstand, in 1956, was de communistische repressie
in Roemenië hevig toegenomen. Pastiors door zijn verleden als dwangarbeider
verhevigde angst voor gevangenis of werkkamp waren niet ongegrond. En daar kwam
nog bij dat hij moest vrezen voor zijn ‘Entlarvung’, ontmaskering, als homoseksueel.
Ook op homoseksualiteit stond gevangenisstraf. In feite was Oskar Pastior, met
woorden van Herta Müller, ‘ein Verurteilter mit Freigang’, een veroordeelde met
bewegingsvrijheid. Voor die ‘vrijheid’ had hij gekozen, wetende dat die ieder moment
afgelopen kon zijn. In 1968 maakte hij aan die situatie een einde.
Zijn eerste in vrijheid gepubliceerde gedichtenbundel noemde hij Vom Sichersten
ins Tausendste (1969). Voor het eerst hoor ik in deze titel nu, na de onthullingen van
2010, een toespeling op de Securitate: van die dictatoriale ‘zekerheid’ (vgl.
Sicherheitsdienst) naar de duizendvoudige onzekerheid die vrijheid heet. Van de
benauwende eenheid naar de opwindende versplintering: een (wolk)breuk. De
zangvogel raakte van de drup in de regen. ‘Und auch Pirol [Wielewaal] gelangte
schon / zum Regen aus der Traufe’ lezen we in het titelgedicht. Er is nu nog maar
weinig voor nodig om van deze Pirol Pastior te maken met gebruikmaking van letters
uit de woorden die hem omgeven. ‘Pastior werkt (of: speelt) zeer bewust met de
taal,’ schreef uitgeverij Suhrkamp in een toelichting bij de bundel, en voegde daar
onder meer aan toe, dat deze dichter zich ‘Bekenntnisse’ bespaart of ze listig verstopt.
Inmiddels valt er veel na te denken over de wijze waarop zijn taal- en
poëzieopvatting zich (mede) laten verklaren uit de repressie die zo'n stempel heeft
gezet op zo'n belangrijk deel van zijn leven als de jaren van 1945 tot 1968. En,
daaraan voorafgaand zelfs, uit de ideologische vervuiling van zijn moedertaal door
de nazi's. Men kan, bij alle overigens niet geringe verschillen, in dit verband ook
denken aan leven en schrijven van Paul Celan, evenals Pastior afkomstig uit een
Duitstalige familie in Roemenië. Tegen Herta Müller zei deze laatste meer dan eens:
‘Mir ist die Sprache im Lager zerbrochen’: mij is de taal in het kamp kapotgegaan.
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Ton Naaijkens
Dingen als teksten
Over Ulf Stolterfoht
Dingen zijn dingen, maar er valt ook over te praten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met
een ding als het de grens overgaat of van een gebruiksvoorwerp verandert in een
tentoonstellingsobject? Oorringen van barnsteen: ooit waren ze in de mode in
Nazi-Duitsland, maar wat gebeurt ermee als ze in een Milaans museum liggen te
pronken? Waarom hingen in Middeleeuwse kerken ooit in goud gevatte
struisvogeleieren en hele krokodillen? In de zeventiende eeuw had je van die fraaie
‘Wunderkammer’ boordevol rariteiten. Het gaat om gewone dingen die in een nieuwe
omgeving artefacten worden, waard om te worden bewonderd, bekeken en bestudeerd.
Zie je zo'n in het Pruisische Bitterfeld gemaakte oorring in een vitrine, krijg je ook
het verhaal van zijn mobiliteit te horen.
Dit doet me op twee manieren denken aan de gedichten van Ulf Stolterfoht (*1963).
Je kunt zijn teksten, maar ook teksten in het algemeen, zien als artefacten - of de
vraag stellen in welk opzicht een tekst beschouwd kan worden als een ding,
handgemaakt, ontworpen om een kunstvoorwerp te zijn, verplaatst en andermaal
mobiel gemaakt in het hoofd van de lezer. Er is in het Duitse taalgebied een beroemde
anthologie van vertaalde gedichten die Museum der modernen Poesie heet, bezorgd
door Hans Magnus Enzensberger in 1960. Dit was - en is - geen stoffige verzameling
van oude gedichten waar de actualiteit vanaf is geschraapt: de bloemlezing bevat
avant-gardeteksten uit de hele wereld en had een belangrijke innoverende functie in
het schrijven van poëzie. Het onderliggende idee was de transfer van onbekende
dingen, de vertaling van tot dusverre onbekende teksten, de exhibitie van de tekst
als object, als materialiteit uit woorden gebouwd. Je zou een gedicht van Ulf
Stolterfoht op deze manier kunnen tonen: in een vitrine met een decent licht erop.
En als je stilstaat en een tijdje blijft kijken zal het magische moment aanbreken en
zullen de woorden gaan dansen.
Ulf Stolterfoht publiceerde zijn werk doorgaans in series van negen gedichten als
zogenaamde fachsprachen (vanaf 1998, in vier bundels tot nu toe). ‘Vaktaal’ is de
term die hij gebruikt om de taal te beschrijven die hij ontdekt in werelden en domeinen
waarmee hij niet bekend is. Als een culturele archeoloog stoft hij de woorden die hij
opgraaft af, maakt er dingen van en combineert hij ze vervolgens naar believen om
nieuwe betekenissen te provoceren. Zijn teksten zijn uiterst mobiel, ze bewegen, het
zijn gedichten in motion. In zekere zin kun je zeggen dat hij uit het moderne Duits
vertaalt in het moderne Duits, in een nimmer eindigend proces. Net zo goed kun je
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zeggen dat hij in alle talen en subtalen schrijft en alle vertaling buitenspel wordt
gezet, want de enige manier waarop het gezegd kan worden is de deze. Wat stabiel
en overeind blijft in het proces is het ding, het gedicht in zichzelf, de woorden
waarmee het gedicht aaneen is gelast. De constructies zijn hoogst gevarieerd.
Het is niet voldoende om de culturele wereld waarin wij leven louter te zien als
een wereld van tekens: het is net zo goed een wereld van objecten en ook een wereld
van situaties. Objecten hebben een eigen wijze van communiceren, zij zijn
vormgegeven, creëren hun eigen cultuur en verhaal, in andere woorden: er is een
sociologie van het object, dat een functie heeft in de samenleving, vooral als het een
gedicht is dat zijn betekenis niet direct prijsgeeft. Er is een spanning tussen woorden
die zonder betekenis lijken te zijn of een andere betekenis hebben dan jij ze zou
willen toekennen aan de ene kant, en anderzijds dat wat Matthijs de Ridder noemt
‘de meerduidigheid als wendbaar, want internationaal middel van verzet’. Er zit een
sociale en politieke onderstroom in Stolterfohts gedichten, een hoogst levendig en
meestentijds extreem geestig betoog over de dingen die relevant zijn voor ons
allemaal. In de beweging die dat oplevert beginnen woorden te herleven, worden
woorden vernieuwd.
Ik verbaas me er niet over dat Stolterfoht zich bezighoudt met cowboypoëzie en
die samen met een groep studenten uit Leipzig ook daadwerkelijk schrijft in het kader
van een cursus creative writing (zij het voornamelijk in cafés). Het is niet alleen zijn
ultieme droom om op te treden op het befaamde festival van cowboypoëzie in
Elko/Nevada, maar hij debatteert ook over teksten die ‘You are on Indian land’ heten
en vertaalt dichters als Ed Dorn, die het vaak heeft over de Amerikaanse
indianenoorlogen op de prairies en in de plains. Ook aan zijn eigen gedichten kun
je - bij wijze van spreken - de hele strijd aflezen tussen de Amerikaanse settlers en
de inheemse volkeren van Noord-Amerika, voortgekomen uit de Europese kolonisten
die hun territorium gingen uitbreiden. Maar Stolterfohts indianen en cowboys leven
in hartje Europa, in Duitsland, in Berlijn, in Stuttgart, in de wijk Heslach. Het zou
me niet verbazen om in zijn omvangrijke werk, in de enorme stapel spectaculair
vernieuwde woorden het sleutelding terug te vinden van waaruit zijn denken en
schrijven ontkiemt - of kan ontkiemen in het lichaam van de lezer: een authentieke
tomahawk, een Apache hoofdtooi, de mocassins van een Comanche squaw.
‘Mein Gedicht spricht für mich!’ moet je antwoorden als ze je naar een stellingname
vragen.’ Zo luidt Stolterfohts stelling nr. 10, vastgenageld aan de kerkdeur van de
Kreuzkirche in Heslach in 1979 - volgens de overlevering. holzrauch über heslach
is een lang ethnologisch gedicht uit 2007, bekroond met de Peter Huchelprijs in 2008.
Het vertelt het verhaal van de wijk in het zuiden van Stuttgart, van de jaren zeventig,
de jonge mensen die er leven en daar hun sociale en politieke dromen hebben. Ze
luisteren naar de muziek waar ze van houden: Captain Beefheart, the Billboard US
Top One Hundred, Derek Bailey. Stolterfoht publiceerde ook een toelichting op
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holzrauch in heslach, waarin hij openlijk de dingen bespreekt waar zijn verhalen uit
voortkomen: het blauwwitte shirt van de Stuttgarter Kickers, Dinkelacker Pils, het
originele serviesgoed van Café Schurr. En er was ook een heuse tentoonstelling in
een Stuttgarts museum over de jaren zeventig in Heslach met talloze persoonlijke
artefacten van de dichter. Maar de echte objecten zijn de gedichten. Het boek is
autobiografisch, maar van op een zekere afstand; het is wel degelijk ‘autobiografisch’
in een poëticaal opzicht. Het bevat een discussie rond de poëtische traditie waar hij
toe wil behoren: Helmut Heissenbüttel, Jeremy Prynne, Oskar Pastior, ‘de familie
van de letterlijknemers’, zoals Oskar Pastior dat noemde (zie het artikel van Matthias
Kniep in dit nummer). Sprekende van indianen en hun objecten: Stolterfoht neemt
bijvoorbeeld de taal van de leerlooiers ter hand en puurt er in de reeks ‘Para-vel’ de
consequenties uit. Stolterfoht is de leidende dichter van zijn generatie, ‘radicaal
sceptisch over de relatie tussen taal en werkelijkheid’ (Kniep), maar uitermate gevoelig
voor alles wat belangrijk is in de 21e-eeuwse samenleving. Het is zoals Erik Lindner
het zegt: ‘Wat mij betreft kan Nederland een stevige injectie Ulf Stolterfoht goed
gebruiken.’
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Ulf Stolterfoht
Paravellen, declaraties en andere vaktalen
Vertaling: Ton Naaijkens
kunnen mieren ook
mier wijst en masse op berekende vorm. helaas stalt ze zich ietwat uit. voor stellen ze elkaar wederzijds - wat? zelden tot nooit. staan
op hun nomen-zijn. maar hoe stelt een substantief zich 'n nomen voor? wat
denkt anderzijds een nomen van 'n flomen? weten we. en we zeggen 't
niet! roezeboom en sijsjesheid. in plaats daarvan: fragment uit het
genoom van een acrostichon. of: slechts wat men verbastert bestaat.
creolisering gaat uit van het volk. au! laat ze tegenwerpen: dat
weten we toch al lang! je dringt aan op gaten lappen, dik van
alle hoop, en wording worden tamelijk. cadeautje. het zij. het worde.
geschreven. en zo ziet een kameleon eruit (1-7). magrittehond.
brengt lichtbaby aan de doolstaf. ben eerder laroche dan foucault. geen
matisse. chagallstrik maakt iemand eindeloos. feldman dubbelt zich
door. charles ives neukt op. en - tekstbundel voor poëzievrienden: dit
jaar gaat de peter-huchel-prijs naar peter huchel, de ernst-meister naar
ernst meister. maakt 't er allemaal niet makkelijker op. maar echt belangrijk
lijkt 't ook niet als je 't van links of rechts bekijkt. moeten allemaal
podia zijn. met onderschriftelijk palimpsest. ‘aan de voet van 't
schillermonument,’ zegt thomas schmit, ‘staat ook geen schillermonument,
maar schiller!’ ik ben er wat dat betreft niet zo zeker van. staat onder 't
gedenkteken gedenkteken, groet otto neurath met geheven vuist. staat onder
uhland mörike, kun je van hauff op aan. gummi vingers leidt max ernst
naar 't gevecht. op de achtergrond rijst diter rot. veel verwordt tot schraag.
we moeten ons bezinnen. dus: ezra pound EN silvio gesell. mogelijkerwijs
ook jacques brel. liever niet. hoe heet ook weer die andere belg, die
niets luchtiger maakt en alles verzwaart? patrick dewaere, dunkt me.
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declaratie van 't stuimig
wijselijk genre zorgentekst. waar je dan allengs
naartoe groeit - mijn definitie van een gave bijl-style
‘slag en schrap’. kier klieft open. woeker. verouder in
rust. weldra splijt ook gij. klinkt niet eens zo slecht.
maar jij (tweeling) voelt je niet op je plaats in de rol
die de beweging je toedenkt. rebellie ligt op de loer.
afgezwaaid gedenk helaas ook. een zweem van suikerscheuten
waait door 't huis. post brest-litovsk. hoeveel regels heb ik
nog? zeven claim ik er: ernst bloch is een onverbeterlijk drager gebleven. op de terrassen van tel aviv dromen
dames op leeftijd van de europese zomers weleer. van de
milde rigawinters. bijten op grond. diagnose tauroggen. sindsdien onomstotelijk geldt: breek niet door m'n koeien / torpedeer 't talenpracticum niet. dit allemaal als afweerschild.
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declaratie van 't free
wist u dat ir. siegmund strauss in deze ruimte de
terugkoppeling uitvond? nee? gebeurde in 1912. toen zaten
er nog toppelaars aan de knoppen. later argentijnen. nu heeft martin
leitner dienst. je drukt de copen zijdelings de kop
in, schreeuwt: win/win! en perst zo de dingen in de gelijktijdigheid: (1) christelijke tiburtina-militie met: de schreeuw
van het ongeboren kind. (2) tim hodgkinson: SPLUTTER. (3) vleugels zijn geruisloos, soort luchtvaartloods, m'n zoon. zo ver zijn we
gekomen. ras volgt de verklaring van hip en cool. gewoonten en gebruiken buiken uit - in 39 kamertjes. de 42 kannen, bariton vooral. quorum van de pannen tegen de verkrampten. wisten ze
bovendien - ja, ja, dat weet ik precies! dit allemaal namelijk
werkte vrij slap gezien het uiterst georganiseerde gewicht der zweedse lawaaiconstructeurs. ze strekten bij 't weggaan hun poot.
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declaratie van 't warrig
wonders genoeg dat twee gezonde handen voldoen moeten
voor deze krachtpatserige prachtontplooiing. citaatpijlen
te over, denkspek in de koker. maar nog af te wegen in
gram. ons poëzieprogram: spannend als nannen /
beklemmend als rihm. maar de neuköllnse kamers en suite
raken daarmee vast nog verder uit zicht.
berichten over genagelde raven. daar stokt de adem. rovend was de collage van gedesemantiseerde partikels
- met zucht-flarden doorregen en ionisch lintmateriaal: ‘he's breeding a dwarf’. het warrig-bewijs est arrivé.
wirwar die zich als een hunnennet samentrekt. noodwirwar. wist u overigens dat heinrich zille in fürstenwalde z'n bruiloft vierde? nee, wist ik niet. sapir
en whorf in brugge. nee, wist ik ook niet.
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declaratie pop goes pop artist
indrukken rukken steeds meer op: trefz! stopz! verpooiering
vindt plaats. afstuipen wijken terug. wanneer - vraag ik
u - houdt een lijk op? lijk te zijn? wat heeft dat
ermee te maken? wat maakt 't tot ding? dachs namelijk
bedoelt in wezen: dat vat je niet! zelden bindt buchs
refreinen onder. in grote hitte knetteren rijmen. het
asfalt wordt vloeibaar. de zomer dringt je schoot
binnen. de kunstenaar was groots. reine domeinen:
zak-en-doek-bleekte. dril-delen. onrenen. eindbenen.
willard die ik bedoel. harvard privé. veertig vierkante
meter later: geconsumeerde woerden banen zijn pad. geheim quine-land. met fatische zin. over de wet
der gastvrijheid. hij is ijskoud weggerukt. nu, tot slot
zeg ik, plaats ik nog wat van die puntjes: ...
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niet-waarnemen ener gedichtkans
niet-waarnemen ener gedichtkans. eerder gedicht-vergezellende
maatregel ‘als uit één vlees (stuk wordt)’.
dat weet je wijsneus heel precies - helaas alleen zoals de
koeienhuid over kennis beschikt. laat zich al bij 't
kalven verrassen. meneer bastaard ‘wie beschrijft mijn verbijstering’ schijnt onze opvatting te delen: aanvaarding
door mij / accentuering door hem. hij leert (‘tot hier’ kan men
het kader noemen) zijn allereerste jood kennen.
zes dagen jonger / maar wel twee klassen hoger. u zeggen
ze vermoedelijk. maar daarvoor ontbrak bewijs. hip hop je gezicht wordt gestaag ouder en inderdaad: die ene
arm (indien gestrekt) had de andere bespeurd. these
waarmee prima gewoekerd kan worden: ‘oorlog en holocaust als
distillaat ener chimerische haatliefde bij twee jochies in linz.
en voort gaat het slag op slag’: wraak voor de onverdraaglijke krenking van de moderne tijd. afleggen van kleinburgerlijke
oogkleppen. duits/duits voortaan - een relatie helemaal
naar zijn smaak. ook linguïstisch hevig oké: ‘seksuele morsetekens
als puur vrouwvijandige subtekst’. zijn alter ego al lang geheime
dienst. gemeenschappelijk standpunt betreffende het huwelijksprobleem: het unieke ambtenarenkorps! verdeeld in zijn
duidigheid. met smaak uitgeplozen / waagt spagaat: dat werkt dus
gewoon ziek. verlies van de voegenis ‘onschuld’ dreigt. desondanks mijn warmste dank: aan de stichting bedenkelijk dichten.
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negen liederen in negen talen 4
schout-by-nacht: schaterlach! alles verversen wat
geit. vondst den letterzetter bits zoon lollig dracht.
moppen dat set zwaartekracht. unie zwachtel
gulzig macht. besproken. dans verwittigen in 't zakformat. zullen brullen wispelturig. wankelen in tak.
alleenspraak. wurgen nochtans ‘wulps’ her voor.
prutsen slonzig mantelpak. modesnufje slurf den
‘rups’. war alzo extra akelig. breken innen schitterlicht. woede fronsen brutaal wonen. deftig deftig.
war dat algemeen consent? war ets inderdaad.
kwestie: haast opinie? drukte weiland rum. wens
kantongerecht den messenhecht meer slechts als
rechts verspillen? kool! binnen zonder kloppen. ‘kapitalisme sein nuttig’ ontfutselen mier pittig. sullen
keulen? muze keulen! deren machtig slachten schreien.
studentikoos. schoon echter classicus. immers aam schaftten. immers eng aam tegengift. aam engels-vers. er
single sein lid indie vrouwen (snakken mannen vondst
instituut). slimmerd: aanmonsteren! er luxe big fat
hartelust. hebzucht. gevogelte man van griezelroman.
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babel
(... ligt in vlaanderen) - dit vinden de anderen: ‘zoals alles wat
langenscheidt per kilo produceert, is ook het universele gedicht babel
als tamelijk gevormd te beschouwen. alle respect!’ (the language
& the damage done, cambridge) of ‘gedegen inhoud bij ambigue
structuur levert uitdaging puur’ (veelvoudige schriftexegese, tallinn) - alleen:
‘wie zo over tekst praat verplicht zich tot input’ (de nieuwe scepticist,
maastricht) - hoor ik daar iets als ondertoon? open gesproken hoor ik die
wel! daarom luisteraars a.u.b., pas goed op als het op uw trommelvellen knalt
- in drieëntwintig tongen. voor menigeen gaat dat te snel, komt
ook te schel - daarom een kleine inlassing ter controle: verstodde maai??
joa, as ge nie te rap klapt! heel langzaam, om mee te schrijven: babel is
lieflijk, oord der wildste lettergrepen, soort permanent pinksteren. hier heeft men
voor het eerst vrijheid gevoeld en peu à peu de hostie geprofaneerd. dit geschiedde
waar? in de leopold-zoo. kijk: men voerde nomen (‘meeuwen’) aan leeuwen.
nu richt eastman hier de tanding voor nop. dat was 't ongeveer. toch
hangen morfemen dreigend over de squares. niet weinig zweert. een
gezin uit wilna geniet van een biertje voor een belgisch huis. krimgotisch tekent
zich af. zevenburgers saksisch aan de hoektafel. noem het toeval - maakt niet uit: babel
is van zins gods syntaxis te veranderen. alles random. de mensen in babel met
keeltjes behangen. tattoos in oegrisch, gaelisch, in jenisch. ik draag bijvoorbeeld
‘schengen rules okay’ dwars over mijn borst. dat werd destijds gesubsidieerd.
en direct onder mijn knie een topografische kaart van wallonië. pariteit is
het woord, babel de navel, en wat je wint is alleen maar gespin. want wees
er zeker van: onderaan de zenne kijkt de olm uit, op de oever het monster - ‘die halen
alles terug, verslinden de tongen, en dan? (buitengewoon sterke afgang, poznan)
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para-vel ‘beziet deze huid’
(1)
resp. beziet 'ns deze tekst! hoe die eenmaal aangestoten groeit. en
groeit. biedt onmiddellijk 't volgende aan: ten geleide. alles begint
met trimmen. gebrubbel uit de looibrij. ingelast proza
de leerlooiers. dan: eigenlijke controle. littekenbarsten.
soort schadeverslag. die is flink afgewalst. subgenre lyrisch
spinsel. ten langen leste: lading dragende aminogroepen zoals
daar zijn: virulente schuurbox-softy. van het liedachtige approxi zoete
zemen man werd om redenen van fatsoen afstand genomen.

(2)
ten geleide: toen ik ongeveer twintig jaar geleden in 't instituut
de analyse overnam stond men semantisch tegen de muur. dit beslist
ook als bedoeld in: niets betekende meer iets. grotendeels
lusteloos villen. dat dachten we althans. de laatste
oorlog deed de rest. volledig in 't lab doorgebracht. afgeslapt.
aan dit gevoel van principieel onbehagen dankt het poëem
zijn ontstaan / de tekst op zijn recht nu voortaan! berlijnschöneberg
in de hete zomer der fenomenen. schrijver dezes.

(3)
alles begint met trimmen. dan pas volgt het datamatige
grijpen der opperhuid. prima opbrengst levert stier per dag. verse
huid wil zeggen: slachtnat zonder uier. getrokken van 't hoogteras
/ de allgaüer. nadat de meeneemketting passende
delen omvatte hoor je 't gonzen van pneumatische messen.
klingen die op rails lopen. men ondersteunt met de hand de
plaatsen waar het vel bijzonder vast met het beest vergroeid is.
klinkt heus niet zo erg. op de grond trilt zuivere winst.
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(4)
gebrubbel uit de looibrij. gezwollen kale plekken verlaten
het vat - als duffel of in pluchekwaliteit. bepaald
ideaal voor het milieu. station offenbach. kleine hazensnijderij
met bierflesjesoptie. daar besterven looifanatici 't vlees. die
hadden ook wel schaap in de ontvlezer. nu gereduceerd
fokkersbestaan met geheel en al brommertje ‘kreidler’. ocelot
lijkt meer dan een woord. daar roept een aanhaker je ‘vloerslijm’
toe. ‘boekharisch lam’ geef je hem over je schouder terug.

(5)
ingelast proza de leerlooiers. wat weten we van ze? dat hun
aantal afnam in tijden waarover men onder looiers niet spreekt.
vaal is voor de looier beroepshalve de wereld. hij praat er alleen
node over. flauw nadert de looier. flauw is het vermoeden van
wit van deze klasse die zichzelf als looiers aanduidt.
de taal van de looier is arm en arm is zijn handwerk dat
voedt. toekomstig leder betrekt zijn gezicht - zoals men onder looiers
nu eenmaal praat. gulden en gilde zij alles in de naam des looiers.

(6)
eigenlijke controle. fabricage van bedrukkende toestanden.
een vloeiend klimaat. bepaling van de dikte. verbeiden van
de strekking. verder uiteenrijten der schenkels. dan analyse van de teilspanning
in de gewelfde man. ofschoon slechts een kan heb
ik dat eigenlijk altijd graag gedaan. op het scheurpunt
gebracht. het scheurpunt verschoven. tot in een bepaald
geval de wijzers bogen. hoog sloegen de golven in het team. We
hadden toen naamtassen. die hingen aan spijkers boven de deur.
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(7)
littekenbarsten. littekenbarsten zijn breuken in 't lederoppervlak
ontstaan door extreme overbelasting der huid.
kan gebeuren. uitslag in 't bijzonder ontwaardt de huid. ook vorksteken.
hegscheuren. ingegroeide kalverkettingen.
heftiger nog werkt mestbehang. dit gebeurt allemaal is resp.
al gebeurd. soms hangen flinterfijne restjes aan het dier. waarde
verminderende slierten belanden via 'n valmechaniek in handen
van de huidenverkoper. die bestaat. en iedereen in 't dorp mag hem.

(8)
die is behoorlijk afgewalst. een ander stroopt. druppelt af.
woont achter bij de ontvetkuipen. waar 's nachts de leestspanner
uitbijt. die daar voor bij het vat is een zij. kijk 'r
'ns spreiden. schijnt prachtig bespierd te zijn. hem hadden
we hier nog niet. die zeurt ontzettend. hij rondt z'n hielen
bij 't lopen. betekent vast dat de tekst hier bepaalde lengtes
vertoont. dat nemen we op de koop toe. normverloop: hij wacht.
begint. zij staart. het duurt. het is nog lang niet voorbij.

(9)
lading dragende aminogroepen zoals daar zijn: virulente schuurboxsofty
zijn voor collega's geconcipieerd. bij de huidige neiging tot
bufferende tekst zijn sterke semantische maskers nodig (gifsumakof ijzerspaat sublimaat) om bij de vleespotten te komen.
inhoud wordt vaak verward met velourskalf. resultaat daardoor
pannenontwrichtend. de nerf werkt licht overladen. het adergehalte
is dan minder egaal. doodgeboorten worden noodgevet en
dan als gebruikelijk opgebrocheerd. arbitraire bouillon resulteert.
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Ruth Verraes
Stenen
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Herta Müller
Altijd dezelfde sneeuw en altijd dezelfde oom
Vertaling: Ria van Hengel
De kapsels van de vrouwen waren, van achteren gezien, zittende katten. Waarom
moet ik zittende katten zeggen om de haren te beschrijven? Alles werd altijd iets
anders. Eerst onopvallend iets anders wanneer je het zomaar op zichzelf bekeek.
Maar daarna aantoonbaar iets anders wanneer je er woorden voor moest vinden,
omdat je erover sprak. Wanneer je precies wilt zijn in je beschrijving, dan moet je
in de zin iets vinden dat heel anders is, pas dan kun je precies zijn.
Elke vrouw in het dorp had een lange dikke vlecht. De vlecht werd dubbelgevouwen
loodrecht langs het achterhoofd omhoog gebracht en met een halfronde hoornen kam
boven het midden van het hoofd vastgezet. De tanden van de hoornen kam verdwenen
in het haar, van zijn gewelfde rand staken alleen de hoekjes eruit, als kleine, spitse
oren. Met die oren en die dikke vlecht zag het achterhoofd van de vrouwen eruit als
een kaarsrecht zittende kat.
Die vagebonderende eigenschappen die een voorwerp in een ander voorwerp
veranderden waren onberekenbaar. Ze vervormden de waarneming bliksemsnel,
maakten ervan wat ze wilden. Elke dunne, op het water drijvende tak leek op een
waterslang. Door mijn voortdurende angst voor slangen was ik bang voor het water.
Niet omdat ik bang was te verdrinken, maar omdat ik bang was voor het slangenhout,
door die dorre drijvende takken heb ik nooit leren zwemmen. De ingebeelde slangen
maakten meer indruk dan echte dat hadden gekund, zij zaten altijd in mijn gedachten,
altijd als ik de rivier zag.
En altijd als de begrafenissen het kerkhof naderden, werd het klokje geluid. Een
lang touw, daaraan het kleine klokje, dat met korte tonen dringend tingelde - voor
mij was dat de kerkhofslang, die met zijn suikerzoete tong de mensen het sterven in
lokte en de overledenen het graf in, waar hij hen kon strelen. En dat strelen deed de
doden goed, dat voelde je aan het briesje op het kerkhof. Wat de doden goeddeed,
bezorgde mij afkeer. Hoe meer afkeer ik voelde, des te meer moest ik eraan denken.
Want een bries, een of andere koele of warme droge wind stond er altijd. Hij bracht
mij in verwarring. Maar in plaats van me te haasten, jachtte alleen mijn adem, en ik
droeg het water langzaam, begoot de bloemen langzaam, zodat ik langer kon blijven.
Misschien was dat wel een verslaving, die in mijn hoofd ingebeelde voorwerpen met
hun vagebonderende eigenschappen. Ik zocht ze voortdurend, daarom zochten zij
mij. Ze renden achter mij aan als een meute, alsof ik ze voerde met mijn angst.
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Waarschijnlijk voerden zij mij, gaven ze mijn angst een beeld. En beelden, vooral
bedreigende beelden, moeten niet troosten, en daarom moeten ze niet teleurstellen,
en daarom gaan ze nooit stuk. Je kunt je altijd weer hetzelfde beeld inbeelden in je
hoofd. Door en door bekend wordt het altijd een houvast. De herhaling maakte het
elke keer weer als nieuw, en die herhaling ontzag mij.
Toen mijn beste vriendin een dag voor mijn emigratie afscheid van me nam, toen
we elkaar omhelsden en dachten dat we elkaar nooit meer zouden terugzien omdat
ik het land niet meer in mocht en zij het land nooit uit - toen mijn vriendin dus afscheid
nam, konden we ons maar niet van elkaar losmaken. Zij ging drie keer naar buiten
en kwam telkens weer terug. Pas na de derde keer ging ze bij me weg, ze liep even
lang in een gelijkmatig ritme als de straat lang was. De straat liep recht, zodat ik haar
lichte jack kleiner en kleiner zag worden en vreemd genoeg steeds feller naarmate
de afstand groter werd. Ik weet het niet, glansde de winterzon, het was februari toen,
glansden mijn ogen in zichzelf van het huilen, of glansde de stof van het jack - één
ding weet ik in elk geval: ik keek mijn vriendin na, en haar rug glinsterde terwijl ze
wegliep als een zilveren lepel. Zo kon ik de hele scheiding intuïtief in twee woorden
vatten. Ik noemde de scheiding zilveren lepel. En dat was het ook wat het hele
gebeuren moeiteloos heel precies beschreef.
Ik vertrouw de taal niet. Van mezelf weet ik het beste dat de taal, om precies te
kunnen worden, altijd iets moet pakken wat niet van haar is. Ik weet niet waarom
taalbeelden zo diefachtig zijn, waarom steelt het treffendste beeld eigenschappen
waarop het geen recht heeft. Pas door het fantaseren ontstaat de verrassing, en steeds
weer blijkt dat een zin de werkelijkheid pas gaat benaderen wanneer er een
gefantaseerde verrassing in zit. Pas wanneer de ene waarneming de andere leegrooft,
wanneer een voorwerp zich het materiaal van een ander voorwerp toeëigent en
gebruikt - pas wanneer dat wat in de werkelijkheid uitgesloten is, in de zin plausibel
is geworden, kan de zin zich tegenover de realiteit staande houden als een eigen
realiteit, die als het ware in het woord terechtgekomen is, maar de geldigheid van
het woord heeft.
Mijn moeder was van mening dat het noodlot van oudsher altijd in de winter in
onze familie kwam. Toen zij met mij uit Roemenië emigreerde, was het immers
winter, het was februari. Twintig jaar geleden.
Een paar dagen voordat je zelf vertrok, kon je vanaf de douanepost bij de grens
zeventig kilo bagage per persoon vooruitsturen. Die bagage moest je verpakken in
een grote houten kist van voorgeschreven afmetingen. De dorpstimmerman bouwde
de kist, die was van licht acaciahout.
Ik was die emigratiekist volkomen vergeten. Sinds 1987, sinds ik in Berlijn ben,
had ik er nooit meer aan gedacht. Maar toen kwam er een periode waarin ik er de
hele dag aan één stuk door aan moest denken, want hij speelde wereldwijd een
belangrijke rol. Onze emigratiekist heeft geschiedenis geschreven, hij was het
middelpunt van een wereldschokkend gebeuren, hij was beroemd geworden, hij was
dagenlang op
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de televisie. Want zoals dat gaat wanneer voorwerpen zelfstandig worden, wanneer
ze in je hoofd zonder enige reden in andere dingen sluipen, en des te meer in andere
dingen naarmate je hoofd beter weet dat ze absoluut niets met die andere dingen te
maken hebben: ik zag onze emigratiekist dus voortdurend op de televisie, omdat de
paus was gestorven. Zijn kist zag er precies zo uit als die emigratiekist. Toen schoot
de hele emigratie mij weer te binnen.
Met een vrachtwagen gingen mijn moeder en ik om vier uur 's nachts met die
emigratiekist op weg. Het was vijf, zes uur rijden naar het douanekantoor. Wij zaten
in de aanhangwagen, op de vloer in de luwte van de kist. Het was een ijskoude nacht,
de maan hing loodrecht te schommelen, van de kou stonden je oogappels op springen
als bevroren fruit in je voorhoofd. Knipperen deed pijn, alsof er vriesstof in je ogen
zat. Eerst schommelde de maan smal en een beetje gebogen, later, toen het nog kouder
werd, begon ze te prikken, ze was scherp geslepen. De nacht was niet zwart maar
doorzichtig, omdat de sneeuw zich als een weerschijn van daglicht gedroeg. Het was
op die tocht te koud om te praten. Je wilt je mond niet steeds opendoen als je
gehemelte bevriest. Ik wilde geen kik geven. En toen moest er toch gepraat worden,
omdat mijn moeder misschien alleen tegen zichzelf, maar per ongeluk hardop zei:
‘Het is toch altijd dezelfde sneeuw.’
Daarmee bedoelde ze januari 1945, haar deportatie naar de dwangarbeid in de
Sovjet Unie. Zelfs zestienjarigen stonden al op de lijsten van de Russen. Velen
verstopten zich. Mijn moeder zat al vier dagen in een hol in de tuin van de buren,
achter de schuur. Maar toen kwam de sneeuw. Toen konden ze haar niet meer stiekem
eten brengen, elke stap tussen huis, schuur en hol werd zichtbaar. Overal in de sneeuw,
in het hele dorp, kon je naar iedere schuilplaats het pad zien. In de tuinen kon je de
voetstappen lezen. De sneeuw verklikte. Niet alleen mijn moeder, velen moesten
vrijwillig hun schuilplaats verlaten, vrijwillig gedwongen door de sneeuw. En dat
betekende vervolgens vijf jaar werkkamp. Dat heeft mijn moeder de sneeuw nooit
vergeven.
Mijn grootmoeder zei later tegen mij: ‘Verse sneeuw kun je niet namaken, je kunt
sneeuw niet zo schikken dat ze er ongerept uitziet. Aarde kun je schikken’, zei ze,
‘zand, zelfs gras als je je best doet, water schikt zich vanzelf, omdat het alles en ook
zichzelf opslokt en zich meteen weer sluit als het heeft geslikt. En de lucht,’ zei ze,
‘is altijd kant en klaar geschikt, omdat je die helemaal niet kunt zien.’
Elke stof zou dus gezwegen hebben, behalve de sneeuw. En dat de dikke sneeuw
de meeste schuld heeft aan haar deportatie denkt ook mijn moeder tot op de dag van
vandaag. Zij denkt dat de sneeuw weliswaar in het dorp viel alsof ze wist waar ze
was, alsof ze hier thuis was. Maar dat ze zich vreemd gedroeg en de Russen
onmiddellijk van dienst was. De sneeuw is een wit verraad. Precies dat was het wat
mijn moeder bedoelde met haar uitspraak: Het is toch altijd dezelfde sneeuw.
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Het woord VERRAAD zei mijn moeder nooit, ze had het niet nodig. Het woord
VERRAAD was er omdat ze het niet zei. En het woord VERRAAD werd met de
jaren zelfs groter, hoe vaker zij haar verhaal zonder het woord VERRAAD vertelde,
in de vorm van herhaalde zinnen uit steeds dezelfde gestansde formuleringen, die
het woord VERRAAD niet nodig hadden. Heel laat, pas toen ik de deportatieverhalen
al jaren kende, viel het mij op dat in die verhalen het woord VERRAAD, doordat
het consequent werd vermeden, monsterlijk groot was geworden, en zo fundamenteel
dat je het hele verhaal in het woord SNEEUWVERRAAD had kunnen samenvatten
als je dat had gewild. De ervaringen waren zo sterk dat je in alle jaren daarna alleen
gewone woorden kon gebruiken om erover te vertellen, geen abstracta, geen versterkt
woord.
SNEEUWVERRAAD is mijn woord, en het is net zoiets als ZILVEREN LEPEL.
Het is een direct woord voor ingewikkelde lange verhalen, en het bevat zoveel
onuitgesprokens omdat het alle details vermijdt. Omdat zo'n woord de loop van het
gebeuren tot één punt beperkt, breiden zich in je hoofd de fantasieën over de talloze
mogelijkheden uit. Zo'n woord als SNEEUWVERRAAD laat vele vergelijkingen
toe, omdat er niet één gemaakt is. Zo'n woord springt dan uit de zin alsof het van
een andere stof is. Die stof heet voor mij: de truc met de taal. Het is de truc met de
taal waarvoor ik altijd zo bang ben en die mij verslaafd maakt. Ik ben bang omdat
ik voel dat er door de truc, als hij me lukt, iets waar wordt aan gene zijde van het
woord. Omdat het lukken mij zo lang bezighoudt dat het is alsof ik het wil
verhinderen. En omdat ik bovendien weet dat de spagaat tussen lukken en mislukken
net een zwiepend springtouw is, maar het zijn mijn slapen die springen, niet mijn
voeten. Gefantaseerd door de truc, dus volkomen kunstmatig, zwaait zo'n woord als
SNEEUWVERRAAD heen en weer. De stof ervan verandert en valt niet meer te
onderscheiden van een natuurlijk, lichamelijk sterk gevoel.
Het eerste verraad dat ik mij herinner heb ik zelf gepleegd. Het is het verraad
inzake het kalf. Maar in mijn hoofd ging het toen om twee kalveren, en ik vergeleek
het ene kalf met het andere, anders had ik geen verraad gepleegd. Dat ene kalf werd
de kamer in gebracht en van het andere kalf werd de poot gebroken. Het ene kalf
werd vlak na zijn geboorte de kamer in gebracht en bij het bed van mijn grootbader
op de divan gelegd. Mijn grootvader lag al jaren verlamd in dat bed. En hij keek naar
het pasgeboren kalf met priemend begerige ogen, wel een half uur lang zonder één
woord. En ik zat op de divan aan het voeteneind van het bed en aan het voeteneind
van het kalf. En ik keek naar mijn grootvader. Mijn hart brak bijna van het medelijden
met hem, en ook van de afschuw die zijn blik in mij wekte. Het was een diefachtige
blik, rechtstreeks naar het kalf toe gespannen, strak hing die blik als een glazen touw
in de lucht tussen het bed en het kalf. Een blik waarbij de pupillen glommen als net
gesoldeerde metalen bolletjes. Een gore wanhopige bewondering, die het kalf met
de ogen opvrat. Mijn grootvader zag alleen het nieuwe kalf, mij zag hij niet godzijdank.
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Want ik voelde hoe vraatzuchtig dat kijken was, hoe het zich nergens voor schaamde.
Wat een ogenhonger, dacht ik. OGENHONGER was vervolgens ook zo'n woord dat
steeds in mijn hoofd terugkeerde.
Goed, dat was het ene kalf. En van het andere kalf braken ze vlak na zijn geboorte
een poot met de bijl, zodat ze het mochten slachten. Het was verboden kalveren te
slachten, je moest ze na een paar weken, als ze het vereiste gewicht hadden, inleveren
bij de staat. Alleen als er een ongeluk gebeurde, gaf de dierenarts toestemming voor
een noodslachting, en dan mocht je het vlees houden en zelf opeten. Toen mijn vader
de dierenarts vertelde dat het kalf een ongeluk had gehad, hem liet zien hoe de koe
haar zware poot op het kalf had gezet, schreeuwde ik: ‘U liegt, u hebt het gedaan
met de bijl!’
Ik was zeven jaar, wist van mijn ouders dat je nooit mocht liegen. Maar wist ook
dat de staat slecht is en mensen opsluit in de gevangenis als ze de waarheid vertellen.
Dat de dierenarts een vreemde was in het dorp en tegen ons was en voor de staat,
wist ik ook. Ik had mijn vader toen bijna in de gevangenis doen belanden, omdat hij
instinctief van mij verwachtte dat ik onderscheid kon maken tussen ongeoorloofde
leugens thuis en geoorloofde leugens uit nood, vanwege al die verboden. Toen de
dierenarts was vertrokken na een bom smeergeld te hebben geïncasseerd, begreep
ik, zonder het woord te kennen, wat ik had gedaan, wat verraad was. Ik voelde me
als het ware uitgedroogd, ik was misselijk van mijn gehemelte tot in mijn tenen.
Jarenlang hadden wij braaf elk kalf bij de staat ingeleverd. Nu wilden wij kalfsvlees
eten. Daar ging het om. Maar het ging ook om verschillende principes die door elkaar
gingen lopen. Leugen, waarheid en waardigheid. Tegen de staat mocht je altijd liegen
als je kon, omdat je alleen dan kreeg waar je recht op had - dat wist ik. De leugen
van mijn vader werkte, ze was behendig, en nodig was ze ook. Maar wat bracht mij
er dan toe mijn vader te verraden aan die vreemde dierenarts? Ik dacht aan het andere
kalf bij mijn grootouders van vaderskant, in het andere huis, dat diezelfde vader in
zijn armen vanuit de stal de kamer in bracht en op de fluwelen divan legde. Het kalf
op de divan was niet mooi, want een kalf hoort niet op een divan. Het was zelfs lelijk
zoals het daar lag, ook al kon het er niets aan doen dat het een kalf op een fluwelen
divan was, dat het zo verwend werd. Maar het kalf waarvan ze de poot hadden
gebroken met een bijl was mooi. Niet uit medelijden omdat ze het wilden slachten.
Als je vlees wilt eten, moet je tenslotte slachten - nee, het kalf was mooi omdat ze
het juist niet gewoon konden slachten, maar het zonodig moesten kwellen en
tentoonstellen. Daardoor werd het ook voor mijn boerenogen een indrukwekkend
schepsel. Talloze keren had ik dagelijks probleemloos toegekeken als er kippen,
konijnen of varkens werden geslacht. Ik wist hoe je jonge katjes verdronk, honden
doodsloeg, ratten vergiftigde. Maar die gebroken poot gaf mij een onbekend gevoel,
de natuurlijke schoonheid van het kalf kreeg mij te pakken, zijn bijna notoir
kitscherige onschuld,
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een soort pijn vanwege het misbruik. Mijn vader had in de gevangenis terecht kunnen
komen. Gevangenis - dat woord trof mij zo scherp als een mes, in de droogheid van
mijn verraad klopte mijn hart tot in mijn voorhoofd.
Goed, dat was een ander verraad dan SNEEUWVERRAAD.
Misschien kwam het doordat de nachtelijke rit in die vrachtwagen over de vlakte
door het lege veld zo licht was als dunne melk dat ik moest denken aan het verraad
inzake het kalf, inzake de twee kalveren. Want mijn moeder had in de luwte van de
emigratiekist tenslotte alleen over het SNEEUWVERRAAD gesproken.
Destijds reed ze in een verzegelde veewagon naar het kamp en nu reed ze met mij
in een vrachtwagen naar de douane. Destijds werd ze bewaakt door agenten met
geweren, maar nu keek alleen de maan. Destijds was ze een gevangene, en nu iemand
die emigreerde. Destijds was ze zeventien en nu over de zestig.
Dat was erg, om op je zestigste met zeventig kilo bagage met een emigratiekist in
februari in een vrachtwagen met de maan door de sneeuw te rijden, maar het was
niet te vergelijken met 1945. Na jarenlange chicanes wilde ik uit dat land weg. Ook
al begaven mijn zenuwen het, ook al was het nodig om te ontsnappen aan het regime
van Ceauçescu en zijn geheime dienst, ook al was het nodig om mijn verstand niet
te verliezen, het was TOCH een willen, het was geen moeten. Ik wilde weg, en zij
wilde omdat ik wilde. Dat moest ik tegen haar zeggen in die vrachtwagen, ook al
bevroor mijn gehemelte. ‘Houd op met vergelijken, de sneeuw kan er niets aan doen,’
moest ik tegen mijn moeder zeggen, ‘de sneeuw heeft ons niet uit een schuilplaats
gejaagd.’
Het scheelde in die tijd niet veel of ik had mijn verstand verloren. Ik was zo kapot,
mijn zenuwen bliezen zich op tegen mij, de angst die ik had stroomde vanuit mijn
huid in alle voorwerpen waar ik iets mee deed. En zij deden meteen iets met mij. Als
je zo'n beetje over de rand kijkt, zo'n beetje millimetersgewijs laveert tussen abstruus
en normaal in je hoofd, als je daarbij jezelf observeert, dan heb je de uiterste punt
van de normaliteit bereikt. Dan mag er niet veel meer bijkomen. Dan wil je goed op
jezelf passen, je probeert denken en voelen te scheiden. Je wilt wel alles in je hoofd
opnemen, zoals je dat gewend bent, maar je wilt het niet meer in je hart stoppen. Je
stapt dubbel in jezelf rond: één keer vergroot maar volkomen vreemd, en één keer
heel vertrouwd maar onherkenbaar klein en vaag. Je voelt hoe het onherkenbare
toeneemt, hoe diffuus je wordt. Die toestand is gevaarlijk, hoe goed je ook oppast,
je weet niet wanneer hij omslaat. Je weet alleen dat hij omslaat als dit rotleven niet
verandert.
Niet alleen was er, zoals ik tegen mijn moeder zei, geen schuilplaats in de sneeuw,
er was ook geen schuilplaats in mijn hoofd: het was mij duidelijk dat ik weg moest.
Ik was aan het eind van mijn Latijn, sinds een paar maanden haalde ik huilen en
lachen door elkaar. Ik wist nog wel op welke plaats je niet huilde en op welke je niet
lachte, maar daar had ik niets aan. Ik wist het goed en ik deed het verkeerd. Ik was
niet meer in staat mij te houden aan wat ik wist. Ik lachte en huilde door elkaar over
mij heen.
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In die toestand kwam ik in Neurenberg aan, in doorgangshuis Langwasser. Het was
een hoog gebouw tegenover het terrein van Hitlers Parteitagsgelände. In het gebouw
de kleine slaapdozen, de gangen zonder ramen, alleen met neonlicht, de talloze
kantoren. En op de eerste dag verhoor bij de Inlichtingendienst van de BRD. Op de
tweede dag weer en meermalen met pauzes en ook op de derde, op de vierde dag.
Het was mij al duidelijk: de Securitate, die woont niet met mij in Neurenberg, hier
zit alleen de Inlichtingendienst van de BRD. Ik was nu waar die was, maar waar,
verdomme, waar was ik hier aangekomen. Onderzoekers heetten deze ondervragers,
Onderzoeksbureau A en Onderzoeksbureau B stond er op de deur. Onderzoeker A
onderzocht of ik niet toch ‘een opdracht had’. Het woord ‘spion’ viel niet, maar het
werd onderzocht: ‘Hebt u daar te maken gehad met de geheime dienst?’ ‘De geheime
dienst met mij, dat is een onderscheid,’ zei ik. ‘Laat u het onderscheiden maar aan
mij over, daar word ik tenslotte voor betaald,’ zei hij. Het was schandalig.
Onderzoeker B onderzocht vervolgens: ‘Hebt u de regering ten val willen brengen?
Dat zou u nu wel kunnen toegeven, dat is nu toch sneeuw van gisteren.’
Toen gebeurde het. Ik kon het niet verdragen dat hier een onderzoeker mijn leven
afdeed met een zegswijze. Ik sprong op van mijn stoel en zei veel te luid: ‘Het is
altijd dezelfde sneeuw.’
Ook vroeger hield ik al niet van die zegswijze ‘sneeuw van gisteren’, omdat die
niet meer wil kennen wat er gisteren was. Ik voelde nu duidelijk wat het was dat ik
niet kon verdragen aan die zegswijze ‘sneeuw van gisteren’. Ik kon niet verdragen
dat een metafoor zich hier zo gemeen opdrong, dat er verachting uit bleek. Wat moest
die zegswijze onzeker zijn als ze zo'n grote mond had, zo arrogant deed. In die
zegswijze zou je toch moeten horen dat die sneeuw gisteren wel belangrijk was
geweest, anders hoefde je er toch niet over te praten, hoefde je je er vandaag niet van
te ontdoen. Wat er vervolgens door mijn hoofd ging, zei ik niet tegen de onderzoeker.
In het Roemeens zijn er twee woorden voor sneeuw. Het ene, het poëtische woord
voor sneeuw, luidt NEA. En NEA is in het Roemeens ook een meneer die je te goed
kent om u en te weinig om jij tegen te zeggen. In het Duits zou je misschien ONKEL
zeggen, oom. Soms passen de woorden zichzelf toe zoals ze willen. Ik moest mij
verzetten tegen de onderzoeker en tegen de suggestie van het Roemeens, dat tegen
mij zei: Het is altijd dezelfde sneeuw en altijd dezelfde oom.
En er gebeurde nog iets: terwijl ik - vanuit de dictatuur aangekomen in het
doorgangshuis in Neurenberg - werd verhoord door iemand van de Duitse geheime
dienst, dacht ik: Nu ben ik net gered en nu zit ik hier in het Westen zoals het kalf op
de divan. Pas door de OGENHONGER van de ambtenaar begreep ik dat niet alleen
het mishandelde kalf met de gebroken poot werd misbruikt, maar evenzeer - alleen
nog achterbakser - het verwende kalf op de divan.
Elke winter kwam de linnennaaister bij ons thuis. Ze bleef dan twee weken, at
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en sliep bij ons. Ze heette zo omdat ze alleen linnengoed naaide: overhemden en
hemden en onderbroeken en nachthemden en bustehouders en kousophouders en
beddegoed. Ik hield mij veel in de buurt van de naaimachine op, ik keek toe hoe de
steken stroomden en een naad werden. Toen ze de laatste avond bij ons was, zei ik
na het avondeten: ‘Wilt u iets voor mij naaien om mee te spelen?’
Zij zei: ‘Wat moet ik dan naaien?’
Ik zei: ‘Een stuk brood.’
Zij zei: ‘Dan moet je later alles opeten waarmee je hebt gespeeld.’
Alles opeten waarmee je hebt gespeeld. Zo zou je schrijven kunnen definiëren.
Wie weet: wat ik schrijf, moet ik opeten, wat ik niet schrijf - eet mij op. Het verdwijnt
niet doordat ik het opeet. En ik verdwijn niet doordat het mij opeet. Altijd gebeurt
hetzelfde wanneer woorden bij het schrijven iets anders worden omdat ze precies
willen zijn, wanneer voorwerpen zich verzelfstandigen en taalbeelden diefachtig
pakken wat niet van hen is. Juist bij het schrijven, wanneer woorden iets anders
worden om precies te kunnen zijn, werkt misschien wel altijd dezelfde sneeuw en
altijd dezelfde oom.
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Ton Naaijkens
Van erts en Madagascar
Over Lutz Seiler
Niet ver van Leipzig, in Thüringen aan de Weiße Elster, ligt Gera. Het grootste aantal
inwoners bereikte dit stadje in de DDR-jaren, toen er door het Sovjet-Duitse bedrijf
SDAG Wismut naar uraniumerts werd gegraven. Door het erts dat de mijnwerkers
daar dolven, kon de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog haar eigen atoomprogramma
opbouwen en concurrerend maken. Tegelijk dreef de DDR-economie grotendeels
op deze industrie. Intussen heeft Wismut GmbH de opdracht de bodem te saneren
en te recultiveren, want er is nogal wat verpest. Daar in Gera-Langenberg werd Lutz
Seiler in 1963 in een familie van mijnwerkers geboren. Aanvankelijk werd hij opgeleid
tot bouwvakker en hij werkte ook als metselaar en timmerman. Al vrij vroeg ging
hij schrijven en publiceerde hij gedichten. pech & blende (pek en blende) uit 2000
trok de aandacht en de titel laat ondubbelzinnig zien dat de wereld van zijn regio er
een grote rol in speelt.
‘De twee dorpen in Oost-Thüringen waar ik opgroeide, telden in de
volksmond tot de zogenaamde vermoeide dorpen. De mensen maakten er
een flegmatieke, slappe indruk, zeiden ze, en zelf klaagden ze over
voortdurende vermoeidheid en stonden ze verbaasd over hun afwezigheden.
Er lag iets zwaars over de dingen, op de schier eindeloze reeks dagen op
de boerderij, in de tuin, in het labyrint van bijgebouwen van een halfdood
landgoed na de collectivisatie. (...) Midden in die tuin, in het centrum van
die jaren, stond - omsloten door de peristaltische ringen van mijn
dagdromen - een hut, op z'n Thürings een Bude, een zelf getimmerd
schuurtje uit her en der opgeduikelde planken, asfaltpapier en zo'n twee
pond ijzer in de vorm van spijkers. Dat was mijn steunpunt, de uiterste
voorpost van mijn fantastische, fel omvochten Heimat, ver buiten in de
steppe, soms was het al woestijn.’
Die terugtrekkende beweging, vanuit boomhut, schuur of schrijfbureau stilstaan bij
wat is en was, kenmerkt de teksten van Lutz Seiler. Zijn woorden zijn op een
bijzondere manier zowel helder als mysterieus, dat laatste omdat ze geen rechte lijnen
trekken naar situaties, gevoelens of als magisch beschouwde objecten. Het is waar
dat hij veel over het ouderlijk huis praat en over de vriendenclub, maar dat gebeurt
steeds met een oog dat zelf twijfelt over wat het waarneemt. De opgeroepen beleving
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wordt geformuleerd alsof de waarnemer uiteenvalt in het onbezorgde, immer
gebiologeerde kind dat hij was en de volwassen man die probeert te duiden. De
teksten grijpen terug naar weleer zonder zich aan ‘herinneringsverfraaiing’ (Erik de
Smedt) te bezondigen. In ‘we lagen voor madagascar’ weerklinkt een kinderlied en
de zucht om heroïsche veldslagen te voeren vanuit de beschutting van het schuurtje;
in ‘op de argo van het voetbal’ zie je de zucht om op braakliggende veldjes tegen
een balletje te kunnen trappen; in ‘aranka’ wordt een lokale heldin in de herinnering
bezworen, niet beschreven, maar aangeduid via lichaamsdelen (kuiten) of
uiterlijkheden (afgetrapte schoenen). ‘Sfeer’ kun je het noemen, al komt die vaak
terug in de vorm van herinnerde geuren: de geur van gedichten in het geval van de
moeder, de geur van ammoniak in het geval van de vader - allebei liefdevolle
gedichten, zij het ingebed in een kader van dreiging en onheil. De ammoniak
explodeert en kan ook worden ‘genomen’, de druk misschien ook van een ouder die
jou drilt met een lepel in haar hand. De herinnering krijgt het accent van het heden
en wordt zo ontheven van alle particulariteit. Van de voetbalvrienden die van wedstrijd
naar wedstrijd trekken worden de namen genoemd, maar wat er van ze is geworden
is onbekend; de ene vriend die in ‘madagascar’ in zijn hangmat ligt met een bloedende
hoofdwond is dood. Gelezen literatuur is een motor voor de verhalen die boven de
gedichten zweven, soms ook is het een simpel ding met een eigen onwerkelijke
werkelijkheid: een mangel, een transformatorhuisje, een speelgoedhamertje.
‘De tijd werd gekenmerkt door afwezigheid, vermoeidheid en zwaarte.
Waarnemingstoestanden uit mijn jeugd, die later als bindende media
werkten waarin je de wereld op z'n directst denkt te ervaren. Daarom
worden daaruit tekstkwaliteiten, prepoëtologische axioma's, als het ware
van kindsbeen af. De Heimat als manier van lopen, ook in het gedicht: elk
gedicht loopt langzaam van boven naar beneden... naar de grondstoffen,
de ertsen, de botten van de aarde zoals dat in de aloude
mijnwerkersmythologie genoemd wordt.’
Seiler schrijft intussen ook proza en essays, verhalen in Die Zeitwaage (2009),
beschouwingen zoals in Sonntags dachte ich an Gott (2004). Daar spreekt dezelfde
sfeer uit, die van onheil en ongeluk, verlies en dood; een sfeer die tegelijk gered
wordt door het elegische ervan, het idee dat je terugkijkt op onbeduidende
gebeurtenissen die enorm zijn geworden door hoe jij ze je hebt voorgesteld en in een
paar woorden hebt gevat.
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Lutz Seiler
Ammoniak, aranka & heldenfilms
Vertaling: Ton Naaijkens
aranka, de naam al
breekbaar, geknetter
in het hout, aan haar voeten
trad de mechaniek van het landschap
naar buiten, klanken
van groenstroken, afsteekpaadjes, zoals
een kale struik op zijn takken
huiswaarts jaagt, zo
oversteeg zij ons denken, aranka
op afgetrapte schoenen, met kuiten, aranka, die
vanuit haar knieholtes zong, de vuisten
aan de kar tussen de vaten, aranka
de naam alleen al ruikt brood
& etensresten - als
uitgetreden engelenlichaam
op de vlucht, zo trok
ze haar kar door
het natte gras onder de waslijnen door, ‘ja
schillenelly, die...
vrat echt stront
voor twee mark’ - ik vraag
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aranka, waar je gewicht heen wou,
welk gemurmel of wanneer
de leegstand in onze stemmen begon, het
getrippel, het gestotter & rond
het gestotter
groeiden de blokken & schaduwen
als vloeken waarin
wij als kinderen te slapen gelegd werden
met een aluminium lepel in onze mond
met een rubberen hamer in onze knuist; alleen
aranka, van jou
geen enkel woord. alleen
de glanzende vetten, de sappen
van bederf, alleen
jouw stinkende kar in het donker, met zijn
slepend gepiep, zo trok je voort. het wiel
liep aan een stok
& omcirkelde het huis
waarin onze droevige afkomst achteroverleunde;
aranka. 's nachts trof haar blik ons
onder de deken, haar tandeloze o
doe maar, vanuit knieholtes
gezongen, honderd malen
hetzelfde lied: aranka
de naam al droog onweer uit tristanmussen,
verzameld & verhongerd
in het electriciteitshuisje... aranka, nogmaals:
genade!
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herfst
is stilte & gebruik. de herfst
is hark, hout, is milde
koelte op de ogen &
toevalskippenvel. is ook
het goede oude strijdgevoel, zacht, heimelijk, schedelstil
verouderen de ontwerpen. het loof verbrand, het zand
nog warm onder de as, je
voelt het nu aan je hand: iets wil
weg & iets nooit meer weggaan. zo
ga je gewoon helemaal
naar achteren, naar achter het huis. men valt
in het gras & kijkt:
aardbolverlichting, aardomwenteling
op het terras van de buren. enkeltje
vaderland & terug
glimt het van de hondenkettingen. ‘god
wat zijn die sparrentoppen
bovenaan ineens rood!’ & onder de aarde
liggen de doden
& houden de uiteinden van de wortels in hun mond
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geur van gedichten
‘goed concentreren alsjeblieft!’ dat
was de toonval van onze lange
zondagmorgens &
hun liturgie: handschoen, kraniche
des ibykus, ‘john maynard war
unser steuermann’, maar
mijn moeder bepaalde de koers:
regel voor regel, naam van
de dichter, titel, de kleine
pauze & dan het gedicht:
enjambement, die term kende
niemand, er was alleen die lepel
die me dicteerde, het wippen & knikken
boven de pannen met knoedels
& thüringse sauzen, eerst
de woorden, dan de punten (‘ook
de komma's heeft de dichter tenslotte
niet voor niets gezet’) & dan
de innerlijke bewogenheid van mijn moeder, die
het voordroeg - ik
stond in de keukendeur, ik leerde dat allemaal
van haar: eerst zonder klemtoon
vervolgens met
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we lagen voor madagaskar en hadden
de wereld
en het thema gemist: we lagen
voor gera, voor krossen, we trokken
wortel, revolutie van onderaf, niet
bismarck, lenin, insecten
kwamen binnen, kleiner
dan hun geluid; maar onze handen
leunden klam en zwaar voor ons
op de zandbanken van de oceaan, half
vergeten stak daaronder
het gebed nog dieper in de
meerlaagse voorraadbus, aluminium broden
uit de oertijd, daarboven
kopieën van de ruimte, kopieën van de lucht: vier
poolse pantsersoldaten en een verdwaalde
hond, onoverwinnelijk in de angst en 's nachts
het tikken van zijn hondenpoten
eindeloos, honds, onoverwonnen... wat
de plaatsen niet verloren, hadden
zij allemaal verloren: dat
het daar geweest was - het hakblok
in het hoofd, de klompvoet, de stookhut achter
de roodhuidenbosjes waar we
de slaven pijnigden, eerst nitzold, toen
stöcklein, streng
naar de zeewolf/deel 3; we hadden
de pest aan boord en een verlatenheid die vroeg
om 6 uur met voetzolen teer besnaard buiten op
de stoep stond te wachten; zo liepen we
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's morgens voortijdig naar buiten dusdanig
overdekt in het denken zelf
vergeten achter de maan als angst
in de wolfskers en als zoetheid vermomd
in de bloesem van de netel - was
het pad niet aan ons vastgeklampt, wij die zwaaiden
aan de rand van het pad? aan de resten
van schrift, het resterende zwart aan de poort, aan
stöcklein in de hangmat, zijn
uiteenspattende hoofdwond, lucht-geluiden, in de mist, zeiden ze
bij mist keert de zwaartekracht om?
stöcklein is dood en nitzold
heeft de wasmangel, alleen wij
zien er nog steeds
erg verboden uit, we zingen
we springen het prompt in ons strottenhoofd vergeten lied
en de tassen met brood draaien aan hun riemen
als madagascar-coyotes om onze nek
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op de argo van het voetbal
aan mijn voetbalvrienden
soms zongen ze ook. het waren
de tiergartenjaren, we
trapten 'n balletje voor de reichstag. later, al weggejaagd
traden we aan in wedding, barfuß-straße, schillerpark. nagenoeg
kaal veldje, compleet turks, het gedreun
in ons hoofd, de boeings die naar tegel afdaalden. zo
weken we achteruit. tot potsdam, daar
was alles mooi: een grasmat, schaduwrijk, het bad
na afloop in de heiligersee. heel wat kapen
hebben we gerond. we
zwommen langs de twee
villa's van günther jauch. we zaten
op de oever, een tafel & de terrassen
voor villa kellermann. de zon
ging onder. de geur van de nacht kwam, in je nek
je langzaam opdrogende haren. we waren door kastelen
& tuinen omgeven. dan het witbier, de
asperges, het napraten over de wedstrijd - alles bij elkaar: het zoete
leven. tot er
iets uit de schaduw van de struiken opdoemde: de
levensvreemde & laagste autoriteit. wat ons voorgoed
van deze plek verdreef, deze laatste
wonderwei, wielandstraße, eertijds hitlerring. maar nog
& dapper hielden we het
in potsdam uit, ver van alle paradijzen. een asfaltveld
openbaar, het eenzame
eiland, eenzaam strand, waar eindeloos etterend fijn zand in
de verse wonden kroop. zo
worden benen ouder, armen ouder, donderdag
na donderdag. we zagen
brave borsten door hun knieën zakken. de uitbraak
kwam: de grootse open plek in het bos, richting michendorf, we
reisden aan - maar troffen er niemand, daar
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ontbrak de tegenstander. mijn makkers, toen, hun ogen
neergeslagen, moe van alle gezoek
en mislukking, togen naar berlijn terug. een
straat genaamd forckenbeck:
de man een pruisisch herenhuis, maar engels was
het gazon als
laatste passie zo vol & dicht & kort, zo mooi & weinig
werkelijk. de terreinknecht, pruisisch ook, sprak:
‘niks geen noppen, ventjes, trek die kicksen uit!’ die man
zag ik nooit meer terug. we vroegen vaak, we weten niet is deze terreinknecht al gestorven of zijn baantje
opgedoekt? de mat verwaarloosd, het vlies
verbleekt - de reizen, zijn ze zonder eind? toch
vraag ik me zachtjes af: waren
niet de zielen van mijn makkers al lang, zijn onze lijven niet
al lang één met dat ernstige
gelaat van de grasmat? met de littekens, groeven, met
het donkere, het afgetrapte? het seizoen was groots, de wedstrijden
goed, waar
nu naar toe - hoe lang nog,
o vrienden, de vlucht? beste winfried, hendrik, peter, carsten
beste michael, tobias, jan laten we dit keer, alsjeblieft, blijven: brullen, rennen, goal schreeuwen
& passes versturen, laten
we nog een twee puike ballen over deze aller
laatste akker jagen -

(1990-2005)
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inventaris
je hebt de tijd doorvorst
in de lampenkop: takken, twee rijen
gebouwen, woord voor woord nagegaan.
tot aan de ogen is alles open - wie
heeft dat gezegd? ik zit gewoon hier als
zelf geschreven, potlood op
papier. de gasmeter tikt, je
drinkt je vast voor deze tekst & hebt
de foute leestekens in je bloed. daar
de flessen op de kachel, daar
de spaanders, half stuk gepraat, de lucht
van vers zaagsel - elk
handschrift schaaft de dingen
door het graniet terug in je botten, alleen
aan huilen kom je niet toe
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de eerste liefkozing
de schaduwen, vroeg verouderd, maar we
herinneren ons: huiswaarts, eenzaam
bij het zomaar wandelen
om de stille contour op te nemen
stap voor stap. want
de schaduwen, eerst
waren het kleine, zwarte deviezen
een munteenheid waarvoor
de schepper zijn werk
onderbrak. telkens
weer tastte hij zorgzaam
naar omlaag & aaide
de lege schilferige regel. alleen HIJ
heeft zo lief
op onze koppen ingezet: verlossing
& de lange gedachte eraan begint
bij de haarinplant, genaamd
de eerste liefkozing ter wereld. waarbij
die donkere top, dat
surplus als een pluisje
uit onze schedel ontsproot als nieuwgeboren
dacht de schepper
& trok hem tevoorschijn
& boog hem recht
& legde hem zacht
terug over zijn rug, ver terug
in het noodlot van met lantaarns verlichte paden. vroeger
hijgden we onze eigen schaduw
in de nek & hij kiepte
over de punten van onze wollen mutsen
hulpeloos in het niets. maar vandaag
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herinneren we ons:
het zomaar wat wandelen, elektrisch licht
& iets op je kop
als we onder
een lantaarn staan
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ammoniak
alleen navelgestaard, niets gezien, dat allemaal:
gemist. ik nam wel ammoniak. en toen
dat spul in het park van reichenbach in flessen
explodeerde, rook
ik mijn vader door
de mouw van zijn jack &
ik kroop tegen hem op: hij
lag erbij als insect dat na
de klap de naald
poten dicht bij het lichaam in
knakt & over elkaar slaat: gehard, haast
verdoofd schommelend telde
ik wat over was. het ademen
van zijn kleren lag
uitgebraakt in de plooien ook
de haarbos was van bast van berken af
gevroren, grassen, haarvaten groeiden
uit zijn mond, muziek: ja zo
waren 't ja waar
waren 't m'n kinderen kinds kinderen met
de jaargetijden uitdrukkingen frisse
tanden ‘luister, vader had altijd
een fles ammoniak onder zijn arm over
vol tot aan
de grijze hoogste streep: daaraan
& verder nergens heb ik gezien
hetzelfde trillen, lichte draaien’
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middagslaap & heldenfilms
elke dag kende zware
verliezen achter 't huis, maar
doden doken nergens op. ik
speelde hond. hond die langzaam-voorwaarts
kroop onder de britsen tot
op jouw schoot - ik
speelde gekwispel, wang, blindentaal, dat
niets omkwam in het gevoel
van de eerste liefde: ik
zat in seiza. & dat ook verder
niets omkwam, klonk good bye
ruby tuesday door
het huis; gevlagd
was glad zwart haar &
iets verdreef de tranen
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einde & begin
... schouderbanden
schort, sandalen & helm
overwinningsstele van naram-sin
gevonden in susa
nu in 't louvre
zo ongedwongen mogelijk... ik
dacht ‘wandeling’, eerst
alleen het woord & dan
de straat uit, het
aantikken van de lantaarns, havenklanken
van de sporen. de klim
tegen de voeten begint, het
afbladeren van de regen aan
je handen, blindenschrift.
men betreedt zijn schaduw. men
betreedt het geharkte, aarzelend &
de brakken lachen door de hekken
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Walter Benjamin
Over Hebel
Vertaling: Anneke Brassinga
In 1926 sprak Walter Benjamin ter gelegenheid van de 100-jarige sterfdag van
Johann Peter Hebel een rede uit, waarvan hier een fragment in vertaling volgt als
inleiding op Hebels verhaal ‘Een onverhoopt weerzien’.
Dames en heren, als u gewend bent de krant te lezen, is het vast weleens voorgekomen
dat u stuitte op een bijzonder indringend of sensationeel bericht, bij voorbeeld over
een brand of een roofmoord. En als u toen geprobeerd heeft, u dat voorval nader in
te denken, dan hebt u, al of niet bewust, iets heel opmerkelijks gedaan. U hebt
namelijk een soort fotomontage gemaakt - het voorval heeft zich misschien afgespeeld
in Goldap of Tilsit, een stad die u helemaal niet kent - en in het schouwtoneel dat u
zich voor de geest haalde, heeft u ongemerkt elementen laten binnendringen van een
schouwtoneel dat u heel vertrouwd is; en wel direct van het meest eigene, dus niet
uw stad, Frankfurt, maar uw huis, of uw huiskamer, in uw stad. Uw huis of uw
huiskamer leek opeens verplaatst naar Tilsit of Goldap. Maar in werkelijkheid ging
het andersom: Tilsit of Goldap waren verplaatst naar uw huiskamer. En u bent nog
een stap verder gegaan. Nadat u dit ‘hier’ tot stand had gebracht, bent u ook nog een
‘nu’ gaan verwerkelijken. Het voorval is misschien van tien september, en u leest
het bericht op de veertiende. Maar toen u zich het voorval wilde indenken, het wilde
meemaken, verplaatste u niet zichzelf vier dagen terug, u stelde zich integendeel
voor: nu gebeurt het, nú op dit ogenblik, in mijn huiskamer. U hebt het abstracte,
willekeurige sensatiebericht in één klap een ‘hier en nu’ gegeven. U hebt het concreet
laten worden, en niemand kan voorspellen waar dat nog op uitlopen kan.
Nog minder voorspelbaar zou de uitwerking zijn als het iemand zou lukken niet
die willekeurige sensatieverhalen, maar juist belangrijke, cruciale gebeurtenissen
deze presentie te geven van het hier en nu. En als dat dan ook nog een ‘nu’ van
historisch belang zou zijn, en een ten volle ontloken, bloeiend ‘hier’! Stellen we ons
voor dat aan al deze premissen volledig is voldaan, dan hebben we het proza van
Johann Peter Hebel. Wie zich verdiept in deze grote, nog altijd onvolprezen meester,
kan niet anders dan zich een beeld van hem vormen als de onvergelijkelijke
beeldvormer. - Beeldvormer, niet zozeer met roversverhalen, familiedrama, schipbreuk
of wildwest (al komt ook dat aan de orde) maar vooral schept hij het beeld van de
hoogste krachten van zijn landstreek en zijn tijd. Daarmee is meteen al gezegd dat
dit sobere, uiterst bescheiden werk zich op de kracht van duizend onzichtbare kleine
vleugels zwevend houdt boven een enorme afgrond.
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De afgrond tussen Hebels tijd en zijn landstreek. Als tijdgenoot van de Franse
Revolutie, radicaal en diepgaand aangegrepen door al de geestesbewogenheden van
zijn tijd, is hij toch altijd de kleinsteedse Zuid-Duitser gebleven die hij als
teruggetrokken levende vrijgezel en hofprediker van de groothertog van Baden was
- iemand die niet alleen in een uiterst strak keurslijf moest leven maar het ook moest
vertegenwoordigen. Dat Hebel niet bij machte was grote belangrijke dingen anders
dan indirect te denken en te zeggen - dat is de kracht van zijn verhalen, al is het van
zijn leven tegelijkertijd de zwakte, het richtingloze. (...) Het heeft hem evenwel niet
belet zijn gevoel voor het grote en het kleine te behouden, en al heeft hij zich over
het ene én het andere, over beide tegelijk, nooit anders kunnen uitspreken dan in
diepste omwondenheid en met gebonden handen, toch was daarbij zijn realisme
steeds sterk genoeg om hem te behoeden voor het soort dweperij met het kleine en
het kneuterige waar bij voorbeeld Adalbert Stifter zich weleens in verliest.
Wat hem behoedde voor zo'n dweperij was juist zijn theologische vorming. Die
klinkt in zijn hele werk mee; al zijn werk is door en door stichtelijk. En tegelijk is
het van een ruimheid, qua wereld en geest, die in zijn genre sinds de late
Middeleeuwen zijn weerga niet kent. Want waar vindt Hebel zijn stichtelijks? In de
Verlichting, en in de Franse Revolutie. Niet in de zogeheten ideeën ervan, maar in
de situaties en de personages, zoals de kosmopoliet, de vrijdenkende abbé, de schurk
en de filantroop. Zoals theologische en kosmopolitische houding elkaar hier
doordringen - dat is het geheim van de onvergelijkelijke concretisering, die de kern
uitmaakt van Hebels werk. Het heden waarin zijn personages leven, bij voorbeeld,
is niet ‘de jaren 1760-1826’ (waarin zijn eigen leven verstreek); de tijd waarin zij
leven is niet op jaartal genummerd. Omdat namelijk de theologie de geschiedenis
altijd in generaties telt, ziet ook Hebel in het doen en laten van zijn kleine luiden de
generaties, die zich door al de crises heenslaan waar de Revolutie van 1789 de
uitbarsting van betekende. Het leven en sterven van complete geslachten geeft het
kloppende ritme aan de zinnen die in het verhaal ‘Een onverhoopt weerzien’ de
tijdspanne van vijftig jaren vullen, gedurende welke de aanstaande bruid rouwt om
haar verongelukte liefste, de mijnwerker. (...)
Het is bijna een Klaaglied zoals ook de Middeleeuwse kroniekschrijvers soms
voorin hun boeken opnamen. Want het is niet zozeer de mentaliteit van de historicus
die uit deze zinnen opklinkt, maar die van de kroniekschrijver. De historicus gaat in
op de ‘wereldgeschiedenis’, de kroniekschrijver gaat in op ‘'s werelds loop’. De een
heeft te maken met het naar oorzaak en gevolg onafzienbaar verweven net van de
gebeurtenissen - en alles wat hij bestudeert of te weten komt, is in dat net slechts een
miniem knooppunt; de ander heeft te maken met het kleine, geïsoleerde gebeuren in
zijn stad of landstreek - dat voor hem niet als fragment of element in het universele
geldt, maar als iets anders, iets groters. Want de ware chroniqueur schrijft met zijn
kroniek tegelijkertijd een gelijkenis van 's werelds loop. Het is de aloude parallel van
micro- en macrokosmos die zich spiegelen, in kleine-stadshistorie en 's werelds loop.
(...)
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Johann Peter Hebel
Een onverhoopt weerzien
Vertaling: Anneke Brassinga
In Falun, Zweden, kuste ruim vijftig jaar geleden een jonge mijnwerker zijn jonge,
mooie verloofde en zei tegen haar: ‘Met Sint-Lucia wordt onze liefde ingezegend
door de pastoor. Dan zijn we man en vrouw en gaan ons eigen nestje bouwen.’ - ‘En
vrede en liefde zullen daar met ons wonen,’ zei de bekoorlijke bruid met een tedere
glimlach, ‘want jij bent alles voor mij, en zonder jou zou ik nergens liever zijn dan
in het graf.’ Maar toen kort voor Sint-Lucia de pastoor voor de tweede maal in de
kerk hun namen had afgeroepen: ‘Zo iemand van u een beletsel kan noemen waarom
deze twee niet in de echt verbonden kunnen worden,’ - kwam de Dood zich melden.
Want de volgende ochtend, toen de jongeman in zijn zwarte mijnwerkerskledij haar
huis voorbijging - een mijnwerker heeft altijd zijn doodkleed aan - klopte hij
weliswaar nog eenmaal aan haar venster en zei haar goedemorgen, maar goedenavond
zei hij haar niet. Hij keerde niet uit de mijn terug, en vergeefs naaide zij die ochtend
een zwarte halsdoek met rode zomen voor hem, om op de bruiloftsdag te dragen;
toen hij niet meer terug kwam evenwel borg zij de doek weg, huilde om hem en
vergat hem haar leven lang niet. Intussen werd in Portugal de stad Lissabon door een
aardbeving verwoest, de Zevenjarige Oorlog kwam en ging, keizer Franz I stierf, de
orde der Jezuïeten werd ontbonden en Polen opgedeeld, keizerin Maria Theresia
stierf en Struensee werd ter dood gebracht, Amerika werd onafhankelijk en de
gezamenlijke Franse en Spaanse legermacht wist Gibraltar niet in te nemen. De
Turken hielden generaal Stein vast in de Veteranengrot, in Hongarije, en keizer
Joseph stierf ook. Koning Gustav van Zweden veroverde Russisch Finland, de Franse
Revolutie begon en daarna de lange oorlog, en ook keizer Leopold II werd begraven.
Napoleon veroverde Pruisen, de Engelsen bestookten Kopenhagen en de boeren
zaaiden en oogstten. De molenaar maalde, de smeden hamerden op het aambeeld,
de mijnwerkers groeven in hun onderaardse werkplaats naar ertsaders. Maar toen de
mijnwerkers in Falun in het jaar 1809 kort voor of na Sint-Jan een gang tussen twee
schachten probeerden open te leggen, op ruim tweehonderd meter diepte, dolven ze
uit het puin en het vitriool het lijk op van een jongeman, die geheel doordrenkt van
ijzervitriool was maar voor het overige geen spoor van ontbinding vertoonde en
onveranderd was, zodat zijn gelaatstrekken en leeftijd even goed af te lezen waren
als wanneer hij maar een uur voordien gestorven was of eventjes ingeslapen tijdens
het werk. Maar toen hij bovengronds was gebracht bleek dat zijn vader en moeder,
zijn vrienden en kennissen allang dood waren; geen
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mens die de slapende jongeman herkende of iets van zijn ongeluk afwist, totdat de
vroegere verloofde kwam, van de mijnwerker die op een dag in de mijn was afgedaald
en nooit teruggekeerd. Grijs en verschrompeld, lopend met een kruk, kwam zij naar
de plaats waar hij lag en herkende haar bruidegom; meer in blijde verrukking dan in
droefenis zonk ze op het lijk van haar liefste neer, en pas toen haar langdurige, heftige
gemoedsbeweging bedaarde, zei ze: ‘Het is mijn verloofde, vijftig jaar heb ik om
hem gerouwd en nu, voordat ik zelf heenga, geeft God me hem nog eenmaal te zien.
Acht dagen voor de bruiloft ging hij de mijn in en kwam niet terug.’ Al de omstanders
werden weemoedig, en tot tranen geroerd, toen ze het zagen - de vroegere verloofde,
nu een verwelkt, krachteloos oudje, en de bruidegom, in al zijn jeugdige schoonheid,
en hoe in haar borst na vijftig jaren de jeugdige liefdesvlam nog eenmaal oplaaide;
terwijl hij zijn mond niet opende om haar toe te lachen, zijn ogen geen blik van
herkenning gaven; en hoe zij, als de enige die bij hem hoorde en recht op hem kon
doen gelden, hem ten slotte door de mijnwerkers naar haar huisje liet dragen, totdat
er op het kerkhof een graf voor hem zou zijn gedolven. De volgende dag, toen op
het kerkhof zijn graf gereed was, en de mijnwerkers hem kwamen halen, opende zij
een kastje, strikte de zwartzijden doek met rode rand om zijn hals en liep in haar
zondagse kleren met de kist mee, als was het haar bruiloftsdag en niet zijn begrafenis.
En toen hij op het kerkhof in zijn graf werd gelegd zei ze: ‘Rust nu maar zacht, nog
een dag of een week, in het koele huwelijksbed, en word niet ongeduldig. Ik heb nog
een weinig te doen, en kom dan gauw naar je toe, en gauw zal de nieuwe dag
aanbreken. Wat de aarde eenmaal heeft teruggegeven, zal ze de tweede maal ook
niet achterhouden,’ zei ze, en liep weg, met nog een laatste blik achterom.
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Matthias Kniep
Und mit der Zit verbrennt die ganzi Welt. Johann Peter Hebel
(1760-1826)
Vertaling: Ria van Hengel
Wie in de Duitse taal probeert zo bondig mogelijk te schrijven, die moet bijna
vanzelfsprekend te rade gaan bij een in Bazel geboren protestantse theoloog: Johann
Peter Hebel.
Deze man, afkomstig uit een eenvoudig milieu, die het na jarenlang als leraar
gewerkt te hebben toch maar tot hoogste geestelijke in de Lutherse kerk van Baden
en tot parlementslid bracht, geldt tot op de dag van vandaag als maatstaf voor een
perfect stijlgevoel. Zelfs de grootste hater van de Duitse literatuurgeschiedenis zou
zich gemakkelijk laten alfabetiseren door de volgende lijst van beroemde
Hebelbewonderaars: Walter Benjamin, Ernst Bloch, Elias Canetti, Heimito von
Doderer, Johann Wolfgang von Goethe, de gebroeders Grimm, Martin Heidegger,
Jean Paul, Franz Kafka, Gottfried Keller, Rainer Maria Rilke, W.G. Sebald e.a.
Benjamin prees Hebels ‘contact met de gehele breedte van de werkelijkheid’ en
vond dat alleen de door hem eveneens bewonderde schrijver Jean Paul met hem
vergeleken kon worden; hij noemde het Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreunds,
de verzamelde almanakverhalen van Hebel en de basis van zijn roem, een van de
‘zuiverste werken van de Duitse proza-goudsmederij.’
En Franz Kafka, van wie wij uit de biografie van Max Brod weten dat hij Hebel
buitengewoon waardeerde en hem naast Kleist en Grillparzer tot zijn favoriete
schrijvers rekende, gaf zijn toenmalige verloofde Felice Bauer het volgende goed
gedoseerde leesadvies: ‘Heel goed zou af en toe Hebel zijn.’ Maar het fraaiste bewijs
van Kafka's bewondering voor Hebel is een exemplaar van het Schatzkästlein dat hij
de voordrachtskunstenaar Ludwig Hardt heeft doen toekomen, een cadeautje met
een persoonlijke opdracht op het schutblad: ‘Voor Ludwig Hardt, om Hebel een
plezier te doen, van Franz Kafka.’ In een gesprek met genoemde Ludwig Hardt
noemde Kafka het verhaal ‘Unverhofftes Wiedersehen’ ‘het mooiste verhaal dat er
bestaat’, aldus Elias Canetti in zijn toespraak bij de uitreiking van de
Johann-Peter-Hebel-Prijs.
Ook de filosoof Ernst Bloch bevestigt in het voorwoord van zijn eigen
Hebelbloemlezing de unieke kwaliteit van dat speciale verhaal door er eenvoudigweg
tussen haakjes bij te zetten: ‘het mooiste verhaal ter wereld’.
Het zijn vooral dit soort superlatieven die hebben bijgedragen aan het hardnekkige
gerucht dat er op de B-kant van Hebels Greatest Hits niets staat. Een of twee
canonieke
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teksten, dat wel, en dan vooral ‘Unverhofftes Wiedersehen’, maar verder zou er bij
Hebel toch weinig te halen zijn. Een tweede oorzaak van dat vooroordeel is misschien
het feit dat Hebels totale oeuvre op een smalle, zij het fraaigewelfde voet staat.
Qua voorkeur en temperament was Hebel in de eerste plaats een dichter. Proza
schreef hij - dat was al enkele jaren later - vanuit een groot verantwoordelijkheidsen plichtsbesef. Het gymnasium in Karlsruhe, waar Hebel sinds 1791 lesgaf en vanaf
1808 directeur was, gaf namelijk jaarlijks een Lutherse almanak uit, de Badische
Landkalender. In 1807 nam Hebel daarvan de redactie op zich en voortaan heette de
almanak Der Rheinländische Hausfreund. De beste teksten kwamen van Hebel zelf.
Het later als boek bij Cotta uitgegeven Schatzkästlein is een destillaat van de
oorspronkelijke Hausfreund.
Maar laten we de juiste volgorde aanhouden en teruggaan naar Hebels literaire
begin: de poëzie.
Hebels in 1803 verschenen gedichten - Goethe was er verrukt van, en Jean Paul
beval ze de lezers van de Zeitung für die elegante Welt van harte aan - zijn geschreven
in het Alemannisch, een Opper-Duits dialect. Heel terecht zei Rilke na het lezen van
die teksten dat Hebel niet in het dialect had gedicht, maar dat het dialect in hem
dichterlijk was geworden.
Een van de mooiste gedichten uit die bundel beschrijft de loop van de Wiese, vanaf
de bron tot aan de monding, van die in Feldberg ontspringende rivier, die door het
dal van Hebels kindertijd stroomde en die in de laatste ijstijd een delta heeft
opgeworpen waarvoor de Rijn bij Bazel zijn beroemde knie buigt.
Het misschien nog wel fraaiere gedicht Die Vergänglichkeit - een
entropischapocalyptische dialoog tussen vader en zoon, gecomponeerd als het tikken
van een worm in de houten lambrisering - toont indringend hoe alle dingen in razend
tempo op hun natuurlijke einde afglijden: een verlaten burcht op een uitstekende
rotspunt in het Röttler Woud, de stad Bazel zelf of, aan het einde der tijden, de hele
levende en levenloze natuur. ‘... und alles schlicht / sim Alter zu, und alles nimmt
en End, / und nüt stoht still. Hörsch nit, wie's Wasser ruuscht...’
Het is een uitvoerige klacht over het verdwijnen die, zoals eigenlijk altijd bij Hebel,
uitloopt op een christelijke heilsverwachting. Met het idee van een schepping waaruit
elk leven is verdwenen gaat als vanzelfsprekend de hoop gepaard dat alle acteurs
opnieuw van achter de coulissen tevoorschijn zullen komen zodra het doek voor het
laatst opgaat.
Vergankelijkheid is ook het onderwerp van ‘Unverhofftes Wiedersehen’. De
Duitstalige literatuur zou heel wat missen zonder die bedolven mijnwerker die, jaren
voor de ontdekking van het formaldehyde, in vitrioolwater is geconserveerd (zoals
trouwens ook de Amerikaanse muziekgeschiedenis armer zou zijn als William ‘Billy’ - Lyons niet door Stagger Lee was vermoord).
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De historisch gedocumenteerde oorsprong van het verhaal ligt in het Zweden van de
17de eeuw, om precies te zijn in de stad Falun, op het terrein van een kopermijn (van
dezelfde mijn waar als bijproduct het pigment Falunrood werd gewonnen, dat als
voornaamste bestanddeel van een chemische dispersie een verf heeft opgeleverd die
op bijna elke Zweedse gevel is terug te vinden vanwege zijn houtconserverende
eigenschappen). Daar, in het jaar 1670, heeft de ook bij Hebel beschreven mijnramp
plaatsgevonden. De naam van de bedolven man is bekend geworden door het
wetenschappelijke verslag van een assessor van het mijnwezen: Mathias Israelsson.
In 1719 werd Israelsson, nadat hij uit de ingestorte mijngang was geborgen, onder
een luchtdichte glazen stolp aan het publiek getoond: een na bijna 50 jaar uiterlijk
volkomen gaaf bewaard gebleven petrefact. De oude vrouw die zei dat ze in Israelsson
haar vroegere verloofde herkende, heeft ook echt bestaan. In zoverre klopt Hebels
versie met de werkelijkheid. Maar anders dan in ‘Unverhofftes Wiedersehen’ was
ze vermoedelijk een oplichtster, die een weduwevergoeding in de vorm van een
drankvergunning in de wacht wilde slepen - een zeker niet ongebruikelijke praktijk
in die dagen.
Het verhaal van de mijnwerker kwam voor het eerst in de Duitse literatuur terecht
in 1808, en wel door een passage in Gotthilf Heinrich von Schuberts boek Ansichten
von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Hier werd het gedenkwaardige geval in
een paar korte regels behandeld.
Het opzienbarende van de gebeurtenis bracht een jaar later het in Gotha uitgegeven
tijdschrift Jason ertoe een verhalenwedstrijd uit te schrijven. De schrijvers van het
land werden uitgenodigd hun fantasie op het genoemde materiaal los te laten.
Tot op de dag van vandaag kunnen we zien hoe het onderwerp literair heeft
doorgewerkt. Een chronologische opsomming van de auteurs die het thema op hun
manier hebben behandeld, kan dit misschien verduidelijken: E.T.A. Hoffmann,
Friedrich Hebbel, Friedrich Rückert, Achim von Arnim, Richard Wagner, Hugo von
Hofmannsthal, Franz Fühmann, W.G. Sebald. Met name in de romantische school
verzelfstandigde het mijnmotief zich al snel en veranderde het onderaardse in een
algemeen codeteken voor het onderbewuste (tenslotte had de vroegromanticus Novalis
zelf mijnbouwkunde gestudeerd en werkte hij als directie-assistent van een zoutmijn).
Maar in ‘Unverhofftes Wiedersehen’ heeft het merkwaardige gebeuren uit Zweden
al vroeg, in 1811, zijn definitieve vorm gevonden. Ook dit volmaakte almanakproza
is op spreektaal georiënteerd, maar het is zeker niet in dialect geschreven. Het zijn
de regionale kleur, de droge beits, de rook van het Oberland die de tekst zijn typische
levendigheid verlenen. Daarbij is het karakteristiek voor Hebel dat hij verschillende
op zichzelf staande indrukken samensmeedt tot één literaire vorm die zowel uniek
als treffend is; een esthetisch concentraat zonder additieven en smaakversterkers.
Bewonderenswaardig is ook het meesterschap waarmee Hebel op korte afstand
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elementair-epische krachten weet te ontketenen. Het duidelijkst zien we dat misschien
wel aan die narratief vermetele boog waaronder hij de stof van vijf decennia
verzamelt: vanaf de aardbeving in Lissabon via Napoleons verovering van Pruisen
tot aan het bombardement op Kopenhagen door de Engelsen.
Schitterend en weergaloos is ten slotte de beschrijving van de opgegraven
mijnwerker, die ongedeerd uit zijn met vitriool gevulde verjongingsbron oprijst.
Waar vinden we ook maar ergens in de wereldliteratuur - even afgezien van Stendhals
gekristalliseerde ‘tak van Salzburg’ - een mooier verbond tussen anorganica en schone
kunsten? Tot op de dag van vandaag blijft het verbazend hoe natuurlijk het verloop
van de handeling wordt gepresenteerd als iets vanzelfsprekends, dat als het ware in
zichzelf besloten ligt. De lezer zal niets vinden over de werkwijze of de techniek,
geen kleermakerskrijt dat uit het hulppatroon opwolkt.
Met een vertraging van meer dan 200 jaar (ondertussen zijn er een Amerikaanse
burgeroorlog en twee wereldoorlogen geweest; Abraham Lincoln is doodgeschoten
evenals John F. Kennedy; auto, vliegtuig en computer zijn uitgevonden;
wetenschappers hebben de atoombom ontwikkeld en het Amerikaanse leger heeft
die op Hirosjima en Nagasaki gegooid; de Berlijnse muur is gebouwd en weer
afgebroken; de mens is op de maan geland en heeft ruimtesondes naar Mars gestuurd)
is het verhaal, geen dag verouderd, een cadeautje waarbij op het schutblad maar één
opdracht dient te staan: ‘om Hebel een plezier te doen’.
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Annelie David
Uljana Wolf - grenshandel in taal
Meer dan een jaar geleden is mijn dochter van Amsterdam naar Berlijn verhuisd.
Tijdens mijn eerste bezoek aan haar kocht ik zoveel mogelijk bundels van de nieuwe
generatie Duitse dichters, nieuwsgierig naar de poëzie in Duitsland anno nu.
Ik ben altijd trots geweest op de plek die dichters in Duitsland innemen. Niet alleen
worden ze gewaardeerd om wat ze doen maar op jonge leeftijd wordt je geleerd
poëzie te lezen. Op de basisschool reciteerden we niet dichters als Annie M.G.
Schmidt waar helemaal niets mis mee is, het is prachtige kinderpoëzie, maar Duitse
kinderen lazen volwassen poëzie. Als het lente wordt, zoemen nog steeds regels van
Eduard Mörike door mijn hoofd. Wat dat betreft lijkt niets veranderd. Uljana Wolf
(1979, Berlijn) - twee generaties jonger dan ik - las in de derde klas Else
Lasker-Schüler (1869-1945) een bevlogen lyrische, Joods-Duitse dichter - die Wolf
haar hele dichtersleven is trouw gebleven.
Maar terug naar mijn leeswoede van Duitse poëzie anno nu. Ik kwam veel poëzie
tegen die politiek getint is. Het komt me voor alsof men de jaren tachtig nieuw leven
wil inblazen. Toen ik zei, het lijken wel allemaal Enzensbergers te willen zijn spreekt
Wolf me tegen: ‘Er is geen activisme meer in Duitse poëzie.’
Het valt op dat in haar werk de politieke toon ontbreekt. Ofschoon ze in haar bundel
Kochanie, ich habe Brot gekauft (Lieveling, ik heb brood gekocht, 2005) de
problematische punten binnen de Duits-Poolse betrekkingen niet omzeilt. De bundel
is gebaseerd op de ervaringen tijdens haar drie maanden durende oponthoud in
Kryzova (Polen) waar ze de herkomst van haar grootouders traceerde. Wat haar daar
het meest fascineerde was hoe ze zich verstaanbaar probeerde te maken met een taal
die haar grootouders niet spreken, als een vreemde te midden van haar familie, in
een onbekend land. ‘Een grenshandel in taal’, zoals ze het in een van de gedichten
noemt.
‘Het had ook een ander land, een andere vreemde kunnen zijn,’ antwoordde ze in
een interview waarin ze gevraagd werd of haar Poolse roots in haar poëzie onderwerp
blijven.
Wat mij bevalt in Kochanie, waarvoor ze als jongste dichter ooit de Peter Huchel
Prijs heeft ontvangen, is dat ze onze blik niet zozeer richt op het drama dat zich heeft
voltrokken als op wat daarna is ontstaan. In het gedicht ‘sliepen de ovens’ komt dit
wonderschoon aan bod. Het is het verslag van een reis van Berlijn naar Polen ‘toen
we reden in treinen / droegen mannen die niet onze vaders waren / het land in
handgevlochten manden’.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

99
De prijs heeft haar enigszins overvallen, zegt Uljana Wolf in het café waar we hebben
afgesproken. Aan de overzijde van de straat staat een rij weelderig bloeiende
kersenbomen. Berlijnse lente. In een sneeuw van kersenbloesembladeren schuiven
vaders en moeders kinderwagens voort. Ik heb nog nooit zoveel vruchtbaarheid op
een plek gezien. Het leek wel een invasie.
Gedichten als in Kochanie zal ze vanaf nu niet meer kunnen schrijven, vertelt ze
verder. Het zijn bewerkte gedichten uit haar jeugdjaren waar ze nog tevreden over
kon zijn zolang ze geweldig mooie metaforen had gevonden. In haar tweede bundel
Falsche Freunde (Valse vrienden 2009) borduurt ze voort op de grenshandel in taal.
Alleen gaat ze nu bewuster om met haar thema, haar fascinatie die in Kochanie eerst
nog uit een impuls, uit haar intuïtie voortkwam: vertalen.
In het Duits heeft het meerdere betekenissen: vertalen/übersetzen doe je niet alleen
van de ene naar een andere taal, maar je laat je ook fysiek bijvoorbeeld met een boot
van de ene naar de andere oever übersetzen, over de oceanen naar een ander land.
Wolf woont in Berlijn en New York samen met haar man de Amerikaanse dichter
Christian Hawkey. Het leven in twee talen, de misverstanden, de spraakverwarring,
de ‘valse vrienden’: woorden die hetzelfde zijn geschreven maar een andere betekenis
hebben zoals het Duitse Gift (gif) en het Engelse gift (cadeau, gave) zijn onderwerp
in het eerste deel DICHTionary beginnend met het lichtvoetige, humoristische ‘Dust
Bunnies’.
Het letterlijke overzetten van het ene naar het andere land behandelt ze in het derde
deel van de bundel in de cyclus Aliens I: een eiland. Emigranten komen rondom
1900 aan op het Ellis Island waar ze aan de hand van een checklist met tekens
gemarkeerd werden of ze wel of niet door mochten naar New York - ‘met enkel een
wapperend vel papier tussen onze tanden’.
Uljana Wolf vertaalt Amerikaanse en Oost-Europese poëzie. ‘Vertalen’ zegt ze
‘is aan het werk van een ander verder schrijven.’ In tweetaligheid schuilt een
‘productieve onscherpte’ die haar aanspoort in haar eigen werk geijkte paden te
vermijden. ‘Goede poëzie wil taal aldoor vernieuwen.’ Daar getuigt haar
splinternieuwe werk van, o.a. het gedicht Bougainville (over Bougainville, de plant,
het eiland, de ontdekkingsreiziger).
We praten nog over haar andere helden Gertrude Stein en Emily Dickinson, terwijl
haar acht maanden oude dochter zich amuseert met het bestek op tafel. ‘Ik probeer
elke dag een paar uur te schrijven, een ingeving is alleen interessant als ze op een
vruchtbare bodem kan vallen,’ kijkend naar haar dochter vraagt ze zich af of ze die
tijd nog zal vinden. Ik vertel haar over Een vogeltje in mijn buik van Cornelius
Verhoeven die de taalontwikkeling van zijn dochter Nena beschrijft. Misschien
schuilt in de taalontwikkeling van haar dochter haar vierde bundel.
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Uljana Wolf
Gedichten
Vertaling: Annelie David
bougainville
0
gestippelde ochtend hoe die vanonder de mist
opstijgt alsof 't door vloeiblad heen weekt
waterverven, val van bladpunten, val van tuiten
als van tule, een twijgje schilt zich uit het kostuum
heeft geen lijf, rekt zich, bezint zich op (groen) en
de zenuwpunten in de schouder van het dal groeten
het bewegen, de arm, ze leggen de hand op tafel
bij de knoppen, bloesems, de niet te vatten lucht -

1
ontbreken de steunbladeren ontbreekt de bevattelijke
grond om je heen en is zo één verhouten complot
een plaats delict van beschrijving: vliezig, geribd, zo
is vaak de griffel bezet met papillen, snap dat, zonder
een kijken naar, blootgesteld enkel aan het op elkaar
botsen van vocalen tussen haren, doorns, kan dat vergroeien
laat zich dat binnenhalen, gerafelde zoom fluweel soms
lancetachtige bladschijf, kopieer dat, tweeslachtige signalen -
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2
vind eivormige schutbladeren, vind vandaag langs
de weg nog de eilanden veelogig stralend, dubbelzinnig
door welke nabijheid zouden ze worden omzeild
met welke handen als zeeman gekleed, zou dat zijn
begrepen gepaarde zakken en uitpuilende voorraden
als geperst, was je niet gestrand in blootgestelde lucht,
branderige mond en overslag van kleur in waar, waanzin,
hoe dit verder aangroeit en jou met één woord: omstruikt -

3
zeg na het eerste ogenwegdraaien hoe de draden gaan
dwalen, zich verspreiden op muren, schuttingen, lippen
een net van kleine explosies of plosieven, probeer deze
sierlijke oplossing: getuite lippen, frêle huid of naar
binnen waaieren, vouwen, paperflowern, volg dan de
namen terug naar het eiland, zeg solos is een taal die
bloem plaua noemt, een botsing kent ook een dergelijk
borgen en de vracht van geplukte bloemen -
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dust bunnies
we zouden over kleine dieren praten, zouden
door de knieën gaan voor kleine dieren, die van
stof en slierten, tussen plinten, in kieren, die in
hun grauwe pelsjes rillen, onze dieren van niets.
we zouden ook heel dichtbij in jouw en in mijn
taal fluisteren, zeg me, liefste, heb je vandaag al
stof gezogen. nee, we zouden onze dieren niet
laten beven, klein als vlekken, zijn het vlekken,
hebben ze geen alleraardigste pluimstaarten,
lepeloren of lange staarten, smoezeloren,
zouden we niet minder gaan roken, minder
hoesten, minder zus of zo zijn. gisteren was de
kamerhoek eenzaam in zijn knarsende leemte.
vandaag is hij honk, vandaag voor tedere
horden een veilig oord, dus laat ons stil zijn, op
onze knieën luisteren: naar onze kleine dieren
hoe ze hun wollen, maangrauwe namen ruilen.
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sliepen de ovens
I
berlijn
toen we wakker werden met nesten
in ons haar die we nacht noemden
sloegen de herstellende vaders
schoffelhandig alle kleppen dicht
zonder ons in hun vergeten
mee te nemen sliepen de ovens

II
glauchau
toen we ziek waren van roet
en stortgoed uit archieven
betrokken we met onze grootvaders
het gesloten seinhuis
zagen de oude wisselwachters
hun handen aan de hendels leggen
door de dode wissels
ging een rilling als op reis
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III
malczyce / maltsch
toen op zijsporen
uitgerangeerde wagons droomden
van de omslagplaats aan de oderknie
van stortgoed en kolenstof
stalen wij een trage treinwagon
van zijn rails van zijn bed
lieten we in lege opslaghallen
vonken sproeien die ons moesten raken

IV
kleine stations zonder plaatsen.
Wolfgang Koeppen
maar toen we op vrije baan van oord
naar oord stof deden opwaaien
omdat ook de sterren wordt gezegd
hun ovens boven ons opstookten
seinden we door het landschap
dat als stuifas rondom ons lag
nog één keer de route door naar
het huis van de wisselwachters
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V
legnica / liegnitz
toen we reden in de treinen droegen
mannen die niet onze vaders waren
het land in handgevlochten manden
(paddenstoelen bieren) slaperig door het
treinstel de rook die uit hun monden
kwam hing als nacht lang nog in ons haar
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Erik de Smedt
Beelden die trillen
Over Marion Poschmann
In Goethes ballade ‘Erlkönig’ (1782) wijst het doodzieke kind, ijlend van koorts,
zijn vader op de gestalte van de hem met de dood bedreigende elfenkoning. Zijn
vader, in galop op weg naar een dokter, corrigeert hem nuchter: ‘Mijn zoon, het is
een nevelsliert.’ Tussen de romantische, subjectieve visie van het kind en de verlichte,
objectiverende visie van de vader gaapt een kloof. Voor visuele hallucinaties is in
de nieuwe tijd geen plaats. Maar waarom zag het kind niet gewoon een nevelsliert?
‘Nevelbeelden’ - damp, wolken en andere meerduidige stimuli - spelen in Marion
Poschmanns dichtbundel Geistersehen (2010) een grote rol. Twee cycli, ‘Glanz’ en
‘Dampf’, zijn autobiografisch. Ze roepen de wereld op van kuurbaden waar zij als
kind met ademnood door haar moeder werd naartoe gebracht. Het etherische, vloeibare
en ongrijpbare bepalen overigens heel de bundel en - daarmee samenhangend - de
precaire status van het ‘ik’ als bewustzijn dat huist in een lichaam, een ding tussen
de dingen in de wereld.
In het gedicht ‘vage inzichten’, dat aan de cycli voorafgaat, wordt een
badkamerscène beschreven. Het lyrische subject betwijfelt of het wel bestaat, in die
wereld van schuim en damp. Het ‘ik’ lijkt een waan vóór de witte tegelwand, het
spiegelbeeld een onbekende. ‘het viel me licht, en toch - hoe maak je spiegelbeelden
schoon? / het mijne vluchtte, het was slechts moeizaam naar mij terug te roepen / uit
het blinde condensaat terug in deze kamertijd. // ik veegde uit wat was, ik zag me
mild en milder. / ik lag daar opgebaard in mijn schemerjurk. / een grauw voorwerp
waaromheen nevels gleden.’
Poschmann legt een voorkeur aan de dag voor (ik citeer enkele afdelingstitels van
Geistersehen) testbeelden, stoorbeelden, spiegelingen, onscherpe seizoenen,
drogbeelden en nabeelden. Ze lijkt ervan uit te gaan dat zonder beeldstoring en
-vervaging geen betrouwbaar beeld tot stand komt: een beeld dat de complexiteit
van de relatie tussen innerlijk en buitenwereld recht doet. Soms moet je daarvoor
delen bewust vervagen, zoals Gerhard Richter op zijn schilderijen doet. Of zoals
Francis Bacon het uiterlijk vervormen om je figuur innerlijke waarheid te geven.
Het gedicht ‘Zelfportret als Innocentius (naar Bacon)’ transponeert de verwringende
schilderwijze in een navrante monoloog waarin de vergelijkingen lijken te ontsporen.
De herkenbaarheid van het schilderij, een sterk staaltje van inleving, gaat over in
vervreemding. Een zelfbeeld houdt slechts eventjes stand, klaar om te vervluchtigen.
Ook in
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een toeristische context waarin je verwacht dat het oog, geholpen door de zakelijk
beschrijvende reisgids, zich op de pittoreske buitenwereld richt - de brug over de
Moldau in Praag - brengt de weerspiegeling in het water een gevoel van
depersonalisatie en derealisatie teweeg. ‘bij elk gutsen van het water / bevonden we
ons in de kritieke positie van stukgetrilde / beelden’ (‘Heiligen op de brug,
overvloeiende Nepomuk’).
De concentratie op het zien, los van de gewoonteblik, doet aan Rilkes personage
Malte Laurids Brigge denken die ‘Ich lerne sehen’ als levensmotto heeft. Net als
Rilke gebruikt Poschmann vaak vergelijkende woorden (‘als’, ‘alsof’, ‘zoals’...), zij
het met een belangrijk verschil. Bij Rilke werken de vergelijkingen verduidelijkend.
Het zijn oriëntatiepunten om het ongewone voor ons denken begrijpelijk te maken.
Poschmann hanteert ze (zie bijvoorbeeld ‘Mikado’ en het al genoemde zelfportret
naar Bacon) om een te gemakkelijke identificatie met het vertrouwde te bemoeilijken.
Denk niet te gauw dat je het ongrijpbare in handen krijgt.
Dat laatste vormt natuurlijk een raakpunt met de wat uitdagende titel Geistersehen,
die niet esoterisch is bedoeld (‘geesten zien’), maar wel metaforisch. De alledaagse
werkelijkheid wordt in Poschmanns gedichten transparant - niet, zoals in
symbolistische of natuurmagische poëzie, als sluis naar eeuwige Ideeën, maar om
de gelaagdheid in elke waarneming te tonen. Zintuiglijke prikkeling, ordenende
hersenactiviteit, projectie van je innerlijk op de buitenwereld, interpretatie van de
buitenwereld als weerspiegeling van je binnenwereld... ‘In het vreemde het eigene
herkennen en in het eigene het vreemde.’ (Novalis)
De poëzie van Marion Poschmann leeft van fascinatie voor het zichtbare en van
wantrouwen ertegenover. Ook als je zoiets vertrouwds als herinneringen wil oproepen,
blijken die vol leemten te zitten. Ze zijn fragmentarisch, niet veel meer dan
hallucinaties die er aanspraak op maken ‘waargebeurd’ te zijn (‘Herinneringen aan
wat’). Misschien is de beste manier om een zelfportret te schetsen het te construeren
als een geestverschijning, een synthetische hallucinatie, en tegelijk als het zwakke
(na)beeld van wat je kan zijn geweest in de ogen van de anderen, die je, zoals Sartre
zegt, tot object maken. Zo ontstaat het gedicht ‘Zelfportret als witte dame’: ‘het kind
dat ik was [...] / terugschrikkend voor zichtbaarheid’.
Er zit zowel melancholie als geestkracht in Poschmanns poëzie. ‘Vanitasgedachten
overdag’: als de mens uit een paradijs verdreven is, dan is het dat van de kindertijd.
Toen kon je zo opgaan in wat je zag dat je jezelf vergat, dat je het andere was. Het
volwassen ik, gekortwiekt door het utilitaire en redelijke, ervaart een verlies: ‘al mijn
kanten weggesneden / alsof ik alleen nog plek ben. amper plek, niet plek genoeg’.
In de plaats ervan bezit het de winst van inzicht zoals je dat krijgt bij het dichten en bij het lezen. Of zoals Poschmann in een interview zegt: romantiek (het poëtiseren
van de wereld) en verlichting (de moed je van je eigen verstand te bedienen) sluiten
elkaar niet uit.
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Marion Poschmann
Uit: Geistersehen. Gedichte
Vertaling: Erik de Smedt
in het voetgangersgebied stak wind op
zoals wind altijd opsteekt als je zoekt
naar de juiste plek die steeds
ver weg blijkt te zijn, het papierafval
op de grond verschoof, mijn overjas
wapperde en alsof dat al een reden was
mezelf tot de dingen te rekenen
alsof dat al een reden was
bleef ik ongevraagd staan
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bossen: helder als de dag, nachtbrakers, ik zag ze
op een overbelichte film, zag ze trillen,
de bleke extase van het landschap.
het was wijduitgestrekt tot het niet verder kon,
tot vervelens toe open,
omringde zich met regen en sneeuw,
ik vergeleek ze met mij. vale bossen, bewogen,
een landschap van wilde geruchten,
gewonnen, geronnen, ze waaiden,
meerjarig zogezegd, lichtgevoelige bossen,
ze waren in staat lichamen
in hun gedrag na te bootsen.
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Heiligen op de brug, overvloeiende Nepomuk
we liepen van het Wenceslausplein over de Karelbrug, de dunne huid
weerspiegeld, onze lichamen kiepten op het water, heel ver
en vervormd, en de Moldau leek een schuifdeur die voor ons
openging en bewoog als vluchtende vissen: metalig
als in een illusie verwikkeld, in een door waterschade
verduisterd landschap: enkele verbleekte zilversparren als
trouvailles onder het behang, ronddolende plantsoenen en
buitensporig schitterende bossen: dit is geen lieflijke plek, dit zijn
brandende golven, plooiende herinneringen die iets tonen,
verbergen willen. bij elk gutsen van het water
bevonden we ons in de kritieke positie van stukgetrilde
beelden, ik zag onze buiken van onderaf, de benen
als in hurkhouding, torenhoge wolkenmuren in de rug, twee
waterspuwers, bijna te ver over de balustrade geleund
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Herinneringen aan wat
herfstig en kil is het
herfstig en kil
de lichtmachines draaien op volle toeren
door een versleten doek
een spoor te veel
sluipt geïsoleerde voorwerpen binnen
dingen als om een slecht voorstel af te wijzen
losgerukt uit het bestaan en uitgeschakeld
voorlopig een voor een teruglopend
en later de pijnlijke verlegenheid zichzelf in de spiegel
te zien zichzelf een uitgewrongen heg
die plots spuit en fladdert het verstand voor de gek houdt
de tederheid van het bestaan valt ons aan scherper en nauwkeuriger
overnauwkeurig tot het punt van nieuwe onscherpte
nevel glas kristal
kring van een paar met onschuldige blik
dat op beeldschermen naar binnen reist en
alles achter zich vergeet
een paar dat de vorm van een klaverblad benadert
met drie blaadjes weldra met vier
een levende hondensnuit schuift
door stevig gras in de lucht hangt een zinderen
alsof baardharen een onthulling aankondigen
maar niets beweegt alleen een lichte bries
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van verontschuldiging en geduld
vult de kamer met een bijsmaak
melk wordt in de koelkast metalig
nevelbeelden
zwanen eenden meerkoeten glijden voorbij
ze zijn inbeelding
een ziekte waarop je voortaan zult knagen
als op een suikerstok
gevoelige douches met lange halzen
gooien hun kop naar achteren en sissen
herfstig en kil is het en
de materie verpakt in fijn glazuur
verspreidt een droefheid die ons omsingelt
die als schemering de bladeren laat zeilen
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Projector, zwarte schenkingen
het nabeeld van de gloeilamp
op de zwarte wand:
je bent nu zo vrij als je nog
nooit was, zegt hij,
ook al ziet alles om je heen
er duister uit
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Levitaties (Rome)
men liep met enorme pupillen, zag
lichtarmaturen die in tunnels
onder het plafond zweefden, hun oneindig
verlangzaamde crisis, hysterische slaap.
men zag hun gore weerschijn, omgewoeld
licht op de wanden, de lakens en zweetdoeken
van bleke lijven - geëlektrificeerde relikwieën,
omzwermd door vliegen en zeikgeur,
ze brandden.
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Mikado
zoals weetgierigheid: alsof dat zondoorschenen
gordijn met zijn patroon op onze buiken
honger voorstelt, schoonheidszucht, bitter
en broos, onverzadigbaar, we hadden
er zwermen insecten bij willen halen en
nog een keer prijzen wat zomer was,
nog een keer op het balkon tussen groen
iriserende vliegen zitten, cocktailprikkers uit
kaas en druiven trekken, onmisbaar
de vliegen erbij, als communicerende belsystemen,
bezittelijke voornaamwoorden, brommend mijn
en dijn, ze telden de prikkers op de rand van het bord
(weetgierigheid!), en toen we naast ze
zaten te praten, klonk het onrustig en betekenisvol
als door een megafoon
wat zomer was: zo tastte ik naar de maag die knorde,
de heen en weer schietende flikkerende beelden,
alsof het vliegen zijn die nog een keer van me proeven,
vliegen die strelen wat zomer was:
als ingebeeld viel ik ze ten deel,
ik hoorde al bij het schaduwraster,
door het gordijn compleet oud gemaakt
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Zelfportret als Innocentius (naar Bacon)
als entloot ben ik gewend me op fauteuils te planten:
veredelingsriten in de grondstof van kenmerken, onzeker
van mezelf vóór het stangenstelsel van verzwakte zalen; heerszuchtig
poedeldonker om me heen, zichzelf zo uitwissende kamers,
grenzeloos toegeeflijk, altijd in ontwikkeling
pas, anders dan ik, maar toch vergelijkbaar met hun
kleine uitgefilterde plaatsen; zoals mijn gezicht,
gecrusht ijs achter de spijlen van een kinderbed.
ik ruik naar tetrapakken in de koelrekken van de supermarkt.
men voedt me met het rinkelen van bruin glas uit het apothekerskastje. met linten van poollicht. koninginnengelei.
nog houd ik op het oppervlak stand als schommelende
beelden in theekopjes, instanties van water en
flauwte, men denkt dat het licht valt. wellicht valt het licht.
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Zelfportret als witte dame
eigenzinnig, met tere wanden, ongenaakbaar:
ik begon te verschijnen, schrijnend
streed met moeite om het onmogelijke lichaam
een reusachtig gat in de holte van de halte, inwendig
stadion
ik scheen
een van binnen belichte iglo, omgeven door fonkelende
sterrenhopen, koud aftreksel
van vroegere burgerhuizen,
van straten opgelegd in alcohol, traag van aard, zachtzinnig:
ik legde zalen,
fantasiebeelden van de aanvang, aan; dat wat berust
het kind dat ik was, in laarzen van zeehondenvel,
terugschrikkend voor zichtbaarheid, wacht in het schamele licht
van nerveuze uitputting op bussen en trams, als
werkten foutief voorgeschreven geneesmiddelen na, een
tengere kernschaduw, zweetplekken onder de oksels,
verwacht
elektrische baden, de raadsels die een contact achterlaat:
de hoogwaardige lichtkwaliteit van het terrein, overgevoeligheid,
blikruïnes;
nevel die zich vormt als je iets aanraakt
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Vanitasgedachten overdag
was ik een knabbelhuisje, een koortsig nare droom,
was ik een kermisplein met rode autoscooter,
was ik een kerstspel, een first person shooter,
een dinosauruspark, een groene knuffelzoom;
modelbouw, met sneeuw besproeid. de kunstsparren stijf
van talkpoeder, maagzout, in glasdiamant.
gehypnotiseerde wind. daarin de sporen van een band.
stadslichten glimwormklein, een brok kometenlijf.
het bouwdoosprincipe van moderne wooneenheden
negeerde mijn visioen, heeft al mijn kanten weggesneden
alsof ik alleen nog plek ben. amper plek, niet plek genoeg:
aanrakingsenergie, bezweringsmateriaal,
voor halve rituelen een weggestopt foedraal,
vereenzelviging met fluisteren en ontwenningsboeg.
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Nana Kreft
Stapeling #4 en stapeling #23
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Matthias Kniep
In de stroom van de menigte, op de vis zijn route
Vertaling: Iannis Goerlandt
1.
Als ‘a logarithm / Of other cities’, een ‘logaritme van andere steden’, zo omschrijft
John Ashbery de stad New York in zijn lange gedicht ‘Self-Portrait in a Convex
Mirror’. Naar analogie met die beroemde versregel en als erkenning van de enorme
aantrekkingskracht die doorgaans van een dergelijke vergelijking uit de wiskundige
sfeer uitgaat, kun je Berlijn, nu al vier jaar mijn thuisstad, omschrijven als een lopende
variabele met een grote stapgrootte die in een tellergestuurde lus wordt opgezweept.
Er bestaat hier met andere woorden een ongestilde honger naar meer, steeds meer.
Omdat deze honger verband houdt met het besef dat de stad eigenlijk failliet is, opent
hij een ruimte met haast onuitputtelijke mogelijkheden, een ruimte die niet toevallig
slechts vanaf de buitenste rand toegankelijk blijft.
Het is alsof er in het silhouet van de stad een afwijking in de zwaartekracht
merkbaar wordt (een soort Oregon Vortex in de hoofdstad van het land) die uit de
hele wereld vooral dichters als vijlsel aantrekt. De ‘wonderkinderen’ en ‘lievelingen
der goden’ - de Duitse poëzie stond in de jaren 80 daadwerkelijk als een
‘pinksterwonder’ bekend - kunnen we vandaag de dag in de straten van Mitte en
Neukölln van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, in plaats van slechts door een
spiegel in een duistere rede. (Al raken deze ontmoetingen mogelijk af en toe enigszins
vertroebeld als we bekennen aangestoken te zijn door het soort persoonlijke
ontnuchtering dat je kan overvallen als je bijvoorbeeld, na John Coltrane in Antibes
voor het eerst en meteen ook het laatst ‘A Love Supreme’ voor publiek te hebben
horen spelen, ziet hoe hij na het optreden backstage via de kleppen het speeksel uit
de buis van zijn tenorsaxofoon laat wegvloeien.)
Ikzelf kreeg de kans naar Berlijn te verhuizen toen mijn toekomstige vrouw van
baan veranderde. Ze is boekhandelaar van beroep en wilde voor de vroeger beroemde
Autorenbuchhandlung werken. (Een droom die, zoals later bleek, al aan de bron
vergiftigd was, maar dat is een ander verhaal.)
We gingen in Charlottenburg wonen, een wijk in het uiterste westen van de stad,
iets wat ons ten stelligste werd afgeraden, omdat er daar, dat kregen we althans te
horen, louter ouden van dagen (of van geest) zouden wonen. Van meet af aan voelden
wij echter een intuïtieve verbondenheid met de wijk, die later bevestigd werd door
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de talrijke feiten die in de loop der jaren dat gevoel rechtvaardigden. Zo trof het me
dat Ludwig Greve, mijn lievelingsdichter, die in 1991 in de Noordzee voor het eiland
Amrum verdronk en die de mooiste oden heeft geschreven sinds Hölty en Hölderlin,
zijn kinderjaren in Charlottenburg doorbracht, en wel tegenover het Lietzenseepark,
aan de Kaiserdamm 10, niet ver van onze eigen woning en van wat nu de
Theodor-Heuss-Platz is, die ooit ook Adolf-Hitler-Platz heette. Greve was de zoon
van een perfect geïntegreerd Duits-Joods gezin; zijn vader en zus kwamen in 1944
in een concentratiekamp om het leven. Jaren daarvoor, in de erker in de woning van
zijn oom Fritz, in de Neue Kantstraße, eveneens in het huidige Charlottenburg, hoorde
hij volwassenen praten ‘over het onweer dat buiten, komend van station Witzleben,
met vlaggen en leuzen tegen [hen] optrok’.
Net als Greve is ook Walter Benjamin in Charlottenburg opgegroeid; hij sleet zijn
kinder- en jeugdjaren zwevend boven de binnenplaatsen van de wijk, op beglaasde
en schaduwrijke loggia's, waarin de uren zich samenpakten en de zomer werd
opgesloten, en ging in de Krumme Straße (in 1967 werd hier, op de binnenplaats van
nr. 66, de student Benno Ohnesorg doodgeschoten) in een winkel voor
schrijfbenodigdheden op zoek naar ‘aanstootgevende lectuur’, die hij achter in de
zaak, achter de uitgestalde Nick-Carter-stuiversromannetjes (‘Amerika's grootste
detective’), op de kop tikte.
Dat was de eerste les die ik als kersvers inwoner van Berlijn kreeg: in deze stad
kun je nooit helemaal al diegenen negeren die er vóór jou waren en die overal, niet
alleen in Charlottenburg, hun sporen hebben achtergelaten. In de eerste plaats
natuurlijk de grote doden, maar ook de nog levenden bevinden zich al onder een
stochastische gebeurtenissenboom, dat heel bijzondere, wijdvertakte binaire gewas
dat een zwarte schaduw werpt en een grafische voorstelling vormt van de
waarschijnlijkheid dat ook zij (of liever wij, want ikzelf inbegrepen) op zekere dag
onder Brandenburgse grafkiezels terecht zullen komen.
Sta ik bijvoorbeeld aan de oever van de Lieper Bucht naar het water te kijken, dan
denk ik onwillekeurig aan de dichter Georg Heym, die hier, tijdens het schaatsen op
de Havel, ergens tussen de eilandjes Lindwerder en Schwanenwerder, in 1912 door
het ijs zakte en verdronk; denk aan de grote schrijfster Helga M. Novak, die in een
van haar mooiste gedichten beschrijft hoe ze van de landingssteiger voor
stoomschepen aan de Löcknitz, een zijrivier rechts van de Spree, helemaal tot aan
de meren van de Grünheider Seenplatte schaatste - ‘en slecht houdt het ijs onder
bruggen / Grünheide Grünheide’.
Denk, als ik door de Tiergarten naar de Akademie der Künste wandel en opkijk
naar de boomkruinen, aan het ‘grote geluister’ waarin Paul Celan lag toen hij hier
in 1967 woonde; denk, stilstaand op het Hüttigpfad tegenover de Gedenkstätte
Plötzensee, aan de vroegere strafgevangenis en de metalen dwarsbalk met de
slagershaken die
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Celan daar toen zag; denk aan Rosa Luxemburg, vermoord door leden van de
Garde-Kavallerie-Schützen-Division, en aan schrijfster Marie Louise Kaschnitz, die
op weg naar school vol vuur het toentertijd razend populaire straatdeuntje ‘Er drijft
een lijk in het Landwehrkanal’ zong.
Denk, als ik de oever naar de Kleine Wannsee afloop, met achter me de smalle
strook bos met daarin het graf van Heinrich von Kleist en Henriette Vogel, aan de
onmogelijkheid weerstand te bieden aan de spontaan opkomende indruk dat mij, als
uit de diepte der jaren, het gemurmel uit ‘Stimmings Krug’ tegemoet waait, het
pension dat nu niet meer bestaat, maar waar het stel, reeds door een zelfmoordpact
met elkaar verbonden, hun afscheidsbrieven schreef.
En Joey Ramone zingt het refrein van de gelijknamige song ‘Maybe I Was Born
to Die in Berlin’ en maakt de overgang naar de laatste strofe, die gebracht wordt in
een heerlijk geradbraakt Duits:
‘Küss mich jetzt Mädchen, es ist alles wahr
Du kannst es lesen in der Morgenpost, OK,
der Winter wird wieder kalt werden, Berliner wollen Amerika,
von Menschen die sterben unter den weißen Blüten’

2.
Toen de Duits-Hongaarse dichteres Orsolya Kalász mij onlangs vertelde dat volgens
haar in Berlijn de jaren 20 terugkeerden, moest ik onwillekeurig denken aan Agosta.
Ten tijde van de Weimarer Republik, toen Christian Schad deze ‘vleugelmens’ samen
met de Malagassische Rasha, genaamd de zwarte duif, schilderde in de stijl van de
Neue Sachlichkeit, was Agosta in Berlijn een ware kermisattractie. Zijn lichamelijke
afwijkingen, diepe trechterborst, overbeweeglijke gewrichten, naar voren gewelfde
ribbenkast en hoog uitstekende schouderbladen zijn stuk voor stuk symptomen van
het klinische fenotype van het syndroom van Marfan. Ze maakten van Agosta een
soortverwant van side-show-grootheden als Edward Two-Two, de Hottentot-Venus
en General Tom Thumb.
Aanvankelijk was Agosta's gestalte slechts een associatieve bijvangst die zich als
vanzelf aandiende toen Orsolya mij de terugkeer voorspelde van wat ooit eufemistisch
het ‘gouden decennium’ werd genoemd. Niettemin had de vleugelmens als
ambivalente belichaming van de latere Berlijnse poëziescene - in zekere zin als
watermerk, als koperdraad in de schepzeef - voor mij een waarschuwing kunnen
zijn.
Toen ik op 18 juni 2011 op de Pariser Platz de trappen van het U-Bahn-station
Brandenburger Tor afliep, kwam ik evenwel geen vleugelmens tegen, maar wel een
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uit de kluiten gewassen beer, die met de hulp van voorbijgangers een protestgedicht
schreef dat gericht was tegen de ‘koninklijke watervalmaatschappij’, de Zweedse
stroomproducent Vattenfall AB. De beer - zijn kop een masker met een half vizier,
zijn klauwen gemaakt van overhangende stof, waaronder de schrijfhand vrij bleef komt uit kostuumverhuur Deko Behrendt in Schöneberg en is voor de dichter Ulf
Stolterfoht een soort totemdier (wat voor Pindaros de bij, voor Marianne Moore de
woestijnspringmuis, voor Ernst Herbeck de haas en voor Thomas Kling de wesp
was). Van de bitter weinigen die vertrouwd zijn met Stolterfohts teksten, in het
bijzonder met de inmiddels vier bundels fachsprachen en het lange etnologische
gedicht holzrauch über heslach, beschouwen velen hem als de belangrijkste
Duitstalige dichter van dit moment. Stolterfoht kun je inderdaad zowat omschrijven
als de beste alternatieve eenmansband ter wereld. Gesteld dat hij ooit meer ‘afnemers’
voor zijn ‘waren’ zou vinden, zouden de cognoscenti onder zijn aanhangers wellicht
meteen het lasterlijke woord ‘uitverkoop’ in de mond nemen. (‘If it's not for sale you
can't buy it’, zingt de noiserockband Fugazi in een song over de legendarische John
Cassavetes, de pionier van de Amerikaanse onafhankelijke film.)
Wat betreft talent en voorkeuren maakt Stolterfoht, vooral in zijn hoedanigheid
als radicale scepticus over de relatie tussen taal en werkelijkheid, deel uit van de
roemruchte kring die de door hem bewonderde dichter Oskar Pastior ooit ‘de familie
der letterlijknemers’ heeft genoemd. Een van de kenmerken van zijn gedichten is
dat ze van ‘vreemde teksten’ vergeven zijn: cento heette dat in de derde eeuw na
Christus, een vroege vorm van het hedendaagse turntablism - te vergelijken ook met
een R2-eenheid die alle in de keizerlijke computers opgeslagen data opnieuw mixt.
De bijsluiter voor het gebruik van deze kunstvorm leverde de filosoof uit
Königsberg/Kaliningrad Johan Georg Hamann (1730-1788), de wijze uit het noorden,
een figuur die niet toevallig in Stolterfohts fachsprachen rondspookt.
Ik moet toegeven dat dit allemaal bijzonder ingewikkeld klinkt, en inderdaad, erg
eenvoudig maken zijn teksten het de lezer niet: ze hebben veel weg van een labyrint
zonder minotaurus, maar ook een waar geen afgerolde draad naar de uitgang leidt.
Wie de fachsprachen ter hand neemt en zich voorneemt de gecodeerde gedichten
in mensentaal om te zetten, zorgt er maar beter voor vertrouwd te zijn met het
heideggeriaanse begrip ‘terhandheid’ (Zuhandenheit), met Gottlob Freges zo
belangrijke onderscheid tussen zin en betekenis, en met de slogan op de gitaar van
Woody Guthrie, rechts boven toets en klankgat: This Machine Kills Fascists.
Behoorlijk wat theoretische voorkennis is vereist, dat klopt - domeinen als
radiotechniek en de varkensfokkerij worden voor het schrijfproces even productief
ingezet als het Bargoens, dat duistere vaganten-sociolect -, maar het gaat wel steeds
om die bijzonder vorm van theorie die pas onder het nuttigen van een paar stevige
neuten haar werking ten volle kan ontplooien. Daarom lijkt het mij ook allesbehalve
toeval
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dat Stolterfoht zich in de vierde afdeling van holzrauch über heslach tot een ware
roesexpert ontpopt die ter vermaak van de lezer tussen de bladzijden van de bundel
een vergelijkend herbarium van hallucinogene planten aanlegt: bilzekruid, braaknoot,
engelentrompet, doornappel...
Niet te onderschatten is bovendien de invloed van popmuziek op het werk van Ulf
Stolterfoht. Je kunt je namelijk maar moeilijk van de indruk ontdoen dat het schrijven
slechts een ersatzhandeling is voor de jeugddroom die niet in vervulling ging, namelijk
om als lid van een avant-gardistische undergroundformatie in de apocriefe
muziekgeschiedenis te worden opgenomen (de eenmansband is Stolterfoht op papier,
niet op vinyl!).
Daarvoor zijn er talloze indicaties. Het doet er ook niet toe dat een van de
fachsprachen-teksten als een van achteren naar voren afgespeelde muziektrack klinkt
(al gaat een van de gedichten uit de tweede bundel de dialoog aan met Frank Zappa's
‘Ya Hozna’), of dat de geschiedenis van de rockgroep The Weasels door de vleeswolf
van de Google Translate wordt gedraaid. Het beste voorbeeld staat in de negende
afdeling van holzrauch über heslach: in het gedicht wordt een platenkritiek
ingebouwd, bovendien een van de mooiste ooit geschreven. Het ‘behandelde’ werk
in kwestie is er een van Don Van Vliet, oftewel Captain Beefheart and His Magic
Band: Trout Mask Replica. In holzrauch über heslach krijgt dat album een uitvoerige
lofprijzing, die tevens een nauwe verwantschap blootlegt tussen beide kunstenaars,
de muzikant en de dichter. (Een poos geleden vroeg ik Stolterfoht hoe vaak je volgens
hem naar Trout Mask Replica moest luisteren om er tot op zekere hoogte toegang
toe te krijgen. ‘Eén keer’, luidde het prompte en gedecideerde antwoord.) De uitleg
die Captain Beefheart in de song ‘The Blimp’ over zijn eigen werk geeft, is evengoed
van toepassing op de gedichten van Ulf Stolterfoht: ‘This is recorded thru uh flies
ear / 'n you have t' have uh flies eye t'see it.’
In het vooralsnog laatste fachsprachen-boek stelt Stolterfoht in sectie XXVIII naar
het voorbeeld van de Wu-Tang Clan een eigen band samen: Franz Josef Czernin en
Elke Erb nemen de plaats in van RZA en GZA, J.H. Prynne en Norbert Hummelt
die van Ol' Dirty Bastard en Method Man.
In dit gezelschap verrast op het eerste gezicht vooral de aanwezigheid van
Hummelt. Op esthetisch vlak staan Stolterfoht en Hummelt immers mijlenver van
elkaar af. Of anders gezegd: tijdens het vuurgevecht bij de O.K. Corral zou ieder uit
een andere richting naar de huurstal in blok 17 zijn gekomen. Hummelts huisgoden
zijn niet Oskar Pastior, Helmut Heißenbüttel en Don Van Vliet, maar wel Joseph
von Eichendorff, Stefan George en Franz Schubert.
Hummelts experimentele beginperiode ligt al enige jaren achter ons, en viel
ongeveer samen met zijn vriendschap met de dichter Thomas Kling. Een eigen geluid
vond hij in 2001 met de bundel zeichen im schnee, inmiddels een klassieker van de
nieuwe Duitse poëzie.
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Het eerste wat mij aan de gedichten uit de middelste en latere fase opviel, was het
‘heimelijk-vermetele’ ervan (een omschrijving ontleend aan Thomas Manns
karakterisering van Adalbert Stifter). Bewonderenswaardig vond ik bovendien de
manier waarop zijn gedichten van veel vorm- en traditiebewustzijn getuigden en
schijnbaar wars bleven van de tijdsgeest.
Wie anders dicht zoals Norbert Hummelt?
Als ik hem in het gelaat kijk - tot mijn grote verwondering heb ik een grote
gelijkenis met acteur Steve McQueen vastgesteld -, zie ik daarin het vroegere kind,
zoals hij het in het gedicht ‘aus der stammgegend’ beschrijft: ‘hij met zijn inwaarts
gerichte ogen, met lichte / lokken, die zo naar binnen kijkt...’
Dat is de toon die mij op haast pijnlijke wijze vertrouwd is geworden.
In mijn ervaring staan deze teksten zeer dicht bij de dood, en in elke bundel neemt
deze nabijheid nog toe. Dat is bijvoorbeeld zo in het gedicht ‘arkadien’, een van de
mooiste uit Hummelts meest recente bundel pans stunde, waarin een zwemmer,
precies op het ogenblik van geluk, in het geleidende water van de Havel verlangt
naar een inslaande bliksem.
Daarin ligt iets melancholieks, dat mij, zodra de grens tussen Neder-Rijnse
zwaarmoedigheid en wanhoop overschreden wordt, bij het lezen doet stokken. En
toch is er steeds ook troost, niet het minst door de geslaagde vorm van het gedicht.
‘Form's what affirms’, schrijft de Amerikaanse dichter James Merrill. Het is de
vorm die bevestiging biedt. En Norbert Hummelt is een meester van de vorm.
Monika Rinck is een heel ander geval. Ik zag haar voor het eerst toen ik - pas
aangekomen in de stad en als cultuurhuurling nog groen achter de oren - op het
poëziefestival 2010 hand- en spandiensten verrichtte voor de literaire organisatie
Literaturwerkstatt Berlin. Terwijl ik in de tiende rij van het parket de waterglazen
naast de klapstoelen opstapelde, stond ze voor haar optreden te oefenen op een van
de bühnes in het gebouw van de Akademie der Künste, dat wil zeggen in die
brutalistische blokkendoos met de uitstraling van een verlaten klooster. Steeds
opnieuw droeg ze ‘hoho hortensie’ voor, een gedicht uit haar tweede bundel zum
fernbleiben der umarmung. In de tweede strofe wordt de bloesembouw van de
hortensia uit de titel gespiegeld aan de vorm van een ruimtestation dat zich in een
sterrenbeeld op de hemelevenaar bevindt. Gesproken wordt van een ‘omgekeerd
gewelfd midden’ waarin Frank Sinatra samen ‘met zijn professionele bar’ woont en
cocktails mixt - ‘en buiten louter univers. hoor je me, hortensia / buiten louter univers
en grote zwarte zwartheid’. Tegen die toon was ik machteloos, en dat ben ik tot op
heden gebleven.
De tweede keer ontmoette ik Monika Rinck naar aanleiding van het porseleinen
jubileum van Literaturwerkstatt Berlin. Ze droeg een beschermend pak en bracht in
de openlucht een performance met polyurethaankit: ‘Poëtische experimenten ten
koste van uw garderobe. Deelname op eigen risico.’ Aan de rand van het gebeuren
kocht
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ik van haar persoonlijk haar toen nergens meer te verkrijgen debuutbundel Verzückte
Distanzen. Daarin staat onder meer het ontzettend bevallige gedicht over ‘das phüh’:
‘een zwevende medeklinkerreeks, een ademtocht die een ü koestert...’
Bij de volgende gelegenheid dat ik haar zag, droeg ze geen beschermende kledij,
maar een zwart jack uit de Missy-Elliott-collectie, het opengewerkte
Adi-Dasslerdrieblad in goud op de borst, en las ze haar vertalingen van de Sloveense
dichter Tomaž Šalamun voor. Daarna sprak ze begeesterd over een van zijn vroegste
gedichten, waarin een kangoeroe Victor Hugo moet leren zeggen. Daags nadien
stuurde ik haar een gedicht van Hans Faverey toe, waarin een dolfijn het woord bal
moet leren zeggen. Ze kende het niet, bedankte me en schreef: ‘Dat is mooi. Alles
is meteen aanwezig.’
Haar nieuwe dichtbundel Honigprotokolle leverde Monika Rinck de felbegeerde
Peter-Huchel-Preis op. De bundel bevat concies-speelse teksten over nagenoeg alles,
vers uit de trommel van een centrifuge, koud geslingerd en barnsteenkleurig,
gewonnen uit louter soortenreine nectar.
En zo komt op het eind alles samen: de jongen ‘met de inwaarts gerichte ogen’,
de beer, de honing en de vleugelmens Agosta, die verschijnt, zodra je het blad waarop
deze tekst is gedrukt tegen het licht houdt.
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Jan Baeke
De herinneringsruimte van Norbert Hummelt
Het eerste wat opvalt bij Norbert Hummelts poëzie is de consequente vorm van de
gedichten. Het zijn vrijwel altijd rechte, blokvormige gedichten die consequent in
kleine letters zijn geschreven en zijn opgebouwd uit in elkaar hakende
nevenschikkende zinnen. Het lijkt alsof Hummelt iedere vorm van dynamiek en
dramatiek uit de gedichten heeft weggelaten door ze op te bouwen als neutraal ogende
vluchtige notities. Maar wie eenmaal begint te lezen ziet al snel dat dit ogenschijnlijk
neutrale en vluchtige slechts schijn is. De vorm draagt juist bij aan de spanning die
in alle gedichten van Hummelt voelbaar is. De ruimte die het gedicht op papier
inneemt, heeft hetzelfde kleine, soms zelfs benauwde van de ruimte die met de
gedichten wordt opgeroepen. Tegelijkertijd sluit de begrensde ruimte van het gedicht
ook aan bij de veilige en overzichtelijk kleine ruimte van de herinnering.
De herinnering is nooit ver weg in de gedichten van Hummelt. Vaak denkt degene
die in een gedicht aan het woord is aan beelden of situaties uit zijn jeugd en constateert
meteen dat er een afstand is ontstaan tussen de werkelijkheid van die vroegere beelden
en vroegere situaties en de situatie waarin de ik zich op dat moment bevindt. In de
poging de omvang en betekenis van die afstand te bevatten ontspint zich de dynamiek
en de voortgang van het gedicht. Dat gebeurt heel direct en in een opeenvolging van
gedachten die herkenbaar en vertrouwd overkomen. Niet iedereen zal dezelfde
beklemming of verwondering voelen over die botsing tussen een herinnering en de
gewaarwording of ervaring van een actueel moment, maar door de herkenbaarheid
ervan is de weg van de ene naar de andere gedachte volkomen acceptabel. Ook de
manier waarop de ene gedachte in de andere haakt, het gebruik van half afgemaakte
redeneringen en elliptische formuleringen herkennen we maar al te goed. Ja, zo werkt
de geest, zo werken associaties. Maar tegelijkertijd zien we ook dat Hummelt hier
op geraffineerde wijze de suggestie van een associërende geest oproept, want alle
zinnen zijn in hun haperende, de syntaxis geweld aandoende stijl heel precies
gecomponeerd.
‘daar dacht ik, het was aan zee, wat curieus, zolang ik mij kan heugen, kwam er
toch een ruimteschip niet meer daarboven vandaan en die cirkels, die men vroeger
in zuid-engeland zo vaak in korenvelden aantrof, al lang, werkelijk lang niks meer
van gehoord.’
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Hummelt is niet een dichter die het alledaagse expliciet dramatiseert. Kleine gewone
handelingen blijven gewone handelingen, zij het dat de natuurlijke ernst waarmee
ze worden verwoord automatisch een groter gewicht geven aan die handelingen.
Hummelt laat zien hoe de ene gedachte de andere voortbrengt en daarmee hoe zich
onverwacht een scherp inzicht kan aftekenen. Om het hele leven te kunnen zien is
soms niet meer nodig dan de gedachte aan een havermakroon, het beeld van een
alien, een vermeende uitspraak van een vader, een trein in de verkeerde richting of
het gecombineerde geluid van klokken in de verte en een stem uit een telefoonhoorn.
En daarna het soort geraffineerde gedichten als die van Norbert Hummelt om te
kunnen lezen wat we zagen.
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Norbert Hummelt
Gedichten
Vertaling: Jan Baeke
uit de oorlog
diep in de havermakronen is het waar de droombeelden
wonen weliswaar heb ik het recept bestudeerd het echter
zelf niet geprobeerd wellicht is iets uit de oorlog
daarin niet zo goed tastbaar als maïzena en minder
kostbaar dan goede boter in de herinnering van mijn moeder
iets dat helemaal niet ter sprake kwam in fijnere dosering dan
tweehonderd gram iets dat niemand bij zijn naam
noemde in het machineschrift van mijn tante is het waar
de droombeelden wonen diep in de havermakronen
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uitgang
niet alleen in dromen is mij vaak overkomen dat
ik de uitgang door de rechterdeur niet vond
treinen instapte de verkeerde kant op
daar was een slechts halfbekend station
daar was die schrik toch zat ik achter glas en
kon me niet van deze plek losrukken
omdat ik daarnet in het boek een passage las
begon het in mijn bloed te koken ik
liep wat door het bos en voelde warm licht
en liet me willoos naar een helling voeren daar
doemden beelden op maar ze deden niet meer
zoveel pijn als eerst. want onder dode kruinen
bloeide de wildernis op met varen en
vingerhoedskruid en ik liep verder langs de
eindeloze straten onafzienbaar wijd in mijn bloed
door een rij vensterloze kamers liep ik en
rende een tijdje in een kringetje tot iets onder
mijn jas beefde ik greep ernaar met mijn
rechterhand en stopte en ademde zwaar aan de
perronkant boog me naar voren en zag het spoor.
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interlokaal gesprek
op deze dag was het stil in berlijn jij was al
enkele uren geleden uit het huis vertrokken ik
voelde me enigszins ontspoord en had verhoging
en een tijdje met de benen omhoog liggen ik hield
de hoorn vast en kreeg verbinding en hoorde in het
haperen van de tijd de klokken luiden verderop in
het westen luid en duidelijk alsof ze naast me hingen.
ik zakte langzaam in elkaar en dacht ik ruik de rijn
weer en hoorde het water om me heen klotsen en wou
nog niet geboren zijn en wat van de andere kant
kwam klonk als gedempte radiostemmen
achter een groot en donker membraam.. ik hield
de hoorn vast en liet niets merken en hoorde
hoe jij met de sleutel kwam en slikte nog iets
en wil niet sterven toen was de opwinding
weer voorbij het was een vrije dag begin oktober
aan het gesprek waren geen kosten verbonden.
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alien
plotseling viel me de sterrenhemel op, lang niet
gezien het diepe blauwe en het felle geschitter.
het was de noordelijke van de beide hemels, myriaden
zeer heldere lichamen onbegrijpelijk ver verwijderd
en die zwak schijnende sluierachtige band, melkweg
genoemd, was werkelijk zichtbaar. daar dacht ik, het was
aan zee, wat curieus, zolang ik mij kan heugen, kwam
er toch een ruimteschip niet meer daarboven vandaan
en die cirkels, die men vroeger in zuid-engeland zo vaak
in korenvelden aantrof, al lang, werkelijk lang niks meer
van gehoord. maar de afgelopen nacht in een stortvloed
van beelden, ik lag alleen in het verkeerde bed, mijn enig
lichaam brandde aan beide kanten, waren de aliens er weer.
ik heb geen idee, hoe koud het was. we moesten weg, in alle
haast moesten we onze spullen pakken, maar waar naartoe? we
bleven hangen, het was al nacht, keulen niet de stad meer waar
we thuishoorden. ik heb geen idee hoe we ontsnapt zijn,
maar nog altijd bekijk ik de sterrenhemel met wantrouwen.
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de mens
de mens is een sociaal wezen, bracht mijn vader
een keer naar voren, waarschijnlijk kwam het niet
eens van hem, het is alleen dat ik het mij nog altijd zo
herinner en mij schiet te binnen hoe hij als jongen
een keer met een vriend, toen hij die nog had, bijna
tot aan mühlenbusch door fietste maar die draaide
plotseling halverwege om en had een afspraak
met een meisje, de vrienden vielen beiden stil.
ik geloof niet dat hij het mij vertelde, misschien in
mühlenbusch, toen we er met de auto voorbijkwamen,
vertrouwde mijn oude moeder het mij toe.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

136

vermoeden
de vlieg schiet over mijn vingertoppen
ik heb je naast me horen ademen
weerlichten, dan een eerste bliksem
ik heb tot vierentwintig geteld
dan heet het dat er een dode door de kamer
is gegaan, ik heb de koude luchtstroom
bemerkt.. hoe kan het zijn, is mijn
bloed dan zo zoet dat die mug,
die ik ergens vaag vermoedde, de hele
nacht mijn lichaam niet meer losliet
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Esther Kinsky
Gedichten uit Aufbruch nach Patagonien
Vertaling: Hélène Gelèns
Esther Kinsky (1956) is geboren in Engelskirchen en sinds lang actief als vertaler
uit het Pools, Russisch en Engels. Zo vertaalde ze werk van Aleksander Wat en Olga
Tokarczuk. In 2009 debuteerde zij als auteur en publiceerde sindsdien twee romans
en twee dichtbundels. In 2013 kwam daar het boek Fremdsprechen bij, dat ingaat
op het werk als vertaler. Kinsky woonde in London en Toronto en in Battonya, een
dorp in Hongarije vlakbij de grens van Roemenië en Servië. Dat laatste is van belang
voor de gedichten uit Aufbruch nach Patagonien, waarin ze zo minutieus stilstaat
bij details dat ze het dorp tastbaar maakt. Ook haar romans, Sommerfrische en
Banatsko, spelen in een vergelijkbaar dorp in het niemandsland tussen drie grenzen
waarin de komst van een vreemdeling de orde verstoort en alles onder spanning zet,
tot en met de beschrijvingen van het landschap onder grote hitte. Poëzie en proza
lopen weinig uiteen bij Esther Kinsky, in beide is ze fijnzinnig waarnemer en subtiel
toonzetter. (EL)
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Ilyenkor
in de verte
hebben ze riet gesneden
gele
schoven, ontijdig, een aantal
moest vluchten
een aantal
bleef op de vlucht
alles
ligt nu open en bloot
onbeschut moeras, rossig
nest
elders
vlecht men de schutting.
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Nu
liggen de krekels te sterven
sprak het kind bij het blauwe
venster nog honderd
laatste adems
of duizend zo klinkt het
als ze de stomme
benen bewegen en zo
door de zomer sjirpen
stap voor stap ter plekke
de klank slijpen
en zo sterven ze nu
in de schaduw van de laatste
zinnia's sprak het kind.
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Komt
de winter, legt
het kind de hand aan
het landschap
schuift het takken
van de bomen goed
voor de sterren
zet het merels
bij de rottende appel op het erf
voelt hun hart even
beurs in de hand
het bergt
wat er te bergen valt, verspreidt sneeuw
over dingen
wist uit
het verouderend spoor.
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Árvacska
Zo zou het beeld heten:
chassidische kinderen
laten een vlieger op
in het scherpe
zondagslicht
bij noordenwind
in afwachting
van regen
overal deze bloemen
lila
en geel, de vlieger rood
akkerviooltje
flitst door het hoofd, en ook
árvacska
in een ander land
de vlieger
klimt verder, de kinderen
kijken in hun
onbegrip naar de hemel
overheerst door het kleine
vliegerrood
klein ook
zou het beeld zijn
op witte grond.
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Dana Ranga
Kardia
Vertaling: Erik de Smedt
Een sidderaal verzint een alfabet, PQRST en in elke kamer een ander beeld, in elk
atrium een andere gezichtshoek, waar begint zelfstandigheid, mijn handschrift in
vergelijking met het cardiogram, mijn hart, wie leert het spreken en kloppen en
tekeergaan, het verdraagt meer dan mijn kop, het leeft op eigen kracht, zonder
kapsones, heel eenvoudig, op water en brood en niemand kan het aanraken, voor
altijd in de kooi van knoken, zo luid en zo voorzichtig, een pauze van twee seconden
zou al verdacht zijn, cardiogram, papier en naald, en almaar door, het kent alleen
bergop, een Sisyphus, een krachtpatser, een werkezel, stekeblind, een naakte mol,
verzet bergen en slurpt bloed, met een zuurstofmasker naar het carnaval, het danst
in een vicieuze cirkel, maar wie verlost het uit de nachtmerrie, afgetobd en uit de
maat,
sinus, cosinus, in welke hoeken kun je je nog verstoppen om in alle rust te leven,
het wordt koud in plaats van warm, inkt voor het schrift, stroom vloeit door de naald,
het hart zit in een net van aders, iedereen kan naar binnen kijken, wat was er te koop
daar op de markt, leven en dood, rijpe beloften, hoe goed de waar is ontdek je pas
thuis, wie weet hoelang het ding het uithoudt, hoelang het leeft, op eigen kracht,
ontworteld, ontbladerd, ingeregen, ingelegd hart, heeft niets en niemand nodig, roept
niet om hulp, het helpt zichzelf, pas later denkt het aan God, waarom leer ik niet van
mijn cor, kardia, heart, cuore, inima, kokoro, corazon, xinzang, serce,
Herr Herz mat de trillingen en zette een T voor de laatste letter van zijn naam, op
fluistertoon, om niet sentimenteel te klinken, frequentie een-komma-twee, radiogolven
spoelen een woordwrak aan land, een boot met een gaatje erin, vol met algen en
zeewier, Nautilus, het ruist in je kop, in de Zwarte Zee, golf voor golf, cardiogram,
een uur lang, van aangezicht tot aangezicht, ik vraag geen toestemming, wie wordt
nu slaperig, mijn hart maakt me beschaamd, het denkt niet aan rusten, tromgeroffel
of hersenhoos,
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komma's, extrasystolen, men groet met salvo's van drie of zes of negen, trompet
hier-ben-ik en denkt nu-niet-opgeven,
denk maar niet dat ik het opgegeven heb, alleen omdat ik uit het gareel loop en
als dat zo is, dan plechtig, waardig, een slag te veel is beter dan een te weinig, zei
mijn vader, en dat slaan heilzaam was voor een koppig kind, en hij tilde zijn hand
op, zwierig, krachtig, zonder ritme, om de angst te laten nawerken, om het hart sneller
te doen slaan, niks breng je voor elkaar en lelijk ben je ook nog, wie zijn kind
eigenlijk, stop met huilen, sta op en loop door, haast je, de dag is nog lang, geen tijd
voor honger en dorst, doorwerken tot je erbij neervalt en niet meer op kunt staan,
pas dan wordt het duidelijk dat je alles geprobeerd hebt,
blind hart, heeft slechts één oor, hart met eigen willetje, het ziet niet veel in
‘genoeg’ of ‘altijd’, het klopt, of het wil, of nee, het wil niet meer, dreiging is de
sleutel tot het leven, de dictator werkt in het zwart, wordt overdag gevierd en 's nachts
vervloekt, list en wraak halen niets uit, wie weet nou waarvoor hij gestraft wordt,
het hart is zo dom als een kind, het leeft tegen wijzerzin, tegen de winter en de zomer
en hemel en aarde in, nu en dan een suikerklontje om het hoop te geven, om te beletten
dat het met zijn rode hartmond zegt ik-stop-ermee, ik-houd-op,
toen bleven er slechts twee minuten over om ongehoorde dingen te beloven,
jankend, smekend, er is geen berouw op het laatste moment, er is geen antwoord als
er nooit een antwoord werd verlangd, geen vergeving als die nooit werd gewenst,
vooruit, sterf, omrankt door koraaltakken, blijf staan, laat ze zeggen,
zijn-hart-heeft-het-laten-afweten, en wat dan nog, uitgeput, ontploft, in zijn slaap,
een slag met volle kracht, een sprong over de sluitboom, het grenshek, en jij, jij blijft
aan de andere kant en wacht tot het zich omdraait, naar je roept ik kom terug, maar
het loopt voorop, legt alles bloot en verdwijnt, iedereen zal het zien, ze zullen je
openzagen, een-wonder-dat-hij-zolang-heeft-geleefd, met zulke verstopte aders,
zwarte vlekken, knopen, zorgen, doorntakken, de liefde die hij vergat als oorsmeer,
auriculum, hoe kon het nog kloppen, zo vet en groot, een sumoworstelaar, houder
van het wereldrecord zichschikken, elk samentrekken en elk loslaten, afzonderlijk,
gelijk, onbeduidend, gewoon, onontbeerlijk,
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dag op dag op slag op ogenblik, elke systole een zet, op het einde verlies je, de dood
wint, ik win alleen zolang ik zijn overwinning uit kan stellen, systole voor zet voor
slag, denkpauze, diastole, ik adem uit, dwangarbeid of stepdans, ik geef de tijd aan,
ritme en maat, slag voor slag, de enige die geen pijn doet, de slag van moeders hand,
waar zij slaat, groeit iets, zo word je gehaaid en vooruitziend, de lantaarnvis steekt
zijn licht aan, het misleidende oog op het voorhoofd, ik ben niet wat je ziet, mijn
licht is mijn roep, ik ben een graat in het skelet van de zee,
hou op voor je doorpraat, kijk naar rechts, naar links, alleen zoutzuilen op de
binnenplaatsen, vrouwen en dochters en een man die overleefde omdat hij nooit
achteromkeek, de doden niet telde, geen zuchten hoorde, terwijl hij toch slechts
deurwaarder is, hij wacht op het dagelijkse vonnis dat als een rijpe appel uit de
boomkruin valt, hij neemt hem op en spreekt de boodschap uit, spuugt de pitten uit,
ze smaken als amandelen, allemaal slechts bedrog, het oordeel ken je niet in zijn
onderdelen, alles is goed en fout, vóór een rechter die wacht en zucht, in vreeskou,
in zorgenwind,
opdat mijn hart het makkelijker heeft om alle woorden omhoog te pompen die je
niet uit kon spreken, toen ik snapte dat het aan de rand van de afgrond kon eindigen,
met mij en mijn kwebbelende mond, hoorde ik zeggen, hoorde ik en geloofde ik en
bleef stil, en toen donderde het waarom-zwijg-je en de vuist sloeg met volle kracht
op tafel, alles sprong de lucht in, mes en glas en de broodrestjes, het verfrommelde
blad dat hij niet kon lezen, wat-is-dat-voor-een-taal, ik bleef zwijgen, geen kloppen,
slechts een licht tekeergaan, zoals het suizen in je oren na het duiken,
ik-toon-je-wat-trots-is, antwoord, slag op slag geen echo, geen geluid, en ik was een
steen en mijn hart was een steen en stenen in de maag tot het moment opzwol en
ontplofte, als een luchtblaas, nog een dode luchtballon, valt niets aan te doen, kun
je niet oplappen, en eindelijk punt, onderbreking van de stroomkring, punt,
wie zuigt het op, het laatste druppeltje helderrood bloed, het cardiogram, het
onvoltooide werk, met alle leugens en bijlegmanoeuvres, detector, opus magnum,
catalogue raisonné, het wordt allemaal geregistreerd, elke gedachteflard, ieder stuk
gebroken chocolade, wrang werk en de verontwaardiging over al
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wat rust, over al wat droomt en graag aan zichzelf denkt, zonder de opwinding van
een vroege ochtend, na een te korte nacht, om zes uur de klokken, hoe leef je in de
buurt van kathedralen, hoe leef je met pendules in huizen die in een zijstraat liggen,
in vertrekken met een galm en een slag om het kwartier, hartalarmklok, sirene op
het dak van een brandweerwagen, pulserend licht onder het draagvlak van een
vliegtuig, hoe spreekt het hart, het hart van een walvis, het hart van een haai, ze lezen
allebei in elektronische boeken, een haai kan meer dan ik, hij weet hoe je leeft, hoe
je roept zonder te schreeuwen,
maar ik heb niet geschreeuwd, omgeleid bloed, nu pompt de machine, het hart
blijft stil, het rust, het slaapt, het voelt de snee niet, het wordt de steken niet gewaar,
het is koud als een sneeuwpop en geeft zich over, droomt de slagen die het had kunnen
slaan, in de eerste minuut, in de tweede en steeds verder, langer, tamboerijnen en
bongo's, eindelijk als een mens horen en zien, uitzicht zonder kooitralies, het
rechtstreekse licht, 300 watt, ernstige ogen, latexhanden, de eerste aanraking, niet ik
heb mijn hart aangeraakt, niet mijn grote liefde, maar een chirurg, te snel, te dichtbij,
hij ziet de resterende twijfels, het verstopte en het ontbrekende, hij kijkt naar binnen,
hij kijkt in mijn open hart en ontdekt de fout, je-gaat-te-traag, waarom-word-je-moe,
je kijkt scheel, je liegt, je bent onrustig, je huilt te veel, te luid, hou op met vragen,
eet en ga naar bed, je stoort, stel je niet zo aan, hou je mond, afgelopen met die
trippelpasjes, klaag niet, en dan slaat de deur dicht, het sleutelgat wordt dichtgenaaid,
een zucht ontsnapt nog voor de laatste steek,
hoeveel vragen werden achtergelaten, in de hoeken van de kamers, onder de stenen
van de atria, onder het pleister van de wanden, wie werd ingemetseld opdat het huis
tijdens de nacht niet in elkaar stort, het levende huis heeft een levend offer nodig, ik
was er, op het juiste moment, zoals mij bevolen was, ik wist alleen dat men het moest
redden, het werk, de vesting, het ik-ik-ik van trotse vaders, zij verlangen offers, met
opgeheven kin, tot op het einde, tot in het diepste, het hoogste, iemand die vervangbaar
is en toch niet zonder een zekere waarde, dus,
kop omhoog, je armen dicht tegen je lichaam houden en ooit houdt het ademen
op, ingenaaid, muntstuk in de zoom van een bruidsjurk, en het bloed, in zuurstof
gedrenkt, helderrood, wacht om de dam weer open te laten gaan, zodat de
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sneeuwpop smelt in de Rode Zee, mijn lichaam een delta, 100 joule, willen leven of
dood blijven, twintig minuten lang op een vraagteken schommelen, in de mateloosheid
van een punt, niets neigt naar nul, nergens, alleen het hart herinnert zich iets en telt
littekens, alles loopt uit op deze uitnodiging, een dringend verzoek, naar binnen
roepen, 100 joule, nog een keer, ze wachten op mijn antwoord, ze willen dat ik een
teken geef en het begint, sta op en ga, en niemand die zegt waar naartoe,
wie onderbreekt er nu de regel van een cardiogram, wie zegt nu bij welke klank
een woord zijn betekenis verliest, binnengestrompeld, een lege kamer in, maak het
naar je zin, en geen fouten meer, ik kan niet sneller, maar ik kan verder, van steen
tot steen, waarom niet huppelen, springen en nog geen pulsus bigeminus, de weg
kan mooi en glad zijn, fout, denk je, je denkt fout, klinkt het, sinusknopen met
luidspreker, maatmeter, slavendrijver, alles om het maar niet te horen, dat geklop
tegen de borstwand, en alsjeblieft geen spiegels, ik wil niets van me weten, wie heeft
me gevraagd deze kamer binnen te komen, wie heeft me laten wachten, zonder een
glas water, een stuk brood, een goed woord, ik maak een pas op de plaats, op deze
ene plaats die al een kleine grafkuil is en dieper wordt, bij elk stampen, elk struikelen,
bij elke stap -
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Ulrike Draesner
Gedichten
Vertaling: Ard Posthuma
Ulrike Draesner (München, 1962) debuteerde met de dichtbundel gedächtnisschleifen
in 1995. Hetzelfde jaar publiceerde ze in Schreibheft, nog steeds een van Duitslands
meest belangwekkende literaire tijdschriften, een essay en vertalingen van The New
Poetry, de Britse nieuwe generatie waar ondermeer Laviana Greenlaw en Carol Ann
Duffy toe behoren. Een jaar later verhuisde ze naar Berlijn. Opvallend is dat de
meerstemmigheid die veel van de New Poets kenmerkt, terugkeert bij Ulrike Draesner;
de dichter is in staat meerdere personages te zijn en te spreken namens anderen.
Draesner vertaalde onder meer de Amerikaanse Louise Glück, die getuige een aan
haar gerichte brief van Erik Menkveld een dichtbundel schreef in de taal van bloemen,
Hilda Doolittle, Gertrude Stein en sonnetten van Shakespeare. Ze publiceerde naast
poëzie romans, verhalen en hoorspelen en een ruim aantal essays en kritieken.
Kenmerkend is haar eruditie, die ze op een speelse manier inzet, wat haar werk een
‘prettige rusteloosheid’ geeft, zoals haar Engelse vertaler Iain Galbraith het omschreef.
Dat speelse en rusteloze is goed terug te vinden in de vindingrijke vertalingen van
Ard Posthuma. (EL)
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nuchter terug
nuchter terug naar de plank: hoe je een oud
boek pakt openslaat leest totdat rooskleurig
als longenslurrie des ochtends eerste klauw verschijnt
hemelstorm, nevelig - de oude minnesong
het krauwen van de lucht met reiger kraan en ganzenveer
getooid november, bebloemd, gaan lichtjes op
trek beenwarmers aan geef vingerspel het schemerlicht
daar op de vensterbank een wespenpaar zij dik
hij klein op haar rug vastgesnoerd naaien ze
wat continu langdurig duizend wespen steken
volgend jaar. vlug, jij hebt toch ook
geluid op de borst (meisjes dames kop flipflop)
hoe vliegt bij de klik van de camera het samenstel
omhoog, het laat elkaar niet los, het zoemt!
heel even denk je nog het gele blad het
rode blad des treilers terug en van de zon de korte
steek het zeilen vallen ijzig zijn
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jezelf verstoppen
als haughty horse (vreemde taal) wiegend
en stijf helaas niet in een taxi maar in mijn huis
al ingetrokken trok mijn man andere vrouwen
uit. de kamer verkorstte in vezelige wanden dat je
‘geen kant op kon’ dat je ‘moest vliegen’ de anderen
(ontvluchten) hadden een telefoon met hem versmolten toen
werd in het duister van de algehele klimpartij ik
de prins die de aanblik niet aankon, gewapend in een spermavlekkige ponyvacht. wees je bewust van al
je innerlijke valkuilen zei mijn man hyperreëel ben je
de muur de fauteuil de slang en jaweljawel
juffertje pruil dat weer eens witjes, made madelief
haar eigen opgezwollen ogen over de flokati laat
dwalen. wil je het er echt inrammen? toen dacht ik aan
het oude slademolspel, je mepte op de donkere hoopjes
de ander bespeelde de cd in de computer, het ging om
iets blinds wat teruggedrukt in zijn hol bijna stikt
maar nog altijd liefdevol roeiend een keer om de hele aarde
probeert te kruipen
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scheidingspirouette
's ochtends voor de spiegel ik
sta dromend denk word gek
draaiend om jou er knijpt iets mijn
keel dicht dol van wat je zegt
vanwege het oog van de naald
waar je doorheen moet kruipen dol
om mij eruit te draaien word
je nog gek van zeg ik welja
dat ontbrak er nog aan dat ik
vanwege die spiegels jou niet meer
begrijp die aan mijn dop-draai ruikt
hoe ik ons steeds maar weer als
wij wou zien hoe dol je mij drukt
schuim van je mond komt terwijl ik
word toegesproken door jou wat
moet jij woedend zijn dat wordt me
wat maar, o flits, zie ik je lach in
de spiegel alsof er niets van dat
alles ik dolgedraaid tot de dag van
vandaag niet jou zag maar aan je
voorbij
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melancholia, smart dust
magiemaschientje in steeds
kleinere in stofdeeltjes versproeid
onzichtbaar haast in de loop der jaren
een privilege toen men ach
beterlijden jou had uitgevonden
geen riksjarijder gerold
om een stoplichtvoet heeft ooit
van jou gehoord - jij bent
klimatogeen
en natuurlijk - attractieve
of subtractieve vermenging
robuuste vouwen op
dürers gravure (nooit wou je
anders dan gegraveerd verschijnen
als vrouw met gereedschap)
geef toe
hoe lief je ons hebt
jij hebt ondertussen
een baantje bij disney
jouw japanse naam karoshi
is nauwkeurig als een gewricht. soepele
lichamen - scalpel, silicon - drijven wij
vrolijk voor je uit. rap
anders adem je
jezelf nog
in als tonerpoeder
deze geïmplo deerde
inspiratiebr o n. o o o o
oo

oo

o
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o

voor mijn bed een soort

rijzend deeg o gooit iemand het
in het hete vet spring ik op
naar een ster
kijk: voor het adventurepark
stopt een zwarte jeep
de glimmende schaal
van zijn portier
kijk: ik had graag
dat kleine lichtende stofjes
ons dreven door één keer
no g

ademende lucht

o
o
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wegen in het donker ontvliegen de slaap
hoorde ze roepen op de dag
af in de mandarijnkleurige
hemel van berlijn blind ‘ik’ roepend
zag ik ze om één uur
's nachts ook in de vensters anderen
paarsgewijs vallend luid in de hemel
die alleen van buiten
boven de stad hing in haar
vuile stolpschijnsel
de geesten van de ganzen
neem, graag, als beeld
het gezoem van hun vleugels in
romes zuilentempel of onder de
takken van een droom
die wij in deze parken op bergen
die bunkers waren gedenkplaatsen
werden die zwemmen op drugs
condooms en bier onder hemels
die elke ster slikten
neem
waarheen we vallen
door te reizen
opvliegen:
alleen in de winter
wegen in het donker
ontvliegen de slaap en later willen
we vragen het ijs of het zich nog herinnert
hoe het was als water als ster als
steen als ik...
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toen het viel
en droomde van ganzen die roepen tegen
een stuk aangevlogen oogkleurige
hemel boven berlijn midden oktober
we rekten onze halzen, de hemel
een stip, de onderkant
van een snavel
onvoorstelbaar hees
ons
sissend gestrekt
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beiers-zeeland (gierodetje)
dat was het gouden trillende stof: op de landwegen
de hellingen de christusschedeltjes gespleten
- ook daarbeneden het zuiden, de bergen, de schaduw
hadden hun zee.
wij willen schnaps gaan stoken, peren keren
weer in het kerkgeel, torens dragen uien. van aarde
dromen was stof. mijn opa S. nam de handen van de vrouwen
die hij ving
af in gips. over de weilanden het grofporige stof
ontsprongen sommige van hen de dans. rozenkransje. papenkruid.
wat je kreeg lag manueel in de schuur, wit dromende vingers
nauwelijks droomde
hij. machtig bij het klooster schemerden door de romanesco
de zielen van het dorp. een zeug wierp biggetjes in alle regenwormkleuren
en draadjesregen verbond de bovenste en onderste provincies
beiers zeeland. wat glibbert het kerkhof langs de heuvel en de velden
wervelt een oerklank als w-w-wederik de hiergeborenen de die-van-hierigen,
de kwart-de-zijnen door het hoofd wolkt
over de gegierde landwegen
het liefhebbende stof
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antropogeen gestoorde groeiplek
af
en toe ontluiken aan de lente: ontde lentegroene krokusspruiten
forsythiabloei, het bos in. deeltjes
het bos in, in de aanplant - de zich
ontrollende varens de snoeren die van bomen
het licht in lentebodemlicht van de mossen
met de piepkleine bloesems de onzichtbare
snoeren die door de lucht insectenwegen om
zich tot heup tot schouder te bundelen wat
ontlook de forsythiapony
toevallig in krokuslicht ruderaalflora zich
jong jonger wegdromend ik
late lente
oftewel dommig
vulsel: late spurt
wil ‘ik’ zeggen: herhaling
is goedheid

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

157
weet jij dan hoe je een leven leidt?
heeft het die neusring, nou? is het de os die
sjokt en die zich in zijn staart heeft laten
knijpen met al die vliegen erop zijn korte
vacht en zachte oog dat zo zwemt?
daar grijs op zilveren dienblad het citroenraadje
dat zo mooi geschild je ontroert omdat je
daarin nu de boom proeft zoiets als zonneveld als
ypsilon nu in je mond het samentrekken der cellen in je mond, toch bij de neus genomen of met een boek
van leer, os. misschien zelfs, citroenjus, ze
maakten alles in daar waar je denkt waar beelden
talen mengen, loll, neem nu de val het
is geschilderd is alles schilderwerk als één (de twee ben
jij) die in de tram zit (overstapt). en hé
kijk nu eens hoe jullie plotseling
of toch ook plotsklaps
spelen
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poem unfinished, final version
weet je hoe het is als je
slingert (het vallend blad) vroeg hij
met zachte poolse rust: wulkan.
de ligging van hoeken en zijden het porselein
zei hij alle voorwerpen van het huis
herinnerden aan eigen behoeften: foto's
van kinderdoop, monogrammen in linnen
de donsdekken opgeschud een blauw
dromende commode met paraderende
emaille pauw de wijn van het bruiloftsjaar van de anderen, nog warm hun duitse lippen
nog op de glazen op het aanrecht. we schaamden ons
niet over het nemen maar over het zien
zo kwamen we aan.
wulkan. oud levensbeeld.
lagen van mens die zich opstapelen
aan elkaar geknoopt grijzer dan grijs vruchtbaar
en heet, verstijfd - in het eigene dertig jaar lang
op gepakte koffers gezeten: wat vluchten
in het gevlogene betekent. verzaagden
het bed de anderen om te verstoken
die ene geredde zak het houten been van de dode
broer, ik kan haar handen zien, grootmoeder,
grootvader, vader, hun nagels, ze hadden
niet alles verloren bijna nog
alle lichaamsdelen bij zich nog
een stukje ziel - misschien
je gaat liggen liefkoost elkaar
in europees gras, een toren rijst op
hij is maar van ijzer en reconstructie
dat is normaal, er rijdt
een tram en het hart, wulkan
schopt zacht tegen het beschot
in een voorbije poolse
stal
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Lucas Hüsgen
Dieter M. Gräf: poëzie, over en weer
Het komt voor dat gedichten eerder verschijnen in vertaling dan in het origineel. Dat
geldt ook voor de hier volgende: die stammen uit Falsches Rot, de nog te publiceren
vijfde bundel van de in Berlijn woonachtige dichter Dieter M. Gräf. Sinds het lezen
van zijn derde bundel Westrand (2002) ben ik door zijn poëzie getroffen. Ze
combineert scherpe observatiekunst met erudiete ‘belangstelling in de wereld’ achter
de observaties, plaatst het heden in zijn historische context, maar blijft steeds
nadrukkelijk poëzie. Bij alle toenadering tot de werkelijkheid, distantieert zij zich
er meteen weer van, vaak met een onverbiddelijk lijkende hardheid. Die vindt zelf
levendige compensatie in ritmisch vernuft, bijvoorbeeld via het enjambement:
afbrekingen krijgen vaak stevige accenten, nog eens benadrukt doordat wordt
afgebroken zonder afbreekteken, en ook niet altijd volgens de regels van de
lettergreep. Zo lees je langzaam, in tastende concentratie.
Maar al dat vermogen om de wereld tot taalspel te maken, heeft dus ook een
inhoud. Een belangrijk thema binnen het werk is politiek geweld, zowel op persoonlijk
als maatschappelijk niveau. Het gedicht toont de gewelddadige om hem onschadelijk
te maken, hem op te lossen in die georganiseerde talige schoonheid. Tegelijkertijd
wordt de lezer echter uitgedaagd tot iets van compassie, zelfs voor iemand als
Mussolini, zoals dat gebeurt in de laatst verschenen bundel Buch Vier (2008). Maar
die compassie loopt door strenge distantie nooit op vergoelijking uit. Het is uiteindelijk
het gedicht dat de overhand houdt.
Sinds Westrand getuigen de gedichten ook van verblijven in het buitenland. De
bewegingen door de wereld lijken het werk ook technisch beweeglijker te hebben
gemaakt, zeker ten opzichte van de tweede bundel Treibender Kopf (1997), die de
bijna tuchtigende reactie vormt op de exuberante omgang met verschillende
taalregisters uit het debuut Rauschstudie: Vater + Sohn (1994). Dat vroege spel met
andermans stemmen maakt nog altijd deel uit van het werk: vaak zo kunstig verwerkt,
dat slechts het toegevoegde notenapparaat de herkomst van passages openbaart.
Ook in de hier aangeboden gedichten komen vergelijkbare plekken voor: de term
‘Arbeidersklasse en intelligentia’, die opduikt in ‘Het valse rood miskent het hert’,
is de titel van een schilderij van de DDR-schilder Werner Tübke. De vertalingen
geven echter vooral een eerste, schamele indruk van het rijke thematische palet waar
die nog niet gepubliceerde bundel uit bestaat. Het eerste gedicht stamt uit een serie
over een verblijf
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te Sarajevo; het daaropvolgende uit een langere reeks over de Sovjet-Unie, de DDR
en de Rote Armee Fraktion. De bundel bevat echter ook persoonlijke lyriek, zoals
het huidige slotakkoord, over de laatste dagen van Gräfs dementerende moeder. Maar
ook dat persoonlijke feit uit Ludwigshafen (LU) wordt meteen na de verwijzing naar
de meester van het mededogen, Siddharta Boeddha, binnen de wereld geplaatst, in
een streng levendige taal. Zo gelden telkens die laatste woorden: vice versa.
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Dieter M. Gräf
Gedichten
Vertaling: Lucas Hüsgen
Roos & roos
afgeschoten Historisch
Museum, sterft hoekig /olifantesk
het vervlogene in,
terwijl buren oplichten:
na het schemeren pulseert
de Sparkasse; achter glas
op de Amerikaanse ambassade
af pedalerende fitnesspeople,
exterritoriaal - als de nieuwe
moskeeën in de pampa,
Saudisch, Indonesisch groot,
rakettenminaretten; hier zeefden
inslaggaten de achtergrond,
daar, ginds. Nest & grootte,
omsingeld; spuwende scherpschutters
bergen, legden op waterhalers
aan, waagden zich toch naar het
parlement - tot drinkplaats
mismaakt. Mahala's knalden
op het centrum, verscheurden hun innerlijk,
hun Jeruzalem, vier jaar lang;
belegeraars schoten zich koud
bij de dierentuin, op het laatst stierf de berin,
door honger getekend. Gefotografeerde
fietsen bleven liggen;
rozen op het plaveisel: met rode was
uitgegoten inslagplekken,
kwam er eentje om; gerooide
bomen - zo warmde men zich op;
in het steenkoude museum staan nu
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zelf geknutselde ovens & wapens.
Karadžić spookt door het
internet, toont zijn Russische
gast Limonov de stad als
afschietbaar, telefoneert,
die probeert het meteen uit. Was
het raak? Ik ging omhoog naar het
joodse kerkhof - zij zijn
de harde rand van het nest -, waar het
begon, zag ‘mijn’ supermarkt
& uitgelezen rozen kwamen dichterbij.
En weet u wel, schreef Karahasan,
wat die zielenpoten in het westen
allemaal doen om iets te voelen?!
Lenen leed, vinden schoonheid;
voor de kerkmuur roos,
achter de kerkmuur roos.
Rozenranken versieren dit
huis, trekken de doorns
uit oorlogen. Dat toont ons
steen als naakte borst,
ze schampen, op weg naar de...
moskee, waarvan Karahasan
steenpuin mee had genomen,
ter beveiliging van de kelderramen
tegen granaatinslagen. Trof
hem in Marijin Dvor. Toen hij schreef,
zag dat zo vloeiend uit.
In het water schrijven; als duiven
schrijven, die zich bij de Sebilj
uitspreken. Enkel het Arabische schrift
is nog mooier & dat van borsten
overtreft alles. Ik snak
naar het roepen van de muezzin,
van de muezzins, want ieder
zegt anders waarop eerder
de kastanje zinspeelde,
die ik op weg naar de bron
van de Bosna in Ilidža tot mij nam,
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toen ik platanen, soldaten
onder de bomen, achter mij liet.

(Sarajevo, oktober 2011)

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

164

Het valse rood miskent het hert
het valse rood
miskent het hert:
geen van zijn schilders
waagt zich aan
de afgeknalde majesteit,
gestrekt, na
dertig keer vluchten.
Het wankelen
van de kakenkruin
kan verraden waar 't
wild ligt, wordt
nu met broekzakhoorn
doodgeblazen. Man,
bij jou is het echt een
gala, aldus Mielke
tegen de jachtlakei
& als de Praagse
ambassade volloopt,
schiet Honecker
het grootste hert
van de Schorfheide.
Ach, maar hun schilders dienden
een relatieve eeuwigheid,
hadden liever andere motieven:
hof-, geen dierenschilders,
de karige heren
waren te streng voor de
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eenhoorn, de sprekende
raaf; hond, rent
aan de honderd meter lange
tuier af & aan.
In het socialisme spreken
nu eenmaal alle dieren, dan
is het beter ze niet in het
juiste beeld te ondergaan.
Alom katten, -ruggen,
staarten, die boven
Arbeidersklasse & intelligentsia uitgaan? Rood wild, voor zover
het de leiding overleeft,
dat van achteren
weidt in het schilderij, daar
aangekomen uitwerpselen
toevoegt, of naar de
toeschouwer doorloopt,
mensendier voortaan?
Beestachtig mooi wordt
wie zijn grenzen opheft.
H----------eeertttttttttttttt----------hhhhhhhhhhhh-e
rrrrrrrrrttttttttttttttt-------------------------------------------hhhhhhhhhhhhh-errrrrrrrttttttttttttt-----------hhhhhhhhhh-errrrrrrttttttttttt------------------------------------------------------h
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Trolleykoffer ------ Rollators
Siddhartaland, zijn trolley
koffers; maar hier, waar
moeder sterft, knuffelen
rollators, in bussen, rijden
naar het Normale
Mundenheim, naar LU-Nord,
naar de Schlachthofstrasse.
Wij zijn gehandicapt & zijn
we dat dan eens niet,
als wij dat decennialang nu net
niet zijn, is het gaga, bloei; bloed
vloeit dan elegant onder
een dubieuze bloes & maakt
de knoeierige kern niet
relatief, maar volkomen;
slapers met verlichte sub
tekst schuiven knotsgek grote
winkelwagens door
de Globus, kopen voordelig
onteerde dierporties, onder
folie, onherkenbaar gemaakt,
maken ze klaar voor de kinderen,
sturen ze naar school,
maken ze klaar voor school,
sturen ze naar de diepvriezer,
betalen hen later
met het consumentenrijbewijs.
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Ik als consument zie niet in.
A.u.b. deze zin herhalen
totdat hij oplost, a.u.b. jezelf
oplossen, los mij op;
zoveel ignorantie. Paus Ignorantius
de Eerste - ook dat nog.
Hey, lui, ik ben jullie hese
in-de-canon/wind-zanger,
die begon in het volkshuis,
daar wil ik nu weer heen,
enkel om iets te eten, na
al die uren aan het sterfbed.
Moeder is al door de
schepping overgenomen,
haar wijd opengespalkte mond,
onafgebroken heftige adem,
die niet meer van haar is,
maar van het verheven programma.
Heer, jij bent goed & laat ons
sterven, wij bouwen de
plasticwereld op & willen
onder het pluchen dier, jij echter
haalt ons daaruit als het welletjes is,
verlost ons van persoonlijkheid,
wij maken ons belachelijk,
jij schenkt ons echter
in de doodsstrijd genezing
van gezwets. Voordat zij
stierf, was zij er niet meer
& teder was ieder voor haar; enkel
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de demente vrouw op de kamer bleef
onbesmet, karikatuur, een ik
in potentie, om aandacht
puffend van onherkenbaar leed.
Verzon welgemutst weeklachten
naast de vrouw die stierf, liet haar vol
ledig vervagen. De volgende morgen
leefde mijn moeder niet meer,
ik kwam vijf minuten te laat.
Had de tijd bij de post nodig
voor het terugzenden van de
Reader's Digest-pakketten waarmee
het ouderlijk huis bezaaid lag,
lukraak bestelde goederen, wilde
eindelijk w i n n e n & mij
nog meer schenken. Rekeningen
stapelden zich op. Zo drukte zij
haar droge liefde uit: gegeven geld,
dat in zijn liquidatie de richting
verspeelde. Afknibbelen noemde zij dat,
met de trots van iemand, die door
prijzen te vergelijken in de supermarkt
huizen heeft gebouwd. Ze zat
decennialang in ons huis,
alleen, ingesponnen, met zich
gaffelende navelstreng, druppelde in
de kinderoorlogstijd haar hamstergoed,
stomper & stomper wordend
(maar met het lichtblauw van over
gebleven oplichtende ogen;
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in het ziekenhuis, toen zij
van zich afliet, explodeerde
daarin verliefdheid)
& stuurde energie mijn toekomst in
door overmaking. Zo
werd ik uitvinder, eerste mens
in het water, in de lucht, was
de goed betaalde arbeidersjongen,
voor wie geen grein overeind bleef.
Ik was erbij, toen haar lichaam,
voorzichtig, als bij de goede zak,
op de draagbaar terechtkwam &
zag dat wij een ziel hebben.
Toen haar schoonmoeder
stierf, zag zij haar kort daarna aan
het plafond zweven. Heb zelf enkel
iets prozaïsch te melden..., dat zij
zich voor niets meer interesseerde:
het zacht aankloppende voorjaar
kon haar niks meer schelen, geen lor,
geen fluit - & vice versa.
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Tilman Rammstedt
Uitnodiging
Vertaling: Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes
Nu is het zover. Nu moet het gevierd worden. Het moet nu eindelijk gevierd worden.
Nu moet je haar goed zitten. Nu moeten de gasten komen. Nu moet de muziek
inzetten. Het buffet is geopend.
Het moet nu eindelijk gevierd worden. Er is een aanleiding. Neem buitenspullen
mee. Neem zwemspullen mee. Je wordt thuis gebracht. Dat spreekt vanzelf. Nu is
het tijd voor een feestje. Thema: jaren '20. Thema: jaren '50, thema: jaren '60, thema:
jaren '80, thema: de ruimte, thema: mafia. Het belangrijkste is dat je erbij bent. Neem
je genantste kledingstuk mee, neem je eerste single mee, neem je ex mee. Nu moet
er toch eens gefeest worden. Beachparty voor mijn part, schuimparty voor mijn part,
school-is-uitparty, releaseparty, pyjamaparty, voor mijn part een
reclaim-the-streets-party, een reclaim-your-feet-party, voor mijn part een gemaskerd
bal. Nu moet er eindelijk gefeest worden. Vandaag is het tenslotte oud en nieuw,
vandaag is het Walpurgisnacht, vandaag is het sinterklaas en Halloween en carnaval
en iedereen is jarig. Overal slingers en overal slingers en ook de gewenste
avondkleding. Nu is het tijd voor een feestje. Het is gala-avond. Het is de Nacht der
Nachten, het slotbal, het operabal, het debutantenbal, de prijsuitreiking. Het orkest
dat walsjes speelt, de band die smooth jazz speelt, swing, broodjes zalm, de piramide
van champagneglazen, het is er allemaal, de cocktailjurk die past, de smoking die
past, de parketvloer die glanst maar niet lang meer. Het is er allemaal. Gala-avond,
de Nacht der Nachten, de band die samba speelt, er is Mojito, het is er allemaal, en
er is Caipirinha, en er zijn haren nat van het zweet, en schouders nat van het zweet,
en er is zweet dat van het plafond druipt. Het is gala-avond. Drum en Bass en Rhythm
en Blues en French en House en Big en Beats en Break en Beats en Latindub en
Datapop en Rare Grooves en Common Grooves en Charts en Hiphop en megahits
uit drie decennia, minstens. Van onderen heb je gympies, dat is er, in het midden is
de buik vrij en van boven komt geen verstandig woord. Dat is er allemaal.
Nu moet er gefeest worden. Nu moet er eindelijk gefeest worden. In de woning
moet gefeest worden, in het park moet gefeest worden, op het dak moet gefeest, op
het strand, als je kunt, in het gemeentehuis, als je durft, in het tuinhuisje, als je wilt,
op de berg moet in elk geval gefeest worden en op straat. Nu moet er gefeest worden
in de kelder, in het oude officierscasino, op de binnenplaats moet gefeest worden, in
de onbewoonde villa, nu moet er eindelijk gefeest worden in de tuin, aan het meer,
in het waterloze overdekte zwembad, op de planken moet gefeest worden, tussen
stalles en

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

171
parterre moet gefeest worden, in de crypte en ook in het bos. Het is de hoogste tijd.
Bring a bottle, bring a friend, neem voor mij je goede humeur mee, want het is
het klassefeest, want het is het eindexamenfeest, het is pannebier, het is hengstenbal,
het is de bruiloft. Nu moet er verdomme toch eens een keer gefeest worden.
En ja, ik wil uitnodigingen op glanspapier, en ja, ik wil routebeschrijvingen, ik
wil in elk geval op de gastenlijst staan, ik wil de taxi bestellen, ik wil carpoolen. Ik
wil overhemden, jurken, broeken en rokken gepast hebben voor de spiegel, met harde
muziek erbij, ik wil vriendinnen en vrienden als juryleden op het bed zien zitten,
hoofdschuddend en hoofdschuddend en hoofdschuddend en met de handen naar het
hoofd grijpend, ik wil dan eindelijk de duimen omhoog, het liefst allebei, ik wil
luchtgitaren en deorollermicrofoons. Ik wil gel in het haar, haarlak in het haar, glitter
op het gezicht. Ik wil lippenstift, kajalpotlood, mascara. Ik wil scheerschuim.
En natuurlijk wil ik dat iedereen komt, liever nog, dat iedereen er al is, ik wil het
lachen al horen in het trappenhuis, op straat al, als het kan, ik wil omhelzingen, ik
wil kussen langs de wangen, ik wil voorgesteld worden. Vanzelfsprekend wil ik dat
er gedanst wordt. Vanzelfsprekend wil ik dat er meegezongen wordt. Met de ogen
dicht, met de ogen open, met de armen in de lucht. Ik wil dat er wild gevreeën wordt
op de banken, op de keukenvloer. Ik wil verstrengelde lijven. Ik wil geschreeuw uit
de badkamer horen. Ik wil trouwens ook schuifelen. Ik wil rodewijnvlekken op het
tapijt, ik wil glasscherven en kartonnen bekers en kartonnen bordjes en plastic vorken.
Ik wil pastasalade. Ik wil tomatensalade. Ik wil aardappelsalade. Ik wil chili con
carne, sin carne, ik wil pizza en quiche en knakworstjes. En krentjebrij. Ik wil bier
in bad, bier op het balkon. Ik wil namen met viltstift op cd-hoesjes geschreven zien.
Ik wil hifisets, en ik wil een rij voor de plee. De sigarettenpeuken wil ik op de halflege
borden, in de bierflesjes, op de schoteltjes. Ik wil briefjes voor de buren in het
trappenhuis zien. Kan geluidsoverlast geven, staat erop. Kom ook langs, staat erop.
Ik wil dat het geluidsoverlast geeft. Ik wil dat ze echt langskomen. Ik wil tenslotte
dat iedereen komt.
Want nu moet er gefeest worden, zeg ik tegen Hannes. Je moet het feesten niet
aan de verkeerden overlaten, zeg ik tegen Hannes. Nu moet er eindelijk gefeest
worden, omdat niks anders meer helpt, omdat er een keerpunt moet zijn, een afloop,
een afsluiten, een streep eronder, een goedmaken en weer verder zien, zeg ik tegen
Hannes, en Hannes knikt en steekt een sigaret op. En ook moet er nu gefeest worden,
zeg ik, omdat het anders verwatert, omdat alles anders open blijft, omdat je
telefoonnummers weer moet opzoeken, omdat je koffie gaat drinken, omdat je voor
dinsdag over twee weken afspreekt, voor een middag, voor een avond, omdat je
elkaar bij het ontbijt ontmoet, bij dat altijd moeizame ontbijt, omdat je elkaar boeken
teruggeeft, omdat je je schoenen aanhoudt, omdat je je afvraagt of de laatste metro
nog gaat, er moest gefeest worden omdat van uitstel afstel komt, omdat de kogel
door de kerk is, omdat het neutraal terrein is, omdat er vragen worden gesteld, omdat
er antwoorden worden
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gegeven, omdat er gezegd wordt dat het leuk zou zijn om elkaar te zien, omdat er
gezegd wordt: Ik moet er weer eens vandoor, omdat er gezegd wordt: Nee, ik kom
naar huis, omdat er gezegd wordt: Doe Andreas de groeten. Er moet nu gefeest
worden, omdat juist dat een goede gelegenheid is, omdat het gebrek aan gelegenheid
een gelegenheid is, en Hannes knikt en zegt: Akkoord.
Nu moet er gefeest worden, en iedereen wordt uitgenodigd, leg ik hem uit, iedereen
die we ooit zijn tegengekomen, ja ik weet het, we moeten alle telefoonnummers
nakijken, we zullen de adressen moeten checken, we moeten bij vrienden van vrienden
navraag doen, maar die worden meteen ook allemaal uitgenodigd, de vrienden, en
de vrienden van de vrienden, en de vrienden van de vrienden van de vrienden, en
dat is toch een prikkel. En we nodigen alle broers en zussen ook uit, en de ouders,
en de grootouders, en hun bridgepartners en hun verplegers en bijstandsgerechtigden
met individueel reïntegratietraject mogen ook meekomen als ze daar zin in hebben,
en ook hun vriendinnen. En Hannes zegt, dat we die vriendinnen weer moeten
ontuitnodigen, anders wordt het te vol, en ik sta op de vriendinnen, en Hannes stelt
voor om een boot te huren zodat niemand vroeg weg kan en we ruziën er een beetje
over in hoeverre dat dwang in de zin der wet zou zijn, worden het er ten slotte over
eens dat de boot eens in de drie uur een keertje aanlegt. Hannes wil naambordjes, ik
zeg: Akkoord. Hannes wil een tombola, en ik zeg: Akkoord. Hannes zegt: Over de
details kunnen we het later hebben, eerst maar een begin maken, en ik zeg: Wacht
even, nu meteen? Hannes haalt zijn schouders op, hij heeft momenteel toch niks
anders te doen, ik wel soms? En ik zeg: Nee, eigenlijk niet.
Oplossingen bedenken is niet heel erg moeilijk. Oplossingen zijn er veel, misschien
zijn er zelfs meer oplossingen dan problemen, dat zou me niets verbazen. Maar het
stomme is dat oplossingen weinig helpen. Het stomme is dat oplossingen je alleen
maar telkens weer aan het probleem blijven herinneren. Het stomme is dat met een
oplossing het echte probleem pas begint.
Hannes kijkt me aan, wat gaan we dan doen, vraagt hij. Okee, zeg ik. Okee. We
beginnen met de uitnodigingen, we beginnen met lijsten maken, we beginnen met
namen verzamelen. Ik sta op om iets om mee te schrijven te pakken. Heb je genoeg
papier, vraagt Hannes. Ik denk het wel, zeg ik.
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Guido Graf
Sociale Poëtica
Bij het lezen van enkele gedichten van Elke Erb, Steffen Popp,
Monika Rinck en Ulf Stolterfoht
Vertaling: Iannis Goerlandt
Je hebt het onverhoedse en je hebt de geesten: samen brengen ze ons, lezers van deze
hedendaagse Duitstalige poëzie, in beroering. Want het zijn de geesten die ik heb
opgeroepen en die ik niet kan vertalen, maar die ik verneem, die mij als resonantie
doen vibreren en in het vertoog doen opgaan. Het ik in deze poëzie is een geluid.
Alleen met een oscillograaf kunnen we het vinden. Het is maar de vraag of het
ooit tekst kan worden. Er bestaat niet eens zekerheid over of het gesproken werd of
gezongen. En kunnen we uiteindelijk iets lezen, dan zal dat vermoedelijk het resultaat
van spraakherkenningssoftware zijn - software die met behulp van een oneindig grote
opslagcapaciteit de vrije rede transformeert, het grote geleuter, het geroezemoes,
zowel van de eigen stem als die van de anderen, uit het huis van de buren, via
YouTube of een smartphone, het gefluister in de hemel waar we ons tot dusver slechts
een voorstelling van konden maken.
Dat alles verwerkt deze poëzie schijnbaar moeiteloos, schijnbaar zonder de minste
weerstand. Maar in feite neemt ze elke vorm van weerstand op en geeft die een plaats
in haar poëtische vertoogmachinerie, bouwt die in als kleine elektriciteitscentrales
die gestaag nieuwe weerstanden ontwikkelen. Hun doel bestaat er niet in te filteren
en de betekenaar los te maken van het betekende, beelden stil te zetten, inzichten te
fixeren of betekenis te kaderen. Zij pogen daarentegen steeds nieuwe nulpunten te
bereiken, betekenis als iets oerouds te leren kennen en vervolgens als spel te maskeren.
Deze poëzie leidt namelijk een eigen leven, als in een halfslaap, een toestand tussen
waken en dromen waarin alles mogelijk, maar ook slechts half aanwezig is. Op elk
moment zouden we intensiteit kunnen bezweren, maar het lukt ons niet haar te grijpen,
want keer op keer blijkt ze er niet meer te zijn. Het is een condensaat dat zowel
schroot als een belofte aan de wereld in zich opneemt en meteen weer in rook doet
opgaan. Ideeën ontstaan uit rijmen, en vaak stoten ze in de vorm van binnenrijmen
als biljartballen tegen elkaar aan, zoals bijvoorbeeld in Ulf Stolterfohts fachsprachen.
Dan krijgen we te maken met een kettingreactie van zinsdelen, perioden, frasen
of uitdrukkingen die zo hecht lijken samen te hangen dat alleen de aanstoot van een
ander in dit materiële taalgebruik hecht ingepaste element die taal kortstondig doet
opklinken. Het is een vorm van oneigenlijk en niet-concreet spreken die resulteert
in objecten die we woordvormen kunnen noemen. Geïnjecteerd met paratekstueel
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materiaal (verslengte, strofevorm, diverse metrische conventies waarop op zijn minst
wordt gealludeerd) gaan deze teksten door voor gedichten. Toch kunnen we er nooit
zeker van zijn op welk moment een dergelijke tekst een afgesloten geheel is. We
kunnen hem voorlopig als geslaagd beschouwen, maar als er één ding is waar deze
teksten niets aan gelegen is, dan wel of het goede of minder goede gedichten zijn.
Wat ze doen is niet eindigen, maar permanent beginnen.
Dat doen ze onder meer door weg te laten: wat gebeurt er met woorden die door
hun hypergeconventionaliseerde gebruik of - zoals dat vooral bij Ulf Stolterfoht het
geval is - door extreem jargoneske verenging weliswaar de mogelijkheid openlaten
ze aan connotatiereservoirs te koppelen, maar dit pas in de Widergang,1 waarin
deformatie of transformatie nieuwe tekenprocessen op gang brengen? Zo laat
Stolterfoht vaak de eerste lettergreep van samenstellingen vallen. Hij verwijdert
morfologische weerhaken en scharnierstukken, semantische knopen en zelfs
knoopsgaten, oftewel juist die plekken waarop de lectuur inhaakt, waar ze
categoriseert en kiest voor eenduidigheid.
Voorzetselprefixen schrappen in samenstellingen is een daad tegen de tijd, tegen
de duur die het gebruik van een woord, van een zin, van een wending in beslag neemt.
Zulke conventies opheffen raakt aan oeroud taalgebruik. Het gebruikelijke wordt
blootgelegd. Maar wat moeten we aan met het ongebruikelijke? Datgene wat Samuel
Beckett ooit ‘loosheid’ (lessness) heeft genoemd, omschrijft het procedé eigenlijk
zeer treffend: de welhaast onbehoorlijke en in ieder geval te veeleisende vrijheid om
wars van welke symmetrie ook betekenissen in elkaar te passen, zinassen te
verschuiven, om zo in plaats van conventies ritmes te produceren. Deze ritmes zijn
ervoor gemaakt om ermee voort te kunnen doen. Tot we ons niets anders meer kunnen
voorstellen dan zijn loosheid, zonder begin of einde, wordt het betekenisding opgerekt
en samengedrukt.
In de woorden van Steffen Popp zijn gedichten ‘specifieke taalspelen waarin
bestaande betekenissen en verwijzingen op de spits worden gedreven met als doel
een integrerende betekenis te genereren die meer inhoudt dan de som van de
onderdelen ervan.’ Op het eerste gezicht lijkt dit een zeer algemene en weinig
specifieke beschrijving van een generatief procedé om het ontstaan van semantische
objecten te laten zien. In de context van de hedendaagse Duitse poëzie vind ik het
echter van belang hoe bij een dergelijke algemene beschrijving een opvatting van
dichten-als-proces kan aanknopen, een proces waarbij in een serieel procedé onstabiele
objecten worden vervaardigd waarvan de voorlopigheid in de eerste plaats precies
géén einde en géén begin belooft, maar alleen: voortdoen.

1

Widergang of Wiedergang is een ook in het Nederlands gebruikte jachtterm voor een stuk
aangeschoten wild dat op het eigen spoort terugkeert. Het begrip wordt gebruikt in de titel
van Ulf Stolterfohts Traktat vom Widergang uit 2005. (noot van de vertaler)
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Genereren betekent hier ook: verzamelen, jagen, buitmaken. Uit deze woorden en
zinnen kun je altijd wel iets gebruiken, lijkt het wel. Dat lijkt echter alleen maar zo
omdat er nooit buit is. Altijd is ze alweer weg, niet schuw, maar vluchtig. ‘Een tijdlang
begreep ik woorden als buit,’ zegt Elke Erb, ‘verzamelde en spietste ze voor later
gebruik.’ Maar zo gemakkelijk laten woorden zich niet conserveren. Natuurlijk kun
je ze prepareren, reanimeren - maar nuttig worden ze pas als ze weer verdwenen zijn,
plaatsmaken voor weer nieuwe buit. Hun betekenis ligt in het jagen en verzamelen.
‘Dat was,’ zegt Elke Erb verder, ‘alsof je 's nachts in het pikkedonker op konijnen
staat te schieten op een plek waar er helemaal geen konijnen zijn, en een geweer heb
je ook al niet.’ Niet alleen dit citaat uit het gezamenlijke poëticaboek Helm aus Phlox
van Ann Cotten, Daniel Falb, Hendrik Jackson, Steffen Popp en Monika Rinck (2011)
verwijst naar de invloed die Elke Erbs poëtische buitschema op een groot deel van
de hedendaagse Duitstalige poëzie heeft.
Jager, stroper, maar ook onderzoeker: haar laboratorium is het woud van woorden.
Besluipen, spietsen en vangen horen evengoed tot haar bezigheden als observeren,
beheren of zich verbergen. Wat verborgen wordt is het grote auteurs-ik, dat zichzelf
opgeeft ten gunste van open structuren, van werkhypothesen die een poos heel goed
dienen en vervolgens ook in een boek kunnen worden samengevat, maar die ook
meteen worden afgelost door nieuwe modellen en procedés. Open zijn deze procedés
in hun hoedanigheid van talige, schrijvende en producerende procedés, maar ook op
de wijze waarop ze gerecipieerd kunnen worden. Alles wordt hier doorzichtig, alles
is steeds pas ontworpen, alles is nieuw. De voorlopige complexiteit van deze poëzie
bezielt iedereen die erdoor wordt getroffen.
Ongerijmdheden, contradicties, weerstand: alleen daar vinden we op onze
speurtocht naar praktische waarachtigheid van poëzie wat we zoeken. Alleen daar
wordt in beweging gebracht (in Sonanz, zoals de titel van Elke Erbs richtinggevende
boek uit 2008 luidt) wat uit de geconventionaliseerde taal werd uitgedreven.
Observaties en beschrijvingen beginnen te bewegen en te resoneren met dingen die
we hebben gehoord of gelezen of die we ons herinneren. Wat we dan lezen, overstijgt
al snel de tekst op zich, rekt hem op, speelt hem verbeeldend verder, maar niet als
iets magisch, maar zodanig dat anderen kunnen mee- en voortspelen.
Om dat te bereiken moeten deze teksten licht zijn: het soortelijke gewicht van deze
poëzie wordt uitgedrukt in sociale meetwaarden. Hier wordt niet gecomprimeerd om
af te sluiten en deze verdichting als zwaarwichtig of belangrijk voor te stellen en ze
uit te dragen als een monstrans. Waarop wordt gezinspeeld is: kijk eens, het kan ook
zus of zo zijn. En zo zou het nu verder kunnen gaan. Maar dat moet niet op dezelfde
manier worden uitgevoerd, want deze aangeboden leidraad is allang door een andere
stem opgepikt; zij spint hem nu verder, knoopt aan nieuwe punten aan en knipt hem
op een bepaalde plaats ook af.
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Spreken over dit soort poëzie betekent haar praktijk observeren. Hoe ze tot stand
komt, hoe ze componeert, selecteert en ordent, arrangeert, hoe ze zich verhoudt tot
andere dichters en vormen van poëzie, hoe ze de gebruikte elementen met elkaar
contrasteert en op complexe wijze doet interageren. Spreken over haar betekenis
betekent de praktijk van haar mislukking traceren. Want precies daarin slaagt zij:
hier wordt niets voltooid, hier wordt voortgedaan. In haar existentiële praktijk worden
dichters idioten van de suggestie, van een spel waarin de enige regel luidt: weerstand
bieden tegen louter beschikbaarheid. De immanentie van het taalding is niet de
horizon van deze poëzie, maar haar werktuig, zoals Steffen Popp benadrukt:
‘De sprekers zijn het organische drama van hun lichaam en zijn
blootgesteld aan de dimensie van een werkelijkheid waarvoor taal als puur
verwijssysteem niets betekent. Het existentiële is niet waar, maar aanwezig,
werkelijk in het leed van de organen, van het materiaal, van de wezens in
de greep van hun worden, van hun oneindige aanwezigheid. En elk gedicht
ontstaat analoog, als een geheime integraal van zijn auteur; het bestaande
taalding wordt nooit iets anders dan een bij vergelijking droeve satelliet
van een demonisch universeel lichaam, het maakbare steeds de
verwerkelijkte taal, en het denkbare de nog te scheppen taal. Het verlangen
naar een vorm die niets verliest, blijft zonder stilstand.’
Hier krijgt de idee van een poëtische praktijk als levensvorm een andere
resonantieruimte, een andere gedaante. In de manier hoe taal het leven coördineert,
hoe taal lichamen en dingen in een beweeglijk spel brengt, is poëzie niet
doorslaggevend, maar eerder een storend element - ‘parasitair’, zoals Helm aus Phlox
het verwoordt. Poëzie verwerkt ook niet - verwerken in de zin van een vertoog - maar
ent zich op vertogen waarvoor ze onder bepaalde omstandigheden de aanleiding is.
Daarom zou je deze poëzie qua structuur als een sociale sculptuur kunnen beschouwen
waarvan de weergave haar praktijk is: ‘De sociale sculptuur in de tekst is een
compositie van imperatieve (machts-, organisatie- en africhtingstalen), vertellende
(individuele en collectieve verhalen, scènes, anekdotes, subjectiviteit en emoties) en
discursieve (spreken over..., filosofie, vaktalen) momenten, en ook van alle in deze
momenten vervatte niveaus, vormen en middelen.’ (Helm aus Phlox, 2011, p. 19-20)
Hieruit spreekt het idee van een zich voortdurend veranderende ordening die als
enige doel heeft zich transparant te maken en een ruimte te creëren die nieuwe
constructies toelaat die de oude constructies afbreken, opruimen, ombouwen en
mogelijk zelfs helemaal doen vergeten, en die zelf ook weer nieuwe ruimten creëren
waar dergelijke mogelijkheden zich kunnen ontvouwen, enzovoorts. Begrepen als
sociale sculptuur is deze poëzie een immanent constructivisme waarin niets ooit
wordt voltooid, maar waarin de praktijk van het dichten als levensvorm mogelijk
wordt.
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‘De enen verzamelen voor de anderen / en niemand doet iets voor zich alleen.’ Dat
is niet louter de sociale poëtica van Monika Rincks Honigprotokolle. Het is een
poëtische levensvorm die dwaasheden en onverstand vanzelfsprekend acht, want dat
zijn zij slechts voor hen die elkaar zonder enige weerstand opvreten en opgevreten
worden, voor hen die zich als onderdeel het geheel wanen. Deze poëzie observeert
een andere, gemeenschappelijke ‘aandachtsruimte’. Wat hier waargenomen en
besproken wordt, is bedoeld voor vrienden. Slechts in deze functie heeft het betekenis.
Alleen kunnen we deze ruimte niet betreden. Hij bestaat enkel als hij gedeeld wordt.
‘Mimetisch begeren / wordt via deelname geregeld’ - wat echter ook wil zeggen dat
alles niet meer is dan een ‘alsof’. Maar daarvoor bestaat er geen alternatief. In de
resonantieruimte van deze poëzie is het echte, ware en mooie niet beschikbaar, hoe
eenvoudig het ook opgeroepen zou kunnen worden.
In de vibrerende poëtische bijenkorf die Monika Rinck in haar gedichten opent,
zijn er immers velen aan het werk. Er wordt protocol opgemaakt van de goddelijke
honing die daar te vinden is en die alleen dichters kan voeden, maar die honing
kennen wij alleen van horen zeggen, hij is alleen beschikbaar als hij wordt
geprotocolleerd. Deze protocollen honen echter - telkens als Monika Rinck ze ter
hand neemt en er ons uit voorleest, honen de honingprotocollen ons. Deze hoon
doordrenkt vooral de zelfkennis, de dichterlijke vanzelfsprekendheid. Zeer concreet
en precies neemt het poëtische spreken afstand van zichzelf en vergewist het zich
van de complexe wetten van het toeval. Hier is niets duister, zelfs de macht over de
schakelaar die in één klap alles verlicht is niet voorhanden. Het is veeleer tovenarij
in slow motion, Odradeks, de geslaagdere mislukking.
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Maarten Janssen
Ultra 4
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Maria Barnas
Wie spät ist es
Terwijl ik een matje waar ik rollen
op mijn rug moest oefenen oprol
en een man op zijn pols een begin
zie zoeken vliegt er een vogel op
van de bakstenen schoorsteen
en het heeft niets te betekenen.
Ik bak een taart in een vreemde taal
en hoor het deeg diep zuchten.
Vraag de man hoe laat het is
en nu. In het Duits is het altijd laat.
Het heeft niets te betekenen
dat opgerolde tijd en ruimte elkaar
op manieren en plekken ontmoeten
en de vogel een luchtruim ontdekt.
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Michèle Métail
Selectie uit de reeks: de stad, van de stad (kadastrale kaart)1
Vertaling: Kiki Coumans
Michèle Métail (1950) is geboren in Parijs, en studeerde Duits en Chinees. Ze sloot
zich midden jaren '70 aan bij de OuLiPo-groep, die bij het schrijven van literatuur
uitgaat van formele beperkingen. De voordracht van teksten is voor haar een onderdeel
van het literaire werk. Tijdens een verblijf van een jaar in Berlijn, in 2001, liep ze
zo'n drieduizend kilometer door die stad, een ervaring die ze vastlegde in een reeks
‘De stad, van de stad’, gedichten met 10 regels van 15 letters (gebaseerd op het
fotoformaat 10 × 15). Van deze gedichten wordt in dit nummer een selectie
gepubliceerd. Het levert zinnen op die net zo hoekig en onverwacht zijn als de
verkende stad: robuust, brokkelig en ongrammaticaal. Tegelijkertijd doen de teksten
denken aan de impressionistische beschrijvingskunst in klassieke Chinese poëzie,
en aan haiku's, die ook een weerslag van indrukken van de omgeving zijn in een vast
aantal lettergrepen. Métails gedichten zijn een fascinerende wandeltocht door een
stad en door de taal, waarin Oost en West in meerdere opzichten samenkomen. (KC)

1

uit het boek: Toponyme: Berlin. Dédale, Cadastre, Jumelage, Panorama. Tarabuste, 2002.
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winterontbladerd
verheft hij zich daar
tussen drie hoeken
schaduw op muren
waar middenhouts
trapsgewijze takken
als aan de toppen
een knop gespleten
dag, volgende dag
ontluikt het ontluiken

12 april 2000: kastanjeboom op de binnenplaats
met muurklap, ommuurd
windt zich de wingerd
maagdelijk op latwerk
ter bedekking, veranda
waar een halfverlaten
leunstoel strak naar
het straatbeeld gericht
verbrokkeld, het beeld
van slijtage zo echt
en volledig versleten

9 mei 2000: Potsdam. Villa te koop
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motief van symmetrie
in de vergezichten
stedelijke doorbraak
monumentaal al
as en rechtlijnig
geruit keurslijf van de
parade, stucwerken
allee met onverwacht
zoet de triomf van
lindebloesemgeur

18 juni 2000: Karl Marx Allee
hoog in de chaos
fel opspattend water
een neerstromen in
schuim druipend
van rotswanden
bij de hellende brug
een mist van miezer
verdampend vocht
snikhete lucht boven
zonovergoten straat

3 juli 2000: de waterval in Viktoriapark
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bogen en roosvensters
een zuilengang, leeg
achtergelaten ruïne
op een duif na, drek
de verwitte lijnen
van de bestemming
op een dood spoor
uitgerangeerd het
gevloerde station
vergeefs eindpunt

13 augustus 2000: Portikus Anhalter Bahnhof
Zuilengang van het voormalige Anhalter Bahnhof
breekbaar in dit licht
waar loodgrijs slinkt
eentonig wegebbend
grijs van na regen
op oneffen klinkers
de herinnerde straat
van onlangse zomer
het melkachtig licht
afwezig opgedroogd
niets, geen contrast

28 oktober 2000: in de straten van Charlottenburg
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niet zo seizoenlijke
kersenbomen gezien
in rijen naast elkaar
als brugleuningen
in bloei, bloesems
te vroeg naar buiten
bevroren gestokt
behalve de vlokken
grens zonder graden
nul verwelkt van kou

16 december 2000: 79 bloeiende kersenbomen
onder de Bösebrücke. Norwegerstraße
laat, uit het oosten
sneeuw bedekt de
getrokken lijnen van
te volgen rijstroken
straten onzichtbaar
geworden borden
waar te keren, uren
uit de klok gegleden
vrij noch verboden
te denken aan zomer

25 mei 2001: Overgang naar zomertijd.
Sneeuwstorm. Rathenauerplatz
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Mischa Andriessen
Verhalen van schepping en zondvloed
Over Peter Gizzi
De Amerikaanse dichter Peter Gizzi is een subtiele sloper. Hij is tevens een durfal
als het op bouwen aankomt. Een gedicht als ‘Levensnabootsing: een herinnering’
uit zijn bundel Some Values Of Landscape And Weather laat zien dat er bij hem
voortdurend tegenstrijdige krachten aan het werk zijn. Hij slaat scherven van een
werkelijkheid en bouwt er een nieuwe werkelijkheid mee op.
Gizzi (1959) publiceerde naast een flink aantal bibliofiele uitgaven vijf bundels:
The Outernationale, Some Values of Landscape and Weather, Artificial Heart,
Periplum en Threshold Songs. Hij was poëzieredacteur bij The Nation en was de
samensteller van de bundels met gedichten en essays van jonggestorven Amerikaanse
schrijver Jack Spicer, respectievelijk getiteld: My Vocabulary Did This To Me en
The House That Jack Built. Gizzi woont in Western Massachusetts, in de Pioneer
Valley. Die naam al, weinig lijkt bij Gizzi toevallig te zijn.
Er is in Gizzi's voornoemde gedicht voortdurend sprake van herhaling, maar dan
in voortdurende variatie. Dezelfde woorden zijn niet dezelfde woorden. Soms vallen
dichters bij vertaling enigszins door de mand, blijkt het letterlijk vreemde van hun
taal de belangrijkste bron van betovering. Andere dichters en zekere ook Peter Gizzi
stijgen juist in achting. Hun werk is nog ingenieuzer dan gedacht.
Zelfs bij oppervlakkige lezing is duidelijk dat geen woord er zomaar staat. Hoe
overwogen Gizzi's taal ook is, die taal bonkt en bulkt van leven. Dit is poëzie die
tegelijkertijd zeer intelligent en hypergevoelig is. De titel van een van zijn bundels
Artificial Heart draagt die dubbelzinnigheid al in zich. Er gaat iets stuk en er wordt
iets uit opgebouwd, er komt iets uit tevoorschijn dat minstens zoveel indruk maakt.
Scherven van een mozaïek, bloemmelk uit een geknakte stengel.
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Peter Gizzi
Gedichten
Vertaling: Mischa Andriessen
Levensnabootsing: een herinnering
Hoofdstuk 1
De koelte kwam nadat de zender kortsloot.
Alle levensberichten werden geordend in proefflessen
op een metalen plank.
Lokspijzen van gekleurde eieren waren verspreid
over heel de vallei door krantenjongens op rode fietsen.
Ik hoorde verhalen over schepping en zondvloed
op Zondagsschool.
Wie is de boeman was een vraag die veel werd gesteld.
Loodgietersgereedschap en koperdraad werden gevonden
onder de bank.
Je wacht nu op een lege parkeerplaats.

Hoofdstuk 2
Een jongen werd vol afschuw wakker om te ontdekken dat hij de enige overleveraar was.
Alles opgeteld is de houdbaarheidsperiode van een mens ontoereikend
voor wat de regering ondersteuning noemt.
Ik en mijn lokspijs wassen het geld.
De zondvloed is geen graanontbijt.
Ondertussen, toen er niemand keek, betastte de boeman
een seksboek.
Achter de koperwerken zaten krantenjongens te kijken
naar de vonken die op het beton dansten.
Nu is het een parkeerplaats.
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Hoofdstuk 3
De moeilijkheid van hier zijn is: wat overleveren we
van onszelf dat we ooit echt kunnen kennen?
Het enige voordeel van eten is dat we herkennen dat het eten is.
Herken je de lokspijs?
Misschien is schepping een te krachtige term.
Wie is de boeman was een vraag die veel werd gesteld.
Geen kabel lang genoeg om deze structuur te verbinden.
De buurt kwam bijeen om bij een glas fris recepten te ruilen
vlakbij de parkeerplaats.

Hoofdstuk 4
Er worden veel levens overgeleverd in betekenisvolle teleurstelling.
Ik zag de voordelen.
Rode fietsen opgesteld in een rij glanzen in de zaterdagochtendzon.
Dan, Zondagsschool.
Vaak dacht men dat de boeman in de kelder leefde
en zijn roep was het gedrup van lekkende pijpen.
Haar pa is een loodgieter.
Leert de buurt de betekenis van publieke werken
voor- of nadat zij een parkeerplaats wordt?
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Hoofdstuk 5
De hoogspanningskabel zendt microgolven boven
de babykonijntjes.
Dit verslag is verscheurd door de boeman.
School is een lokspijs.
Thuis wachtten ons gekleurde eieren.
In de kelder bedenken ze scheppingsmythes met G.I. Joe,
Barbie.
Een uitgestrekt ondergronds net van draden verbond veel huizen
in de buurt.
De zon ging vroeg onder toen ze langs verscheidene nieuwe parkeerplaatsen reden.

Epiloog
De hele dag bliepte een spookzender over televisieschermen in de buurt.
Ze spoorden mensen aan zich voor de regering aan te melden.
Mannen bespraken de vele toepassingen van lokspijs.
Welk verhaal werd jou verteld?
Hij gaf de boeman de schuld voor zijn slechte ontvangst.
Loodgietersgereedschap en koperdraad werden gevonden.
onder de bank.
We leven peddelend naar een zonsondergang, zoekend naar het geluid
afkomstig van een verlaten parkeerplaats.
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Hedendaagse zeeavonturen
Zeg het dan of
zing het maar.
Deze reizen, golven.
Het blauwen van al wat ik zie.
Zing het met een harp
of tamboerijn.
Met een trom en fiedel.
Deze noten en hun staf,
het netwerk van lijnen
bloeiende einder.
Deze figuren volhardend.
Hun wetten. Ik omarm
toeval. Toevallig word ik
een zelf in zon
midden op de dag.
Waar ben je? Wolk,
welke schaduw spreekt
voor mij. Ik ben benieuwd.
Is er een einde
aan plastic. Is
gisteren het nieuwe
morgen. En
is dat een toekomst?
Krijgen we de kans
het aan te raken en content
te zijn hier
voor we gaan.
Dat de tekenen
ten slotte
niet meer
onvertaalbaar zijn.
En dat ik
deze taal moge leren.
Dat er een
taal kan zijn
met zeg een dolfijn,
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een hond, een veehoeder
en slachthuis,
een houthandel
en grote sequoia.
Dat iemand
barbaren kon opdragen.
Blijf daar. En
laat je niet meeslepen
dit oude spel in.
Ik vraag me af of het gedicht
oud wordt. Of
het lied gesleten is
als zeeglas.
Ik vraag me af of ik
mans ben voor dit licht.
Deze ideeën van orde
en al wat ik voel
als ik de straat
afloop.
Ik zie het sap
op de auto's druppelen.
Zie het wrak
aan mijn voeten.
Zijn staat van verval.
Om dat verval
te zien als de beste van alle
werelden voor mij.
Het is transformatie
niet transportatie
die nodig is. Hier.
Het omarmt
de zachte materie
waarop mijn motor loopt.
Mijn larie. En angst.
Deze pis en
azijn. En tranen.
Dat ik geen geweld
zal begaan
aan mijzelf in gedachten.
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Of aan anderen
met wrede woorden.
Dat ik misschien
dit kettingschakel-isme breek
van groter dan
kleiner dan waarom
je groter voelen dan
iemand die zich kleiner voelt.
Kan ik dit lichaam
transformeren
dat ik beheer. Dit
mijn biomassa.
Mijn toeval.
Verdwaald op zee
vond ik een stem,
levend en schuimend,
brekend, vallend
en rijzend. Te drijven,
dwalen, te dromen
van de stem. Zijn
ader. Zijn trillingen
te voelen. Toonhoogte.
Meerstemmige geluiden.
Daarin overeind gehouden
te worden, lief te hebben.
Wiens boek ligt
daar op tafel?
En waar komt
de stem
vandaan?
Welk leven
was gehecht
aan zijn verheffing,
aan zijn list,
zijn vermogen te zien.
Begrip te vormen
van jezelf. Met
weglating van jezelf.
Hoe te leven.
Wat te doen.
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Jan-Willem Anker
Over het vertalen van de poëzie van Ken Babstock
Ongeveer tien jaar geleden kwam ik, in het kader van het toenmalige Poetry
International Festival, voor het eerst in aanraking met de poëzie van de Canadese
dichter Ken Babstock. Hij had zojuist zijn tweede bundel uitgebracht, Days into
flatspin. Vooral het gedicht uit deze bundel ‘Carrying someone else's infant past a
cow in a field near Marmora, Ont.’ maakte grote indruk op me. Het kenmerkt zich
door persoonlijke anekdotiek (de titel spreekt voor zich), het vermogen onvermoede
werelden bij een voorstelbare dagelijksheid te denken, een ritmisch strakke, maar
wel idiosyncratische vorm van telkens opnieuw aflopende, slinkende kwatrijnen en
een lexicale rijkdom die een groot talig bewustzijn verraadt.
Sindsdien heb ik Babstocks ontwikkeling zo goed als dat gaat gevolgd. Enkele
jaren geleden verschenen er vertalingen uit zijn vorige bundel Airstream Land Yacht
in het Vlaamse tijdschrift nY. Inmiddels heeft hij zijn vierde, gelauwerde bundel
Methodist Hatchet geschreven. Uit deze bundel stammen de gedichten die nu in
vertaling in Terras verschijnen. Babstocks werk is in de afgelopen vijftien jaar niet
wezenlijk veranderd. Nog steeds weet hij (op het oog) persoonlijke ervaringen met
allerlei vreemds te associëren en hanteert hij een strakke, maar eigenzinnige vorm,
die ik zo ongeveer ben gaan beschouwen als Babstocks gepersonaliseerde geloof in
de poëzie. Binnen die vorm buitelen de beelden, gedachtes, ingevingen en invallen
op beheerste wijze over elkaar. Wel is hij in de loop van de jaren steeds grilliger,
associatiever, ‘wilder’ geworden. Van de anekdotiek blijft daardoor steeds minder
over.
Canadezen, veronderstel ik, ervaren de ‘natuur’ op een heel andere manier dan
Nederlanders. Misschien ervaren Nederlanders de ‘natuur’ helemaal niet omdat alle
flora en fauna deel uitmaken van een gecultiveerd landschap. Wil een Nederlander
de ‘natuur’ ervaren, dan moet hij op vakantie, op reis. Volgens Willem Kloos moet
je er geloof ik vooral iets te drinken bij hebben.
Met ‘natuur’ bedoel ik dus zoiets als een ruimte die zich niet door mensenhand
laat vormen, een ruimte die er gewoon is en waar mensen slechts met grote moeite
kunnen overleven. Canada is een land dat grotendeels bestaat uit dergelijke ruimtes
en de poëzie van Babstock getuigt daarvan. Hoewel het Engels, ook zoals de
Canadezen dat gebruiken, zeer verwant is aan het Nederlands, maakt dit Babstocks
werk fundamenteel anders dan dat van welke Nederlandse dichter dan ook. In
Nederland moet
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je op zijn minst dilettantbioloog zijn om een sleutelbloem, kooluiltje of een zandpad
te identificeren. Deze woorden komen al snel gemaniëreerd over in het Nederlands.
Ze behoren tot een zeer specifiek woordveld. Wie ze als dichter gebruikt, laadt al
gauw de verdenking op zich een soort ‘natuurdichter’ te zijn. Dat hoeft niet het geval
te zijn: de taal voor de natuur lijkt mij een claim op die natuur, een instrument om
die chaotische natuur te beheersen, menselijk te maken.
Babstock is zeker geen natuurdichter, een boerendichter evenmin. Daarvoor getuigt
zijn poëzie te zeer van het leven in de stad, bijvoorbeeld in een gedicht als ‘Het
conservatisme in Adorno afhouden’. Echt een tegenstelling vormen stad en land in
dit werk niet, omdat landbouw net als stedenbouw een manier van cultivatie is, van
beschaving (denk bijvoorbeeld aan de landbouwer Robinson Crusoe). Stad en land
delen hun dialectische verhouding tot de natuur. Zo kan Babstocks poëzie zowel
grootsteeds als ruraal, zowel pastoraal als industrieel zijn. Natuur zou je dan als een
toestand van chaos kunnen beschouwen. Die chaos loert. In ‘Het conservatisme in
Adorno afhouden’ is de stad in allerlei opzichten onderhevig aan verval. De straathoek
is aan het verpieteren (in het Engels staat er ‘festering’, dat meer ‘zweren’ en ‘etteren’
betekent, maar dat als hyperbool in het Nederlands wat mij betreft niet werkt), de
tags op muren geven de buurt een verloederd karakter. Ook de regels waarin
broodbakken als ambacht bedreigd wordt, duiden op verval.
In die stad, met behulp van google maps al snel te herkennen als Babstocks
woonplaats Toronto, duikt ook Adorno op. En daarmee valt een ander kenmerk van
Babstocks poëzie op, het intellectuele gehalte ervan. Meer dan in zijn eerste bundels
verwerkt Babstock filosofische teksten (of zijn lectuur van filosofen) in zijn poëzie.
De eigenzinnigheid waarmee hij de filosofie zijn gedichten inloodst draagt bij aan
de complexiteit van zijn werk. Als lezer houd ik daar erg van, als vertaler ben ik er
vaak door op de proef gesteld.
Dat geldt niet alleen voor de verwijzingen naar de filosofie van Adorno en George
Berkeley (in ‘Avalon, Helikopter’), maar ook voor de manier waarop hij
gebeurtenissen, ervaringen en producten van zijn arcadische (maar ook spartaanse)
achterland Newfoundland (uit te spreken als: Newfunlèèn, met de klemtoon op de
laatste lettergreep) verwerkt. Om de Newfoundlandse dimensie van een gedicht als
‘Avalon, Helikopter’ recht te doen, was het bijvoorbeeld nodig om de naam van die
specifieke cola te behouden. Anderzijds heb ik ‘bog bikes’ doorvertaald (moerasracer),
hoewel het hier volgens de dichter simpelweg gaat om quads, hier tamelijk zeldzame
vierwielers die je nog wel eens op een Zuid-Hollands strand ziet. Maar omdat de
dichter het woord ‘quad’ omzeilt, voelde ik me genoodzaakt een Nederlands alternatief
te vinden. Enfin, van dergelijke afwegingen treft de lezer in de komende pagina's
het resultaat.
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Ken Babstock
Gedichten uit Methodist hatchet
Vertaling: Jan-Willem Anker
Het conservatisme in Adorno afhouden
Op de verpieterende hoek van Boston en Queen
klampt het Tasty Chicken House heel mei door
aan zijn kerstglitter, en heeft niet lang in dit aards bedrijf.
Gedoogde muurschilderingen onder bubbellettertags
remmen de vaart der volkeren niet af. Een deur verder
Wattle en Daub, advocatenkantoor van Newfoundlanders
of een hobbyboetiek in thematisch rijmend kippenhok,
ruikt slapte, zwakt zijn pretenties enigszins af
met minikerstklok boven de zeurende scharnier.
Knoop je sjaal... comme ça. De Logopedist,
slechts een paar blokken verderop, verzoekt ons de achterdeur
te nemen. Uk, oek, echk, esj, iesj, ess. Softe dentalen
hoorbaar aspirant aan de voorzijde, hij beschrijft
de textuur van mijn toscaanse soep. Wadend in namen
komt hij terecht in de lediging die namen weigert.
Lager op Logan, bij Eastern, rolt het Westoncomplex
zijn broodwagens uit lang na de ochtendschemer. Rousseau
had iets over de brioche in zijn Bekentenissen een jaar
voor Marie Antoinettes aankomst in Frankrijk. Luxe
brood is nu een kiloknallende koeienvlaai van walnootzuurdesem
die woensdag al versteend is. Bij welke klasse horen wij?
Wanneer hielden we voor het laatst van muziek en niet van haar rol
als kalmeringsmiddel of haar causativiteit? Hij gaat los.
Leren riem, stukken ketting. De witte lucht een lichtbak
aangezien voor gaten tussen negatieven van de omgekeerde stad,
fietsslot, fietsslot, eerste bank in Regent Park,
de auratische eigenschappen van dit buisje lippenbalsem, en
klam, draderig boomhaar van de binnenste schors gepulkt,
Guy Ben-Ner zei vanuit zijn boomhut,
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‘in Wild Boy, bijvoorbeeld, spreekt mijn zoon echt
zijn eerste Engelse woord voor de camera uit. Hij wordt
voor het eerst geknipt en je ziet’ - ik zal nooit helemaal - ‘je ziet
dat hij er nauwelijks in slaagt zich aan te kleden
voor het eerst.’ Wat we verwarren met een populair lied
blaast zijn haar op bij een in het raam gemonteerde
airco-unit. Natte snaredrum in het patroniem,
stel voor dat je ziet wat daar is. Een schildpad - zachter vleeswaar
in versierd pantser - kan zijn versierde pantser zijn.
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Herfstbericht van de ezelopvang
Cargo heeft het haar
een beetje losgegooid en is opgehouden
Plinius de Oudere
het vrijwilligerswerk op te dringen.
's Zomers was het een en al Plinius de Oudere
Plinius de Oudere, Plinius
de - ze bleef alleen staan
voor wegdistels, ouwe havermout, of om
fladderige kooluiltjes naar
zichzelf terug te spiegelen
vanuit de natte riviersteen van haar goede oog. Odin,
zoals je al weet,
kwam afgelopen mei
ter wereld onder de conifeer, en is vriendjes
geworden met een kraai
die neerstrijkt tussen
zijn trompetlelie-oren, als grove taal die hij niet
zou mogen horen. Zijn moeder
Anu, het rijpaard met
de zachte hoeven uit Killaloe, is gezond en nooit
ver uit de buurt van Loki of Odin.
De omheining,
de ID-chips als nuttige cysten onder de huid
geschoven, de ploeg
een trompe-l'oeil en het vorenrijke
veld, de haverzak van de UNHCR en de strikte
bezoekuren. Deze dingen gedaan
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voor staatloze lastdieren,
muilezels en -paarden - gedaan uit liefde, in plaats
van claims op doel of recht worden gedaan dankzij
uw gulle steun. In uw namen. Veel plezier met de foto.
Heb een veilige winter
buiten de afrastering.
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Hunter Deary en ziekenhuisvleugel
Hunter Deary stoot kreten uit als perzikpitten;
droog, scrotaal gezoem dat een stuip aanstipt.
Als een heup loskomt, komt hij los
voor het ontbijt en ze plopt hem er weer in
met een kruk, steen, schone slang en hennepriem.
Vraag Hunter Deary waarvoor de microben
zijn. Vraag Hunter Deary waartoe de bibliotheek
dient. Vraag Hunter Deary welke ambtenaar haar
geboorterecht betwistte, haar tot laat buiten zijn, haar
nachtelijke uitzending op breedband.
De mannen in fluorescerende hesjes. Het gat in het
plastic. De dpm. De hechtingen. Lekker knus.
Lekker knus. De hechtingen. De delen per miljoen.
Ziekenhuisvleugel zingt tot zijn kinderen.
Kinderen van bloedlong.
Kinderen van gedonder.
Ziekenhuisvleugel zingt tot zijn kinderen.
Lekker knus. De hechtingen. De delen per miljoen.
Hunter Deary heeft op het taakvenster geklikt
leest er wat ze uit de gedachte hebben geknipt:
een topografische kaart van het gebied, een ader
donkert de draslanden, loopt noordwaarts door
een of andere gematigde zone. Hunter Deary liet gas
in een vogelnest achter, tassen onder een bypass1,
fenobarbital2 in het slik van de Don. Hunter
Deary bij tractie. Hunter Deary in Huntsville.

1
2

Bypass heeft hier de betekenis van ‘verkeersomleiding’.
Barbituraat, gebruikt als slaapmiddel.
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Ze telt de dagen af naar een hoorzitting, terend op
zwarte pompoen, op kaassliert, op
merg uit een alkenvleugel geslurpt. Eeuwen
in ijsbel. Kalverend. Het nepvermiljoen.
Kalverend. IJsbellen. Het nepvermiljoen.
Ziekenhuisvleugel zingt tot zijn kinderen.
Kinderen geslachtloos en gezuiverd geboren.
Gelode gameten in kikkerpoelen.
Ziekenhuisvleugel zingt tot zijn kinderen.
Kalverend. De tijden. Het nepvermiljoen.
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Hologram, aubade
Ochtend. Bijl of dissel? De stank komt van Stelco1.
De schaduw van een kraai schiet
de volle lengte van een valse acacia neer, daarna er meteen weer op.
De dauw al van de wortels afgebrand.
Hondenneus, of ontstekingsdopje
van een omgedraaide shuttle als
iets opgeslagen onder het gemaaide gazon.
Oorspronkelijke Dingist, weet je Texas nog?
Hazen die oliekranen mimen, zonder veel
effect, hoewel ze de aardtrillingen ondergingen.
Ik verzin het gewoon goedkope Cuervo2, vlo flitst in winkelpuikapellen, en
de tumorbobbelige achterbank van een Rambler met een verhaal.
Wat als het allemaal zou moeten werken
zoals het nu vorm is gegeven, geen
andere bindende eigenschap of kracht?
Tijdens de eerstvolgende staking gaan
wielladers er als draken vandoor
om hun tanden te stoken, ingekwartierd in de gemeentegroeve. Er is een provisiekast bij
de bandenschommel. Kraai weet dat je
weet dat hij weet dat jij weet.
Toen de toneelhaai stierf werd zijn tand
de eerste talisman toen ornament
toen forensisch interessant
in een tweedelige aflevering van Hoarders3.

1
2
3

Canadees staalbedrijf.
Merk tequila.
Amerikaanse real-life documentairereeks over mensen met verzamelwoede.
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Wereldbeeld van een afdankpaard, dumppaard
niet dat je hem ooit zag aankomen
maar je zag een Cassandra1 komen.
Halve kilometer van het Poolse mannenkoor
van kikkers bij een rioolbuis, hun gekwaak en geklonk
dragers van verwildering op aarde. De narrenpakken
van de nacht nu in de greppel opgetast. Wat
een prestatie, de gehavende softbal!
Sta in het bolwerk
van de sumak - wat, spook, voel je?

1

Profeet uit de Griekse mythologie.
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Nottawasaga1
Hemel een motief van sleutelbloem in helder ijs,
meivliegen maken maanwijzers van de stapstenen.
Een havik. Tweede havik. Ze waren daarboven
al eerder, zandpadden vastgenageld van graspluk tot pluk
gras, op de bestempelde duinhelling. Divots2
onder de moeraseik.
Meerpeil niet zo. Niet zoals
het testosteron van This American Life's vrouwelijke executive producer...
E. coli3 ingevoerd
op sla, lessen in bocce4, dennenkever.
De schietspellen gonzen in de Balm Beach
Arcade dus kijken we scheel, des te beter om te overtuigen in je rol
en later te snotteren boven The Guardian. Na het baden nogmaals toedienen.
Condenssporen of wolkenpatroon? We zijn late gasten, als winter.
Een week, cederhek tot de waterlijn. Volgende,
een passiespel van teenslippers. Husqvarna5. Een gespalkte arm.

1
2
3
4
5

Rivier in Ontario.
Golfterm, stukje losgeslagen graszode.
Een soort bacterie.
Balspel, vergelijkbaar met bowls.
Zweedse fabrikant van onder meer naaimachines, kettingzagen en wapens.
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Avalon1, helikopter
Ochtend ontwijd, de kwakzalverij van mist. Vocht condenseert
om zwevende zoutkorrels, het is wolk
als we het silhouet ontwaren
van een eend. Spuug, de lucht
raakt oververzadigd en spuugt terug. Meeuwen voorbij
de eerste sluier: clowntoeter met staaldraad
aan het stuur gesnoerd Heremietlijster op de hekpaal nabij, omkraalde
meniscus in de gebleekte injectienaald.
Elektroshock, stoffer, smet. Uitgelokte abluties van een kraai.
Als Berkeley2, naar we hopen, de inhoud ontvormd heeft, en ideeën
gelijk aan dingen zijn, is hier, op een porseleinen zwam
ontsproten aan elektriciteitskabels, de som van alle eerdere veronderstellingen
over essentie. Spons op begane grond,
mysterieuze massa, mossige ottomanes en ieders toevoeging
die wegscheert van eerste toevoegingen. Wilde roos,
tinnen putdeksel, paarse iris in de wirwar van de jeneverbes waar een kreek
tevoorschijn blubbert van boven op het kaapse maanlandschap.
Muis en uil. Banketbakkerstafel van zwarte schalie waaruit het potdeksel ploft.
Toets3 verloren pik waaruit een wesp druppelt.
Wie het ook was plunderde het knekelhuis bouwde
deze weidepaaldinges voor de antipodische katrol van de waslijn.

1
2
3

Verwijst naar het Canadese schiereiland Avalon dat deel uitmaakt van Newfoundland.
De filosoof George Berkeley, grondlegger van het spiritualistisch of subjectief idealisme,
volgens welke leer er geen object kan zijn zonder (waarnemend) subject.
Koosnaam voor Toetanchamon.
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Uitgebrand wrak. Hoe noemen ze dat hier?
Anti-lekbeker in de schuur
bij de kettingzaag en de verdonkeremaande roeispaan.
Terwijl hij daarbuiten het Bakelieten oppervlak breekt,
buigt een vinvis zich naar de eerste en enige
poort - twee futen van zijn zen-reuzenslalom. Op dag één
van de thuisvisserij, Michael, boven een bord
kabeljauw, ‘Het werkelijke is niet iets van de psyche,
het is psychisch’ terwijl de puptent smakt, anker ophaalt.
Avond is een scheut kinderen op hun moerasracers,
Cola van Big 81, de dew-linie2, Sikorskybouten3,
Purity-crackers4, Wikileaks en arctische mist.

1
2
3

4

Colamerk dat vooral in Newfoundland populair is.
Linie van radarstations in de koude oorlog, aangelegd met het doel een eventuele Sovjetaanval
af te slaan.
Sikorsky is een Amerikaans bedrijf dat helikopters bouwt. Dit is een verwijzing naar een
ongeluk in 2009 met een toestel van Sikorsky waarbij zeventien Canadese oliewerkers
stierven.
Purity is een koekjesfabrikant in Newfoundland.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

208

Voor wanneer we niet langer doodgaan
We hebben nu alles wat we niet willen en weten
niets van schaarste, hoewel het Victoriaanse station nog
te zien is vanaf hier. Zijn skelet vers gezandstraald
en het restantje ijzer dat die ramen dooradert
geeft ze een lomperig aanzien, als losgeschoffeld
slijk in de winter van een tijdperk ruim voor vage kalenderaanduidingen snel fadend
in filmoorlogen, spasmische deskundologen, en fragmenten
uit Lincolns toespraken. Latijnse U's lijken op V's,
we blijven ons maar afvragen of het ze niet ontbrak
aan een specifiek bijtelblad. Rotsduiven
sieren de gotische cake met kak. Geschoten
in zwartwit moeten we later kiezen uit kleurtonen en -contrasten, tijdens postproductie,
achter ons de zo puberige weemoed van inbeelden
dat we er niet meer zijn, heel arthouse-achtig zwijgzaam,
crises van eindigheid en een vrij dun laagje grime. De reut
van het zoals het was zal het altijd zijn, paft nog steeds. Vioolsleutels
van zwarte eekhoorns, intussen, gaan over in bas terwijl een wind
opsteekt in het afgelegen branchewerk. We willen er graag
om herinnerd worden dat we geen zooi
hebben achtergelaten. Zijn liedjes rommel? Is er een steeg
om nog in te zeiken? Versnellende hoofden schieten
in uitgelicht diorama voorbij, flipboekje toont
het ene hoofd. Onze eigen trein mindert vaart. In aparte
coupés nemen we onze plaatsen weer in, tellen
de kalkoengieren op, import uit Arkensas, met dreigblik
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op een congestie van klaverblad. In middengolf gonzende turbines
boven suikerbieten en berglama. Verschijning roept zichzelf uit
tot het oorspronkelijke mysterie. Noordelijk leven trekt noordwaarts.
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Kiki Coumans
Twee regels verwijderen: verwijderd
Liefhebbers van het werk van Hans Faverey (1933-1990) zijn een dankbaar publiek
voor nagelaten werk. Bij het verschijnen van Springvossen (2000), een keuze uit de
nagelaten gedichten door Favereys echtgenote Lela Zečković, tien jaar na zijn
overlijden, reageerden de critici verlekkerd; ‘De borsten luisterend gespitst’ heette
de bespreking van Piet Gerbrandy treffend (dichtregels van Faverey lenen zich
vanwege hun originaliteit goed voor titels).
In 2010, amper 17 jaar na verschijning van de door Marita Mathijsen bezorgde
Verzamelde gedichten (1993), verzorgde zij een nieuwe, nog kloekere (1003 pagina's
tellende) editie met Favereys complete werk, Gedichten 1962-1990, waarin ze 200
nagelaten gedichten toevoegde. Weer waren de recensenten verrast over al dat moois
dat er uit de la van Faverey tevoorschijn was getoverd.
Met ‘nagelaten’ gedichten bedoelt Mathijsen voltooide gedichten. Maar hoe weet je
of een gedicht ‘voltooid’ is als de dichter ervoor heeft gekozen deze gedichten nooit
in druk te laten verschijnen? En had de dichter daar gelijk in, of heeft Mathijsen
gelijk dat ze deze gedichten tóch de openbaarheid heeft laten zien, in de vorm van
een nieuw verzameld werk?

‘Verbruikt’
Er zijn verschillende redenen te geven waarom dit geen goede beslissing is geweest.
Ten eerste gaat het vrijwel zeker in tegen de wil van de dichter. Ook Mathijsen weet
dat eigenlijk wel. Ze zegt in haar nawoord dat ze zich niet heeft laten leiden door
‘esthetische of ethische criteria’. Met de ‘ethische criteria’ doelt ze
hoogstwaarschijnlijk op het feit dat ze tegen de wil van Faverey ingaat door teksten
uit te geven die hij niet voor publicatie had bestemd. In een interview reageert ze
heel uitgesproken op de vraag of deze uitgave niet tegen de wil van de dichter ingaat:
‘Daar heb ik geen enkele moeite mee. Na de dood van de schrijver telt zijn wil op
dat gebied niet meer.’
In de editiewetenschap geldt dat alles wat een schrijver niet heeft vernietigd, na zijn
dood mag worden uitgegeven, zo staat te lezen in het handboek editiewetenschap
dat Mathijsen heeft geschreven. Niet-vernietigen wordt dus opgevat als impliciete
toestemming voor publicatie - wat nogal een royale opvatting van ‘toestemming’ is.
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Er ligt dus een zware verantwoordelijkheid bij de editeur, die uiteindelijk het beeld
bepaalt van een oeuvre na de dood van een schrijver.

Kafka
Er zijn situaties denkbaar waarin het terecht is de wil van een kunstenaar te negeren.
Als er een groter belang is. Als een schrijver in een vlaag van waanzin een
ongepubliceerd meesterwerk wil verbranden, houd je hem tegen. Het beroemde
voorbeeld van Franz Kafka dringt zich op, van wie een paar belangrijke romans
buiten zijn wil om werden uitgegeven (overigens zijn er ook stemmen die zeggen
dat hij donders goed wist dat als hij zijn werk bij Max Brod in bewaring gaf, het
waarschijnlijk toch wel onder de drukpers zou belanden; als hij dit werkelijk niet
wilde, waarom had hij de manuscripten dan niet vernietigd?).
Een wezenlijk verschil tussen het geval van Kafka en dat van Faverey is echter dat
er bij Kafka geen rationele grondslag was voor het niet willen uitbrengen van dit
werk, en bij Faverey juist wél. Met andere woorden: Kafka's beslissing was irrationeel
en schadelijk voor de literatuur, terwijl Favereys beslisvaardigheid omtrent het al
dan niet af zijn van gedichten, respect afdwingt. Faverey stond bekend om zijn
zorgvuldige selectieprocedure, hij was uiterst kritisch en woog zeer grondig af of
gedichten het ‘hielden’ of niet. Als hij zijn keuze had gemaakt, liet hij het werk nog
een paar maanden liggen voordat het naar de uitgever ging. Er zullen niet veel
schrijvers zijn die zijn discipline en strengheid kunnen evenaren.
In een interview met Jan Brokken zegt hij op de vraag: ‘Weet je wanneer een gedicht
af is?’: ‘Na verloop van tijd weet ik dat precies. Het duurt heel lang voor ik mijn fiat
aan een gedicht geef. Ik trap er tijdenlang op alle mogelijke manieren tegenaan.
Vroeger las ik ze hardop voor met rare stemmetjes, Donald Duckstemmetjes, met
allerlei accenten. [...] Zo'n vers moet een dergelijke aanslag kunnen overleven wil
ik het goed vinden.’
Zelfs na publicatie bleef hij zijn werk keuren, als een soort literaire APK. Een paar
keer per jaar las hij zijn hele oeuvre door om te kijken of hij het nog goed vond: ‘Ik
zuig me vol met mijn eigen werk. [...] En over het algemeen ben ik heel tevreden en
trots. [...] Maar ik kijk ook waar het fout gaat. Waar het een beetje kinderachtig of
geforceerd wordt.’
Als Faverey een gedicht had afgerond dat hij niet voor publicatie geschikt achtte,
schreef hij in de kantlijn: ‘verbruikt’, een term die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat: het bruikbare is eruit gehaald, verder kan ik er niets meer mee. Toch heeft
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Mathijsen ook dit soort ‘erbruikte’ gedichten opgenomen. Je kunt je zelfs afvragen
of gedichten die zinswendingen bevatten die uiteindelijk in gepubliceerde gedichten
zijn beland, niet sowieso moeten worden beschouwd als ‘verbruikt’. Faverey zal toch
immers niet van plan zijn geweest deze gedichten te publiceren? Als Jan Brokken
hem in 1980 vraagt: ‘Spijt het je dat je gedichten waar je hard op hebt gewerkt, moet
weggooien?’ antwoordt Faverey: ‘Ze hebben hun functie gehad. Sommige regels en
oplossingen hebben me verder geholpen. De oude zijn door de nieuwe opgevreten.
Ik beschouw ze als oefeningen.’

Esthetische criteria
Was hij dan misschien té streng? Ik denk van niet. Hoe gretig ik ook was naar nieuwe
Faverey-zinnen, lezend in de 200 gedichten die Mathijsen heeft toegevoegd overviel
me regelmatig het gevoel: dit is een aangelengde Faverey, hier zit hij niet aan de top
van zijn kunnen, ik kan me voorstellen dat hij dit niet wilde publiceren.
Als ik Springvossen uit 2000 herlees, ben ik overigens wél gegrepen, heb ik het
gevoel weer ‘thuis’ te zijn, in een door Faverey gebouwd huis. Zečkovićs bundel
geeft me wel het gevoel dat ik een echte Faverey-bundel lees. Een derde van de
gedichten die daarin staan, zijn niet in de bundel van Mathijsen terechtgekomen, en
dat zijn niet zelden juist sterke en mooie gedichten. Dat geeft naar mijn idee aan dat
de keuze van Mathijsen toch wat onbetrouwbaar is, of dat ze niet het juiste criterium
heeft gebruikt. Het verschil tussen Springvossen en Gedichten 1962-1990 is dat Lela
Zečković voor Springvossen uit de vele honderden door Faverey afgekeurde gedichten
een zorgvuldige selectie heeft gemaakt op grond van esthetische criteria. Als je het
‘slechtste’ werk van Faverey afroomt, heb je nog altijd creme de la creme.
Mathijsen vindt hoogstwaarschijnlijk zelf ook dat een aanzienlijk deel van de door
haar gekozen gedichten niet perse de moeite waard is, want ze schrijft immers dat
ze niet alleen geen ethische, maar ook geen esthetische criteria heeft gehanteerd bij
het samenstellen. Kortom: ze heeft de gedichten niet gekozen op kwaliteit. Je kunt
je afvragen wat er dan eigenlijk nog voor valide criterium overblijft.

Varianten
Maar degenen die geïnteresseerd zijn in ongepubliceerd werk van Faverey dan? Voor
wetenschappers die de ontstaansgeschiedenis van zijn gedichten willen onderzoeken
zijn de verschillende versies voorafgaand aan de definitieve versie uitermate
interessant materiaal. Dat is zeker het geval bij een ‘schuiver’ als Faverey, die
gedichten niet zozeer beschouwde als een weerslag van een ervaring, maar als
constructies, montages van taal.
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Het zou veel zinvoller zijn geweest als het nagelaten werk in een aparte editie was
verschenen waarvan de status volstrekt duidelijk zou zijn, zoals dat ook is gebeurd
met de vele onvoltooide gedichten van J.H. Leopold. In zo'n boek zou ruimte zijn
voor verschillende varianten. In Mathijsens selectie wordt ons wel een blik in de la
van Faverey gegund, maar we krijgen alleen de bovenkant van sommige stapeltjes
te zien (namelijk het gedicht dat volgens Mathijsen het verst voltooid is, dat is waar
zij haar zoektocht op gericht heeft). In het nawoord geeft ze zelf toe dat het ‘volstrekt
niet ondenkbaar [is] dat een andere editeur tot een andere selectie was gekomen’.
Dit besef van relativiteit siert haar.
Ik zou zeggen: als je dan toch in de laden zit, laat ons dan ook álle stadia van dat
werk in wording zien, dan kunnen wetenschappers en andere nieuwsgierigen versies
vergelijken en de ontstaansgeschiedenis reconstrueren. En laat dat jeugdwerk, dat
zo door Gorter en Van Ostaijen beïnvloed schijnt te zijn, dan ook zien. Maar wel in
een apart boek, duidelijk gescheiden van het werk van zijn eigen keuze.
Een laatste kanttekening bij deze uitgave is de vage datering van de gedichten. ‘Ik
heb besloten de gedichten in chronologische volgorde te presenteren’, schrijft
Mathijsen. Dat is een te sterke claim. De gedichten zijn ingedeeld in drie perioden:
van 1962-1969 (56 gedichten), 1970-1977 (140 gedichten, haast driekwart van het
geheel) en 1978-1989 (een luttele 19 gedichten). Van zes gedichten kan ze het exacte
jaartal noemen. Al lezende is de kans dus heel groot dat het ene gedicht jaren later
is geschreven dan het gedicht dat erop volgt. De datering is dermate grof, dat de
aanduiding ‘chronologisch’ niet veel meer zegt.

Nazeurende kristalfamilies
Nu de gedichten zelf, de zinnen en woorden van Faverey die eigenlijk niet voor onze
ogen waren bestemd. Hoewel ik bij een kleine meerderheid van de gedichten het
gevoel had een ‘aangelengde’ Faverey te lezen, stuitte ik ook op pareltjes. Soms was
dat een woord dat me trof (bijvoorbeeld ‘cijferbloesems’), een andere keer een typisch
Favereyaanse versregel die me verraste (‘Ik, die mij in vrijwel alles heb vergist /
daarin het waard was zich te moeten vergissen’), een schitterende strofe (‘Omdat het
veulen geduldig en voorzichtig / uit het paard valt en kan staan,’), en soms ook een
heel gedicht, want zéker, er zitten prachtige tussen. Zoals bijvoorbeeld dit gedicht:
Op een dag was het nacht.
Ik leek juist op het punt
mijn eerste vis te gaan vangen. Ineens
valt alles tegen.
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Tot onthaken kwam
ik niet meer.
Ik keer huiswaarts,
neuriënd in mijn slaap,
om het duister te aanbidden, met bonzend hart.

Vaak bekroop me het gevoel: waar ken ik dit toch van? Heb ik dit niet al eens ergens
gelezen? Eind jaren negentig schreef ik een afstudeerscriptie over de taalmanoeuvres
van Faverey, en toen ben ik een jaar lang ondergedompeld geweest in zijn werk. Na
wat zoeken en bladeren werd duidelijk dat een aantal regels die me frappeerden, in
definitieve gedichten waren beland. Zodoende kunnen we in de nagelaten gedichten
een aantal oude bekenden begroeten: een ‘Ferne Geliebte’, een gordiaans dorp,
‘nazeurende kristalfamilies’ - net als in de gepubliceerde versie in de buurt van de
‘pelikaan op het noorden’ - ‘foutenuitbarstingen’ en ‘avondvullende glassoorten’.
We zien lemmingen in de nabijheid van de zee, zoals in het slot van het onvergetelijke
gedicht ‘Een paraplu aan zee:’, dat Faverey voor Remco Campert schreef: ‘het gekke
woord lemming; / mijn lichaam aan zee.’
Andere gedenkwaardige woorden of zinswendingen zijn niet in uiteindelijke gedichten
beland, zoals een typisch Favereyaanse wending als ‘dingbaarder wordt het nooit’,
‘tot de avond viel / van zacht jong leer’, of de onnadrukkelijk-mooie beginzin: ‘Dan
liever een meikever’.

Helder als een splinter berkehout
Het is interessant om te kijken hoe enkele van die ‘dubbele’ passages in een
gepubliceerd gedicht hun definitieve plaats hebben gekregen. De bundel Springvossen
opent bijvoorbeeld met de regels:
Zo eenvoudig als een waterdruppel,
zo helder als een splinter berkehout,

Dit had ik niet willen missen! denk je dan. Dat geldt overigens voor het hele gedicht,
dat zonder meer prachtig is. De evocatie van de splinter hout en de waterdruppel, en
hun subtiele verbinding via het woord ‘helder’ is ongeëvenaard. Maar wat blijkt: we
hadden deze splinter en waterdruppel ook niet hoeven missen, want ze zijn ook in
het gedrukte werk beland, namelijk zo:
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Desondanks: helder
als een splinter berkehout,
eenvoudig als een vallende
waterdruppel [...]

Opvallend is dat het feitelijk overbodige woord ‘zo’ beide keren is weggelaten. De
volgorde is veranderd: aanvankelijk ging die van ‘gewoon’ (de eenvoud van een
waterdruppel) naar ‘opmerkelijk’: de helderheid van een splinter berkenhout. In de
latere versie is dit crescendo veranderd in een decrescendo (dus de omgekeerde
volgorde). De toevoeging van ‘desondanks’ voegt spanning en zeggingskracht toe
aan de zin doordat deze verwijst naar iets voorgaands dat zich in paginawit hult.
Maar misschien het opvallendst is de toegenomen betekenisvolheid van de plaatsing
op de pagina. De afbreking na ‘helder’ geeft suspense aan de zin, die toch al
raadselachtig is door het ‘desondanks’, dat iets voorgaands suggereert waarnaar we
slechts kunnen gissen. Vervolgens is er nog een sterk enjambement: door het wit
tussen ‘vallende’ en ‘waterdruppel’ wordt de tijd van het vallen als het ware
uitgebeeld.
Ik ga er bij dit fragment van uit dat het nagelaten gedicht voorafgaat aan de
gepubliceerde versie. Mathijsens datering is wat dat betreft eigenaardig. Dit gedicht
verscheen in december 1962 in Podium, maar het nagelaten gedicht dateert ze in de
periode 1970-1977. Het lijkt me toch onwaarschijnlijk dat Faverey een gedicht met
de elementen water en berkenhout publiceert, en deze elementen vervolgens jaren
later in een licht gewijzigde vorm herneemt.

‘Ooit zo geschonden?’
Een ander kluitje taalwendingen dat uiteindelijk is overgenomen, is te vinden in het
gedicht met een beginzin die Faverey-liefhebbers ongetwijfeld doet denken aan een
heel sterke slotzin:
Ooit zo geschonden? Ooit zo.
Allen staan zij op de oever,
kijkend naar het bloedeigen
vogeltje: tegenstrevend nog,
en toch al in de omkering.
Rook kan overal uit komen.
Steek maar aan: er komt rook
uit. Toch, als er geen speld
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in de zaal is, hoor je ook
niets van het vallen
[...]

Een aantal onderdelen uit dit (halve) gedicht is in drie verschillende gedichten uit de
reeks ‘Lichtval’ terechtgekomen. ‘Ooit zo geschonden?’ is de volgende eindzin
geworden in een gedicht dat ik in zijn geheel citeer om te laten zien hoe de taal zijn
werk doet aan het einde van het gedicht:
Rotslandschap met scheepstakelage.
Wat moet de plaatsing hier
van een windmolen. Scheepstakelage zonder schip.
Speerdrager met speer.
Twee regels verwijderen:
verwijderd. Ik kan de
scheepswrakken ruiken.
Vijf woorden schappen:
geschrapt. Ooit
zo geschonden?
Ja, antwoordde ik.
Ooit zo geschonden.

Ook in dit gedicht is duidelijk te zien hoe de zeggingskracht is toegenomen door de
typografische ingrepen. De zin ‘Ooit zo geschonden? Ooit zo’ uit de nagelaten versie
is een bijzonder, spannend begin van een gedicht. Maar hij evenaart niet de
geladenheid van de slotstrofe van het uiteindelijke gedicht. De zin is plots
veelzeggender, de betekenis wordt pregnanter en heeft meer emotionele lading. Hier
wordt de geschondenheid voelbaar, doordat het vólgt op iets, doordat het als het ware
een ‘voorgeschiedenis’ heeft gekregen.
‘Rook kan overal uit komen.’ is daarentegen een wat neutraler lot beschoren: het is
beland in de laatste strofe van een gedicht dat als volgt eindigt:
[...]
verdwijn uit je herinnering.
Rook kan overal uit komen.
Zo goddelijk was deze
wespesteek ook weer niet.
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Het bloedeigen vogeltje
Ook de zinswending ‘Allen staan zij op de oever, kijkend naar het bloedeigen vogeltje’
heeft een bijzondere plek gekregen. Ze is terechtgekomen in een van de mooiste
gedichten van Faverey, dat ik eveneens integraal citeer:
Eerst als iemand op de foto
levensgroot zijn dood staat op te wachten,
wordt hij herkend.
Allen staan zij op de oever,
kijkend naar het eigen vogeltje; lacherig: allen.
Niemand herkent zich op deze foto.
Wat heet plotseling in een spiegel?
Spiegels herkennen nooit iemand.
Wat heet plotseling op een foto?
Als ik straks een hand zie
voor ogen, help ik mij hopen
dat het een eigen hand is,
of dat het een hand is
die bij mij wil horen.

Het ‘bloedeigen’ vogeltje vond de dichter waarschijnlijk ‘too much’, en is afgezwakt
tot ‘eigen vogeltje’ waar ‘lacherig: allen’ aan is toegevoegd. De gebruikte
zinswendingen zijn op een zeer betekenisvolle manier ingebed in een sterk
samenhangend gedicht.
In de paar voorbeelden die ik hier heb gegeven is te zien dat de wendingen hebben
gewonnen aan zeggingskracht, door de versterkte typografische werking, door de
veelzeggende inbedding in een coherent geheel, of misschien door een combinatie
van beide. Of dat voor alle fragmenten geldt is niet te zeggen. Juist daarvoor zou een
wetenschappelijke editie een schat aan interessant materiaal kunnen bieden.
Het werk van een grote favoriet van Faverey, de oud-Griekse dichteres Sappho, deed
hem inzien dat scherven ook gehelen kunnen zijn, dat fragmenten op zichzelf kunnen
staan én verplaatst kunnen worden. Ze kunnen in een ander geheel ingelijfd worden
en daar zelfs beter op hun plek zijn. Faverey schoof veel en schrapte veel. Hij
monteerde onderdelen van het ene gedicht in het andere en keek of het werkte. Zoals
hij het zelf noemt: hij ‘repareert’, hij ‘monteert’, ‘timmert de zaak vast’, ‘brengt
scharnieren aan’. Hij keek wat er gebeurde als je ‘de taal op je af laat komen en
misschien in een hoek drijft’.
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Het achterhalen van de laatste versie van een gedicht maakt dat gedicht nog niet tot
een voltooide of volwaardige tekst. Iemand die de volwaardige gedichten eruit kan
pikken, zou de literatuur en de liefhebbers van Hans Faverey pas echt een dienst
bewijzen.
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publicaties: Er staat een stad op (poëzie, 2007), Fantastisch (columns voor NRC
Handelsblad, 2010) en Jaja de oerknal (poëzie, 2013).
Walter Benjamin (1892-1940). Duits cultuurfilosoof. In Nederlandse vertaling
verschenen onder meer Over kinderen, jeugd en opvoeding (1977), Stadsgezichten
(1990), Kleine filosofie van het flaneren (1992), Eenrichtingstraat (1994), Maar een
storm waait uit het paradijs (1996), Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid en andere essays (1985/2008).
Erik Bindervoet (1962) & Robbert-Jan Henkes (1962), vertalersduo. Vertaalden
Tarkovski, Mariëngof, Joyce, De Quincey, Stanshall en Shakespeare en liedteksten
van Bob Dylan en The Beatles.
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Anneke Brassinga (1948), auteur en vertaler. Vertaalde onder meer Nabokov,
Melville, Diderot, Rousseau, Oscar Wilde en George Orwell. Recente publicaties:
Bloeiend puin (essays en proza, 2008), Ontij (poëzie, 2010). Stipendiaat van het
Berliner Künstlerprogramm (DAAD) in 2014.
Kiki Coumans (1971), vertaler en recensent. Redacteur Awater. Vertaalde poëzie
van Yves Bonnefoy, Nathalie Quintane en Christophe Tarkos en proza van Colette,
Michel Houellebecq, Philippe Sollers en Jules Verne.
Annelie David (1959), ex-danser/choreograaf, won in 2004 de Dunya-prijs met een
Duits gedicht. Publiceerde onlangs haar eerste Nederlandse gedichten in ExtaZe.
Ulrike Draesner (1962), auteur en criticus. Recente publikaties: Zauber im Zoo
(lezingen, 2007), Schöne Frauen lesen (essays, 2007), berühte orte (poëzie, 2008),
Vorliebe (roman, 2010).
Elke Erb (1938), schrijver en vertaler. Recente poëziepublicaties: Gänsesommer
(2005), Freunde hin, Freunde her (2005), Sonanz. 5-Minuten-Notate (2008), Meins
(2010).
Hélène Gelèns (1967), dichter. Publicaties: niet beginnen bij het hoofd (2006), zet
af en zweef (2010). Binnenkort: applaus vanuit het donker.
Peter Gizzi (1959), dichter en redacteur. Recente publicaties: The Outernationale
(2007) en Treshold Songs (2011).
Iannis Goerlandt (1980), vertaler Duits en Engels. Doctor-assistent
literatuurwetenschap KU Leuven, redactiesecretaris nY. Publicaties: David Foster
Wallace, De bleke koning (2013, i.s.m. Daniël Rovers). Binnenkort: Sheila Heti's
How Should a Person Be?
Guido Graf (1966), literatuurwetenschapper en journalist. Medewerker van WDR3
en de universiteit van Hildesheim. Publiceerde over ‘sound-poetik’, hedendaagse
Duitse poëzie en A.F.Th. Bezorgde de brieven van Arno Schmidt.
Dieter M. Gräf (1960), dichter. Recente publicaties: Westrand (2002), Buch VIER
(2008).
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Johann Peter Hebel (1760-1826), dichter, leraar, geestelijke. Publicaties:
Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten (1803),
Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes (1811), Biblische Geschichten. Für die
Jugend bearbeitet (1824). Postuum verscheen Briefe (1957).
Ria van Hengel (1939), vertaler. Ze vertaalde modern werk van Elfriede Jelinek,
Herta Müller, W.G. Sebald en Martin Walser en klassieke literatuur van Grimm,
Goethe, Heinrich von Kleist en Novalis.
Norbert Hummelt (1962), dichter. Recente publicaties: Stille Quellen (2004),
Totentanz (2007), Pans Stunde (2011).
Lucas Hüsgen (1960), auteur en vertaler. Vertaalde werk van Brigitte Kronauer, Ku
Sang, Thomas Stangl, Peter Waterhouse en Yi Won. Recente publicaties: Vederbeds
Lumière (poëzie, 2009), Nazi te Venlo (essays, 2011) en De windbel (roman, 2012).
Maarten Janssen (1960), beeldend kunstenaar. Recente exposities: Nationalmuseum
(Berlijn, 2012), Re: Rotterdam (2013), Autocenter (Berlijn, 2013).
Esther Kinsky (1956), auteur en vertaler. Publicaties: Sommerfrische (roman, 2009),
Die ungerührte Schrift des Jahrs (poëzie, 2010), Banatsko (roman, 2010), Aufbruch
nach Patagonien (poëzie, 2012), Fremdsprechen (essay, 2013).
Matthias Kniep (1971), literatuurwetenschapper. Medewerker Literaturwerkstatt
Berlin. Coördineerde Das große Berlin-Gedicht (2011) en publiceerde in Fuge.
Nana Kreft (1976), beeldend kunstenaar. Recente exposities: Verzameld land (Jansen
& Kooi, 2009), Multiplex (weisser elefant, Berlijn 2012), So sieht es aus (met Ruth
Verraes, Axel Obiger, Berlijn 2012).
Wiel Kusters (1947), dichter en essayist. Hoogleraar Universiteit Maastricht Cultuuren Maatschappijwetenschappen. Recente publicaties: Zielverstand (poëzie 2007),
Bewaarmachinist (poëzie, 2010) en In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in
Limburg (non-fictie, 2012)
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Erik Lindner (1968), dichter en criticus. Recente publicatie: Terrein (poëzie, 2010).
Binnenkort: Naar Whitebridge (roman). Stipendiaat van het Berliner
Künstlerprogramm (DAAD) in 2012.
Michèle Métail (1950), dichter en klankdichter. Germanist en sinologe. Recente
publicaties: Poète en kit, Matchboox (2010), Anatomie de la littérature en vingt-six
planches rehaussées de couleurs & Fichier Casanova. Anatomie du libertinage
(2010), Le vol des oies sauvages. Poèmes chinois à lecture retournée (2011).
Stipendiaat van het Berliner Künstlerprogramm (DAAD) in 2000.
Herta Müller (1953), auteur. Studeerde Duitse en Roemeense taal- en letterkunde.
Recente Nederlandse vertalingen door Ria van Hengel: Ademschommel (2009), De
koning buigt, de koning moordt (2010), Lage streken (2012). Het opgenomen verhaal
komt uit de essaybundel Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel (2011).
Ton Naaijkens (1953), vertaler en essayist. Hoogleraar Universiteit Utrecht Duitse
literatuur en vertalen. Redacteur Armada en Filter. Vertaalde werk van Robert Musil
en Paul Celan. Binnenkort verschijnt Ernst Meister, Alle schepen kenteren.
Oskar Pastior (1927-2006), auteur en vertaler. Lid van Oulipo. Publiceerde tientallen
titels, zijn werk verscheen in een vierdelige Werkausgabe (2003-2008). In het
Nederlands verscheen Een Nederlandse titel (1985) en, samen met Wiel Kusters,
Twee tot de derde / Zwei zur Dritten (1987).
Marion Poschmann (1969), dichter en schrijver. Publicaties: Baden bei Gewitter
(roman, 2002), Verschlossene Kammern (poëzie, 2002), Grund zu Schafen (poëzie,
2004), Schwarzweißroman (2005) Hundenovelle (2008), Geistersehen (poëzie, 2010).
Ard Posthuma (1942), vertaler. Vertaalde Hettinga, Kouwenaar, Nolens, Nooteboom
en Nijhoff naar het Duits. Recente vertalingen: Ingo Schulze, Adam en Evelyne (2009)
en Sinaasappels en engelen (2011), Ruth Maier, Het leven kon zo mooi zijn /
Dagboeken van een Joods meisje (2010), Richard David Precht, Waarom we zo graag
goed willen zijn (2013).
Tilman Rammstedt (1975), schrijver en muzikant. Recente publicaties: Wir bleiben
in der Nähe (roman, 2005), Der Kaiser von China (roman, 2008) en Die Abenteuer
meines ehemaligen Bankberaters (roman, 2012).
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Dana Ranga (1964), filmmaker en schrijver. Publicaties: Stop (poëzie, 2005),
Wasserbuch (poëzie, 2011).
Monika Rinck (1969), dichter en essayist. Publicaties: Verzückte Distanzen (2004),
zum fernbleiben der umarmung (2007), Helle Verwirrung / Rincks Ding- und
Tierleben (2009), Honigprotokolle (2012).
Lutz Seiler (1963), schrijver. De opgenomen gedichten zijn uit Vierzig Kilometer
Nacht (2003) en im felderlatein (2010). Publiceert proza (Turksib, 2008, en Die
Zeitwaage, 2009) en essays (Sonntags dachte ich an Gott, 2004).
Erik de Smedt (1953), vertaler en criticus. Recente publicaties: Ann Cotten, Alle
zwanen heten Reinhard en andere gedichten (2011), Spiel auf Leben und Tod. Die
Auferstehung des Konrad Bayer (2012).
Ulf Stolterfoht (1963), dichter en vertaler. Recente publicaties: holzrauch über
heslach (2007), fachsprachen XXVIII-XXXVI (2009), handapparat heslach: Quellen,
Dokumente und Materialien (2011).
Ruth Verraes (1980), beeldend kunstenaar. Recente exposities: So it must be a stone
(Ellen de Bruijne Projects, 2011), Sketch of the landscape (Kunsthuis Syb, 2012),
So sieht es aus (met Nana Kreft, Axel Obiger, Berlijn 2013).
Uljana Wolf (1979), dichter en vertaler. Vertaalde werk van Matthea Harvey,
Christian Hawkey en Eugene Ostashevsky. Publicaties: kochanie ich habe brot
gekauft (2005), falsche freunde (2009) en Box Office (2009).
Miek Zwamborn (1973), schrijver, beeldend kunstenaar en vertaler. Publicaties:
Oploper (proza, 2000), Vallend hout (proza, 2004) en Het krieken van sepia
(gedichten, 2008). Binnenkort: Arno Camenisch, Sez Ner-trilogie.
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Maken en breken
Terras #05
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Ruth Verraes
Voorwoord in brokken
1
Een sleutel voor de voorraadkast, een sleutel om te telefoneren, een sleutel om een
bezoeker bij je naar binnen te laten, een sleutel om de woonwijk te betreden. Ik
woonde een jaar in Lima, de lelijkste stad ter wereld. Ik was zeventien en een geboren
optimist die in alles een uitdaging zag. Ik miste dat jaar veel sleutels. Pas na maanden
van koud baden, werd me verteld dat je om warm water moest vragen. Daar was een
sleutel voor.
Als we overal een sleutel voor hadden, werd er heel wat minder gebroken. Niet
zelden leer ik een woord voor een situatie die ik in brokstukken met een ander
probeerde te communiceren. Een woord fungeert dan als sleutel. Eens in taal gevangen
is die situatie niet meer los van het woord ervoor te ervaren. Het woord is in dat
opzicht eerder een kluis. Teveel woorden maken literatuur en kunst ogenschijnlijk
overbodig. Wordt de werkelijkheid zoals we die ervaren door taal gemaakt? Of juist
gebroken? Maken en breken is het thema van dit zesde papieren nummer van Terras.
Een thema dat in dit nummer van veel kanten wordt belicht. Met dit voorwoord wil
ik de lezer graag enkele sleutels meegeven, een mogelijke lezing van dit thema dat
in de diverse bijdragen breed wordt uitgezet.

2.
Hoe documenteer je een jaar, vroeg ik me in Peru af. Ik had een analoge camera en
weinig geld, elke foto was kostbaar. Ik drukte zelden op de knop. Als ik al drukte,
dan met tegenzin. Elk perspectief werd eerst uitvoerig bekeken. Ondertussen gingen
de meest kostbare momenten verloren. Wat een beeld is en hoe het zich tot de
werkelijkheid verhoudt, is me gaan fascineren. Dit nummer is rijk aan beelden. Als
afdruk op papier. Of als verbeelding. Het beeld is ook onderwerp. ‘De betekenis van
een beeld is wat er niet op te zien is en wij dus met onze verbeeldingskracht en
verstand invullen. De buitenwereld is vol, gevuld met tijd en ruimte, het beeld
daarentegen is leeg, plat, op dat ene punt na dat de verbeelding op gang brengt...’
Arjen Mulder schreef dit als reactie op 53 Bril van Dick Raaijmakers. Geen maken
en breken zonder naar deze componist, schrijver, kunstenaar, theatermaker te
verwijzen. Terras wijdde er op de website www.tijdschriftterras.nl het project De
kunst van het machinelezen aan, rond het gelijknamige beeldessay van Raaijmakers
uit Raster#06 (1978).
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Maken en breken is de titel van een vraaggesprek van Johanneke van Slooten met
Dick Raaijmakers uit Notes. Dit nummer besteedt direct en indirect aandacht aan
deze bijzondere Rasterauteur. Dit jaar overleed Dick Raaijmakers. Niet zonder een
indrukwekkend oeuvre na te laten. Op de website van Terras komen Raaijmakers
en zijn werk uitgebreid aan bod.

3
In het werk van de schrijver en kunstenaar resoneert een wereld die voor de lezer en
kijker vaak verborgen blijft. Het werk en de achtergrond van het werk, het gedicht
en de aanleiding van het gedicht, de roman en het idee voor de roman. Niets is
eenduidig. Niet het medium waar je mee werkt, de eindeloze reeks van betekenissen
die in gang wordt gezet en de vele associaties en verwijzingen. De werktekeningen
van Siet Zuyderland waarvan er drie in dit nummer zijn opgenomen, zijn schetsen
vol codes. Ideeën en materiaal voor kleurrijke schilderijen die hij in zijn atelier
vervaardigde. In zijn ‘poging tot inventarisatie’ in dit nummer kom je als lezer dicht
op de huid van de maker. ‘Misschien door het groot aantal afwijzingen... ben ik het
dichtst bij het moment geweest om een definitieve streep onder mijn werk te zetten,’
schrijft Zuyderland. ‘10 tekeningen, inkt, penseel op A4 waarvan de helft nog kan
worden weggegooid.’ Ook Richtje Reinsma getuigt hoezeer maken en breken met
elkaar verweven zijn. In navolging van de dagboeknotities van Siet Zuyderland uit
Raster#22, geeft ze de lezer een inkijk in het werkproces. ‘Ik lig ver achter op schema,
zelfs al heb ik geen schema, enkel een deadline.’

4
Na tien jaar zou ik me bijna elke dag uit het jaar in Peru nog herinneren, ook al waren
ze gevuld met trivialiteiten. Misschien juist vanwege de trivialiteiten. Dat er met één
hand werd gegeten bijvoorbeeld, met een lepel bij voorkeur en het hoofd dicht bij
het bord. Het is goed mogelijk dat ik zo ver moest reizen om zelf het mes bij de
maaltijd te laten liggen. De taal die ik als tiener had leren spreken, botste in vele
opzichten met de taal die men in Peru sprak. Maar het jaar heeft ook een machinerie
in werking gezet die me drijft. Waar de inspiratie vandaan komt, valt niet zelden tot
een concreet voorval te herleiden. In De literaire engel van Eduardo Halfon gaat de
gelijknamige hoordpersoon terug naar een beslissend moment in het leven van grote
schrijvers. Het boek wordt geschreven terwijl je het leest en is pas af als je het uit
hebt, schrijft Lisa Thunnissen in haar inleiding. Het is niet de enige bijdrage uit dit
nummer waar schrijvers ‘maken’ dankzij het werk van anderen. Of ermee breken:
K. Michel heeft een gedicht van Gorter haast letterlijk gebroken.
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5
Iets maken gaat vaak niet zonder kleerscheuren. De waarde van wat gemaakt wordt,
heeft bij een kunstenaar of schrijver niet te maken met geld. Maken en breken zijn
actieve begrippen, roepen op iets te ondernemen. Of de breuk het gevolg is van het
maken of het maken een gevolg is van het breken is niet eenduidig. Een puzzelend
kind heeft de puzzel ook eerst gebroken.
Mijn jongen, dat gebeurt, wat dacht je dán?
't Begint zo jong en nieuw, maar alles kruipt
naar 't oud-zijn toe, aan alles komt een eind,
en niets staat stil.

Een vader spreekt in dit fragment uit ‘die Vergänglichkeit’ van Hebel zijn zoon
genadeloos toe. De ouder-kindrelatie staat in veel bijdragen centraal. Het kind spreekt
in het gedicht ‘Vallen en maken en breken’ van Wim Brands de vader toe, dochter
spreekt bij Bergsvåg de vader toe, moeders getuigen in het korte proza van Sanneke
van Hassel van hun kraamtijd. ‘Wanneer ik / de woordenstroom in mijn hoofd probeer
te stoppen, kom ik een / parasiet tegen die met al zijn krachten vecht / voor zijn
bestaan.’ (Bergsvåg, Dochter) De tijd zit de schrijvers en hun personages op de
hielen. En men verweert zich met taal.

6
‘Je stapt op van je bureau, loopt naar het balkon, je stapt omlaag, je kunt niet meer
terug, God, wat jammer, pech gehad, éénmaal andermaal en daar ga je, daar helpt
geen moedertjelief aan. Zo'n beweging is onomkeerbaar.’ Dick Raaijmakers was
gefascineerd door de val. Het definitieve van de beweging, de verzameling aan
toevallige klanken. Een eenmalige val heeft alles met de dood te maken. Maar wanneer
je alles aan draden en kabels ophangt, kan de val worden herhaald. In dit definitieve
breken, waar veel bijdragen in dit nummer van getuigen, resoneert de hoop en de
kracht van het maken. De vergankelijkheid mag dan een thema zijn, poëzie en proza
zijn de hoopvolle getuigen. Maken en breken, er is altijd een balans op te maken.
Van die balans getuigt dit nieuwe nummer van Terras. Er wordt heel wat gebroken
in dit nummer, maar het staat er als een ode aan het maken. Hoezeer maken en breken
deel uitmaken van het kunstenaarsschap, blijkt nu, bij de voltooiing van het eerste
nummer waaraan bijna alle Terrasredacteuren een bijdrage leverden. Mijn dank gaat
uit naar Richtje Reinsma die het maken van dit zesde papieren nummer van Terras
aan de zijlijn volgde en aan Erik Lindner die mij geen breken zou toestaan.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

10

Miek Zwamborn en Ton Zwerver
Tussen de lijnen
In 2013 startten Ton Zwerver en Miek
Zwamborn een project waarin zij onderzochten hoe ze vanuit het verzamelen
van encyclopedisch materiaal, fragmenten uit de natuur en reacties op elkaars
werk tot een kunstenaarspublicatie
konden komen. Dit leidde tot de performance ‘Tussen de lijnen’. De performance bestaat uit een reeks handelingen
die staande aan een hoge tafel worden
verricht. Deze tafel wordt tijdens de performance van bovenaf gefilmd en live
geprojecteerd. In een tijdsbestek van ongeveer dertig minuten bouwen Zwerver
en Zwamborn door het uitwisselen van
bewegende objecten en woorden een
verhaal op, waarbij beeld en taal steeds
langs elkaar heen scheren.

Tussen de lijnen Miek Zwamborn en Ton Zwerver 2013
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Cristina Peri Rossi
Het museum voor zinloze pogingen
Vertaling: Mariolein Sabarte Belacortu
Elke middag ga ik naar het Museum voor Zinloze Pogingen. Ik vraag om de catalogus
en neem plaats aan de grote houten tafel. De pagina's zijn een beetje vervaagd, maar
ik vind het leuk mijn ogen er langzaam overheen te laten glijden, alsof ik de bladzijden
van de tijd omsla. Ik tref daar nooit iemand aan die zit te lezen; daarom besteedt de
medewerkster zeker zoveel aandacht aan mij. Ik ben een van de weinige bezoekers
en word door haar verwend. Ze is vast bang haar baantje kwijt te raken omdat er zo
weinig mensen komen. Voordat ik naar binnen ga kijk ik goed op het bordje dat op
de glazen deur hangt: Openingstijden: Ochtenden van 9 tot 14 uur. Middagen van
17 tot 20 uur. Maandag: gesloten.
Hoewel ik vrijwel altijd al weet welke Zinloze Poging ik wil raadplegen, vraag ik
toch om de catalogus, dan heeft het meisje tenminste iets te doen.
‘Welk jaar wilt u?’ vraagt ze beleefd.
‘De catalogus van negentientweeëntwintig,’ antwoord ik dan bijvoorbeeld.
Even later komt ze aan met een in rood leer gebonden, dik boek, dat ze op de tafel
legt ter hoogte van mijn stoel. Ze is heel aardig, en wanneer ze denkt dat er te weinig
licht door het raam komt, knipt ze zelf de bronzen lamp met het groene, tulpvormige
kapje aan en plaatst hem zo dat het licht op de bladzijden van mijn boek valt. Soms
maak ik een kleine opmerking als ik haar het boek teruggeef. Ik zeg bijvoorbeeld:
‘Negentientweeëntwintig was een druk jaar. Veel mensen deden Zinloze Pogingen.
Hoeveel delen zijn er?’
‘Veertien,’ antwoordt ze professioneel.
Dan bekijk ik een paar van die Zinloze Pogingen uit dat jaar, en ik zie kinderen
die proberen te vliegen, mannen die zich inspannen om rijkdom te vergaren, complexe
mechanieken die nooit hebben gefunctioneerd, en talloze echtparen.
‘Negentienvijfenzeventig was een veel beter jaar,’ vertelt ze me een beetje treurig.
‘We hebben nog niet alle binnengekomen berichten geregistreerd.’
‘De sorteerders hebben zeker veel werk,’ zeg ik, hardop denkend.
‘O, ja,’ antwoordt ze. ‘Ze zijn nog maar bij de letter C en er is al een aantal delen
gepubliceerd. En dan heb ik de herhalingen niet meegerekend.’
Merkwaardig dat Zinloze Pogingen wel worden herhaald, maar niet in de catalogus
worden opgenomen. Ze zouden te veel ruimte innemen. Een man heeft zeven
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maal geprobeerd te vliegen met behulp van allerlei apparaten; sommige prostituees
wilden een andere baan; een vrouw wilde een schilderij maken; iemand deed zijn
best zijn angst kwijt te raken; bijna iedereen probeerde onsterfelijk te worden of
leefde alsof hij het al was.
De medewerkster verzekert me dat slechts een miniem aantal Zinloze Pogingen
in het museum terecht komt. In de eerste plaats omdat de regering niet genoeg geld
heeft, waardoor er vrijwel niets kan worden aangekocht of geruild en het werk van
het museum niet kan worden verspreid in binnen- en buitenland. In de tweede plaats
omdat er door de uitzinnige hoeveelheid Zinloze Pogingen die er de hele tijd worden
gedaan, veel mensen moesten werken zonder op een vergoeding of begrip bij het
publiek te kunnen rekenen. Uit wanhoop over het uitblijven van officiële hulp, heeft
men soms een beroep gedaan op het privé-initiatief, maar met weinig en ontmoedigend
resultaat. Virginia - zo heet het leuke meisje van het museum dat altijd een praatje
met me maakt - zegt dat de particulieren op wie ze een beroep deden altijd bijzonder
veeleisend en weinig begripvol waren, en zo de betekenis van het museum geweld
aandeden.
Het gebouw staat aan de rand van de stad op een kaal veld vol katten en vuilnis,
waar je vlak onder het aardoppervlak nog kanonskogels uit een verre oorlog kunt
vinden, verroeste handgrepen van zwaarden of een enkele, door de tijd aangevreten
ezelskinnebak.
‘Heeft u een sigaret voor me?’ vraagt Virginia met een gezicht dat haar begeerte
niet kan verhullen.
Ik voel in mijn zakken. Ik vind een oude, licht beschadigde sleutel, de afgebroken
punt van een schroevendraaier, het retourkaartje van de bus, een knoop van mijn
overhemd, een paar munten, en tot slot twee verfrommelde sigaretten. Verstopt tussen
de dikke boeken met afgebladderde ruggen, de digitale klok aan de wand die altijd
een verkeerd, meestal vervlogen, tijdstip aangeeft, en de stoffige lijsten, rookt ze er
stiekem een. Men denkt dat op de plek waar nu het museum zich bevindt, vroeger,
in oorlogstijd, een fort stond. Er is handig gebruik gemaakt van de grote keien van
de fundering en van een paar balken, en de muren zijn gestut. Het museum is in 1946
geopend. Er zijn nog wat foto's van de plechtigheid: heren in rokkostuum en dames
in lange, donkere rokken, met namaakjuwelen en hoeden met vogels of bloemen
erop. Op de achtergrond stel je je een salonorkest voor; de genodigden hebben iets
plechtigs en belachelijks tegelijk, alsof ze een taart versierd met de nationale vlag
aansnijden.
Ik ben vergeten te vertellen dat Virginia een beetje scheel is. Dit kleine foutje geeft
haar gezicht iets komisch waardoor ze minder naïef lijkt. Alsof de afwijking van
haar blik een los van de context zwevend, sterk humoristisch commentaar is.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

14
De Zinloze Pogingen staan op alfabet gerangschikt. Als alle letters zijn gebruikt,
worden er cijfers aan toegevoegd. Het is een lang en ingewikkeld systeem. Elke
Poging heeft zijn vakje, zijn pagina en zijn beschrijving. Virginia, die zich met het
grootste gemak tussen alles door beweegt, lijkt net een priesteres, de maagd van een
oude, uit de tijd losgeweekte eredienst.
Sommige Zinloze Pogingen zijn mooi, andere treurig. We zijn het niet altijd eens
over deze indeling.
Toen ik een van de delen doorbladerde, ontdekte ik een man die tien jaar lang had
geprobeerd zijn hond te laten praten. Een andere man had er twintig jaar aan besteed
om een vrouw te veroveren. Hij bracht bloemen, planten en vlindercatalogi voor haar
mee, hij bood haar reisjes aan, schreef gedichten, maakte liederen, bouwde een huis,
vergaf haar al haar fouten, verdroeg haar minnaars, en pleegde toen zelfmoord.
‘Dat is een zware klus geweest,’ zeg ik tegen Virginia. ‘Maar wellicht was het een
stimulerende.’
‘Het is een treurig verhaal,’ antwoordt Virginia. ‘Het museum bezit een volledige
beschrijving van die vrouw. Ze was een frivool, wispelturig, onevenwichtig, lui en
rancuneus meisje. Haar inlevingsvermogen liet veel te wensen over en ze was nogal
egoïstisch.’
Er zijn mannen die lange reizen hebben gemaakt op zoek naar niet bestaande
plaatsen en niet terug te halen herinneringen, naar overleden vrouwen en verdwenen
vrienden. Er zijn kinderen die vol enthousiasme aan onmogelijke taken begonnen.
Bijvoorbeeld die kinderen die een kuil groeven die steeds weer vol water kwam te
staan.
In het museum is het verboden te roken en te zingen. Dit laatste verbod lijkt
Virginia even dwars te zitten als het eerste.
‘Ik zou graag af en toe een liedje zingen,’ bekent ze nostalgisch.
Mensen wier Zinloze Poging eruit bestond hun stamboom te reconstrueren, in
mijnen te wroeten op zoek naar goud, een boek te schrijven. Anderen hoopten de
loterij te winnen.
‘Geef mij de reizigers maar,’ zegt Virginia.
Hele afdelingen van het museum zijn aan die reizen gewijd. We reconstrueren ze
op grond van de pagina's in de boeken. Na een tijdje te hebben rondgezworven over
allerlei zeeën, na donkere bossen te hebben doorkruist, steden en markten te hebben
leren kennen, bruggen te zijn overgestoken, in treinen of op bankjes op het perron
te hebben geslapen, vergeten de reizigers wat het doel van hun reis ook weer was,
maar ze reizen wel verder. Op een dag zijn ze spoorloos, of zonder een herinnering
achter te laten verdwenen bij een overstroming, vastgelopen in een metro of voor
eeuwig ingeslapen in een portiek. Niemand vraagt naar hen.
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‘Vroeger,’ vertelt Virginia, ‘had je een paar particuliere onderzoekers, amateurs die
het museum van materiaal voorzagen. Ik kan me zelfs nog een tijd herinneren dat
het in de mode was Zinloze Pogingen te verzamelen, zoals je postzegels of
mierennesten verzamelt.’
‘Ik geloof dat hun belangstelling is teruggelopen door de overdaad aan materiaal,’
verklaart Virginia. ‘Het is alleen spannend om naar dingen te zoeken die weinig
voorkomen, om iets zeldzaams te vinden.’
In die tijd kwamen er mensen uit andere plaatsen naar het museum en vroegen om
inlichtingen omdat ze belangstelling hadden voor een bepaald geval; ze vertrokken
met stapels folders en kwamen weer terug met verhalen die ze hadden laten afdrukken,
met de bijbehorende foto's erbij: Zinloze Pogingen die ze naar het museum brachten,
zoals vlinders of vreemde insecten. Bijvoorbeeld de geschiedenis van een man die
vijf jaar lang zijn best had gedaan om de oorlog te ontlopen, tot zijn hoofd eraf werd
geschoten door de eerste de beste kanonskogel. Of Lewis Carroll die zijn hele leven
lang tocht probeerde te vermijden, en die stierf aan een verkoudheid omdat hij op
een dag zijn regenjas was vergeten.
Ik weet niet of ik al verteld heb dat Virginia een beetje scheel is. Ik zit vaak voor
mijn plezier de richting van haar blik te volgen waarvan ik niet weet waar hij naartoe
gaat. Als ik haar met een stapel papier, boeken of allerlei soorten documenten door
de zaal zie lopen, is opstaan en haar helpen wel het minste wat ik kan doen.
Soms klaagt ze een beetje midden onder het werk.
‘Ik heb genoeg van dat heen en weer lopen,’ zegt ze. ‘We kunnen ze toch nooit
allemaal indelen. En dan ook nog de kranten, die staan vol Zinloze Pogingen.’
Zoals de geschiedenis van die bokser die vijf maal probeerde zijn titel te heroveren
tot hij werd gediskwalificeerd wegens een foute klap op zijn oog. Die zwerft nu vast
in een ellendige achterbuurt van café naar café en denkt terug aan de tijd toen hij
nog goed kon zien en zijn klappen dodelijk waren. Of de geschiedenis van een
trapezewerkster met hoogtevrees, die niet naar beneden kon kijken. Of het verhaal
van een dwerg die wilde groeien en overal naartoe reisde om een dokter te vinden
die hem kon helpen.
Als Virginia genoeg heeft van het verplaatsen van boeken, gaat ze op een stapel
stoffige oude kranten zitten, rookt een sigaret - stiekem, want het is verboden - en
denkt hardop na.
‘Er zou nog een medewerker moeten worden aangenomen,’ zegt ze gelaten.
Of: ‘Ik weet niet wanneer ik deze maand mijn loon krijg.’
Ik heb haar voorgesteld samen een wandeling te maken door de stad, ergens koffie
te drinken of naar de film te gaan. Dat wil ze niet. Ze wil alleen met me praten tussen
de grijze, stoffige muren van het museum.
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De tijd verstrijkt, maar ik merk het niet omdat ik me elke middag zo uitstekend
vermaak. Alleen maandag is een dag van treurnis en onthouding, dan weet ik niet
wat ik moet doen en hoe ik moet leven.
Het museum gaat om acht uur 's avonds dicht. Virginia steekt zelf de eenvoudige
sleutel in het slot; ze neemt geen enkele voorzorgsmaatregel want wie zou nou
proberen het museum binnen te dringen? Toch is het een keer gebeurd, vertelt Virginia
me. Een man wilde zijn naam uit de catalogus weghalen. In zijn puberteit had hij
een Zinloze Poging gedaan en daar schaamde hij zich nu voor. Hij wilde dat er geen
spoor van achterbleef.
‘We hebben hem op tijd ontdekt,’ vertelt Virginia. ‘Het was moeilijk hem van zijn
voornemen af te brengen. Hij hamerde erop dat zijn Poging een privézaak was en
hij wilde dat we die aan hem teruggaven. Ik heb mijn poot stijf gehouden. Het was
een zeldzaam stuk, bijna een collector's item, het zou een groot verlies voor het
museum zijn geweest als die man zijn zin had gekregen.’
Wanneer het museum sluit, verlaat ik het gebouw met een gevoel van melancholie.
In het begin vond ik dat het ondraaglijk lang duurde voor het de volgende dag was.
Maar ik heb leren wachten. Ik ben ook gewend geraakt aan de aanwezigheid van
Virginia en ik kan me niet voorstellen hoe het museum zonder haar zou kunnen
bestaan. Ik weet dat de directeur (die man daar op de foto met een tweekleurige sjerp
over zijn borst) er ook zo over denkt, want hij heeft besloten haar promotie te laten
maken. Omdat er geen officiële salarisschaal bestaat, heeft hij een nieuwe functie
bedacht, eigenlijk dezelfde als de oude, maar met een nieuwe naam. Hij heeft haar
tot Tempelpriesteres benoemd en haar gewezen op het heilige karakter van haar
missie: bij de ingang van het museum de vluchtige nagedachtenis van de levenden
bewaken.
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Jean-Michel Espitallier
Verwarde noten1
Vertaling: Vicky Francken
Ik reik hier enkele onvolmaakte en zeer incomplete gedachten aan over poëzie en
een en ander daaromheen. Men moet me hun gebrek aan structuur, rangorde en
intrinsieke logica maar vergeven en ongetwijfeld ook het onafgemaakte karakter van
sommige betreden paden. Laten we maar in gedachten houden dat het hier gaat om
werk in uitvoering, een momentopname in het atelier, stukjes afvalhout, schaafkrullen,
gerecycled oud speelgoed, machines voor nietsdoen, een gereedschapsvoorraad,
losse onderdelen.

Staat van beleg
• De poëzie verkeert in staat van beleg. De dreiging, die een uitgelezen kans is,
tekent zich tegenwoordig steeds duidelijker af. De poëzie staat, van bovenaf,
onder druk van grote vliegmachines, zware bommenwerpers, vrachtvliegtuigen,
mooie zeppelins van de gedachte, van de filosofie. Ze moet zichzelf hiertegen
verdedigen (en in dwaasheid denken). Van onderaf bedreigd door moerassen
geteisterd door bloedzuigers en groenachtige golven, van onderaf, door de
zoethouten zang van de sirenen, de vreemde, gebalsemde gewassen, van onderaf
bedreigd door een hoopje bloemen van wanhoop, daar waar de Seine stroomt,
van onderaf. Ze moet zichzelf hiertegen verdedigen (zowel zorgen voor de
doorstroming als voor de drooglegging en de verstijving). Geheel omsingeld
door afgrijselijke, uit-de-tijdse huiden. Ze moet zichzelf hiertegen verdedigen
(met name haar veelvormigheid verplicht de poëzie haar positie te doen gelden,
na te denken over haar grenzen, de vraag naar de verschillende taalniveaus te
stellen: proza/dichtregels, kunstgrepen/platitudes, literair taalgebruik/spreektaal
etc.).
• In staat van beleg verkeren betekent sterk zijn, oplettend, vindingrijk (gevaar
= plan). Opstelling, houding, kracht.

Wat?
• Vreemde taalvondsten (‘Het mooie is altijd vreemd’, Baudelaire). Spreken om
niets te zeggen (terwijl literaire productie meestal iets zegt om niet te spreken).
Maar: ‘Spreken ontkent de woorden.’ (Novarina)

1

uit: cipM, ‘De la poésie contemporaine’
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• Diep graven in de ruis van de taal, in de mechanica van de syntaxis en het
onbekende van het grammaticale spel. Diep graven in de betekenis. Wikken en
wegen tot het je aan het wankelen brengt.
• In een wereld van de hyperbetekenis, van het dictaat van de overrepresentatie,
van de kopiemakerij, van het nieuwe realisme, geeft poëzie de taal wat rust,
frist haar op, laat haar ontspannen, hangt haar op (aan de waslijn), shampoot
haar (schuim! schuim! ‘zacht van de zeep de tong losmaken’, Francis Ponge),
of integendeel, verhit haar juist, laat haar blozen (van schaamte/van warmte),
drijft haar tot het uiterste (deeltjesversneller - ‘omloop van buitengewone
levenskrachten’). Het algemene taalgebruik overtroeven (in snelheid, energie,
dichtheid) om het te kreuken, te plooien, uit zijn voegen te doen barsten. De
taal die de poëziemachine ingaat, moet er in stukken gehakt, platgewalst,
aangeveegd, aan elkaar geplakt, schoongeborsteld en reusachtig uitvergroot
weer uitkomen (abattoirs van Chicago, Kuifje in Amerika). ‘Elk waar woord
bestaat niet in de eerste plaats om een boodschap over te brengen, maar om
zichzelf over te brengen.’ (Valère Novarina, Le Théâtre de parole)
• De poëzie biedt weerstand: tegen de verplichting van communicatieve
uitkomsten, van ogenblikkelijke leesbaarheid, van helderheid zonder schaduw,
tegen het beschouwen van taal als gebruiksvoorwerp, tegen het inzetten van de
taal binnen een netwerk met als enige doel de uitwisseling van dossiers, de
levering van gegevens. Huid van inhoud. Aan de ene kant weigert ze, buigt ze
niet, biedt ze weerstand (wat weerstand biedt, geeft schittering). Aan de andere
kant laat ze de taal kronkelen van genot (en kronkelt ze van genot met de taal).
• Energie van de breuk, kracht van de kraak. De spanning kan de vorm van
lichtzinnigheid aannemen.
• Een voorval, een toeval van taal (‘De gebeurtenis moet beschreven worden. Het
beschrevene moet een gebeurtenis zijn.’ Michel Leiris).
• Op het beruchte pistoolschot in een concertzaal was het antwoord van Mallarmé
(ten tijde van de anarchistische aanslagen in Frankrijk): ‘Er bestaat geen andere
explosie dan een mooi boek.’
• De dichtregel vlecht betekenis en klank ineen, vorm en vormloosheid, vastheid
en vluchtigheid. De dichtregel is het grootste mysterie van de westerse
denkwijze, maar de teloorgang van de dichtregel, sinds iets meer dan een eeuw,
de vormhybriditeit en de vermenging van genres, dwingen ons ertoe om vandaag
de dag de poëzie in haar totaliteit te heroverwegen. En dat is de reden waarom
dit een rijk tijdperk is.
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Leesbaar jijzelf
• Een tekst zal op zijn minst om twee redenen als onleesbaar beschouwd worden:
1. hij heeft de kaarten van het lezen opnieuw geschud, dus we moeten
onze ogen nog laten wennen aan zijn duistere helderheid.
2. hij straalt, we knipperen, verblind door a) een overschot aan energie;
b) een overschot aan vanzelfsprekendheid.
• De poëzie opent wegen door het ruwe rotsblok en laat een snoer van ringbouten
en karabijnhaken achter zich, waaraan weer een hele rij anderen zullen aanhaken
(een tamelijk zwakke metafoor, maar ik houd nogal van het beeld van een
aluminium ketting op het steile gesteente).
• Wat Nietzsche ‘de trage pijl van de schoonheid’ noemt.
• We moeten afleren te lezen. ‘Dus laten we proberen te lezen wat er staat
geschreven en niet wat er geschreven zou moeten staan.’ (Emmanuel Hocquard)
• ‘Elk waar woord houdt altijd iets achter.’ (Novarina, Théâtre de parole)
• De betekenis als drager van de vorm, voorwendsel, motief.
• Je kunt niet met kluissleutels de poëzie binnengaan of bij haar inbreken; de
poëzie is zelf een inbraak in de taal, een inbreuk op de taal.

Toet-toet (aan Gustave Flaubert)
• De dichter is een schrijver van onleesbare curiosa die altijd hoog moet worden
geacht of nee, een ziener die dingen ziet omdat hij arm is of nee, een baardaap
die voortdurend op zoek is naar zijn sleutels of nee, een aseksueel wezen dat
voor bekoorlijke vrouwen alleen maar tamelijk knappe sonnetten in elkaar weet
te flansen of nee, de dichter schrijft op zijn typemachine en zijn koortsgolven
terwijl hij zichzelf joints en glazen whisky toedient of nee, de dichter is een
knul afkomstig uit de rockmuziek, die daar graag naar zou terugkeren maar is
vastgelopen tussen de regels of nee, de dichter is een soort docent (of
schoolmeester) die poëzie verdedigt tegen proza of prosodie tegen lyriek of het
metrum tegen de typografie of het beeld tegen de tekst of het rijm tegen de
alexandrijn of de vertaling tegen het letterlijke of de dichtregel tegen de
dichtregel of nee, de dichter is een onstrijdbare onvolwassene die waarheden
verkondigt over de misstanden van de moderne maatschappij of nee, een
geschikte vent, of misschien toch niet.

Stijl
‘Je hebt cultuur, de regel, en de uitzondering daarop is kunst’ (Jean-Luc Godard,
JLG/JLG)
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• Stijl is de afwijking van de norm, de vouw, de rimpel, daar waar wordt gejokt,
gemokt, gelokt, gegokt, geklokt, geschrokt, geknokt, geschokt, gestokt. Het
toevallige. Een schram. Ontmanteling van de syntaxis. Torsie van klank.
• Wanneer hij binnen de afwijking de norm wordt, verlaat de stijl de afwijking
om zich
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•
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opnieuw in de mode te bevinden, dat wil zeggen het aan mode onderhevige, het
sterfelijke, ingehaald door de verleiding van de massa.
Stijl verzin je niet. Die moet je vinden (‘hij heeft zijn stijl gevonden’), of
terugvinden. Je moet hem bereiken, laten opkomen, ophalen.
Poëzie is stijl. Poëzie die geen stijl zou zijn, zou slechte poëzie zijn. Maar poëzie
die stijl zou hebben, zou het al niet veel beter doen. Poëzie heeft geen stijl. Ze
heeft de stijl. Ze is stijl. Want de stijl voegt zich bij de poëzie waar de poëzie
van de taal afwijkt. En de stijl verwijdert zich van de norm als hij de poëzie
nadert. Poëzie heeft geen stijl. Ze is stijl, in stijl. Net zoals poëzie haar stijl
verliest als ze wedijvert met de idee. Want de idee in poëzie is vooral de idee
in het materiaal van de vorm, en de vorm is het materiaal van de stijl. Het
materiaal van de stijl is de kern van poëzie.
Stijl staat altijd onder druk van een stijleffect genaamd originaliteit. Originaliteit
zonder stijl legt het altijd af tegen het conformisme van stijl. Langdurige
originaliteit is in feite een stijleenheid.
Op dezelfde manier moet je jezelf, om in stijl te leven, geen stijlregels opleggen
maar regels die je in staat stellen je stijl te vinden. Hier komt fantasie bij kijken.
Ongekend zijn (dat wil zeggen overdreven, onbegrensd, in het ongekende).
‘Stijl verbeteren is de gedachte verbeteren.’ (Nietzsche)
Je taal vinden en de taal van je tijd.
‘Een vreemdeling zijn in je eigen taal.’ (Gilles Deleuze)

Om af te sluiten
Poëzie is ontoelaatbaar. En daarom bestaat ze.
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Lisa Thunnissen
Inleiding op ‘Wunderkind’
Eduardo Halfon (1971) werd geboren in Guatemala, maar groeide op in de VS.
Inmiddels zijn er tien boeken van hem verschenen, de meeste uitgegeven in Spanje.
Zijn werk heeft heel wat aandacht gekregen in het buitenland; waar Guatemalteekse
literatuur doorgaans onopgemerkt blijft, wordt Halfons werk zowel binnen als buiten
Latijns-Amerika genoemd. In 2007 werd Halfon bijvoorbeeld opgenomen in de
selectie van het Hay Festival in Colombia, ‘Bogotá 39’ genaamd: de 39 beste
Latijns-Amerikaanse schrijvers van onder de veertig. Met zijn roman La pirueta won
hij in 2009 een Spaanse prijs voor korte romans (de Premio Novela Corta José María
de Pereda) en El ángel literario kwam in 2004 in de halve finale voor de Premio
Herralde de Novela, een belangrijke literaire prijs in Spanje. Niet alleen Spaanstalige
landen hebben oog voor Halfon: een aantal van zijn boeken is ook vertaald. Zo
verscheen El ángel literario in het Portugees (O anjo literário, Cavalo de Ferro,
2008) en het Italiaans (L'angelo letterario, 2012: Cavallo di Ferro).
El ángel literario (De literaire engel), de roman waaruit het volgende fragment
afkomstig is, verscheen voor het eerst in 2004. Thema van het boek is het moment
waarop iemand begint met schrijven, de zogenoemde literaire inspiratie. De lezer
ontmoet achtereenvolgens Hermann Hesse, Raymond Carver, Ernest Hemingway,
Ricardo Piglia en Vladimir Nabokov. Elk van de eerste vijf hoofdstukken behandelt
een beslissend moment in het leven van een van deze schrijvers.
Het boek heeft een uiterst fragmentarisch karakter: alinea's met een verhalende
beschrijving van het leven van de vijf auteurs worden onderbroken door stukken
waarin een ik-persoon aan het woord is, een schrijver die werkt aan een boek dat
sterk lijkt op het boek dat de lezer in handen heeft. In dagboekachtige fragmenten
brengt hij verslag uit van een zoektocht naar de oorsprong van het schrijverschap.
Doordat de ‘ik’ zijn zoektocht beschrijft, komt de lezer erachter dat de verhalen over
Hesse, Carver, Hemingway, Piglia en Nabokov niet zomaar verhalen zijn: er zijn
biografieën, autobiografische werken en allerlei andere bronnen gebruikt. Halfon
speelt met de conventies rondom genres: het gebruik van bronnen zoals in El ángel
literario is een methode die meestal gebruikt wordt in non-fictie, en die, op grond
van de inhoud van die bronnen, bij uitstek geschikt is voor de biografie.
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Toch is het boek niet zo gemakkelijk als biografie te omschrijven: er is ook nog de
ik-persoon, de verteller die ook schrijver is. Deze ‘ik’ schrijft een boek over precies
hetzelfde onderwerp, en zijn gedachten sluiten aan bij gebeurtenissen of personages
in de verhalen over de vijf schrijvers. De fragmenten waar hij in voorkomt vormen
samen een andere vertelling: het verhaal over de creatie van ‘dit boek’ of ‘dit
manuscript’, zoals de verteller het telkens noemt, van El ángel literario. Zijn verhalen
zijn geen verslag achteraf: telkens weer wordt de tegenwoordige tijd gebruikt. De
‘ik’ in het verhaal is dus aan het schrijven op hetzelfde moment als de lezer het boek
in handen heeft. Zijn huidige project is niet zomaar een boek: dat is hetzelfde boek
als de lezer in handen heeft, El ángel literario. En zijn naam is ook nog eens Eduardo
Halfon, net als die van de echte schrijver van het boek.
El ángel literario is een roman-in-wording, het boek wordt geschreven terwijl je het
leest en is pas af als je het uit hebt. Halfon maakt het wordingsproces van het boek,
dat normaal voor de lezer verborgen blijft, expliciet. In het hier gepubliceerde op
een na laatste hoofdstuk1 bereikt de dialoog tussen biografie en roman-in-wording
zijn hoogtepunt.
Net als Halfon voor zijn roman bronnen gebruikte, heb ik voor mijn vertaling andere
werken geraadpleegd, zodat de intertekstualiteit in de Nederlandse tekst gewaarborgd
blijft. Naast de door Halfon genoemde werken zijn dat: Nabokovs Geheugen, spreek
in de vertaling van Rien Verhoef (Amsterdam: De Bezige Bij 2001) en Het leven
van Henry Brulard van Stendhal, in de vertaling van C.N. Lijsen (Amsterdam: De
Bezige Bij 1992).

1

‘V. Wunderkind’, uit El ángel literario van Eduardo Halfon, Barcelona: Anagrama 2004;
pagina's 111, 112-114, 115-116, 119-120, 123-125).
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Eduardo Halfon
Wunderkind
Vertaling: Lisa Thunnissen
‘Ik geloof dat ik zo geboren ben, een vroegrijp genie, een Wunderkind’
Vladimir Nabokov
De val van een zilveren regendruppel maakte hem tot dichter. Het was de zomer van
1914 en hij bespeurde - ook al was hij pas vijftien - de voortekenen van oorlog in de
warme Russische lucht. De mensen waren gespannen, op van de zenuwen. Zijn eigen
vader, vaandrig bij de reserves van de nationale infanterie, zat dertig kilometer verder
naar het zuiden vast in Sint-Petersburg en wachtte op orders. Zijn moeder was
doodongerust en verloor al een paar weken de telefoon niet uit het oog. Vladimir
had behoefte aan een veilige haven. En dus ontsnapte hij met een paar boeken onder
zijn arm en zocht de rust op van het oude park van Wyra.
In Wyra brachten ze de zomers door; in de herfst reisde het gezin naar de kusten
van Zuid-Europa om de vochtige hoofdstad te ontvluchten. Maar elke zomer wist de
kleine Vladimir zich omringd door de bossen en velden van Wyra, met zijn palet
van dorre bladeren verspreid over roodbruin zand, de immense tuinen van het
landgoed dat er altijd koel en gezellig en pas geverfd in zacht bleekgroen bij lag.
Ze zeggen dat vrijmetselaars of joden, ik weet niet meer precies welke van de twee,
de schedels trepaneerden van mensen die hun geheimen onthulden. Mooi woord,
trepaneren. Zo voel ik me, getrepaneerd, al is mijn enige misdaad het verspreiden
van verzinsels.
Het is vier uur 's nachts. Dit manuscript is als een kwelgeest. Ik kan aan niets
anders denken, en doe geen oog dicht. Ik slaap hooguit een paar uur per nacht. Ik
ben bang dat ik ziek word; ik eet slecht en kom amper het huis uit. Als ik niet aan
het lezen ben over de wording van een schrijver, schrijf ik erover, of zit ik met andere
schrijvers aan de telefoon of teken ik mijn onzekerheden op in een soort biecht die
anderen ‘dagboek’ zouden noemen, maar die dat niet eens is. Mijn vrienden zijn al
afgehaakt; als ik dit stadium eenmaal heb bereikt weten ze dat ze me niet meer zien
tot mijn boek af is, tot mijn obsessie uitgewoed is. Ik wil het afmaken. Het moet af.
Vlak voor me hangt een briefje aan een punaise. Het hangt tussen een foto van
André Kertesz die Vila-Matas opstuurde (Ik weet eigenlijk niet waarom ik hem
opstuur,
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misschien omdat ik weet dat je hem niet in je boek kunt opnemen. Of nee. Nu ik er
nog eens over nadenk, weet ik echt niet waarom ik hem opstuur. Misschien doe ik
hetzelfde als jij, wanneer je je afvraagt waarom je schrijft en vreest het nooit te zullen
begrijpen en gaat graven...) en een grappige spotprent die mijn vriend Tasso
Hadjidodou ooit op een servetje tekende. Op het briefje staat alleen een uitspraak
van Raymond Carver: I've got a book to finish. I'm a lucky man. Of ik het met hem
eens ben weet ik niet, ik denk trouwens van niet, maar de hoopvolle toon heeft me
altijd aangesproken.
Ik daarentegen voel me verdrietig en opgetogen tegelijk, net als Hemingway. Ik
zou een moord doen voor een sigaret op dit veel te stille, veel te eenzame uur, maar
ik heb er niet één meer. Het relaas van Nabokov zelf over die transcendentale
regendruppel in zijn autobiografie Geheugen, spreek heb ik al een paar keer herlezen.
Hoe moet ik nou verder met zo'n spontaan voorval? Misschien moet ik op zoek naar
Brian Boyds lijvige biografie van Nabokov om zo een paar hiaten te dichten. Ik had
niet gedacht dat ik die nodig zou hebben, ik had immers toegang tot de stem van de
auteur zelf, maar er is iets in Nabokovs versie wat nog steeds onaf is en me niet
loslaat.
Trouwens. Nu ik het herlees, weet ik niet of ik het fragment dat ik over Pablo
Neruda's eerste gedicht geschreven heb wel zo goed vind. Ergens vertelt hij een
eerdere anekdote die wellicht nog priller en literairder is. Een jongen uit zijn klas
was smoorverliefd op de dochter van de smid en vroeg Pablo om liefdesbrieven voor
hem te schrijven. Neruda zegt dat dat misschien wel zijn eerste literaire werken zijn
geweest. (En toen, mijnheer Neruda?) Het meisje had al snel door dat het eigenlijk
Pablo was die de brieven geschreven had en stuurde hem een kweepeer. Die bewaarde
hij alsof het een schat was. De brieven bleven komen, net als de kweeperen.
Vladimir zat op een bank in het park gedichten van Poesjkin te lezen toen het begon
te gieten. Keihard. Ineens. De dreigende wolken die stilletjes boven hem waren
komen hangen had hij niet opgemerkt: de modulaties van de Poesjkiniaanse muziek
hadden altijd een hypnotiserende werking op hem.
Snel liep hij naar een groot paviljoen. Poesjkin werd kletsnat. Op het pad lagen al
plassen. Terwijl hij eroverheen sprong bedacht hij dat de woorden pavillon en papillon
niet alleen rijmden, maar ook etymologisch verwant waren. Hij glimlachte.
Het paviljoen, een majestueuze houten constructie, stond al jaren leeg. Van de
glas-in-loodramen waren er een paar kapot. De vloer was bedekt met dorre bladeren.
Binnen trof Vladimir alleen een klaptafel aan die tegen een afgebladderde witte muur
stond en waarop een paar zinnen waren gekrabbeld. Masha was hier. Tamara houdt
van Ivan. Weg met Oostenrijk. Bij een raam waar geen glas meer in zat veegde hij
wat bladeren opzij. Voorzichtig ging hij naast een dode libel zitten.
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Opnieuw in vervoering door Poesjkin merkte hij niet dat de storm inmiddels was
gaan liggen, dat dampende stukken blauw steeds weidser gaapten en aan de horizon
een regenboog doorbrak.
Hij keek naar boven.
Nu was het volledig windstil en Vladimir zag hoe de punt van een klein groen
blaadje doorboog onder het gewicht van een weelderig flonkerende regendruppel,
die glansde als vloeibaar metaal. Stilte. Hij zag het zilveren bolletje langzaam over
de middennerf van het blad naar beneden glijden. Rust. En toen, op datzelfde moment
dat hem eerder een kloof in de tijd toescheen, zag hij de statige druppel vallen, waarop
het blad, verlost van dat enorme gewicht, met ritmische bewegingen terugveerde
naar zijn oorspronkelijke positie.
Toen ineens een windvlaag, en hij hoorde een melodieuze roffel van rijmen uit de
bomen druppelen.
Ik zit na te denken over de problemen waar een schrijver op stuit als hij in een nieuwe
taal gaat schrijven, zoals Nabokov in feite gedaan heeft met het Engels. Vraag: kan
de beslissing over te stappen op een vreemde taal de wording van een schrijver
betekenen?
Joseph Conrad, misschien wel het bekendste voorbeeld van een schrijver die zijn
moedertaal opgaf, schreef dat hij altijd het gevoel had dat hij gezien werd als een
soort fenomeen, een kwalificatie die je, behalve in het circus, niet als begerenswaardig
kunt beschouwen. Conrad gaf toe dat hij zelf zijn vermogen om in het Engels te
schrijven als iets eigens zag, iets aangeborens, nooit als het resultaat van een
beslissing. Als hij niet in het Engels geschreven had, pochte hij, had hij nooit één
woord geschreven.
Een interessanter geval, wist mijn collega (vreselijk woord, volgens Bolaño) en
vriend José Luis Perdomo me een paar dagen geleden te vertellen, is dat van Stephen
Vizinczey. Hij was vierentwintig toen de Hongaarse opstand werd neergeslagen en
hij naar Canada vluchtte. Hij sprak nog geen vijftig woorden Engels. Toen hij besefte
dat hij nu een schrijver zonder taal was, ging hij naar de bovenste verdieping van
een gebouw in Dorchester Street met de bedoeling zich in de diepte te storten. Om
met zijn eigen woorden te spreken: Toen ik vanaf het dak naar beneden keek,
doodsbang om te sterven, maar nog banger om mijn rug te breken en de rest van mijn
leven in een rolstoel te moeten zitten, besloot ik een Engelse schrijver te worden.
Een nieuwe taal als grondslag van het schrijverschap? Bij Stephen Vizinczey zeker.
Van hem, zo schreef Anthony Burgess, kunnen de Engelsen Engels leren schrijven.
Terwijl hij op weg naar huis over de plassen op het pad sprong, stelde Vladimir vast
dat alles in het park ongelooflijk snel opdroogde. Na de tropische plensbui was de
hitte
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teruggekeerd. Bij iedere windvlaag druppelden restjes regen over hem heen. Al had
de kortstondige kloof in de tijd zich weer gesloten, hij hoorde nog steeds het vreemde
getrommel van rijmen, strofes en verzen die uit de bomen vielen en rond zijn geest
neerspatten. Toen hij tijdens zijn spel met combinaties en kakofonieën besefte dat
hij een gedicht aan het maken was, huiverde hij.
‘Goedemiddag, Volodya’. Hij was zo druk mogelijke woorden aan het neuriën
dat hij niet gezien had dat de schooldirecteur op hem af kwam lopen.
Vladimir gaf hem een hand en voelde dat die van de directeur zoals altijd klam en
zweterig was. Glimlachend informeerde de directeur naar zijn vader: Vladimir vond
het fijn als mensen naar zijn vader vroegen. Terwijl de directeur met een
muizenstemmetje tegen hem stond te praten, zag hij de bos verwelkte bloemen in
diens handen. Zijn lange, wapperende stropdas. De zwarte mee-eters die op zijn
vlezige, krullende neusvleugels prijkten. Tegelijkertijd dacht hij aan het schooltje in
Wyra, aan de afbeeldingen van bebaarde Russische schrijvers die in de klaslokalen
hingen; hij voelde het gewicht van Poesjkin in zijn hand, hij proefde de zanderige
smaak van de grashalm waar hij op kauwde, herinnerde zich ineens het getik van
een schredenteller die hij was kwijtgeraakt, en intussen bleef het gedicht rondzweven
in zijn hoofd.
Terwijl hij afscheid nam van de directeur - die hem enthousiast groette met de
karakteristieke buiging van een Russische radicaal -, begreep Vladimir dat een dichter
het vermogen moet bezitten aan verscheidene dingen tegelijk te denken.
Hij vatte de draad van het gedicht weer op en vervolgde zijn weg. Het leek alsof
de woorden die hij aan elkaar had geregen een beetje van hun glans verloren hadden
na de onderbreking, even vermoedde hij dat zijn verzen slechts imitatie waren; maar
dat kritisch besef verdween weer en het dichterlijke vuur omvatte hem opnieuw als
in een stevige omhelzing.
Langzaam brachten de woorden hem in een soort trance. Hij was niet verbaasd
toen hij plotseling in de oude leren fauteuil in de studeerkamer van zijn grootvader
zat, hij rook de geur van zijn grootvader, hoorde de klanken van een groot orgel, en
comfortabel, bijna als bevroren, hing hij in de leunstoel, één arm bungelend boven
de figuurtjes in het tapijt, waterlelies in een vijver, en de grammofoon in huis speelde
imitaties van zigeunerliederen, het volgende moment zat hij op een gammele steiger
aan die vijver, met zijn vingertoppen roerde hij door de bladeren op het water, rond
en rond gingen de natte bladeren, zijn natte vingers die ineens weer droog waren
raakten de grond vanaf een bank, hij lag op een oude bank in het park, boven zich
zag hij de wirwar van takken, de doolhof van takken en bladeren en de zon op zijn
gezicht, een dikke tak onder zijn buik, plots lag hij bovenin een boom, half in slaap
gesust door het zingen van de krekels, en zwom met zijn armen in de zoele avondlucht.
De stilte keerde terug en zijn eerste gedicht, met leestekens en al, was in zijn hoofd
al af.
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Volgens Balzac zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een schrijver
zijn boeken. Niet de invloed van ouders, grootouders of kinderen, geleden pijn, of
traumatische ervaringen op het gebied van liefde en haat, niet de enorme hoeveelheid
boeken die hij had gelezen, niet zijn reizen naar Parijs en Barcelona, niet al die
romantische literaire vriendschappen die hij onderhield met behulp van brieven en
flessen wijn en een stroom van goedkope vleierijen. Nee: de boeken die hij schreef.
Punt.
Op één lamp na, in het raam op de tweede verdieping, brandde er nergens meer licht
toen Vladimir terugkwam. De nachtwaker liet hem binnen. Langzaam, om de
rangschikking van de woorden in zijn hoofd niet te verstoren, liep hij de trap op.
Zijn moeder zat op dezelfde plek als een paar uur geleden: op de stoel bij de
telefoon. Op haar schoot lagen de krant van Sint Petersburg - de Retsj - en de London
Times. Vladimir gaf haar twee kussen. Hij vroeg haar te luisteren. Nadat hij tegenover
haar op een krukje was gaan zitten, kuchte hij een paar keer voor het dramatisch
effect en begon voor te dragen.
Hij bezong het branden van herinneringen als de muziek van een groot orgel. Vol
vuur declameerde hij over het verlies van zijn mooie geliefde, die hij nooit ontmoet,
nooit bemind, nooit verloren had. Zijn blik hield hij strak op de muur gericht, op de
daguerreotypen in ovale lijsten, een kleine aquarel van Somov, een olieverfschilderij
van de herfst in Versailles van Alexandre Benois, een krijttekening die zijn moeders
moeder had gemaakt als meisje. Hij was al bijna aan het einde toen hij in de verte
een zucht hoorde. Het was duidelijk dat hij bijna alle modulaties had geleend, van
Poesjkin, van Tjoettsjev, van Fet. Maar het waren zíjn woorden, het was zijn gedicht;
en hij keek zijn moeder aan.
‘Prachtig, schitterend’ zei ze snikkend, door haar tranen heen. Ze gaf haar zoon
een spiegel zodat hij het bloed op zijn wang kon zien, want zonder het te merken
had hij tijdens het declameren een mug doodgeslagen. Vladimir hield de spiegel voor
zijn gezicht. Maar hij zag veel meer dan dat.
Alles wat hierboven staat is verzonnen. Een paar dagen geleden kwam met de post
het eerste deel - The Russian Years - van Brian Boyds biografie over Vladimir
Nabokov. Opgewonden begon ik te lezen, benieuwd naar wat er over de plensbui in
het park van Wyra stond, over het moment dat hem inspireerde tot zijn eerste gedicht
en het begin was van een briljante toekomst in de literatuur. Op bladzijde 107 stelt
de heer Boyd echter dat wat Nabokov zelf in zijn memoires vertelt, neerkomt op wat
Boyd noemt een ‘nogal gestileerde versie van de oorspronkelijke gebeurtenis’.
Ten eerste was het niet zijn eerste gedicht. Nabokov schreef al vijf jaar gedichten
in drie verschillende talen. Ten tweede schreef hij het door hemzelf genoemde gedicht,
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‘De regen vloog weg’, niet aan het begin van de oorlog in 1914, maar in 1917,
honderden gedichten later, en het luidt deels zo: ‘De regen vloog weg, brandde op
in zijn vlucht./Ik loop op het rode zand van een pad./Naar onderen buigt de punt van
een blad/en van de punt valt een parel.’
Of Nabokov deze twee herinneringen met opzet door elkaar haalde zullen we nooit
weten, en eigenlijk maakt het niet uit. Het is maar literatuur. De werkelijkheid, zei
Sergio Ramírez ooit tegen me, en hij citeerde een Alexandre Dumas, ik weet niet
meer welke van de twee, de werkelijkheid, zei hij, is slechts de spijker waaraan je
de literatuur ophangt.
Nog een Fransman, Stendhal: Ik heb geen enkele herinnering. Dat is een van de
grote manco's van mijn geest: ik kan eindeloos piekeren over iets wat me interesseert,
en doordat ik er vanuit verschillende invalshoeken naar kijk, zie ik er uiteindelijk
iets nieuws in en neemt het een compleet andere vorm aan. Ik trek mijn kijker naar
alle kanten uit, of schuif hem weer in elkaar.
Enfin. Ik geloof dat al dat in en uit elkaar schuiven van Nabokovs geheugen
bevestigt dat deze fragmentarische tekst nu een meelijwekkend einde nadert. En al
het andere is gelogen.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

29

Roald van Elswijk
‘Gedichten zijn als kinderen’
Over de poëzie van Henning H. Bergsvåg
Poëzie vertalen is het mooiste beroep dat er is. Wat is er spannender dan een gedicht
van alle kanten te bekijken en proeven, om het daarna stukje bij beetje, klank na
klank, uit elkaar te halen en in een vreemde taal weer op te bouwen? De schoonheid
van poëzie zit 'm voor mij in de compacte vorm, waarachter vaak een explosie van
betekenis schuilgaat. Hugo Claus vergeleek een gedicht ooit met een bliksemflits,
trefzeker en vol energie. Die combinatie van kracht en bondigheid maakt het vertalen
van poëzie altijd weer tot een uitdaging. Een precisiewerkje, en het is daarom niet
verwonderlijk dat ik me vaak aangetrokken voel tot dichters die een bepaalde mate
van exactheid in hun werk hanteren. Dit is een eigenschap die de Noorse dichter
Henning H. Bergsvåg (1974) zeker niet vreemd is. Zijn poëzie is weinig
expressionistisch, eerder geconstrueerd en doordacht. Het zorgvuldig opbouwen van
een gedicht, de dichter als ‘taalarchitect’, lijkt een leidmotief in zijn werk. De
scheppende hand van de poëet is met name zichtbaar in Bergsvågs meest recente
bundel, Den engelske hagen (De Engelse tuin, 2013). Zoals de architect de
kunstzinnige siertuin uit de titel met zorg ontwerpt, geeft Bergsvåg zijn gedichten
vorm. In deze bundel is de Engelse tuin continu in beweging, en verandert met de
dag: beelden en bomen worden neergezet, of weer weggehaald. Ditzelfde geldt in
extenso voor het oeuvre van Bergsvåg: de dichter herschrijft met regelmaat zijn
gedichten, en leest tijdens festivals vaak andere versies voor. Het schrijven van poëzie
als een voortdurende ontdekkingsreis binnen taal, een zoektocht naar het juiste woord.
Henning Bergsvåg leeft in de West-Noorse stad Bergen, tussen de fjorden. Hij werkt
met name 's nachts en in de vroege ochtend, voordat de indrukken van de dag zich
in zijn hoofd kunnen nestelen. Hij studeerde aan de Skrivekunstakademi, een
schrijversvakschool, in Bergen en volgde later een opleiding aan de Universiteit van
Göteborg (Zweden). Hij debuteerde in 2000 met de bundel Newfoundland en
publiceerde sindsdien vier boeken. In zijn vroege poëzie doet het taalgebruik van
Bergsvåg associatiever aan dan in zijn latere werk. De dichtcyclus die hier afgedrukt
is, ‘Datter’ (Dochter), is hier een goed voorbeeld van. De 12 gedichten zijn afkomstig
uit de bundel Nemesis (2007), waarin de dichter in dialoog gaat met het werk van
hedendaagse Franse en Zweedse dichters. Er is ook in letterlijke zin sprake van een
dialoog, door het grote aantal citaten. Voor Bergsvåg is deze gedachtewisseling een
essentieel onderdeel van zijn poëzie, en van het schrijfproces als geheel. Het creëert
betekenis,

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

30
voelt als contact met iets wezenlijks dat diep van binnen zit. Desondanks stelt
Bergsvåg dat hij zich nergens eenzamer voelt dan in zijn poëzie.
‘Gedichten zijn als kinderen, je zorgt voor ze totdat ze op eigen benen kunnen staan’,
zegt Bergsvåg in een interview uit 2003. In Nemesis staat de vader-kindrelatie in
letterlijke zin centraal. De gedichten in deze bundel beschrijven het dagelijkse leven
in de stad Bergen, en de relatie tussen een vader en dochter. De wraakgodin uit de
titel straft menselijke arrogantie en overmoed. Thematisch wordt dit vormgegeven
doordat meerdere gedichten zich richten op de ondergang van de egocentristische
mens, en de welhaast metafysische vraag oproepen of poëzie slechts mogelijk is
‘zonder/mensentaal, na onze uitroeiing?’. Het boek bestaat uit vijf delen, die je als
vijf lange gedichten kunt lezen. Waar is het einde, waar het begin? De allerlaatste
woorden van de bundel zijn: ‘Het begint’.
De poëzie van Henning H. Bergsvåg werd niet eerder in het Nederlands vertaald.
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Henning H. Bergsvåg
Dochter
1
Het regent niet meer. Vrijdagnacht,
00.32 uur. In het transparante universum.
Het besluit om de spiegel te verplaatsen is al
genomen. Door een gat in de dakgoot slaat de regen
op de rand van het balkon. De nacht is een gouden stad.
Geen uitweg was een weg naar buiten. Beschadigd, lelijk,
mijn hand. Een wond belooft
slechts
meerdere wonden

2
die ons zullen overgroeien. Ik verzamel woorden.
Transparantie: het is belangrijk om niet herinnerd te worden.
Er is ook iemand anders, die
schaduwen verzamelt. Die zich terugtrekt.
Alles wat je over je hand moet weten. Omtrek.
Oppervlakten, vormen. Negatieve oppervlakten.
Negatieve vaardigheden. Ik hoor de stem in
mijn hoofd zonder dat ik het ben: de dochter komt
van dichtbij, van ver weg. 's Nachts zit zij
met een schaar aan de keukentafel en maakt haar
eigen puzzels. Een dwang, proberen om de
wereld terug te brengen
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3
naar het tafelblad. Ze kan zeggen: ik hoor mijn vaders
lach achter het huis, in de berg bladeren
krioelt het al van de beestjes, roze maden ademen met hun
hele lichaam. Ik zie een glimp van een zware hommel
die eruit kruipt, nat van de regen. Lukt het hem weg te vliegen,
de heldere lucht in? De kaart groter maken, het verlies beperken
tot Newfoundland. Mijn dood, vader, is een
flexibel huis, zonder muren of dak, sluiers of
gordijnen

4
die golven, met uitzicht op een rivier en een stad
dichtbij. De wereld speelt zich af in de verte.
Je aantekeningen van het radarstation. Dat deze
wereld een weergave zou zijn,
een voorstelling die het brein afspeelt. Een
realistische film, gestuurd door de grote tolk.
Ik bedien de telescopen: interstellaire
luistersystemen zoeken in het geruis uit het heelal
naar boodschappen. We duiden de ruissignalen.
Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Waar
luisteren we naar? Hoe herkennen we
een signaal? We luisteren ook naar de woorden op
het schrijfblok. De kleine Therese is
blind, ze weet
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5
zo weinig. Wat is de functie van een ster? Waar was
je, vader? Werd je gevangen? Droeg iemand je
naar huis? Was je rusteloos, thuis? Ik moet
je handpalmen voelen, de korsten en wonden.
Moet je hand vasthouden, groeven vol aarde, olie.
Hard, krom, na de eerste spade. Deze woorden
zijn niet de mijne. Ik schrijf: het huis gebeurt.
Woorden kunnen niet spreken, een mens kan

6
met zijn tong regendruppels vangen. Wanneer ik
de woordenstroom in mijn hoofd probeer te stoppen, kom ik een
parasiet tegen die met al zijn krachten vecht
voor zijn bestaan. Vanavond gebeurt
een huis. Een meisje rent rond in de tuin,
drukt haar dood door
elke porie naar buiten,

7
in mijn gezicht. Rottend kankerweefsel stinkt
vreselijk. Onmogelijkheid in het meisje, het huis. Jij bent hier.
Losgerukt. Taalvacuüm. Geen golven,
geen zee. Een hervat lichaam. De explosie:
Ik zag de zwartgeklede vrouw tot geluid en
bloed worden. Ik zou je dit willen toefluisteren, als luchtige
dood. Sluit me op binnenin taal,
en ik creëer er slechts
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8
een nieuw leven. Kies de kant van de natuur, Nemesis,
verdelg de parasieten. Sla hun hersens
in. Breek met de machines. Ervaar de vreugde
over de dood van een mens. Neem je adem over.
Een ingang tot je bloedbaan, holster.
Koevoet. Naakt lijf. Bevroren tong.
De taal zelf gaat door met murmelen

9
in de ruimte die mijn lichaam innam.
Op het erf leunt een hooivork tegen
de tractor. De kat heeft een afgescheurd
ooglid, maar het oog blijft knipperen.
Tot de kalender een foto van april wordt,
de sneeuw weer de grond in trekt en
een op de grond gewaaid dartbord onthult. Het vocht
heeft het bord gebogen, vanuit het midden,
maar de bullseye is nog zichtbaar en rood, diep
in het uitgesleten, middelste putje. Ik zie het gezicht
waarmee ik geboren ben. Een nieuw, nog onbekend zintuig
tevoorschijn schrijven? De boten bewegen langzaam
over de fjord, met de zon mee. Ze lijken
vastgevroren
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10
in hun eigen schaduwen. De zee is dit jaar
niet bevroren. In de mist draait een rotjoch
met een stok aan het wiel van een
kapotte driewieler. Ik denk dat ik op
de trap een sigaret ga roken. De lucht: myriaden atomen, wijd
open, zichtbaar. De mist van Laksevåg. Wordt tot
transparante taal. Een ingegroeide coulisse.
Ik begin verrekte honger
te krijgen. Teletekst: ‘Noord-Korea onderneemt
geslaagde atoomproef.’
De boom is een afspiegeling,
ik ben buiten

11
het huis, thuis. Kijk bij mijn
kinderkamer naar binnen. Hij die ik was,
ligt op bed en fluistert: De planeet waarop we wonen
heeft miljarden sneeuwvlokken, vis, kevers en jouw hart.
Duizend gistcellen in iedere gram aarde, zichtbaar
voor duizend muggensoorten. Honderd miljoen mijten
liggen als een korst in iedere ton. Hij strekt
zijn hand uit, zegt: Je bent nooit verder
weg geweest. Een onbewaakt observatorium

12
waakt over de hemel. Ik verdwijn
niet. Beginnen te zeggen:
Ik hou van je. Een klein meisje
in het pak van haar vader, de gele bussen.
De regen.
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Werktekening (Stockholm) Siet Zuyderland
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Ruth Verraes
Het ding dat begint begint
1. Ik maak een wandeling door een landschap, ik voel de aarde onder mijn voeten,
adem de lucht in en ruik het gras. In een brief beschrijf ik het landschap aan een
vriend en de vriend stelt zich voor waar ik ben en hoe dat landschap er uit ziet. Nu
zijn er drie landschappen, ze verwijzen naar elkaar maar zijn niet dezelfde. Eén
landschap is tastbaar, het andere landschap is een beschrijving en het derde een
verbeelding.
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Ik loop door het landschap dat ik als zodanig ervaar. Het landschap waar ik doorheen
loop, verschijnt als landschap door mijn blik. Staand of wandelend in het landschap
begrijp ik wat boven is en wat onder en ik begrijp de richting waarin ik me begeef.
Steeds sta ik met de voeten op de grond. Een vlucht over het landschap verandert
nauwelijks het perspectief, de grond blijft de grond, de lucht de lucht, het landschap
valt niet in een opsomming van elementen uiteen. Ik zoek een perspectief dat me
vreemder is. Dat me een inkijk biedt in iets dat wel in het landschap aanwezig is,
maar voor mij niet zichtbaar is.

Stel dat ik op een dag een apparaat ontvang waarvan ik de functie en werking niet
snap. Ik haal het uit de verpakking, wentel en keer het alle kanten op. Alle ingangen
en uitgangen bekijk ik zorgvuldig, ik heb geduwd op wat op een knop lijkt, gewreven
over iets wat structuur heeft. Ik weet dat deze ervaring van onwetendheid

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

40
eenmalig is, uniek. Slechts duurt tot ik weet wat de boven- en onderkant is en waar
het apparaat voor dient. Daarom stel ik het moment uit de handleiding er bij te nemen.
Ik kan het apparaat in de handen nemen, het niet begrijpen. Dat is een vrijheid die
ik geniet. Ik probeer vanuit die vrijheid het landschap te bekijken. Alsof ik het
landschap tijdens het wandelen rond mijn voeten kan wentelen en keren, er is geen
notie meer van wat onder is en boven. Het landschap valt in primaire begrippen
uiteen, wordt een verzameling aan vormen, kleuren en metaforen. Ik heb het begrip
voor het landschap verloren, voor even ben ik de perfecte buitenstaander, het
landschap dat ik met mijn voeten keer heeft geen betekenis meer.

2. Een vriend leest een brief waarin staat dat ik een landschap ga beschrijven. Hij
leest het woord landschap en maakt zich op, bereidt zich voor of stelt zich open om
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zich een landschap te verbeelden. Er is al iets in zijn hoofd op gang gezet nog voor
hij weet of de beschrijving er een van een berg- een zee- of een woestijnlandschap
is. Toch maakt hij zich al een voorstelling van het begrip.
Hoe meer ik me in het idee ‘landschap’ verdiep, hoe meer ik me bewust ben van
de complexiteit van het begrip. Strikt genomen is een landschap een afgebakend stuk
uit de omgeving dat voor de kijker betekenisvol is. Het begrip ‘afbakening’ is een
facet van het landschap dat in alle mogelijke landschappen aanwezig is.

Ik heb het landschap onder mijn voeten gewenteld tot het in primaire begrippen
uiteen viel en het landschap vervolgens beschreven. Een vriend krijgt een brief, maar
mist de handleiding die te lezen. Alle elementen voor een beschrijving van een
landschap zijn aanwezig, maar het lezen van de brief roept geen beeld in hem op.
Het landschap uit de brief is een puzzel waarvan je niet weet waar die naar moet
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verwijzen of welk plaatje de puzzel uiteindelijk vormt. Het landschap is niet meer
dan een afgebakend stuk uit de omgeving.
Afbakening is een facet van een landschap, zoals schaduw dat is, vorm, kleur,
gradatie, licht, materie, ordening onder vele andere. In steeds verschillende waarden
en combinaties komen ze in elk mogelijk landschap terug. Het zijn containerbegrippen
zoals het woord landschap dat is. Elk facet al even problematisch als het andere.
Toch zijn het deze begrippen die van het landschap een specifiek en herkenbaar
landschap maken. Het verbeelde, beschreven en reële landschap maken alle onderdeel
uit van het idee ‘landschap’ als geheel.

3. Er is een moment tussen het zien en het benoemen in. Een wereld tussen iets wat
is en net niet is. Dit moment is zo kort dat het moeilijk is dit als een reële
momentopname
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te beschouwen. Maar ik heb het toch gegrepen, eraan getrokken, het zo ver uitgerekt
dat ik er doorheen kan wandelen.
Ik bevind me in het landschap waarover ik mijn vriend schrijf, maar er is niets.
Alles wat dit landschap toebehoort, heb ik van zijn oorspronkelijke plaats gehaald,
in mijn broekzak gestoken. Niet het zand heb ik weggehaald, maar alle schaduw die
de zandbergjes werpen, niet het water, maar het licht dat op het oppervlak weerkaatst,
het geluid dat de golven maken. Niet de lucht en zijn wolken, maar alle gradaties
blauw, rood en geel afzonderlijk. Niet de rotsen waar de golven op stukslaan heb ik
weggehaald, maar de materie waaruit de rotspartij bestaat. Ik sta op een leeg,
horizontaal vlak waarin niets gebeurt, niets klinkt en niets is.

Een voor een haal ik de elementen uit mijn broekzak. Het blauw is uitgelopen in de
inhoud, de cirkelvorm is gedeukt door scherpe materie, de schaduw heeft zich
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met de zilte geur van de zee vermengd. Het licht schijnt zonder betekenis. Niets wat
ik uit de broekzak haal is nog zoals het was. Elk element heeft zich nog verder
opgesplitst naar begrippen, elementairder nog dan voorstelbaar was. Toch plaats ik
alles terug in het vlak. De losse facetten samen fungeren als een diagram, een schets
die nog geen definitieve vorm gevonden heeft. In theorie bekom ik opnieuw een
landschap, maar is het landschap voor de kijker nog als dusdanig herkenbaar?
4. Er zijn overeenkomsten tussen de eigenschappen van het zand, het water, de lucht
en de rots, toch zijn het de verschillen die tellen. Wat ik over de materie van de rots
weet, som ik op. Bij wat ik niet weet, hoef ik niet stil te staan. Ik heb de rots aan de
zee bekeken en het water in schuimende golven gezien. Hoe ze zich laven aan het
zand, de zee en de lucht.
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Het wier in een rivier, twijgen en takken van bomen wiegen, zweven en klapperen.
Ondanks het constante stromen van water, het blazen van wind, buigen noch het wier
noch de takken als versteend één kant op. Aan water en wind ontsnappen ze. Daarin
laten ze ons de werkelijke leegte zien, waarin ze in het wiegen, zweven en klapperen
rusten.
Ik schrijf mijn vriend in geuren en kleuren over het landschap, maar hij is daarmee
niet hier. Hij schrijft me dat wat ik vertel niet werkelijk is. Hij stelt dat ik teveel
woorden gebruik die niets beschrijven.
's Avonds val ik in slaap naast een blauwe zee. 's Nachts is de zee even zwart als
de nacht. 's Morgens word ik wakker naast een rode zee. Ik moet blindelings geloven
dat het steeds dezelfde zee was waarnaast ik lag.
Alles wat ik ooit heb uitgesproken, smijt ik weg en nu struikel ik.
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Siet Zuyderland
Een poging tot inventarisatie

26 december 1984
Na mijn groot schilderij Lock, een staande sluisdeur bij Den Oever, heb ik weinig
geïnspireerd en produktief gewerkt aan tekeningen van de sluis.
In de zomer van 1983 aan de westkust van Frankrijk heb ik enkele schoolse studies
gemaakt van bunkers op het strand.
Begin september begin ik opnieuw met een serie tekeningen op het thema
‘sluisdeur’, die ik halverwege heb gestaakt omdat door het voorspelbare de werkzin
verdwenen is. Omstreeks dezelfde tijd vind ik in een klein schetsboek een paar
ideeënschetsen om met mijn bunkerstudies iets te gaan doen, bv. fragmenten geplaatst
op stalen roosters, wapens, zandzakken en wachttorens.
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In oktober reis ik door Normandië. Ik heb foto's gemaakt van oud oorlogstuig op
pleinen, op monumenten en in het oorlogsmuseum in Arromanches. Deze reis is van
groot belang geworden. Bij mijn terugkeer heb ik bij wijze van vingeroefeningen
een serie kleine tekeningen gemaakt met een Chinese penseel, aan de hand van mijn
foto's en tekeningen van sluisdeuren en bunkers (± 10 stuks bewaard). Tot het einde
van de maand werk ik geconcentreerd aan een serie tekeningen op groot formaat
(thema ‘sluis’) op bruin papier met gekleurde inkt.

Begin november maak ik 3 sluizen met voor het eerst gebogen vormen.
De sluizen gaan op soldaten lijken.
Vervolgens 4 tekeningen met dolkachtige vormen, geïnspireerd op een scheepsroer,
het worden oorlogsmachines, agressieve tekeningen, verwant aan mijn werk in de
jaren 1965-1967.
In december maak ik een kleine serie tekeningen van gestapelde wapens/mitrailleurs
± 9 stuks. Sommige bijna een ontwerp voor een sculptuur.
Door de herhaling van vorm, het stapelen, het door elkaar heen tekenen van de
vorm, ontstaat een beeld van strijd en beweging. De tekeningen lijken gemaakt te
zijn in de periode van het Futurisme, misschien stop ik om die reden met de serie
wapens en zoek ik naar een nieuwe oplossing en vorm.
Een beslissing die ik nu betreur.
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Van begin oktober tot eind december heb ik gemaakt:
10 tekeningen, inkt, penseel op A4 waarvan de helft nog kan worden weggegooid
20 tekeningen, thema ‘sluis’, ± 5 moeten worden weggegooid
3 tekeningen, sluizen met gebogen vormen
4 tekeningen, de dolken
9 tekeningen van gestapelde wapens waarvan 2 zeer twijfelachtig zijn en 2 zijn
verkocht
1 tekening in rood en blauwe inkt van een krijgerkostuum, moet zonder vervolg
worden weggegooid.
Verder een aantal schetsbladen met aantekeningen van vliegtuigstaarten, rompen,
dolken en 25 kleine potloodtekeningen van wapens waarvan het merendeel kan
worden weggegooid.
In januari en februari 1984 werk ik aan 4 bladen van 70/100 cm met gevechtsscènes,
geïnspireerd op het idee van invasie. D-Day, Arromanches.
Wapens op driepoten, omheiningspalen, prikkeldraad. Ik maak één tekening met
houtskool en inkt waarop 3 krijgers staan, brugpijlers die een sterke gelijkenis tonen
met helmen.
In april en mei maak ik Wheels I, 3 stroken van 70/200 cm, uitgaande van
verschillende tankwielvormen om tot een verbeelding te komen van een tankslag.
De stroken zijn in het begin niet gecomponeerd om tot één grote tekening te komen,
pas na de tweede tekening (strook) heb ik er bewust de derde aan toegevoegd.
In juni begin ik aan de opzet van Wheels II, ‘La grande machine’. Een moeizame
start. Ik probeer een totaalbeeld te maken op een formaat van 210/200 cm uitgaande
van Wheels I: vier rijen verschillende tankwielen, van rechtsboven naar linksonder
rollend over het vlak, gevangen door buizen en stokken.
Tussendoor maak ik 2 kleine bladen op het invasiethema, obstakels op het strand,
in de zee.
Na de zomervakantie, die geen nieuwe werkideeën heeft opgebracht, hervat ik het
werk aan Wheels II.
Na veel twijfel en het aanbrengen van correcties, één van de beste werken
geworden. In september zakt mijn werktempo en inspiratie, ik koop boeken over
vliegtuigen, denk aan een grote tekening met vliegtuigvleugels verspreid over het
vlak, n.a.v. een foto van Manfred Hamm van een vliegtuigkerkhof met B-52
bommenwerpers. De eerste opzet mislukt.
In oktober ga ik met de Academie tien dagen een werkreis maken naar Florence.
Deze reis wordt door een zeer tragische gebeurtenis een zwaar belaste emotionele
ervaring.
Het werk Wheels III, Parade is vastgelopen, ondanks gedeeltelijke
overschilderingen met verdunde olieverf. Met de toevoegingen van omheiningspalen,
ziet het werk
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er statisch uit. Misschien kan het, door een toevoeging van een derde strook, meer
beweeglijk en in een andere schaal gemaakt, een zelfstandigheid bereiken.
Begin november maak ik de opzet van een nieuwe grote tekening (voorlopige titel:
Wheels III)
3 afweergeschut stukken voortgetrokken door wagens, met in de opzet het accent
te leggen op de schaduwen. Het werk krijgt geen spanning.
Tussendoor maak ik een kleine serie tekeningen met lithopotlood.
Uiterst agressieve, emotionele tekeningen.
De verrassing van de laatste maanden is de aankoop van Wheels II en de
houtskooltekening met krijgers en lansen (titel Juno), bij de gemeentelijke aankoop.
Het dieptepunt: de afwijzing door een commissie van het ministerie van W.V.C.
voor het verkrijgen van een werkbeurs voor 1985 - met de vermelding dat mijn werk
geen enkele bijdrage levert voor de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst
- en weggelaten te zijn op de tentoonstelling van Nederlandse identiteit in de
schilderkunst in het Van Gogh museum.
Eind mei en de maand juni 1985 staan vnl. in het teken van het maken van
boekomslag-illustraties en beoordelingen op de Academie.
Ik begin aan nieuwe tekeningen, 15 bladen van 70/100 cm die tezamen een formaat
gaan vormen van 300 cm bij 350 cm.
Een nieuwe sluisdeur die een fort moet worden, een wand met uitstekende lopen
van wapens.
De ondertekening in alleen O.I. inkt op bruin papier gezet krijgt een sterk grafisch
beeld, geheel tegen mijn zin weer terug bij het oude beeld.
Na mijn vakantie begin ik in augustus aan een nieuwe opzet, de bladen worden
overschilderd met een dunne laag grijze olieverf en ik heb reliëfschaduwen
aangebracht.
Het concept is de bladen volgens technisch plan af te maken en ze vervolgens over
elkaar heen te laten vallen of schuiven, zodat naar ik hoop een nieuw beeld van onrust
zal ontstaan.

12 augustus 1985
Begin januari verander ik mijn laatste vastgelopen tekening Parade (Wheels III). Het
rood van de achtergrond maak ik grijs en de rechterkant verdonker ik met dunne
lagen olieverf.
Het beeld wordt wat geheimzinniger.
Half januari vind ik bij toeval een boek met constructietekeningen van ijzeren
hoekverbindingen. Aan de hand hiervan maak ik vier losse studies in heldere kleuren
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op 50/70 cm. Door ze later samen te voegen en losse uitgesneden constructies op te
plakken ontstaat een (rommelig) beeld. Wat een aanzet is om een vallende brug te
maken.
Brug II, begint weer uit vier bladen van 50/70 cm, door de toevoeging aan de
bovenkant van een gebogen spant ontstaat een duidelijker beeld.
Brug III, is direct op twee bladen van 70/100 cm gecomponeerd.
Ik maak nog steeds gebruik van losse constructieonderdelen, waarvan een aantal
opgeplakt. De tekening gaat een voorzichtige zelfstandigheid vertonen. Een personage
doemt op, een soldaat in een desolaat landschap.
Brug IV, twee bladen van 140/100 cm. Het beeld het meest direct van vorm, het
meest open. Door een groot oppervlak niet te gebruiken ontstaat een ruimte die het
beeld van een instortende constructie versterkt.
Brug V
Het plan is een tekening te maken uit verschillende verticale stroken van 100/140
cm van omvallende scheepskranen.
Brug VI. Het meest gecompliceerd - door toevoegingen en veranderingen ontstaat
een zekere landschappelijkheid. Lijnen die een perspectiefaanduiding gaan vormen,
gewild of niet. Het werk onbevredigd als af beschouwd.
In mei begin ik aan Brug VII, ik wil een tekening maken waarin onderdelen uit
mijn eerste werk in terug kunnen komen, wapens et cetera.
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In december maak ik Werf I met verdunde olieverf op het formaat 120/200 cm.
Een verademing na mijn sluisdeur, het werk is nog vaak versneden, maar toch
komt er aan het eind een meer duidelijke compositie in beeld.

Januari 1985
Ik krijg voor het komende jaar een werkbeurs toegewezen. Misschien door het groot
aantal afwijzingen - de mini-commissie van het Stedelijk Museum die op atelierbezoek
kwam om een eventuele keuze te maken voor de tentoonstelling ‘wat betreft
Amsterdam’ had meer interesse voor mijn Berlage-bureau en ander meubilair - ben
ik het dichtst bij het moment geweest om een definitieve streep onder mijn werk te
zetten. Ik ben blij dat ik die werkbeurs heb gekregen, natuurlijk in de eerste plaats
om het wegnemen van een steeds groter wordende financiële zorg, maar zeker in de
belangrijkste plaats om het gevoel van een nieuwe erkenning.
Begin 1986 werk ik aan Werf II, naar aanleiding van een oude foto van een schip in
een scheepswerf, waar de schaduwen van het constructiewerk te zien waren op de
romp van het schip en gebogen vormen gaven. In maart ga ik opnieuw naar de kust
van Normandië en opnieuw ben ik gefascineerd door de bunkerresten en andere
overblijfselen uit de oorlog.
Uit een bunker sloop ik stukken verroest bindijzer en een dun ijzeren vlechtsel.
Thuisgekomen werk ik aan Werf III en gebruik voor het eerst stroken en vlakken
in oranje loodmenie. Later overgeschilderd met dunne lagen olieverf.
In het doorwerken en vernietigen van de tekening maak ik gebruik van de
meegenomen stukken ijzer door de contouren over te nemen en dan over het bestaande
beeld heen te schilderen.
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Richtje Reinsma
Bloedje, een tekendagboek
16 juli 2013
Papier voor Bloedje afgemeten. 224 grams, 2 meter breed. Er wordt een kast voor
ons getimmerd met een vertekend perspectief. In het midden is een rechthoekig,
staand paneel, rondom zijn de panelen trapeziumvormig. Roosmarijn Schoonewelle
maakt het linker- en onderpaneel; ik de panelen aan de bovenzijde en aan de
rechterkant. Het centrale vlak doen we samen.
Ik heb de stofzuiger van huis gehaald om de vloer te zuigen en daarna gedweild.
Daarna heb ik de nauwelijks te hanteren papiervlakten aan de wand genageld. Mijn
lineaal van een meter schoot tekort voor de schuine lijnen, die ik uiteindelijk met
draad heb getrokken. Kladjes gemaakt; het vertekende contour er grofweg op
nagetekend.
Ik heb met Roosmarijn een globale afspraak over de inhoud van de panelen. De
bovenste is gereserveerd voor hechting en verzorging van de wond, de rechterzijde
voor het restant en litteken. Ik denk aan bruinig en paarsig met geel en oranje voor
de hechting. En grauw, weggegumd grafiet voor het litteken, met wat roze en groen.
Ben tevreden met het tweede kladje voor de hechting. De eerste schets voor het
litteken is saai en plat, te hard ook. Nog geen suggestie van door tijd verbleekt en
gepolijst versleten-zijn, van een dichtgegroeide of verzegelde bres.

21 juli
Proefjes genomen met mogelijke ondergrondmaterialen. Roze gesso met rood pigment
(imitatie-vermiljoen, echte spul te duur); behangerslijm met pigment; bindolin met
pigment; aquarelpotlood met Hema-lak, et cetera.
Ik heb niet eerder met gesso gewerkt. Het pigment is intens, al is het
imitatie-kwaliteit. Het dekt volledig, vaagt de aanwezigheid van het papier in een
klap weg, maakt het volkomen ondoorzichtig en vlak. Daar ben ik niet blij mee. Maar
het is een ondergrond, dus mogelijk dat het uiteindelijk een mooie verzadiging geeft
aan wat er overheen komt. Het idee van een doorwerkte tekening in lagen vind ik
aantrekkelijk.
Ik maak een grotere schets van het hechtingspaneel op het plafond met grovere
materialen en gebaren om te kijken hoe de compositie uitwerkt in een ruwere vorm.
Erg lelijk.
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De twee laatste schetsen naast elkaar bekeken. Ik vind de eerste in veel opzichten
beter, de hechtdraden zijn er vinniger en weerbarstiger. Het oplichtende stukje oranje
in de onderste kaderrand valt me nu pas op, het lijkt alsof de zere plek iets uitstraalt
waardoor het kader opgloeit.

22 juli
Ik ga op zoek naar foto's van littekens. De eerste schets van het litteken is niks. Hij
puilt uit het kader en doet me denken aan een suffe tribal tekening. Stijl is lomp en
gemakzuchtig. Ik vind de vreemde afmetingen van de tekeningen erg leuk, raak ook
benieuwd hoe ze er klassiek plat op de muur opgehangen uit zullen zien, in plaats
van in de driedimensionale kast.

Amsterdam, 23 juli
Na een dag zitten op de VPRO-gidsredactie de hele avond getekend, voor het
presenteren van de tussenstand van Bloedje morgen aan Ine Boermans van De
Kijkkasten en Lyoni Spier van Lowlands. Tot het inzicht gekomen dat de wonden
de compositie in de bovenste tekening bepalen. In de eerste plaats de centrale wonden,
maar daarnaast ook de kleine wondgaatjes waar de hechtdraden in de huid genaaid
zijn. De wonden zijn de epicentra van de tekening, de vorm van het grotere geheel
wordt door hun trek- en duwkracht bepaald. Het grootste deel van de tekening is
periferie, moet het drama van de gaten enkel echoën en benadrukken.
De springerige hechtdraden doen me denken aan schoenveters. Ik wil het trekkerige
van de draden benadrukken door de oliekrijtlaag tot aan de hechtgaatjes door te
tekenen, in een v-vorm. Ik zet die vorm in potloodwaas aan.
Ben steeds meer ingenomen met het effect van de gesso. Het geeft een grandioze
kleurverzadiging waar ik mijn ogen niet vanaf kan houden, de tekening gloeit er
haast van.
De rand van de hechttekening is nu volkomen ongelijkmatig, omdat ik allerlei
kleurschakeringen met en zonder gesso heb getest. Dat flakkerige heeft wel wat. Ik
kan er altijd met de gesso overheen als ik er toch een homogenere kleur van wil
maken.

Amsterdam, 25 juli
Presentatie van het werk in wording aan Ine en Lyoni. Ze waren enthousiast.
Lyoni vertelde over haar ontvelde vingertopje. De vinger was alweer helemaal
compleet, hoewel het nog maar net gebeurd was. Ze had er een foto van op Facebook
gezet. Veel mensen vonden het onsmakelijk.
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Amsterdam, 29 juli
Begonnen aan schetsen voor het rechterpaneel, het litteken. Moeizaam. Ik wil een
reusachtige detailopname maken, een gevoel van haast microscopische nabijheid
oproepen. De huid als maanlandschap.
Eerste pogingen armzalig. Het idee om het gladde van littekenhuid na te bootsen
door te gummen in een hermetische, dichtgetekende grafietlaag werkt niet. Mijn
uitvlakbewegingen laten de contouren van de gum achter, een lullig gezicht.
In de laatste schets begint een aangename viezige kwetsbaarheid op te doemen.
Ik wou dat ik die tekening van Bas Jan Ader kon bekijken die ik alleen van horen
zeggen ken: een leeg, flinterdun papier dat zijn haast doorschijnende staat te danken
heeft aan een eindeloos opnieuw betekend en weer kaalgegumd worden.

Amsterdam, 1 augustus
Snikhete ploeterdag. De maten die ik heb gemeten kloppen niet. Er moest overal een
strook vanaf. Heb de diagonale lijnen van het trapezium uiteindelijk langs aan elkaar
getapete latjes getrokken. Ben bloednerveus aan het worden, er rest nog maar
vijfeneenhalve werkdag.
Twijfel over het idee om gesso met imitatievermiljoen pigment voor de ondergrond
van de rand te gebruiken, en met kalkviolet pigment voor de vinger (die niet per se
een vinger is). Proefje gemaakt dat enige belofte in zich draagt, maar geen grip biedt.
De tijd voor verdere proefnemingen ontbreekt.

Amsterdam, 2 augustus
9.20 - Vandaag proberen om tot een goede schets voor het littekenpaneel te komen,
en de ondergronden van rand en vinger met gesso en wondjes en achtergrond met
inkt af te krijgen.
15.30 - Het grove deel van de ondergronden is gedaan. Rand en vinger met
gepigmenteerde gesso, achtergrond met inkt. Getwijfeld of rand niet dikker moet,
en over het onderlinge ritme van de hechtdraden. Uiteindelijk gekozen voor streng
parallel.
Het is heet, 33 graden. Druppels op mijn bovenlip. De punten van de
aquarelpotloden die bij het raam in de zon lagen zijn weggesmolten. Schetsen vallen
van de muur, tape wordt slap en laat los.
Tussendoor huidproefje gemaakt, bleekroze en barbieroze oliekrijt op donkere
inktondergrond. Close-up foto van huid bekeken, en losjes schubbenpatroon gemaakt,
beetje grofgeometrisch. Voegen in paars en bruin krijt, daaroverheen witte glimpunten.
Linksonder

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

55
gepoetst om de lijnen te vervagen, als proefje voor het gewenste scherpteverloop
naar de zijkant. Van ver heeft het wel wat, van dichtbij is de structuur te plomp.
Volgende schets wil ik er een rand van een kledingstuk bijtekenen, textiel met een
motief.

Amsterdam, 3 augustus
12.20 - Eerst de wondgaatjes zwarten met inkt en de gesso-loze delen van het kader
intekenen met aquarelpotlood. Dan de kale vlakte rond de wondjes, de hechtdraden
inkten vóór de oliekrijtribbels van de huid rond de zere plek. Niet vergeten
vingercondoom om rechterduim te rollen. Wondje in opkomst, moet geen krijt en
inkt bijkomen.
19.00 - Verder gewerkt aan de rand met fluorescerend oranje potlood en
aquarelpotlood. Sommige stukjes glimmen al mooi viezig op. De met inkt gezwarte
achtergrond afgemaakt met bruin en geel pastelkrijt. Hechtdraden en hechtingswondjes
opnieuw geschetst en in inkt geschilderd.
Het papier is nu door alle uitgeveegde schetslijnen in houtskool heel vlekkerig.
Met kneedgom gepoetst, maar de vlekken houden stand. Deze zone wil ik met een
heel dun waas betekenen, dan blijf je die sporen zien. Ik denk erover morgen rigoureus
een laag witte gesso over de hele rommel te schilderen.

Amsterdam, 4 augustus
13.43 - Bijna klaar met het wegwitten van de hinderlijke houtskoolschetslijnen.
Begint er beter uit te zien. Papier bobbelt wel heel erg door de vochtige gesso.
17.00 - Gebied rond de wondjes. Gele randen rond de korst (kleurpotlood), dan
de piepjonge huid in helroze (pastelkrijt) dat oplost in wit (papier) en verloopt naar
beige-geel (combinatie van aquarel-waskrijt en pastelkrijt). Niet slecht.
Ik lig ver achter op schema, zelfs al heb ik geen schema, enkel een deadline.

Amsterdam, 5 augustus
9.34 - Resultaat van gisteren niet onbevredigend. Nu ga ik de vinger doen, met
oliekrijt. Of eerst even wat zwakke plekken in de rand fiksen met aquarelpotlood om
op te warmen. Of de korstjes doen, in oliekrijt.
18.15 - Tekening nadert voltooiing. Het rozerode deel uit de rand moet meer oranje
worden. De hechtdraden moeten overgepenseeld worden met inkt, want ze zijn
plaatselijk overdekt geraakt met pastel- en oliekrijt. De decoratieve blauwe
hechtdraadjes of nietjes in de rand moeten opnieuw in diverse blauwen en paarsen
worden aangezet. Heb de hele dag getekend, met als enige onderbreking een tochtje
naar Van der Linde aan de Rozengracht om nieuwe oliepastels en aquarel-waskrijtjes
te halen, niet alleen voor het
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hechtingpaneel maar ook voor het littekenpaneel. 5 aquarel-waskrijtjes en 7 oliepastels
gekocht voor €69,12. Ik besefte, dat het armzalige bedrag van €250,- dat Lowlands
betaalt voor deze opdracht met enig geluk net de onkosten dekt.
Roosmarijn bracht vanmiddag het middelste paneel. Ze is al ver gevorderd. Ik ga
de botjes van schaduw voorzien, en de lippen van de wond nog wat reliëf en detail
geven. Roosmarijn was lovend over mijn tekening. Raakte zorgelijk of haar tekeningen
daarnaast niet rommelig zouden lijken. Ik ben juist bang dat mijn massieve tekening
naast haar beweeglijke er te statisch uit zal zien.
20.30 - Zo goed als af. Het beeld staat. Nu het volgende paneel... Hopelijk heb ik
morgen na een dag bij de VPRO nog energie om een schets te maken.

Amsterdam, 6 augustus
Gisteravond een foto van het littekenpaneel op mijn computer aan Elsa laten zien.
Ze zag er een cocon in. Vanavond in de trein foto laten zien aan Arjen en Heleen.
Arjen vond het heel vleselijk, Heleen zag een rollade.
18.00 - Maten van de tekening aangepast, eerste ruwe houtskoollijnen gezet.
Vanavond wil ik een paar dingen testen:
- Hoe werkt groen krijt op lila gepigmenteerde gesso? Ik wil spatader-wieren in
de rand tekenen, paarse lijnen in een groene achtergrond.
- Ik ga een stuk mouw tekenen van heel dichtbij, het weefsel of de constructie van
de mouw goed zichtbaar. Donkere ondergrond in inkt, gepenseeld in een
blokkenpatroon met afwisselend blokken in verdunde en in onverdunde inkt,
waaroverheen later een gekleurde laag met een ander patroon kan komen.
- Ik ga het litteken in blauwe-plekkleuren uitgummen.
21.56 - Halfwas proefjes. Simpel pastelkrijt op wit is het mooist voor het laatste
spoor van de wond, op zijn allerkitscherigst uitgewaasd. Het is de eenvoudigste en
snelste manier van tekenen van alle die ik heb getest. Druist in tegen de opvattingen
van mijn innerlijke calvinist.
Ben door het tekenen helemaal opgeknapt. Was volkomen druilerig en
doorschijnend na dag achter de computer. Nu lekker moe.

Amsterdam, 9 augustus
9.30 - In mijn gedachten noem ik de blokjes op de achtergrond ‘vrije radicalen’. Het
textiel is een universum geworden, micro danwel macro.
Ontevreden met de kromming van de lijn die het stuk huid van de achtergrond
met de vrije radicalen scheidt. Hij is nu te gelijkmatig, misschien daardoor niet
organisch en kwetsbaar genoeg. Hij moet naar onderen toe ronder uitdijen. Eerst
verder met de vrije
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radicalen in aquarelpotlood, die omringen met verdunde inkt; dan bij het inkten op
zoek naar de juiste afbakening. Ik zie een oude, weggeveegde schetslijn die als baken
kan dienen. De nieuwste schetslijnen, die ik stom genoeg stevig heb aangezet, zijn
nu hinderlijk.

Amsterdam, 10 augustus
10.00 - Laatste dag! Morgen schuiven we de tekeningen in het koekblikautootje van
Roosmarijn, zodat we maandagochtend in alle vroegte in een ruk naar Lowlands
kunnen rijden.
Gisteren was ik op het atelier van Roosmarijn om haar werk te zien. Het is prachtig.
Ik ben onzeker of mijn aandeel goed genoeg is.

11 augustus
Vanochtend de rand van het littekenpaneel afgemaakt, zone rond het verse litteken
uitgewasemd en voorzien van een ring van witte flonkerstipjes rond de rode plek.
Alle tekeningen uitgeknipt en gefixeerd. 4 bussen over de tekeningen leeggespoten,
2 voor de delen met oliekrijt en 2 voor de delen met pastelkrijt en houtskool.
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Om 15.00 uur arriveerde Roosmarijn. Alles opgerold met zuurvrij patroonpapier
ertussen, en daarna in bubbeltjesplastic in de auto gelegd.

12 augustus
De maten van de kast kloppen niet. De bouwers van Lowlands hebben ze veranderd
zonder ons in te lichten. De tekeningen zijn te groot voor de panelen. Jan en alleman
geeft advies. ‘Snij de tekeningen bij!’, ‘Vouw de randen van de tekeningen om!’.
Roosmarijn en ik zijn diep terneergeslagen.
Ook horen we dat het gespecialiseerde ‘art team’ dat de constructie voor onze kast
heeft gemaakt €2500,- euro heeft gekregen voor de klus. Het kunstwerk kostte €500,-;
het omhulsel is het vijfvoudige waard.
De tekeningen blijken lastig te hanteren. De tekening voor het plafond scheurt bij
het bevestigen meteen uit in de hoek. Ik teken de door de scheuring zichtbaar
geworden ondergrond bij op het hout van de binnenkast, zodat de beschadiging
onzichtbaar is.
Uiteindelijk leidt een optelsom van truukjes tot een aanvaardbaar geheel. Het
belangrijkste besluit is dat we het idee van de roze kieren tussen de tekeningen laten
varen. Waar de tekeningen niet kunnen aansluiten, laten we ze overbloezen. Een
aantal kaderranden wordt onzichtbaar, maar het geheel is mooi bont en uitzinnig.

17 augustus
Tweede dag van het festival. We lopen verdwaasd tussen de 55.000 bezoekers. Er
worden stickers op het glas van onze kijkkast geplakt, die 's avonds door de organisatie
verwijderd worden. Iemand schrijft met krijt commentaar op de muur, vindt ons werk
obsceen.
Bloedje komt op tv. ‘Wat denk je dat het is?’ vraagt presentator Eric Corton aan
rapper Willie Wartaal, die antwoordt: ‘Een oog of een vagina. Waarschijnlijk een
oog-vagina.’ Mensen staan stil, nemen foto's. Een paar jongens leggen het werk uit
aan een paar meisjes, grijpen de gelegenheid aan om seksuele toespelingen te maken.
Een kennis vertelt dat ze een aantal mensen had gadegeslagen die elkaar voor Bloedje
fotografeerden terwijl ze hun geboorte naspeelden, stuiptrekkend te voorschijn
komend uit onze getekende wond.

18 augustus
Roosmarijn ontdekt dat er water in de kast is gelopen. Er moet regenwater naar binnen
gelekt zijn, sporen van druppels lopen over de centrale tekening.
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19 augustus
Afbouwen. Voor schaderapport voor de verzekering maken we filmpjes en foto's
van de lekkage. Het is nog steeds regenachtig en het waait flink als we de tekeningen
losmaken. We krijgen hulp van Wouter, Josine en Arnold die ons hamers en
nijptangen aangeven en de tekeningen afschermen met een woest wapperend zeil.

21 augustus
Begroting maken voor de kosten van de restauratie. De middelste tekening is reddeloos
verloren. We vullen €40,- per uur in voor een nieuw paneel. We troosten ons met de
gedachte dat juist dit paneel ons het minst tevreden stemde, dat we het iets verfijnder
hadden willen uitwerken. Over de tekening zijn stroompjes regendruppels naar
beneden gespoeld. Waar het tekenmateriaal door de druppelsporen is verwaterd,
lichten lange dunne strepen op. Langs dezelfde lijnen zijn ribbels in het papier
ontstaan.
In navolging van het tekendagboek Strandvondst dat Siet Zuyderland bijhield van 8
december 1980 t/m 8 april 1981, gepubliceerd in Raster #22 (1982)
De tekeningen, schetsen en documentatie waarvan in deze tekst sprake is, zijn in de
beeldindex achterin dit nummer (p. 126-127) opgenomen en worden tenslotte op
www.tijdschriftterras.nl gepubliceerd.

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

60

Laurens Ham
Kringen
hoe menschen het elkaar in fluisteringen overreiken en hoe zoo iets over
de wereld
doorgegeven wordt, van den een naar den ander, zoodat al meer het
weten....
zoodat het in al ruimer wijdten van menschen spreidt als kringen in het
water
Carry van Bruggen, Avontuurtjes
opent je ogen en ziet dat het water vlakbij is
voelt hoe de lucht je longen de wereld zich opdringt rondom
duwt de punt van de pen tot hij breekt de inkt opwelt
peutert aan het vlees en haalt je open
schudt ze uit de pot tot ze niet meer passen op het aanrecht
wrijft over een knobbel op je schrijfhand
kijkt naar omstanders die opdoemen traag gebaren
breekt voor de spiegel uiteen in armen benen romp
weet dat hij je opneemt zonder een druppel morsen terwijl de verf droogt
hoort hoe een zachte trilling door je huid
maakt kringen in het water die wijd uitlopen tot ze alles hebben opgenomen
wrijft over een knobbel en laat de vulpen erop rusten
opent je ogen en ziet dat de cirkel van je blikveld verder is vernauwd
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jij
hebt je doormidden laten klieven, ineengehechte twee, tegen-jezelf-gekeerde een
voelt hoe zich de kudde nauwer
vult je longen tot ze niet meer kunnen de kringen voor je ogen komen schieten weg
als je ze wilt betrappen
gooit een vel in het vuur dat zwarte blaren trekt in het weefsel
laat je handen rusten maar ze liggen niet stil
ziet hoe de rook zich vormt tot een o voor hij uiteenplooit
laat ze in het water glijden het water zich verzadigen
ziet de luisteraars troebel en scherper met hun ogen je bindend
weet hoe de boom naar buiten hoe hij uit zijn eigen grens wil breken
laat een druppel vallen en ziet hoe het vlees reageert zich terugtrekt en rood wordt
wrijft met je vuisten in je ogen tot de kringen niet meer weggaan
wilt ze vermorzelen maar ze springen weg voor de malende lepel
weet wat er gebeurt als hij zijn tanden in je nek zet
voelt hoe je liggende lijf wordt opgetild weggetrokken
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Melani Reumers
Crear y romper
Maken en breken in hedendaagse Spaanstalige literatuur
De personages in de ongemakkelijke verhalen van Guadalupe Nettel (Mexico, 1973)
bezien de wereld op een hoogsteigen manier. Het gaat bij deze schrijfster om de
periferie en de marge, om de imperfectie, om dat wat afwijkt, om de blik van de
outsider. Probleemloos word je meegezogen in de verwrongen wereld van haar
personages.
Eerder vertaalde ik van Nettel ‘Ptosis’1, een verhaal over een door oogleden
geobsedeerde fotograaf. Ik betrapte mezelf erop dat ik mijn eigen oogleden en die
van anderen met ongewone aandacht bestudeerde. Het leek erop dat mijn oogleden
zelf in de gaten kregen dat er meer in zat dan een onbeduidende bijrol. Toen ik voor
een paar maanden naar Barcelona ging, kreeg ik continu last van een vervellend
ooglid. Een zin van Nettel schoot door mijn hoofd: De huid van een ooglid is van
een onvermoede teerheid. Meer dan ooit was ik me bewust van dit tot nu toe
veronachtzaamde lichaamsdeel.
In ‘Pétalos’ wordt een beeld van een vrouw (de Bloem) gecreëerd op basis van de
vluchtige sporen die ze achterlaat op de damestoiletten van restaurants en cafés. Na
lezing heb je de penetrante geur van de Bloem stevig in je neus.
De ik-persoon (een jongeman van in de twintig) durft vrouwen niet te benaderen.
Hij zoekt hun nabijheid door te snuffelen in damestoiletten, de enige plek waar ze
zich niet bekeken voelen. Op een dag ontdekt hij de alarmerende sporen van een
vrouw die hij de Bloem doopt. Hij besteedt zijn dagen aan het snuffelen in alle
damestoiletten van de buurt, wanhopig proberend een spoor van haar te vinden. Als
hij haar uiteindelijk ziet, gaat zijn beeld aan diggelen. Niet alleen ziet ze er heel
anders uit dan hij verwachtte, ook doet hij geen poging om in te grijpen als hij inziet
wat de Bloem van plan is en waarom er zoveel angst en zwakte in haar vlekken en
sporen zat.
De bloemblaadjes van Guadalupe Nettel herinneren mij aan de klaproos uit het
broeierige verhaal ‘Amapola’ van Javier Mije (Spanje, 1969). Het is geïnspireerd
door de Uruguayaanse schrijver Juan Carlos Onettti, van wie ook het motto afkomstig
is: Alles was een spel, een rite, een voorwoord. Een huiveringwekkend spel is het
huwelijk van de naamloze ik-persoon en zijn vrouw Teresa. Nadat zij heeft gebroken
met de

1

‘Ptosis’, als ‘Hangend ooglid’ gepubliceerd in tijdschrift KortVerhaal, winter 2012. Evenals
‘Pétalos’ afkomstig uit de bundel Pétalos y otras historias incómodas, 2008
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ongeschreven regel om niet meer in de tuin te komen, schaft hij een revolver aan.
Vanaf het moment dat in het voorjaar de eerste knoppen opengaan, richt hij elke
middag vanuit hun slaapkamer het wapen op haar, als ze in de tuin aan het werk is.
Wanneer hij op een dag de revolver wil pakken, die hij tussen haar oude ondergoed
bewaart, merkt hij dat Teresa precies op die plek een fotoalbum heeft neergelegd.
Ze heeft hem door en speelt het spel mee. Sterker nog: het album geeft op superieure
wijze blijk van haar wraak, heel subtiel geeft het commentaar op hun kinderloze
huwelijk.
Als hij na die ontdekking de revolver op haar richt en uiteindelijk schiet, lijkt ze
ook dat te hebben voorzien. De tuin met alle bloemen wordt door haar omgetoverd
in een kerkhof. De laatste zin: Mijn vrouw is op de grond gevallen met een klaproos
op haar borst.
In dit verhaal wordt een wereld gecreëerd zonder de spelregels te benoemen. Als
vervolgens iemand die regels overtreedt, wordt dat expliciet gemaakt, en wordt alles
weer afgebroken, of verbroken. In veel van dit soort verhalen gebeurt maken meestal
geleidelijk en impliciet, breken abrupt en expliciet.
Dit zien we ook in het verhaal ‘El estatuto particular’ van Patricio Pron (Argentinië,
1975). Een stel dat in Hamburg woont (hij is gemankeerd schrijver en bedenkt teksten
voor commercials, zij werkt in de statistiek), verzint een spel om hun relatie enige
kleur te geven: ze reizen los van elkaar naar dezelfde stad en moeten, zonder ook
maar iets van elkaars plannen te weten, elkaar daar weer vinden en samen terugreizen.
Dit gaat een aantal malen wonderbaarlijk voorspoedig, totdat ze afreizen naar Berlijn.
Als ze elkaar na een week nog niet gevonden hebben, beseffen ze wat de
consequenties van het spel zijn.
Opnieuw denkt hij aan het spel, hij bedenkt dat het geen naam heeft en dat instructies
ontbreken. Hij kijkt naar de blocnote met de naam van het hotel erop die naast het
bed ligt en bedenkt dat hij die instructies moet schrijven, niet voor anderen, zij tweeën
zijn immers de enige spelers, maar voor zichzelf, zodat hij het spel opnieuw kan leren
spelen. Dan pakt hij de blocnote en de pen ernaast en begint eindelijk te schrijven.
Een ander aspect van maken en breken speelt een rol in het lange verhaal ‘Corrección’
van Juan Villoro (Mexico, 1956). Hierin gaat het om het maken en breken van
reputaties.
De ik-persoon, een niet bijster getalenteerde schrijver, vertelt over zijn soms
vernederende ontmoetingen met Germán Villanueva, lange tijd de succesvolste
schrijver van zijn generatie. Uiteindelijk bezorgt hij Germán, die net is afgekickt van
de heroïne en financieel volledig aan de grond zit, een baantje als corrector bij zijn
tijdschrift. Na een tijd wordt duidelijk dat Germán de bijdragen van jonge vrouwen
volledig
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herschrijft. De vrouwen raken verblind door het succes van hun onherkenbare stukken
en belanden een voor een in bed bij de ik-persoon. Hij besluit Germán een eigen
manuscript voor een roman te geven, onder het voorwendsel dat het van een jonge
vrouw is. Germán doet zijn werk, de roman wordt een doorslaand succes. De
ik-persoon beleeft zijn beste jaren, totdat naar zijn volgende roman wordt gevraagd.
Germán vertelt hem dat hij alles al had voorzien in de plot van het verhaal. ‘Jij bent
mijn kladversie’, zegt hij. En: ‘Jij bent de plot’. Duidelijk wordt dat Germán wil dat
de ik-persoon zijn roman afmaakt, zodat hij definitief ontmaskerd en vernederd kan
worden.
In de maanden dat ik in Barcelona woonde bracht ik veel tijd door in boekhandels,
snuffelend in boeken van mij nog onbekende schrijvers. Ik ontdekte dat in de
hedendaagse Spaanstalige letteren maken en breken een veelvoorkomend thema is.
Zoals zo vaak wanneer je ergens je aandacht op richt kwam ik het vervolgens op de
meest onverwachte plekken tegen. Zo las ik op de muur van Can Framis, museum
voor hedendaagse Catalaanse schilderkunst, het volgende citaat van schrijver, dichter
en essayist Rafael Argullol (Spanje, 1949): Elk moment spat uiteen in vele wegen
die naar evenzovele werelden leiden, maar die explosies jagen ons zoveel angst aan
dat we het leven liever in de armzalige rust van een doodlopende steeg plaatsen.
Voor breken is vaak moed nodig, meer dan we soms hebben. Maken, creëren, een
wereld vormen is een proces dat op organische wijze plaatsvindt, geleidelijk aan,
soms zonder dat mensen het doorhebben. Breken is veel meer een daad, en komt
voort uit een besluit, een keuze waar moed voor nodig is. Of wanhoop.
Moed om te breken is bij uitstek te vinden in het uitgebeende proza van Emiliano
Monge (Mexico, 1978), met regels zo puur dat het wel poëzie lijkt. Zijn werk is
doordrongen van geweld, niet alleen omdat dit vaak een rol speelt, maar meer nog
omdat zijn manier van schrijven gewelddadig is, met geweld gaat hij de woorden te
lijf. De verhalen uit de bundel Arrastrar esa sombra uit 2008 zijn het resultaat van
een voortdurende opeenvolging van maken en breken. Monge creëert een volstrekt
eigen wereld om die vervolgens net zo hard weer af te breken. Een fragment uit ‘El
oráculo de los pingüinos’:
Ik stap het kleine huis in, het lijk van een man ligt uitgestrekt op de aluminium tafel.
Er is kalk over het lichaam gestrooid. In de enige andere kamer van het huis drogen
een vrouw en een meisje zich af. Een bijenzwerm vliegt op. Hagedissen schieten weg
uit de kamer. Op de zandvloer blijven mijn voetafdrukken achter. In alle huizen tref
ik hetzelfde aan.
Emiliano Monge laat de lezer een wereld binnentreden waar hij zich nooit veilig kan
wanen, maar die hij gefascineerd waarneemt, met al zijn zintuigen. Het volgende
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fragment komt uit ‘La fortaleza de las ranas’, een verhaal over een man die zijn
geheugen kwijtraakt.
De schakelaar braakt een vonk uit: door het vocht is de bedrading verrot. Als hij de
kamer binnengaat wordt hij door duisternis omringd. Zijn gelaatsuitdrukking
verdwijnt, de schaduwen blijven aan zijn lichaam kleven als prehistorische
bloedzuigers. Door het schemerdonker bevriest zijn huid, worden zijn vlees en botten
afgeknepen. Gustavo wil lachen, maar zijn lippen blijven roerloos. De slinger blijft
stilstaan, het verleden roert zich en zoekt de deur: nu hij verblind is, kan hij geen
houvast zoeken bij de voorwerpen, hij is in de val gelopen. In zijn binnenste leeft de
strijd op en donderen de trommels van de vergeten dagen. De herinneringen posteren
zich op de stadswal en spuwen hun ijzeren kogels naar de boot die net het anker
heeft gelicht.
Bij Emiliano Monge is schrijven een uiterst fysieke daad. Het levert literatuur op
met een kloppend hart, literatuur die ademt en bloedt. Niet alleen inhoudelijk is
sprake van maken en breken, maken en breken vormt bij Monge zijn poëtica.
Een dergelijk procedé hoeft misschien niet eens beperkt te blijven tot geschreven
teksten. Het laatste woord is voor Juan Cárdenas (Colombia, 1978), in wiens onlangs
verschenen roman Los estratos een interessante beschrijving staat van hoe iemand
zou willen praten.
Ik zou het graag op een andere manier willen zeggen, maar je zegt de dingen nu
eenmaal zoals je kunt en niet zoals je dat graag zou willen. Ooit leerde ik een man
kennen die zijn tijd doorbracht met het scherpen van stokjes met een verroest mes.
Met die stokjes deed hij niets, hij was niet aan het beeldhouwen. Hij haalde er alleen
steeds laagjes van af. Op de vloer hoopten de spaanders zich op. Daarna gooide hij
ze weg. Zo zou ik de dingen graag willen vertellen.
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Guadalupe Nettel
Bloemblaadjes
Vertaling Melani Reumers
Wat de juiste manier was om de Bloem te benaderen heb ik nooit begrepen. Ook is
het me niet gelukt haar op tijd links te laten liggen, toen het nog mogelijk was haar
verhaal te vervangen door een ander, dat me ver van de buurt rond de universiteit
zou brengen waar zij zich meestal ophield, de met cafés bezaaide straten die de
Tiberboulevard kruisen en waar rook en ledigheid hoogtij vieren. Naar men zegt was
die boulevard lang geleden een kleine straat, maar sinds mijn kindertijd begon de
naam hinderlijk te worden, ongepast voor die lange en lawaaierige ader die de buurt
zo lomp in tweeën deelt. Ze zeggen altijd dat hij helemaal niets van een rivier weg
heeft, behalve de stroom van auto's en de huizenhoge betonnen bruggen waarover
de vrachtwagens rijden om naar de grote weg af te slaan.
Verder naar binnen worden de straten anders en hebben ze dat dorpse en
tegelijkertijd verlatene van de buitenwijken van mijn geboortestad. In vroeger jaren
kon ik daar urenlang ronddolen, ik sloeg hoeken om die met klimop begroeid waren,
bekeek gezellige restaurants met smeedijzeren balkons en geraniums voor de ramen,
voegde me af en toe bij de zwervers, die ook vandaag de dag nog uit het oosten
komen in mei, als de hitte ondraaglijk begint te worden, en die de vuilnismannen
overvallen op het moment dat de keukenhulpjes naar buiten komen om de laatste
resten van de avond te lozen. Hoewel ik nooit met hen sprak koesterde ik een soort
medeplichtige genegenheid voor hen. Ik vond het bewonderenswaardig dat ze
willekeurig welk deel van de wijk wisten om te toveren tot een intieme ruimte, tot
een vuil huis waar je toch alles kon vinden wat je nodig had.
De beste tijd om de restaurants in te gaan was tijdens de drukste uren als niemand
mijn aanwezigheid opmerkte en ik de toiletten van de buurt kon leren kennen, die
net als de nabijheid van vrouwen voor mij als jongeman van in de twintig helemaal
nieuw waren. Het was dus niet zo vreemd dat ik er de voorkeur aan gaf de
damestoiletten in te gaan en me te verdiepen in hun sporen. De andere, die bestemd
waren voor mijn eigen sekse, leken me niet erg veelbelovend; in de sporen van de
urinoirs trof ik arrogantie aan, soms rivaliteit, maar niets dat het herinneren waard
was als ik terugkwam op mijn kamer, waar ik de stank van eenzaamheid en
afzondering alleen overleefde door mijn toevlucht te zoeken bij de geuren die ik
gedurende de werkdag verzameld had. ‘De muizenval’, zo noemde ik trots mijn huis
in die tijd waarin ik mijn armoede
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als een levenshouding cultiveerde. De damestoiletten hadden de betovering van iets
nieuws, ze waren altijd gevuld met vergeten praatjes in de spiegels, in de
lippenstiftvlekken. Misschien uit verlegenheid of omdat ik toen al de roeping van
snuffelaar had die nog steeds mijn leven beheerst, gaf ik er de voorkeur aan om, in
plaats van 's avonds naar een feest te gaan of rokken los te knopen in de
ongemakkelijke stoelen van een bioscoop, vrouwen te ontdekken op de enige plek
waar ze zich niet bekeken voelen: het toilet. Als je de sporen leert ontcijferen, kan
een eenvoudige vlek die daar langs de witte wand naar beneden sijpelt zenuwtoevallen
of een zojuist gerezen ongenoegen onthullen. Altijd was er wel een ontdekking, een
nieuwe reactie die mij euforisch als een beginneling kon maken, maar van al die
raadselen, de prikkelende uitdagingen die ik moest leren interpreteren, was er geen
een dat me zo van mijn stuk bracht als de Bloem.
Beïnvloed door de jaren, door wat optimisten ervaring noemen en wat in feite niet
meer dan een roestlaag is, een soort salpeter dat in staat is alles aan te vreten, kan ik
nu bij die naam een glimlach niet onderdrukken, waarbij ik me belachelijk voel maar
tegelijkertijd te vriendelijk voor mezelf. Die avond, toen ik haar eerste spoor ontdekte
in het toilet van Café Colón, een van de restaurants met geraniums in de vensterbank,
leek het me onvermijdelijk haar zo te noemen. Ik was de buurt via de boulevard
binnengekomen, liep omhoog over de marktstraat en ging bij de hoek van het park
rechtsaf, omdat ik zag dat het restaurant vol zat. De gasten waren zo druk bezig met
het bemachtigen van een tafeltje dat het me geen enkele moeite kostte het damestoilet
binnen te glippen. Het spoor bevond zich in het eerste hokje en trok onmiddellijk
mijn aandacht: op de witte welving van het toilet had een jonge vrouw met een vaag
naar vocht zwemende geur twee grauwe vlekken achtergelaten die zo licht waren
dat ze, als ik niet was gekomen, door elke nieuwe bezoeker zouden zijn uitgewist.
De kwetsbaarheid van de vlekken, als die van een oud en verrimpeld gezicht, joeg
me uiteindelijk angst aan. Met mijn gezicht nog steeds naar het water in de pot
gewend, probeerde ik me een voorstelling van haar te maken, maar dat was zinloos.
Het was als kijken naar een knoop zonder een uiteinde te vinden waar je kon beginnen
om hem los te maken. Het enige wat in me opkwam, was mijn gulp los te knopen en
zorgvuldig over de twee cirkeltjes heen te plassen totdat er op de tegeltjes niets anders
over was dan mijn eigen geur, intens en met een vleugje sinaasappel. Toen was ik
alleen, zonder een straat of toilet waar ik haar terug kon vinden. Als ik haar had zien
weggaan, was ze misschien een mager meisje gebleken dat halverwege de avond een
café uitkomt, of de dochter van een gedrongen en roodharig heerschap. Maar omdat
dat niet gebeurde, voelde ik me genoodzaakt haar vlekken en geuren te achtervolgen
- het enige wat ik kon herkennen van de Bloem - om aan de hand daarvan de reden
van die bleekheid, van die kwetsbaarheid te ontdekken, die zo groot was dat ik me
haar met een zware last voorstelde op een oppervlak dat het elk moment kon begeven.
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Die week ging ik elke avond terug naar Café Colón. De urinevlekken die ik aantrof
waren weerzinwekkend: kleine groene zuippartijen zonder enige fantasie, vermoeide
blazen, hier en daar wat kabaal. Ik wachtte. Wachtte urenlang en kwam verscheidene
dagen daarna weer terug. Uiteindelijk raakte ik ervan overtuigd dat de Bloem niet
per se meer hoefde terug te keren: mensen hebben de neiging om plaatsen heilig te
verklaren en door er vaak te komen slijt de herinnering. Een andere mogelijkheid
die ik bedacht was dat de Bloem die avond alleen maar het restaurant was
binnengelopen om naar de wc te gaan. Dus besloot ik in de omgeving te gaan zoeken,
op straat, en in de toiletten van andere gelegenheden.
In die dagen bezocht ik verschillende plekken. Eerst struinde ik de straten af die
naar beneden lopen in de richting van de brug, links van de Tiberboulevard (komend
vanuit het zuiden), waar ook de bakker is. Telkens weer liep ik aan de overkant van
het park, ik stopte om naar de zwervers te kijken, die op dat uur van de dag al hun
gitaar hebben gepakt en liedjes zingen in hun onbegrijpelijke taal. Zoals elk jaar
waren het de meisjes met losse, rossige haren die me tegenover de groep deden
stilstaan, de meisjes die ik nooit durfde te benaderen. Maar die zomer bleef ik
misschien wel voor het eerst niet lang achter de struiken aan de rand van het park
staan. Die zomer hield ik me bezig met het achtervolgen van een andere vrouw, van
wie ik me slechts bij flarden en met moeite een voorstelling kon maken. Die zomer
kon ik het niet laten om bij cafés naar binnen te gluren en aandachtig gezichten en
huidschakeringen te bekijken. Iets, waarschijnlijk het trieste van de vlekken die ik
in het toilet had gezien, deed me denken dat de ogen van de Bloem onmiskenbaar
asgrijs waren. Wanneer ik eindelijk had besloten welke plek het zou worden, ging
ik naar binnen onder het voorwendsel dat ik een groep vrienden zocht, en als ik geen
spoor van haar aantrof zette ik een verbaasd gezicht op en vertrok weer, met een diep
gevoel van onbehagen. Toch bleek de methode doeltreffend.
Op een zaterdag voor tienen stuitte ik op het tweede teken, dat ik aantrof in een
eettentje aan de andere kant van de boulevard. Ik liep meteen door naar het
damestoilet, dat veel bescheidener was dan het eerste. Nu waren haar sporen bijna
kleurloos, als die van iemand die slaapt, of misschien van een gek. Maar de geur was
heel sterk: zuur zweet op een bedje van wijn en die walgelijke geur van ouderdom,
van iemand die in blessuretijd leeft. Ondanks dat alles en ondanks de vorm van haar
vlekken, langgerekt en kaal als de uitwerpselen van een vis, raakte ik ervan overtuigd
dat ze niet ziek was, maar dat de zwakte van haar lichaam een andere oorzaak had.
‘Je reinste dronkenschap!’ zei ik gefrustreerd hardop, alsof ik het einde van een
film voorspelde. Een mevrouw in het hokje naast me gilde dat er een man op het
toilet zat. Ik schrok een beetje maar besloot er geen aandacht aan te schenken,
controleerde of de knip goed op de deur zat en bleef een paar minuten naar de bodem
van de pot kijken, omdat ik de vondst optimaal wilde benutten, maar ook omdat ik
ontdekte dat
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ik het prettig vond haar dichtbij te voelen, niet uitsluitend als onderzoeksobject maar
als een soort verschijning, net als iemand die het geluk heeft bij een zonsverduistering
of een vlinderoorlog te zijn. Gelukkig waren er bijna geen mensen en luisterde er
niemand naar die mevrouw, die haastig het toilet verliet zonder haar handen te wassen.
Even later klom ik uit het raam boven de wastafels naar de achterkant en ging op
een paar traptreden dicht bij de boulevard zitten, waar mijn krachten het langzaamaan
begaven. Die avond begreep ik te midden van het lawaai van de auto's dat er soms
maar één enkele deur is en dat ik niet door een achterraam uit deze geschiedenis kon
stappen, zelfs al zou ik dat willen. Op een amper te bevatten manier was het mijn
plicht haar te vinden en haar van iets af te brengen wat ik niet eens wist te benoemen,
iets wat ik misschien zelf wel verzon. Ik keek naar de boulevard en zag op zijn minst
vijf restaurants die ik nog niet had aangedaan. Het was te laat om ze allemaal voor
sluitingstijd te onderzoeken. Om niet te blijven peinzen stond ik zo goed en zo kwaad
als het kon op en begon te lopen.
Het kostte me veel tijd om een aannemelijke plek te vinden en toen ik, nadat ik
de hele buurt had afgestruind, op de verlichte deur van het Mazarín stuitte, was ik
zo moe dat ik bijna onverrichter zake was vertrokken. Hoewel er geen reden was om
te denken dat de Bloem zich op een dergelijke plek zou bevinden, ik bedoel dat het
er veel duurder is dan bij de andere gelegenheden, en er op dat tijdstip bijna geen
gasten waren, waagde ik toch een poging. Ik liep de hal door en bekeek de twee met
planten versierde verdiepingen en het terras waar de laatste gesprekken klonken
onder het geklater van een fontein met groen glinsterend water. Daarna zocht ik de
toiletten op om een spoor te herkennen dat mijn inspanningen kon rechtvaardigen.
Snel glipte ik naar binnen, ervoor zorgend dat niemand me zag.
In het leven van elke snuffelaar moet er een hoogtepunt bestaan zoals het moment
dat ik toen in de damestoiletten van het Mazarín beleefde. Ik kan niet zeggen of ik
zo genoot vanwege het discrete marmer van vloer en sanitair, het hoge plafond
waardoor de geuren vrijelijk konden circuleren of het ruim bemeten toilet waar ik
minutieus rondspeurde. De meest geslaagde omgevingen zijn als gemoedstoestanden,
je kunt ze aanvoelen maar niet ontcijferen, en hoewel ik de precieze schakering van
de indirecte verlichting, het geroezemoes buiten en de zelfs op het toilet welig tierende
planten zou herkennen, is het enige wat me van die omgeving echt is bijgebleven
een vaag gevoel van nostalgie, als een herinnering aan een verre, prachtige
herinnering. Het toilet was een kopie in miniatuur van het Mazarín. Door alleen al
het deksel op te lichten kwam de geur van de gerechten je tegemoet, van de blintzes
of de eend in mangosaus. Maar het beste was om met je gezicht bijna in de pot te
hangen en, meer nog dan de ingrediënten zelf, het genot van de gasten op te snuiven,
hoe ieder het ontbijt of het diner van de avond ervoor had gesmaakt. Te midden van
een verscheidenheid aan minuscule vlekjes - het toilet bleef er de hele avond schoon
uitzien - vond ik de
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verlegen sporen van mijn Bloem. Het kostte me geen enkele moeite ze van de rest
te onderscheiden. Op de eerste plaats omdat er bijna geen rest was, en op de tweede
plaats doordat het spoor zo vluchtig was, net zo groenig en vluchtig als eerder, maar
ditmaal verspreid over de pot. Het was alsof haar hele leven haar van binnenuit
ontglipt was. Het beeld trof me zo hard dat ik mijn hoofd even moest oprichten om
adem te kunnen halen. Waar had die vrouw de kracht vandaan gehaald om van de
wc af te komen? Alles was er en toch kon ik het niet begrijpen; het lukte me niet om
in de tegeltjes iets anders te zien dan mijn eigen onmacht, mijn onbekwaamheid. Er
viel iets op de bodem van de pot: telkens weer viel er iets vochtigs en helders, dat
mijn gezicht nat maakte en smaakte naar zout en schaamte.
In die verwarde toestand bestond mijn enige houvast uit de sporen die ik voor mijn
neus had: sinds de vorige dag had de Bloem niets meer gegeten. Onder de zwakte
die er altijd al was, bespeurde ik vermoeidheid, een lichamelijke vermoeidheid
ditmaal, en een urenlange dorst die haar lippen verschroeide, de enige lippen die ik
me kon indenken en waarmee ik me een voorstelling maakte van haar mond, sensueel
maar heel klein. Het geroezemoes buiten werd minder, zodat het geluid van het water
nog beter te horen was. Ik dacht aan haar, en stelde me voor hoe ze hardnekkig op
het randje van een nagel beet, tegenover een meer dat verlicht en groen was als de
fontein op het terras.
Toen ik weer wat tot rust was gekomen keek ik nog minstens drie keer in de pot
en weer omhoog. Naarmate ik de spetters nauwkeuriger bestudeerde, leken de sporen
steeds chaotischer te worden en vormden ze geleidelijk aan een gekmakende
caleidoscoop. Bij de tweede lezing waren er verscheidene lichamen mogelijk voor
de Bloem. Ik twijfelde over de grootte van haar mond en de schakeringen van haar
urine vervulden me zelfs met afschuw, want ik wist zeker dat ze helemaal was
begonnen te verrotten. Plotsklaps stond ik op en verliet verontwaardigd het toilet,
met de gedachte dat de Bloem meer respect verdiende. Als ik niet in staat was haar
te helpen, had ik ook niet het recht om haar duistere kanten te onderzoeken. Het was
laat. Met gebogen hoofd liep ik in de richting van de brug en wachtte op een bus om
me naar de muizenval te brengen - die nacht was het dat meer dan ooit.
In bed miste ik de onverschilligheid van de eerste vlekken en stelde ik me voor
dat we samen in het park dansten, heel dicht tegen elkaar aan, zodat onze neuzen
elkaar bijna raakten, terwijl iemand in een zomerse taal zong. Door tijdgebrek kon
ik niet van die droom genieten: over een paar uur (als het al niet gebeurd was) zou
ik voor altijd de mogelijkheid verliezen haar te vinden. Ik knipte de bureaulamp aan
en met mijn rug tegen de muur geleund telde ik het geld dat ik in de la bewaarde om
te kijken of ik haar, als ik haar op tijd vond, mee uit eten zou kunnen nemen van wat
er over was van mijn laatste salaris. Graag had ik een avond met de Bloem willen
hebben, eerst rustig haar gewoonten willen leren kennen en haar vervolgens geleidelijk
aan verbazen met de
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dingen die ik van haar wist. Ik deed de lamp uit waardoor het ochtendlicht zich over
mijn kamer verspreidde.
's Avonds ging ik terug naar het Mazarín en bijna een uur lang zat ik zonder enig
resultaat in het eerste toilet. In de vlekken van de wc's trof ik niets van haar aan, zelfs
geen tekenen van haar vorige bezoek. Voor tienen, het tijdstip waarop de meeste
restaurants in de buurt hun deuren sluiten, verliet ik mijn schuilplaats. Wanhopig
rende ik naar buiten en waar ik maar kon ging ik de toiletten binnen; een spoor, een
enkel teken zou me gerustgesteld hebben.
Nu weet ik dat het in dergelijke omstandigheden niet raadzaam is wildweg in het
rond te zoeken, dat het beter is om eerst na te denken en met bijna helderziende blik
de bewijzen te analyseren die binnen je bereik liggen. Maar die avond deed ik dat
niet. Die avond inspecteerde ik alle wc's die ik tegenkwam, alle spiegels, alle sporen.
In mijn haastige rondgang door de buurt keerde ik nog zeker drie keer terug naar het
Mazarín, voordat ik daar in de wastafels van sneeuwwit marmer een met zeep
besmeurde oorring ontdekte. Ik wist het door de geur, en door het kleine stukje amber
dat grof in zilverdraad gevat was. Jaren later voelde ik nog die ring tussen mijn
vingers, ik bleef maar spelen met dat glibberige broze ding bij de afvoer van de
wasbak. Ik ging niet opnieuw naar buiten, maar verkoos de laffe troost van de
onzekerheid.
Vlak onder het plafond zat een ventilatierooster. Ik deed de knip op de deur - op
dat tijdstip zat het restaurant vol - en klom ergens op om naar buiten te kijken; wat
ik zag kalmeerde me. Misschien kwam het door het schemerlicht, het alledaagse
beeld van de brug op het tijdstip waarop de stortvloed aan auto's nog groter is dan
op elk ander moment van de dag, dat ik er zeker van was dat ze zou terugkomen voor
haar oorring. Ik deed de knip weer van de deur en keerde terug naar het hokje om
op mijn hurken naast de pot te wachten. De wachttijd werd gevuld door andere
vrouwen. In de maanden dat ik me bezighield met het naspeuren van vlekken en
geuren had ik nog nooit het moment van ontstaan meegemaakt, als de tinten uitlopen
om hun verhalen te schilderen. Ik dwong mezelf dus ertoe me te vermaken met het
bekijken van een tiental billen en rondom bij elkaar gepakte rokken in de
aangrenzende hokjes, maar telkens als de deur weer openging, ontlaadde zich een
hevig gevoel van teleurstelling, dat steeds dieper in mijn gemoed kerfde. Twee uur
of misschien nog veel later - dat zou ik niet kunnen zeggen - kwam de Bloem terug.
Het was niet moeilijk haar te herkennen: haar geur kwam eerder de toiletten in
dan zijzelf en nam stormenderhand bezit van de lucht. Ik hoorde haar voor de spiegels
langs lopen en eindeloos en tergend lang stilstaan, totdat ze, waarschijnlijk eerder
toevallig dan uit eigen beweging, haar hand naar de knip van het hokje naast dat van
mij bracht. Door de emoties lukte het me niet haar te bekijken. Terwijl ik de oorring
stevig tussen mijn tanden klemde zodat ik niet kon schreeuwen, was de Bloem op
dat moment vlak bij me en bracht een murmelende waterval voort, langzaam en
zachtjes,
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veel aangenamer dan de nabijheid van welk ander lichaam ook. Ik weet niet hoelang
ik bleef zitten. Ze draalde geloof ik een hele tijd voordat ze haar wijde spijkerbroek
weer ophees. Ik hield me schuil totdat ze de toiletten verliet en vertrok even later,
toen ze naar mijn schatting op de gang was. We verlieten het restaurant - ik wil het
werkwoord hier in de eerste persoon meervoud gebruiken, hoewel ik haar volgde
zonder haar aan te durven houden. Nog steeds leek het me belangrijk haar van koers
te laten veranderen, maar ik werd niet meer gekweld door angst of haast. De avond
was bijna fris en de wind kwam uit het oosten, ik bedacht dat de feesten in het park
snel afgelopen zouden zijn.
Zij - vanaf dit moment kan ik haar niet meer zoals eerst blijven noemen - liep met
haar handen in de zakken van een versleten sweater. Haar lange, rossige vlecht
slingerde bij elke pas heen en weer, passen die door een oud en angstwekkend
vertrouwd ritme in de richting van de boulevard gedicteerd leken te worden. Ik volgde
haar niet lang en durfde niet eens met haar mee te lopen toen ze de trap van de brug
beklom. Met de angst die me zovele nachten had afgehouden van het dansen tegenover
mijn pension, beperkte ik me ertoe te kijken hoe ze over de reling vooroverboog naar
het gedruis van de auto's. Een hele tijd keek ik naar haar, lang genoeg om bij haar te
komen als ik me had gehaast. Maar ik ging niet naar boven om haar te halen. Dat
deed ik zelfs niet toen ik haar sporen en geuren nog eens op een rijtje zette en alles
me helemaal duidelijk werd, net zo helder als haar wandeling. Misschien deed ik het
eenvoudigweg niet uit angst of misschien omdat ik niets vertrouwds herkende in
haar gezicht, waarvan ik me niet al te veel kan herinneren, behalve dat haar ogen
grijs noch onmiskenbaar waren. Ook ik keek geobsedeerd naar de bedding van de
Tiber, terwijl de oorring om het puntje van mijn wijsvinger draaide, maar net toen
ik huiverde, met het afstandelijke medelijden dat door de ellende van een willekeurige
onbekende wordt opgeroepen, mondde het balanceren op de brug uit in haar
allerlaatste sporen, bloemblaadjes op het wegdek, waar de auto's niet overheen durfden
te rijden.
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Erik Lindner
Tafel
De tafel was een erfstuk. Er liep een naad door het midden van het eikenhouten blad.
Christophe kwam binnen en sloeg met de zijkant van zijn hand op het blad en de
tafel viel in twee stukken op de grond. Hij leek een judoka. Een feilloze slag brak
de tafel in tweeën. Ik was net wakker en zat aan een kant van de tafel in mijn kamerjas.
Voor me stond een groot glas koffie met melk waar ik nog niet van had gedronken.
Het viel met de twee stukken van de tafel op de grond.
Men zegt wel eens dat mensen die veel mediteren en van de natuur houden in
wezen hun agressie balanceren. Ik heb zelden iemand zo weloverwogen een meubel
stuk zien slaan.
De tafel was oud en niet helemaal recht, er moest een stuk karton onder een van
de poten. Het tafelblad was eerder gebroken, er liep een naad over de hele lengte. Er
was een klein laatje, aan een kant. Door de naad vielen kruimels in dat laatje, munten,
paperclips.
Het was niet mijn tafel. Ik had er in Parijs aan geschreven en hem meegenomen
naar Den Haag, naar het huis boven het atelier van mijn zwager Christophe. Zijn
grootvader had de tafel met zijn eigen handen gemaakt. Het was eerder zijn tafel dan
de mijne, ik was alleen maar aangetrouwd. Toch leek zijn slag op de tafel een aanval,
een waarschuwing, pas op, kijk waar ik toe in staat ben.
In Parijs stond de tafel in de keuken. Het aanrecht was klein, als er afwas stond
sneden we groente op de tafel. Het raam in de keuken klapperde als het openstond.
Als je het stukje karton onder het open raam schoof, klemde het. Het was alsof een
klapperend raam of een rechte tafel. Bij de poten zaten ter hoogte van de enkels
houten bollen. Het blad was vol nerven, kleine zwarte streepjes.
In Den Haag stond de tafel midden in de kamer. Links en rechts waren ramen, de
tafel stond niet ver van de muur ertussen. Op bepaalde uren scheen de zon door het
linker raam en door het glas in lood erboven. Een ruit van zonlicht viel op het
tafelblad, een deel ervan gekleurd. De ruit was groter dan het blad en viel niet samen
met de rechthoek, als een trapezium liep een hoek van de lichtruit naar beneden, naar
de grond. Het was een lange, uitgerekte hoek zonlicht op de vloer. Als je het laatje
opende, zag je het zonlicht door de naad naar binnen schijnen.
Het glas waarin de koffie zat, noemden we in Den Haag paard-glazen. Het waren
grote Duralex-glazen waar iedereen bier uit dronk in jongerencentrum Het Paard.
De
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medewerkers verzamelden de lege glazen en schoven ze in elkaar, je zag ze met een
lange rij ineengeschoven glazen die tegen hun schouder steunde langs de dansvloer
teruglopen naar de bar.
Door de tafel doormidden te slaan, zei Christophe: ik kan er mee doen wat ik wil.
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Werktekening (Parijs) Siet Zuyderland
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Daniel Falb
De tred van de shar-pei
Vier gedichten uit ‘New Zork’
Vertaling Ton Naaijkens
***
leven op een bedrijvencomplex. de bron die in zichzelf terugspoelt........ het hart
betaalt de lever.
says the infant, weldra ga ik sterven...... stop de steeds weer opduikelende clowns in
de grond.
....dit individu dient een kudde te zijn die, op haar trek, andere lijven begon af te
grazen. compagnons die te werk gaan volgens het piramidemodel.
hoeveel maaltijden kun je vanavond tot je nemen...... zonder bedolven te worden
onder eigen vorderingen. de hoogbegaafden onder de slachtoffers.
landschappen van verwachting........... te bekijken als voortuin. we herkennen er de
bosbrand in en het grondwater eronder.
de hoogglans ervan is hun didactiek......... een federale wet regelt de rest. hoe vaak
kun je vanavond gaan slapen. a thousand years.
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***
de meetbare diepte van de organisatie die ons animeerde. de oermeter ijken. de
huizen bestaan uit cake.
montagne sainte-victoire's twenty four expiring versions per time unit. let op de
houdbaarheidsdatum van de dingen om ons heen.
de natuur produceert kant-en-klaargerechten. door publieke functies gaat het geoogste
dus, gaat het lichaamsgewicht gekleed heen.
we lagen bovenop elkaar, in de generatietijd. op mij drukte een president en de
eindeloze rij van zijn ferventste performers.
zegt de ene erwt tegen de andere. de bevoorradingslijnen zijn tot de nok toe bedekt
met woongebieden. gazons van burgerbureaus.
als structuren de straat op gaan, wat is dan de straat. en het fruit, aan de struik seconden
lang optimaal geconserveerd.
in de levensmiddelenafdeling rekende ik af en kreeg van de automaat geld terug dat
aan de bomen groeit.
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***
over biografische kosten praten. naar gelang de prijs krijg je er een plot bij. legde
je bij, regenden er moeilijk te beheersen hoeveelheden bonussen over ons uit. ergo,
psyche.
deze ontroerende scène werd door een raam getoond. het indiceerde de blik van de
bevrijder die een haast obscene rijkdom aan details openbaarde, eindeloos zwamde.
vernietig het budget, sla de exclusiefste materialen in, maak ze onzichtbaar op de set.
in 't echt restten er voor de castings niets dan sedimenten, een al lang verstreken dag,
het overgebleven geld dus.
de tekst zouden we zelf voordragen, maar we bezaten, als animaties, geen eigen
stem, die ons nu dus aankeek.
en wie ons inspreekt moet al als model gewerkt hebben. vermijd haren onder de
dienstkleding als jullie 's nachts voor de studio's staan waarin gestaakt wordt, be nice.
je meende het klakken van de profilers te horen.
toen de productie stillag vond je in de rol van de protagonist terug wat vroeger
personeel heette, barstte uit de bussen en kletste eindeloos.
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***
de herkenning van onbekende diersoorten en hun berijders in kaki... verspreid dat als
meerlingen, magische handelingen als liefdesvuur.
..................................de enige ontmoeting met mijn beste vriend. het wachten op
een voorwerp hoort bij hem. dat wat
de ongeleerd blijvende arbeid betreft... de shar-pei, door een wals overreden, komt
knorrig weer overeind.
zolang het ongeschreven leven duurt in zijn wetmatigheid. minutiae hebben slechts
een onbestemd ogenblik nodig voor hun pop-up.
je vingerafdruk van je vingers vegen............op de gewenste breuklijn zou je met je
mond drinken.
......de omliggende toppen spiegelen zich erin. nog wat in de ongedekte machtswellust
staan. en dan dezelfde,
alleen in verschillende tijden vallende tred van de shar-pei..........paarse palmen,
door een cycloon gebogen. je licht me je notie van geluk toe.
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Ton Naaijkens
Uit New Zork
Deze vier gedichten maken deel uit van ‘New Zork’, de eerste afdeling in de bundel
Bancor (2009, kookbooks) van Daniel Falb (*1977, woont en werkt in Berlijn). Falb
praat over de onophoudelijke opeenvolging van generaties en over de daarmee gepaard
gaande lichamelijkheid en tijdelijkheid van de mens. Voor zover ergens gezinspeeld
wordt op het leven van een individu - een subject, het subject -, vervliegt dat meteen
in de talige, lyrische constructie. Dit gebeurt zelfs als er, zoals in sommige gedichten,
een liefdesgeschiedenis doorheen schemert. De gedichten thematiseren creatieve
verbeelding, ook van anderen dan van de dichter zelf. Ze leveren een indringend
beeld van een steeds abstractere wereld waarin maken en breken onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. ‘A thousand years’ in het eerste gedicht refereert aan het
gelijknamige kunstwerk van Damien Hirst. Op de achtergrond van ‘over biografische
kosten’ draait de animatiefilm ‘Anywhere Out of the World’ van Philippe Parreno
(2000), met in de hoofdrol een manga-personage.
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Wim Brands
Vallen en breken en maken
Mijn vader viel vaak. In een doorsneeweek
zag ik hem tijdens de avondmaaltijd
van zijn stoel vallen,
hoorde hoe hij op zijn werk van een ladder viel
en op een station tussen de
trein en het perron.
Ik heb hem nooit zien vallen tijdens het lopen.
Zijn lopen was uitstellen.
Uitgesteld vallen.
Wat hij brak tijdens zijn leven:
zijn rechterarm (negen keer)
een been.
Ik weet niet meer welk been.
Ik kan het ook niet meer vragen.
Hij verhing zich.
Brak hij toen zijn nek?
Ik vraag het me opeens af,
nu ik dit schrijf
maar ik durf het niet te vragen.
En aan wie?
Ik heb hem een keer gevraagd wat hij
voelde toen hij ontwaakte na
een toeval.
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Ik weet niet of ontwaken het goede
woord is. Hij schudde met zijn hoofd,
alsof hij zich wilde bevrijden
van een strop.
Hij grijnsde toen hij verderging met
wat hij opeens leek te
bedenken:
het bakken van een ei. Hij brak
de schaal, en gooide een klont boter
op het ei.
Ik zie ons weer staan:
Ik die het niet kon laten hem te
wijzen op de foute volgorde van maken,
hij met een gezicht waarop een lach
doorbrak die ik niet kon
thuisbrengen:
een te oude dooier die in de pan
glijdt.
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Ria van Hengel
Johann Peter Hebel en ‘die Vergänglichkeit’
‘Al zijn werk is door en door stichtelijk. En tegelijk is het van een ruimheid, qua
wereld en geest, die in haar genre sinds de late Middeleeuwen zijn weerga niet kent.
Want waar vindt Hebel zijn stichtelijks? In de Verlichting, en in de Franse Revolutie.
Niet in de zogeheten ideeën ervan, maar in de situaties en de personages, zoals de
kosmopoliet, de vrijdenkende abbé, de schurk en de filantroop. Zoals theologische
en kosmopolitische houding elkaar hier doordringen - dat is het geheim van de
onvergelijkelijke concretisering, die de kern uitmaakt van Hebels werk.’
Met deze regels typeert Walter Benjamin het werk van de Zwitserse schrijver Johann
Peter Hebel (1760-1826). Naast het prachtige essay (1926) van Benjamin stond in
het vorige en vierde nummer van Terras ook een van ‘Kalendergeschichten’
(almanakverhalen), die Hebel schreef voor de Luthers-Beierse almanak Der rheinische
Hausfreund; een selectie daaruit verscheen in 1811 in de bundel Schatzkästlein des
rheinischen Hausfreunds, een wonderbaarlijke verzameling verhalen met titels als
‘Kannitverstan’, ‘Unglück der Stadt Leiden’ en ‘Der kluge Richter’.
In dit nummer van Terras is een vertaling van ‘Die Vergänglichkeit’ opgenomen,
een van de gedichten die Hebel in het Alemannisch schreef - reden waarom in
Zwitserland, en vooral rond Bazel, bij veel mensen de ogen gaan glanzen bij het
noemen van de naam Hebel en met name van dit lange gedicht: zij kennen allemaal
zijn werk van school, en hebben daarbij kennis gemaakt met een van de weinige
pogingen om van hun spreektaal literatuur te maken; en ze kennen natuurlijk ook
allemaal de beroemde ‘Basler Totentanz’ op de kerkhofmuur van de Predigerkirche,
waar ‘Die Vergänglichkeit’ naar verwijst.
Zelf heb ik Hebel leren kennen uit het werk van W.G. Sebald (1944-2001), wiens
boeken ik vertaalde. Sebald is beroemd geworden door zijn prozawerk: Duizelingen,
De ringen van Saturnus, De emigrés, Austerlitz. Voordat hij dit schreef had hij, Duits
literatuurwetenschapper aan een Britse universiteit, verschillende essaybundels
gepubliceerd over Duitstalige schrijvers, en telkens weer valt daarbij op hoezeer de
portretten van deze schrijvers op een zelfportret lijken, en hoe hij in zijn latere
prozawerk deze schrijvers eert, impliciet en vaak ook expliciet.
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In de bundel Logies in een landhuis wijdt hij een essay aan Hebel, een van de drie
schrijvers (de anderen zijn Gottfried Keller en Robert Walser) wier werk hij volgens
zijn ‘Woord vooraf’ zou meenemen ‘als ik vandaag opnieuw naar een ander eiland
zou moeten verhuizen’. In dit essay citeert hij uit een van Hebels ‘almanakverhalen’:
‘Arme Kannitverstan, wat heb je nu over van al je rijkdom. Niet meer dan wat ik
eens van mijn armoe ook zal krijgen: een doodshemd en een linnen doek, en van al
jouw mooie bloemen misschien alleen maar één takje rozemarijn op mijn koude
borst, of een takje wijnruit.’ Sebald vervolgt dan: ‘In zulke cadensen en stembuigingen
aan het eind van de zin, die de diepste emotionele momenten in Hebels proza
markeren, keert de taal zich naar binnen en legt de verteller ons bijna voelbaar zijn
hand op de arm.’ Het is alsof het over het proza van de verteller Sebald gaat!
Bewonderend ook schrijft Sebald dat Hebel ‘soms een hele eeuw op één pagina
onderbrengt en toch tegelijk een waakzaam oog heeft voor de kleinste dingen; [dat
hij] niet louter over armoede in het algemeen praat, maar zegt dat de kinderen thuis
blauwe nagels krijgen van de honger, en [dat hij] vermoedt dat er een of andere
ondoorgrondelijke samenhang bestaat tussen bijvoorbeeld de huiselijke twisten van
twee echtgenoten in Zwabenland en de ondergang van een heel leger in de golven
van de Berezina.’ Wie het werk van Sebald kent, zal weten dat precies die
concretisering en die wonderlijke samenhangen ook kenmerken zijn van Sebalds
eigen proza.
In ditzelfde essay gaat Sebald in op ‘Die Vergänglichkeit’, een ‘eschatologisch
visioen zoals dat in de Duitse literatuur zijns gelijke niet kent’. Met betrekking tot
het gedeelte over de wereld die in vlammen opgaat, schrijft hij dat dat ‘niet alleen
een weerschijn [is] van de Bijbelse eschatologie waarvan de almanakmaker en
Badische dominee de metaforen natuurlijk goed kende, maar ook het dreigende
oplichten van het nieuwe tijdperk dat, terwijl het nog droomt van het grootst mogelijke
geluk van de mensheid, zijn grootst mogelijke ongeluk al op gang begint te brengen.’
Hier heeft de grote melancholicus Sebald zijn zielsverwant gevonden.
Mijn vertaling van ‘Die Vergänglichkeit’ is niet de eerste die in het Nederlands wordt
gepubliceerd.
In 1847 verscheen bij M. Ballot te Deventer Gedichten en vertellingen. Naar het
Allemannisch van J.P. Hebel, een omvangrijke, door Jacob J. Doyer vertaalde
verzameling, die ook ‘De vergankelijkheid’ bevat.
En al in 1839 vertaalde Hendrik Tollens het voor zijn bundeltje Dichtbloemen, bij
de naburen geplukt (Hendrik Tollens, Gezamenlijke dichtwerken VII-IX, Suringar,
Leeuwarden 1865). ‘Ik heb gemeend, dit opmerkelijke stukje in rijmeloze jamben,
als waarin het oorspronkelijke is opgesteld, terug te moeten geven. Het rijm zou er,
dacht ik, een zweem van kunst aan bijzetten, die de natuurlijkheid en eenvoudigheid
benadelen
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kon,’ zo licht hij toe. ‘'t Ware anders niet moeijelijk geweest,’ zo vervolgt deze dichter
van het ‘Wien Neerlands bloed’, ‘de regels in rijmklanken te doen eindigen, zonder
zich te ver van het origineel te verwijderen.’ Hij geeft dan ook een proeve van een
berijming:
'k Denk ieder keer, als ik dat aaklig slot -/ Ginds, vader! - Zo vermolmd zie en
verrot / Of 't met ons huis ook eindlijk zoo zal gaan? / Wat staat die burgt daar aaklig!
Zie eens aan!’
Hij kon het toch niet laten eventjes te doen wat Hebel juist niet had gedaan. En
wat uiteraard ook voor mij geen optie is geweest.
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Johann Peter Hebel
De vergankelijkheid
Gesprek op de weg naar Bazel tussen Steinen en Brombach, in de
nacht (1803)
De jongen zegt tegen zijn vader:
Haast altijd, vader, als 'k de Röttler Burcht
weer vóór mij zie, vraag ik mij angstig af
of het ook óns huis eens zo zal vergaan.
Die burcht staat daar zo griez'lig als de Dood
in Bazels Dodendans! Hoe meer ik kijk,
hoe meer ik huiver. Maar ons eigen huis
staat immers als een kerkje op de berg,
de ramen glinst'ren, prachtig om te zien.
Zeg vader, dat zal toch zijn lot niet zijn?
Ik wil maar zeggen: dat gebeurt toch niet?

De vader zegt:
Mijn jongen, dat gebeurt, wat dacht je dán?
't Begint zo jong en nieuw, maar alles kruipt
naar 't oud-zijn toe, aan alles komt een eind,
en niets staat stil. Hoor hoe het water ruist,
en zie daar aan de hemel ster bij ster,
ze lijken roerloos, maar dat zijn ze niet,
want alles stroomt en alles komt en gaat.
Ja, 't is niet anders, kijk maar niet verbaasd.
Jij bent nog jong en dwaas, zo was ik ook,
maar dat verandert, ik word langzaam oud,
en waar ik ga, naar Gresgen of naar Wies,
naar veld of bos, naar Bazel of naar huis,
't maakt geen verschil, bij 't kerkhof kom ik uit, of jij nu huilt of niet - en als jij eens
een man bent zoals ik, dan ben ik weg,
schapen en geiten grazen op mijn graf.
Jazeker, 't huis wordt oud en het vervalt;
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de regen sloopt het verder elke nacht,
het zonlicht bijt het bleker dag na dag,
en in het houtwerk klopt en tikt de worm.
Het regent door het zolderdak, de wind
giert door de kieren. Eenmaal sluit ook jij
je ogen; soms herstelt een kleinkind iets,
maar 't fundament rot weg, het helpt niet meer.
En als men dan het jaar tweeduizend schrijft,
is alles ingestort, en ook ons dorp
zinkt in zijn graf. Daar waar de kerk nu staat,
de pastorie en 't burgemeestershuis,
daar trekt men dan de ploeg -

De jongen zegt:
Wat zegt u daar!

De vader zegt:
Het is niet anders, kijk maar niet verbaasd!
Is Bazel niet een prachtig mooie stad?
Met huizen zelfs nog groter dan een kerk
en kerken meer dan huizen in een dorp,
met massa's mensen, rijkdom ongeteld,
en brave burgers, velen kende ik
die nu zo lang al rusten in hun graf
achter het plein van Bazels kloosterkerk.
Hoe het ook zij, mijn kind, het uur zal slaan
dat Bazel ook te gronde gaat, alleen
een oude toren steekt nog hier of daar
omhoog, een muur, de pijler van een brug;
vlier groeit erop, een beuk soms of een spar,
en mos en varens, reigers-nestelplaats helaas, helaas! En zijn de mensen dan
nog even dwaas als nu, dan dwaalt als spook
Vrouw Faste rond, 't is of ik haar al zie,
en Lippi Läppeli, en zoveel meer,
en waarom, kind, stoot je mij nu zo aan?
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De jongen zegt:
Praat zachtjes, vader, tot voorbij de brug
en tot voorbij de bergen en het bos!
U weet toch dat een wilde jager daar
op jacht is, en dat in 't struikgewas
het eiermeisje ligt, al half vergaan,
't is lang geleden. Hoor hoe Laubi snuift!

De vader zegt:
Hij is verkouden, doe toch niet zo dwaas!
Hort, Laubi, Merz! En laat de doden gaan,
ze doen je niets meer. Kom, waar was ik nou?
O ja, dat Bazel eens ook ondergaat.
Als dan na lange tijd een wandelaar passeert,
op afstand van een halfuur of een uur,
als er geen nevel hangt ziet hij de plek
en zegt tegen de vriend die naast hem loopt:
‘Kijk, daar was Bazel ooit! Die toren daar
was eens de Petruskerk, helaas, helaas!

De jongen zegt:
Dat meent u toch niet vader, is dat waar?

De vader:
Het is niet anders, kijk maar niet verbaasd,
de hele wereld gaat in vlammen op.
Er trekt een wachter rond te middernacht,
een vreemdeling, men weet niet wie hij is,
hij fonkelt als een ster en roept: ‘Ontwaakt!
Ontwaakt, de dag breekt aan!’ - De hemel gloeit
en donderslagen klinken overal,
eerst zachtjes, dan steeds luider, zoals toen
in zesennegentig het Frans geschut,
zó angstaanjagend luid. De bodem trilt,
kerktorens zwaaien, klokken luiden zelf
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met oproep tot gebed, eenieder bidt.
Dan komt de dag, genade, God! geen zon
is nodig want in lichterlaaie staan
de hemel en de aarde. Dan gebeurt
er nog van alles, mij ontbreekt de tijd;
het vuur slaat toe en overal is brand
waar grond is; niemand blust, het dooft vanzelf.
Hoe zal 't eruitzien, denk je, na dat vuur?

De jongen:
O vader, zeg niets meer! Alleen nog dit:
Hoe gaat het met de mensen bij die ramp?

De vader:
De mensen zijn al weg als alles brandt,
en waar ze zijn? - Wees jij maar vroom en braaf,
waar je ook bent, houd je geweten rein!
Kijk hoe de hemel vol met sterren staat,
en stel je voor: een dorp is elke ster,
daarboven ligt dan weer een mooie stad,
die zie je niet van hier. En leef je goed,
dan kom je in zo'n ster, daar is het fijn,
je vindt je vader daar als God het wil,
en moeder Chüngi ook. De Melkweg voert
je dan omhoog naar de verborgen stad;
en kijk je schuin omlaag, wat zie je dan?
De Röttler Burcht! Berg Belchen is verkoold,
berg Blauen ook, twee oude torens, ach!
daartussenin is alles weggebrand
tot heel diep in de grond; en in het veld
geen water meer, 't is alles kaal en zwart,
doodstil zo ver je kijkt - dát zie je dan.
Je zegt tegen de vriend die naast je loopt:
‘Kijk, eens was daar de aarde, en die berg
die heette Belchen; niet ver daarvandaan
lag Wisleth toen, 't dorp waar ik heb gewoond,
ik spande ossen in en bracht het hout
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naar Bazel, 'k hakte, mestte, ploegde 't land,
ik was voortdurend bezig, tot mijn dood,
nu wil ik nooit meer terug!’ Hort Laubi, Merz!
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Tussen de lijnen Miek Zwamborn en Ton Zwerver 2013
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Sanneke van Hassel
Kraamvisites
foto's: Herman van Bostelen
I
‘Wat een grote jongen,’ zegt de werkster. Ze heeft geen tijd voor koffie.
‘Bijna negen pond,’ zeg ik. ‘Zijn broer was net een snotje maar toen deze eruit
moest, voelde het of er iets uit me werd gewrikt.’
‘Oi oi,’ de werkster aait de baby. Haar hand bedekt zijn hele rug. ‘Zestig jaar
geleden beviel mijn oma van mijn oom. Bij zijn geboorte woog hij vijf kilo. Inspectie
van de bonk leerde dat het om een jongen ging. Polen, het platteland, de jaren vijftig.
De geboorte was een nachtmerrie. De dokter kreeg hem er niet uit. Hij zette zijn voet
op de bedrand en trok. Het ergste was dat mijn grootmoeder zijn ogen niet kon vinden.
Hij had zulke bolle wangen dat het leek of hij geen ogen had.’

II
‘Wij kwamen erachter dat we haar exact dertien minuten moesten laten huilen.
Dertien minuten precies, dan sliep ze.’ Een vriendin uit het noorden vouwt de was.
Drie stapels liggen loodrecht naast elkaar op de keukentafel. Rompers, handdoeken,
shirts. ‘Zij krijste en wij stonden achter haar kamerdeur. Mijn man had de stopwatch
in zijn hand. Tien minuten hield ik het vol, toen wilde ik naar binnen. Mijn man
probeerde me tegen te houden. Ik zette mijn nagels in zijn armen en schreeuwde.
Ineens hoorde ik mijn vuisten op zijn borst neerkomen. Dat ik dit opmerkte deed me
beseffen dat ze stil was.’ Ze legt een hemd bovenop de stapel. ‘Klaar.’

III
Een moeder van drie puberzonen en ik drinken koffie met beschuit met muisjes. Als
we een hap nemen stuiteren de muisjes alle kanten op. Ze vertelt dat haar eerste zoon
ruim twee weken te laat kwam. De verloskundige wilde de weeën laten opwekken
maar zij weigerde. De dagen voor zijn leven begon bracht zij door met het bakken
van taart. Ze stopte de diepvries vol met appelcakes, perentaart en slagroomsoezen.
Ze leerde het geheim van millefeuilledeeg. Toen de baby er eindelijk was kreeg het
bezoek geen beschuit maar taart. Maandenlang at ze taart. ‘Eenmaal ontdooid smaakte
het nergens meer naar.’
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IV
Ze staat voor mijn deur met twee vuilniszakken met babykleren. Ik ken haar sinds
kort. Ze maakt deel uit van het genootschap van babymoeders dat zonder
oprichtingsdatum, statuten of ledenlijst in mijn buurt in stilte is opgericht. De leden
komen en gaan. Ze kijkt hoe haar dochtertje zichzelf de trap ophijst. Als ze boven
de zakken heeft neergezet begint ze te praten: ‘De borstvoeding ging niet zo goed
als bij mijn eerste. Ik vond het vreemd. Op een middag tijdens het voeden ontdekte
ik een knobbeltje in mijn borst.’ Ze stopt en kijkt naar het raam. Ik heb de gordijnen
nog niet opengedaan. ‘Tijdens de onderzoeken voelde ik me schuldig. Mijn angst
bepaalde haar babytijd. Toen kwam de diagnose: borstkanker. De borst moest eraf
en alles bleek schoon.’ Het meisje trekt zich op aan de bank en weet op haar moeders
schoot te klimmen. ‘Nu zie ik haar als een engel die mijn leven heeft gered.’

V
De baby van mijn beste vriendin huilde nooit, behalve toen hij tanden kreeg. Het
was de vierde maand van zijn leven en hij was doodziek. ‘We gaven hem paracetamol
van een lepeltje. Roze stroop druppelde op zijn laken. Hij sliep of hij huilde. Hij
zoog mijn tepels kapot. Het duurde drie dagen en toen, op een ochtend, was zijn
tandvlees bebloed. In een klap had hij twee voortanden gekregen.’

VI
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Ze wonen drie hoog. Het is heel licht buiten en heel koud. Ze staat bij het raam. Ze
hadden nooit gordijnen maar nu heeft ze een doek opgehangen, die ze met een knoop
opzij houdt. ‘Mijn moeder was al heel lang ziek toen op een zaterdag mijn vader
belde dat het niet goed ging. Hij vroeg of we konden komen. Ik was vijfendertig
weken zwanger. Ik heb de verloskundige gebeld of het kon en toen zijn we in een
ruk naar Oostenrijk gereden. Het was een machtig gevoel, door de nacht
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vlogen we naar mijn moeder. Toen we aankwamen was ze al niet meer bij kennis en
die avond is ze gestorven. Twee weken later werd mijn zoon geboren, in Nederland.
En nu ben ik hele dagen thuis, de tijd vliegt voorbij of beter: ik weet niet meer waar
ik ben in de tijd.’

Ze werkt als architect bij een groot bureau. Elke week bellen ze wanneer ze weer
komt. Als haar zoon slaapt werkt ze aan een boek met e-mails van haar moeder.

VII
We zitten in de wachtkamer van de huisarts. Als ik zeg dat ik op een meisje hoopte,
zwaait de Russische naast ons met haar wijsvinger. ‘Veel beter alleen jongens.’ Ze
vertelt dat ze moeder van zes kinderen is, vijf wonen er in Minsk. ‘Met mijn twee
meisjes had ik veel meer problemen toen ze groter werden... Kinderen, tot een jaar
of vier is het leuk, maar daarna...’ Ze kijkt me indringend aan: ‘Meisjes zijn veel
duurder dan jongens. Als mijn zoon bij mij langskomt wil hij de gebouwen bekijken,
of naar een museum. Mijn dochters willen alleen maar de stad in. Ze zijn verliefd
op de winkels.’
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VIII
Na drie maanden ging de moeder van het klasgenootje van mijn oudste zoon weer
aan het werk als lobbyiste. Ze was veel onderweg. Drie keer per dag belde ze naar
de crèche of het goed ging. Soms werd de druk in haar borsten onhoudbaar. Dan
kolfde ze in de wc van de trein. Ze herinnert zich het gepiep van de remmen, dat de
trein een zwiep maakte, hoe ze zich net staande kon houden. Steeds weer ging die
deurkruk naar beneden. Een keer miste ze het station. Ze stapte uit op een leeg perron
in een grensplaats.
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IX
De buurvrouw vertelt hoe haar dochter als baby hele dagen voor het raam zat in een
wipstoel. Buiten stond een plataan. Ze keek naar de bladeren die bewogen op de
wind. ‘Soms vind ik het moeilijk dat ze in de stad opgroeit. Dan denk ik aan die
plataan en zijn bladeren en hoe lang ze daarnaar kon kijken. En dan denk ik aan mijn
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eigen jeugd vol bomen, hutten en zelfgeplukte bosjes bloemen. Ik stel me voor hoe
ze op een schommel zit die aan een boom hangt. Hoger en hoger.’

X
In alleen een hemdje met een maillot, loopt de vrouw die ik van
zwangerschapsgymnastiek ken op en neer met een in mousseline gewikkelde
bundeltje. Het is snikheet in de kamer.
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Zo stil mogelijk zet ik mijn slapende baby in zijn autostoeltje op de grond.

Het bundeltje beweegt, een armpje maait door de lucht.
‘Als hij huilt, moet ik hem optillen. Hij spert zijn ogen wijd open en is volkomen
in paniek. Ik denk dat hij bij de bevalling in de knel heeft gezeten bij zijn nek, dat
zijn hoofd klem zat, misschien wel anderhalf uur. Hij slaapt heel licht en wordt altijd
met een schreeuw wakker. Als ik hem niet optil, stopt hij niet.’

XI
Met de baby ga ik naar m'n oma van negenennegentig. Ze zit al in de eetzaal.

Aan het hoofd van de tafel is nog plek. De baby slaat met zijn handjes op tafel. De
dames doen hem na. Ook zij slaan met hun lepels op hun borden. Mijn oma voert
hem haar sperziebonen waar ze toch vanaf wil. De dame rechts van mij geeft een
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servetje aan. De dame die naast haar zit, stopt haar vingers in haar mondhoeken en
trekt een gekke bek.

XII
Mijn zoon was maar heel kort baby. Na vier maanden kreeg hij tanden. Na zeven
maanden stond hij. Hij had zich opgetrokken aan de spijlen van zijn bedje. Hij keek
me aan, zwaaide zijn rechterbeen over de rand van het ledikant en klom het bed uit.
De volgende ochtend zou hij op een fiets klimmen en hard wegfietsen. De week
daarna ging hij op kamers.
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Mischa Andriessen
In alles een maaksel te zien
Over een gedicht van Denis Johnson
In een gedicht telt elk teken. Waar woorden opzettelijk spaarzaam - en ruimtegevend
wit juist met gulle hand - worden ingezet, zou je dat althans verwachten. In het lange
gedicht ‘The Throne of the Third Heaven of the Nations Millennium General
Assembly’ van de Amerikaanse schrijver Denis Johnson is dat toch anders. Hier is
geen dichter aan het werk die bang is een woord te morsen, hier wordt een verteller
opgevoerd die zich er ofwel niet van bewust is dat zijn tijd beperkt is, of die dat geen
ene moer interesseert.
Dat is omdat Johnson niet per se een dichter is, zullen sommigen zeggen, maar
een prozaïst, de auteur van onder meer het cultboek Jesus' Son en de succesvolle
roman over de Vietnamoorlog Tree of Smoke. Daar is wat voor te zeggen; Johnson's
laatste bundel dateert uit 1995, beslaat weliswaar 224 pagina's, maar dat is dan wel
de oogst van meer dan vijfentwintig jaar.
In zijn gedichten en ook in het al genoemde gedicht lijkt Johnson dikwijls tamelijk
slordig te werk te gaan. Dat procedé wordt natuurlijk wel vaker toegepast; door
precisie te vermijden (of te suggereren dat je dat doet) vergroot je immers de (schijn
van) authenticiteit. Soms zie je de truc erdoorheen, maar in ‘The Throne of the Third
Heaven of the Nations Millennium General Assembly’ werkt het omdat het gedicht
een idioot samenraapsel tot onderwerp heeft; een provisorisch altaar van
ontzagwekkende omvang. De maker, James Hampton, wierp het op uit wat hij maar
voorhanden had. Het is een houtje-touwtje werk zoals ook het gedicht dat in zekere
zin is. Wat Johnson doet, is enerzijds doodsimpel en anderzijds gedurfd. Hij gaat de
confrontatie goeddeels uit de weg. Hij schrijft ergens over en toch niet (maar
omgekeerd is die zin ook waar, dat is het opmerkelijke). De ik-figuur is een
buitenstaander die dat heel het gedicht blijft. Hij gaat op weg om te zien waar
Hampton woonde, neemt nauwelijks de moeite om het levenswerk van de man te
beschrijven en is niet overdreven invoelend - hij noemt Hampton ergens zo gek als
een ui.
Die combinatie van rauwheid en niet to-the-point zijn, krijgt een knap contrast in
de verwondering over Hampton die tenslotte uitmondt in sympathie. Door die
omtrekkende beweging, het belichten van schijnbaar irrelevante details en het
weglaten van belangrijke andere, weet Johnson een bijzondere sfeer te creëren, en
ook al doet de auteur zijn best om de lezer te laten geloven dat dit maar toevallig zo
is, die sfeer matcht die van dat bizarre kunstwerk dat met stukjes en beetjes
hoogstwaarschijnlijk zonder een al te duidelijk plan tot stand gekomen is.
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Is Hamptons ‘The Throne of the Third Heaven of the Nations Millennium General
Assembly’ een mooi kunstwerk? Denkelijk niet, het is bij uitstek een bouwwerk dat
intrigeert, en dat misschien ontroert vanuit de wordingsgeschiedenis, meer dan vanuit
wat het in wezen is. Datzelfde geldt voor Johnsons gedicht, met dit grote verschil:
Johnson heeft het zo nagestreefd. Alles is maaksel, Johnson heeft dat dankzij Hampton
begrepen en laat de strekking daarvan door de vorm die hij voor zijn gedicht heeft
gekozen ook duidelijk en indringend zien.
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Denis Johnson
The throne of the third heaven of the nations millennium general
assembly
James Hampton, 1909 Elloree, Sc - 1964, Washington, Dc, beheerder,
administrator algemene diensten, maker.
Vertaling: Mischa Andriessen
1
Ik droomde dat ik had gedroomd
En droefheid daalde neer.
En toen uit het eerste dromen
Ik wakker werd, liep ik aan het eind.
Het raam kruiste met rook en regen
In Washington, DC,
De buren wurgden avondbladen
Of keken naar de TV
Plat op het kleed in hun ondergoed
Als bankroete criminelen.
De straat waar Openbaring
James Hampton ellendig maakte
Lag nat voorbij het glas,
En erop bewogen straathoekmannen
In een stoom van weggekraste clous
En pompadoers en voodoo en
De goede Jezus uit elfenbeen;
Maar toen ik wakker werd, schenen
De koplampen op Elloree
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Twee eindeloze straten, vier eindeloze velden,
En waar ik wakker werd, viel de regen
In sluiers neer over een reclamebord:
FRI & SAT JAM W/ THE MEAN
MONSTER MAN & II.
Niemand in de Elloree,
South Carolina, Stop-n-Go,
Niemand in de Sunoco,
Of waar dan ook in Elloree, zijn geboorteplaats, kent
Zijn naam. Maar net daarbuiten
Loopt Hampton Street, genoemd, waarschijnlijk
Naar de eigenaren van zijn familie.
God, ben je daar, want ik ben al
Lang op deze snelwegen en ik zag al
Miami, de schatkust, de ruimtekust,
Ik zag al waar de astronauten verbrandden,
Ik heb gezocht waar de Vaders de bleke
Oranje kerken in de zon hebben gezet,
En door Georgia zijn getrokken in zijn groene
Eeuwigheid van onaangeroerde bladeren.
Maar niets als Elloree.

2
Sam en ik gingen op weg vanuit Key West, Florida,
Bezochten James Hampton's geboortehuis in South Carolina,
En zagen The Throne
In het National Museum of American Art in Washington.
Het was in een grote ruimte. Ik kon het niet allemaal bevatten,
En ik was een beetje bang.
Ik vertrok en kwam weer thuis in Massachusetts.
Ik ben blij dat The Throne bestaat:
Mijn dagen worden er beter van, en ik voel
Iets dat me laat weten mijn leven is werkelijk
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En denken dat hij als onbekende stierf en zonder vriend,
Maar dat gevoel is geen verdriet. Ik was zijn vriend
Toen ik naar die haastig bijeen geraapte
onderdelen
Keek en erdoor werd aangekeken,
Vanuit de visie van iemand die waarschijnlijk zo gek was als een ui
Helderder en helderder werd als een bos na een buiEn als je naar de bladeren van het bos kijkt
Naar de rommel en de hoogte, de stotterende mystieke
Herhaling, de bazelende symmetrie,
Zal je zelf ook gek worden. Als je kijkt naar de stad
En haar gemorste wijn
En gebroken glas, haar gemorste en gebroken mensen en
harten,
Zal je gek worden. Als je blijft staan
In de wereld zal je volslagen maf worden.
Maar het is niet erg,
Wat hem gebeurde, ik kan dat, nu
Dat hij het niet meer hoeft,
Accepteren.
Ik geloof niet dat Christus toen hij beweerde
Dat de laatsten de eersten zouden zijn, het verloren leven geredToen hij impliceerde dat de diepe afgrond ook diep
gezegend isIk kan gewoonweg niet geloven dat Christus, oog in oog
Met armen, arme mensen die hopen op hun best te worden
De vrouwen en echtgenoten van een eenzame angst,
Woorden tekort zou zijn gekomen.
Zeker kon hij niet hebben gerefereerd aan een andere tijd
Of plaats, terwijl in feite zo'n plaats en tijd
Onnodig zijn. We hebben een tijd en een plaats hier,
Nu, in overvloed.

3
Hij wacht eeuwig voor diagrammen
Op een schoolbord op een van zijn foto's
Etiketten die niets verduidelijken gehecht
Aan de stralende, bizarre dingen die hij vastlegde,
Wat geen dingen zijn, maar plannen,
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Op zijn laatst gedateerde
Visioen noteerde hij:
‘Dit ontwerp is het bewijs van de maagd Maria die afdaalt
In de Hemel...’
De straathoekmannen, de verbouwereerde aardbewonersHet is makkelijk zijn handen voor te stellen
Als je naar hun handen kijkt,
Die van leer zijn, liefdevol liggen
Rond de halzen van kruiken,
Zacht de dobbelstenen bevoelen en de ongedekte cheques,
En in alles een maaksel te zien
Als het zijne, een verwarde
Godheid in een lege garage
Die alleen doodgaat in een magere troost.
Fotografeer mij fotografeer mij foto
Grafeer mij in mijn kostuum van eenzaamheid,
Mijn das die ik altijd
Heb bewaard voor deze gelegenheid,
Mijn schoenen stof, mijn huid van pollen,
Zich richtend tot de lege stoel; achter mij
The Throne of the Third Heaven
Of the Nations Millennium General Assembly.
iK BEN ALFA EN OMEGA HET BEGiN
EN HET EiND,
Het afval van regeringsgebouwen,
Verschoten rood doek,
Jampotten en gloeilampen,
Metaal (gesneden uit koffieblikken),
Mollige kopnagels, kleine spijkers
En eenvoudige naaispelden,
Gloeilampen, karton,
Kraftpapier, vloeiblokken,
Goud en aluminiumfolie,
Buurtzwervers de folie
Op hun wijnflessen,
De Openbaring.
En ik beveel je niet bang te zijn.
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Werktekening (Montreal)
Siet Zuyderland

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

111

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

112

Tussen de lijnen
Miek Zwamborn en Ton Zwerver 2013
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Arjen Mulder
N.A.V. 53 bril
1
Dick Raaijmakers herkent in het rijk van de technische beelden twee geometrische
grondvormen. Voor in het apparaat waarmee je opnames maakt zit een rond gaatje
dat je kort kunt openen door op een knopje te drukken, waarna er op een rechthoekig
vlak erachter een beeld ontstaat. Het maakt niet uit of het fototoestel of de filmcamera
analoog of digitaal is, de grondvormen zijn fundamenteel, zonder cirkel en rechthoek
zouden er geen beelden zijn. Het gaatje van de oude camera obscura was al netjes
rond. Het marktplein of het gezelschap voor de donkere kamer verscheen als een
schimmenspel op de vierhoekige achterwand. Zo zijn ook bij fotografische
beeldvervaardiging de lenzen rond en het fotobeeld rechtzijdig. Lens en fotofilmpje
of digitale display zijn onderdeel van wat mathematisch te beschrijven is als een
kubus met daarin twee buizen. De ronde lenshouder is naar voren gericht en laat een
lichtstroom door van buiten naar binnen het apparaat. Aan de achterzijde van het
toestel zit een rechthoekige buis die weer van binnen naar buiten voert, de gemaakte
foto namelijk, die een discreet pakket informatie doorgeeft. Beeld maken: cirkel.
Beeld consumeren: rechthoek.

2
Raaijmakers, in De kunst van het machinelezen: ‘Er zijn ronde en er zijn vierkante
brilglazen. Vanuit het oog bekeken biedt de ronde lens het beste contact met het oog:
vanuit “ons” bekeken classificeert het ronde glas zijn eigenaar dan ook als iemand
die “ons” bekijkt en dus intellectueel is of medicus of instrumentenmaker. Hoe groter
het ronde glas en hoe dunner het daaromheen sluitende montuur hoe meer verbazing
om “ons”. Daarentegen is het vierkante brilleglas een wandelend projectiescherm
waarop het bij voorkeur zijn eigenaar showt in de rol van bankdirecteur,
vertegenwoordiger of minister. De strijd tussen ronde en vierkante brilleglazen is de
strijd tussen functie en status, tussen nut en draperie.’ En met potlood heeft hij daar
later bij geschreven: ‘Ook frivoliteit!’ naast een tekeningetje van een montuur met
zeshoekige brilglazen. In de geometrische grondvormen van de bril formeert zich
een machtsverhouding. De kijkers en de bekekenen. Zij en ‘ons’.

3
De cirkel kijkt toe, de rechthoek laat zien. De cirkel is naar binnen gekeerd, de
spanningsboog zit tussen rand en middelpunt. De cirkelvormige opstelling van een
publiek
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rond een centraal podium met uitvoerenden creëert een ongekende concentratie en
extase. Raaijmakers had het effect van deze slagorde zelf meegemaakt met de ronde
publieksopstelling bij zijn Chairman Mao is Our Guide (1970). Hij had na drie
voorstellingen uit schrik en eerbied voor de compleetheid van de ontstane extase de
band gewist, ‘om conceptuele redenen,’ verduidelijkt hij in zijn Monografie. De
rechthoekige slagorde werkt heel anders. In de klassieke concertzaal zit het publiek
face-to-face tegenover het orkest, als in een tennismatch. De dirigent voor het orkest
is de enige op het podium bij wie de neus dezelfde kant op staat als bij het publiek.
Hij is de bemiddelaar tussen de klankwereld van het orkest en de hoorwereld van de
zaal. Hij vertegenwoordigt ons, hij is onze afgezant en aanvoerder.

4
Wat is democratischer, vroeg Raaijmakers zich af als uitvoerend componist, de ronde
of toch de meer traditionele rechthoekige slagorde? De vertegenwoordiger van de
massa voor de zaal, of de ontlading van de massa-energie in het middelpunt daarvan?
Bij de vierkante slagorde denk je, politiek gesproken, meteen aan Hitler die op het
Gelände in Neurenberg de verzamelde nazi's voor zich langs ziet paraderen in,
inderdaad, volmaakte rechthoeken. Anderzijds is de rechthoek ook de vorm van de
demonstratie die door de straat oprukt, leiders vooraan, en dus niet per se fascistisch.
Een ronde slagorde vind je bij volksleiders die zich in de massa begeven om met de
mensen te praten, Ghandi, Mandela, dat kaliber. Rond is ook de massa rond het lijk
van de islamitische held dat gewikkeld in een doek naar zijn graf wordt getild door
een massa van mensen die allen het lichaam heel even aan willen raken.

5
Dick Raaijmakers' oeuvre is te begrijpen aan de hand van de twee oervormen van
cirkel en rechthoek, aangevuld nog met de lijn. Raaijmakers toont zich hierin
schatplichtig aan Paul Klee. Klee laat zien in zijn Pädagogisches Skizzenbuch dat
een lijn zolang hij wordt getrokken actief blijft. Op elk punt waar hij aankomt kan
hij nog alle kanten op, ook al gaat hij maar al te vaak gestaag rechtdoor. Als lijnen
elkaar snijden worden het in plaats van objecten opeens relaties en verliezen ze iets
van hun autonomie en hun vitaliteit. Als vier lijnen elkaar kruisen vormen ze een
vlak en worden ze opeens de randjes van iets anders dan zichzelf. Iets dergelijks
gebeurt als een lijn zichzelf tegenkomt en een cirkel vormt. Tussen actief
voortbewegende lijn en passieve vlakrand zit nog een lijn die Klee ‘mediaal’ noemt.
Je ziet door zijn lengte dat de lijn een eigen leven heeft, maar ergens onderweg van
a naar b vormt hij een tijdlang de grens van een vlak. Klee tekende het lichaam van
een nar in één doorgaande lijn die telkens vlakjes vormt die met elkaar het silhouet
en de kledij van de nar vormen, maar vanwege zijn doorgaande beweging blijft de
lijn mediaal, met een eigen dynamiek.
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6
Ook Raaijmakers' oeuvre is, als dat van Klee, gewijd aan het testen van lijnen op
kracht, vitaliteit en vormvindend vermogen. Alleen tekent hij zijn lijnen niet met
hand en stift op papier of canvas, maar laat hij ze door levende lichamen trekken. In
Grafische Methode Fiets (1979) volgt een naakte man een rechte lijn van tien meter
lengte, door over dat traject heel traag van zijn fiets af te stappen. Elk punt op de lijn
leeft letterlijk als de afstapper passeert, en het publiek dat in rechthoekige slagorde
de fietser van links naar rechts zwetend en trillend langs ziet komen terwijl hij tergend
traag zijn been over het zadel zwaait, voelt de spanning in het eigen lijf en ontlaadt
die met een zucht zodra de fietser na wat een eeuwigheid lijkt met beide voeten op
de grond staat. In Extase (1984) laat Raaijmakers een levend lichaam een cirkel
trekken. Aan kabels overeind gehouden en voortgetrokken slaat een fietser in linnen
zomerpak in vijftien minuten uiterst traag over de kop. Hij lijkt een volmaakte
rondgang uit te voeren, maar slaat ten slotte met zijn hoofd tegen de grond en hij
zou, net als de componist Ernest Chausson die het voorbeeld voor de performance
leverde, doodvallen als het geen theater was geweest. Zowel in het rechtlijnige
Grafische Methode Fiets als het cirkelvormige Extase is de lichamelijke
krachtsinspanning die door de fietsers moet worden geleverd zo groot dat alle
bedenkelijke kanten van theater - overacteren, schmieren, fictieve verlangens vertolken
- zijn uitgesloten. De hele lijdensweg moet echt worden doorstaan, ook door het
publiek.

7
Grafische Methode Fiets is een ritueel om het levende lichaam te heroveren op de
fotografie. Het afstappen van een naakte man van een fiets is voor het eerst
fotografisch vastgelegd in een reeks beelden op één glazen plaat door Jules Marey,
en door hem gepubliceerd in zijn boek La Methode Graphique (1885). Zo'n glazen
plaat of plaque fixe is een rechthoek met daarop acht of meer beelden van een
beweging die door een persoon of dier wordt afgelegd in de tijd. Raaijmakers' kritiek
luidt dat het fotograferen van actief bewegende lichamen onethisch is omdat de
gefotografeerde al het werk verzet, terwijl de fotograaf niets doet, hooguit een knopje
indrukken. You press the button, we do the rest, was de reclameleus waarmee Kodak
groot werd, dus zelfs het maken van de foto (versus het schieten ervan) vraagt geen
werk van de fotograaf. Deze steelt het beeld van een ander en pronkt er zelf mee.
Door de herhaling van de afstapbeweging van de blote fietser van Marey door een
zwoegende man in het heden, komt het lichaam van de oorspronkelijke afstapper
weer vrij uit de fotografische emulsie en is het onrecht hem aangedaan hersteld.
Tegelijk voelen ‘wij’, aanwezige, meezwetende en -trillende lichamen in het publiek,
ons ook bevrijd uit de klauwen van de fotografie en de complete beeldcultuur. Een
echte katharsis.
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8
Ik wil hier de fotografie verdedigen, met argumenten die deels aan Raaijmakers zelf
zijn ontleend. Het rechthoekige beeld is, anders dan het ronde, naar buiten gericht,
de afgebeelde wereld in. Het rechthoekige beeld behoudt zijn samenhang door druk
vanuit de wereld en tegendruk vanuit zichzelf. De betekenis van een beeld is wat er
niet op te zien is en wat wij dus met onze verbeeldingskracht en verstand invullen.
De buitenwereld is vol, gevuld met tijd en ruimte, het beeld daarentegen is grotendeels
leeg, plat, op dat ene punt na dat de verbeelding op gang brengt, het punctum waar
de levende buitenwereld zich aandient in wat anders een mooi plaatje zou blijven.
Roland Barthes: ‘Ik geef toe dat het punctum dat mij in deze foto ontroert volstrekt
subjectief is, maar ik kan het wel degelijk aanwijzen op de foto. Het bestaat dus ook
buiten mij, objectief.’ Barthes beschrijft de vondst van een fotografie uit 1852 van
Jerome, de jongste broer van Napoleon, met de uitroep: ‘Deze ogen hebben de keizer
nog gezien!’ Dat kan een foto, dat lullige rechthoekje. Het gaat over iets anders dan
zichzelf, het toont een deel van de wereld, een buiten breekt binnen in wat anders
niet meer is dan een plaatje, een gesloten vorm. De fotografie kan als open medium
fungeren.

9
Een foto toont de werkelijkheid, zeker, maar wat de gevolgen van die onthulling zijn
staat heel wat minder vast. De fotobekijker wil verleid worden en gebruikt de
passiviteit van de kijkerspositie om de bekekene van zijn stuk te brengen. In het geval
van de foto: door op die dingen te letten waarvoor de foto niet echt bedoeld is. Die
ogen bijvoorbeeld, of die rondingen, of dat zuiltje daar op de achtergrond. De blik
van de luie fotobekijker is veel subversiever dan die van de wildste pers- of
studiofotograaf. Het publiek weet de meest oppervlakkige betekenissen te vinden
waar diepgang wordt nagestreefd en de meest diepzinnige in wat terloops is
vastgelegd. Een onbewaakt ogenblik, dat zijn de beste foto's. De machtsrelatie tussen
de fotograaf die de controle over de ronde lens heeft en de fotobekijker die het moet
doen met een rechthoekige uitsnede, is minder eenduidig dan de sociale kritiek op
de fotografie beweert. De weg van wereld naar beeld loopt niet alleen van lens naar
foto, maar ook andersom. De man met de camera schiet heel alleen een foto, maar
het publiek beslist of die foto de moeite van het bekijken waard is. De fotograaf
anticipeert op dat oordeel, hij internaliseert het. De beeldfunctionaris maakt zich de
blik van het publiek eigen en kijkt met ogen die slechts ten dele privébezit zijn. Het
eindresultaat is meestal middelmaat.

9
Onze beeldcultuur is rechthoekig georiënteerd. Ronde foto's en filmprojecties vormen
de artistieke uitzondering, uitsnedes uit een oorspronkelijk vierkant met zeg, rokende
jongetjes of een balkende waterbuffel in een sawah. Een foto wordt gemaakt in een

Terras. Jaargang 2013 (04-05)

118
honderdste of duizendste seconde en toont daarom niet iets wat binnen ons natuurlijke
sensorische bereik valt van achttien onderscheidbare beelden per seconde. Een foto
maakt zichtbaar wat voor ons niet te zien is, kijk maar. I photograph to see how
things look when photographed, verklaarde Garry Winogrand. De schoonheid van
een vrouw op straat in New York is alleen te zien op het beeld dat hij van haar schoot,
niet in de persoon die voor de fotograaf langs draafde. Het spel van vlakken en
perspectivische vertekeningen speelde Winogrand razendsnel in de jaren vijftig.
Inmiddels speelt iedereen het. Daarom maken we foto's, ook de genante op je
smartphone en facebookpagina na een nachtje doorhalen, en ook al die tapes en files
van beveiligingscamera's. We willen weten hoe wij en onze omgeving er
gefotografeerd uitzien, en dat aan anderen tonen. We nemen beelden en geven ze
terug, aan elkaar. Wij besluiten welke beelden het bewaren waard zijn. Over wat er
van de wereld bewaard blijft, hebben wij niets te beslissen.
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K. Michel
O.
O
Oh
O oh
Oh O.
Zo jo ok hoo von jo,
ok von jo zoo loof on zoo locht jo oogon zon zo vol locht,
ok hoo von jo, ok hoo von jo.
[o o]
[o o]
O jo, ok hoo von jo,
ok hoo zoo vroos'lok von jo,
ok woo hot holomool zoggon Moor ok kon hot toch not zoggon.
O
Oh
O oh
Oh O. O. O. O.
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Tussen de lijnen
Miek Zwamborn en Ton Zwerver 2013
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Over de medewerkers
Mischa Andriessen (1970), schrijver, vertaler, recensent. Publiceert over jazz en
beeldende kunst en vertaalde onder meer Graham Swift. Publicaties: Uitzien met D
(poëzie, 2008) en Huisverraad (poëzie, 2012). Hij publiceerde proza in De Revisor.
Herman van Bostelen (1968), grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar en docent.
Maakt samen met Lesley Moore en de Designpolitie beeldcolumns voor De Groene
Amsterdammer onder de naam Gorilla. Publicaties: De wereld volgens Gorilla (2008),
The Daily Gorilla (2008) en Tglkrtd (fotografie, 2012).
Henning H. Bergsvåg (Noorwegen 1974), debuteerde in 2000 met de bundel
Newfoundland. Studeerde aan de Skrivekunstakademi in Bergen en later aan de
Universiteit van Göteborg (Zweden). De poëzie van Bergsvåg is onder meer vertaald
in het Engels en Zweeds. Zijn meest recente bundel is Den engelske hagen (‘De
Engelse tuin’, 2013).
Wim Brands (1959), werkte na de school voor de journalistiek als verslaggever voor
onder meer het Leidsch Dagblad en Vrij Nederland. Maakt sinds vele jaren
programma's over boeken voor de VPRO. In 2014 verschijnt er een nieuwe
dichtbundel van hem.
Roald van Elswijk, onderzoeker en vertaler. Studeerde Scandinavistiek en
Oudgermaans in Groningen. Publiceerde in 2007 de eerste Nederlandse bloemlezing
van IJslandse poëzie (Moordliederen. Moderne IJslandse poëzie) en ook een bundel
met Faeröerse dichters (Windvlinders. Poëzie van de Faeröer, 2008). Is verknocht
aan Noord-Groningen.
Jean-Michel Espitallier (1957) is dichter, performer en muzikant. Hij was
medeoprichter en redacteur van het Franse tijdschrift Java dat veel aandacht schonk
aan de nieuwe poëzie in de jaren '90. In 2002 werd in dat tijdschrift een dossier aan
de Vijftigers gewijd. Espitallier publiceerde verschillende bundels, waarvan de laatste
(Un rivet à Tanger suivi de Douanes, visas, bordereaux) dit jaar verscheen.
Daniel Falb (1977) is dichter en woont en werkt in Berlijn. Recente publicaties:
Helm van Phlox, 2011, bancor, 2009 en die räumung dieser parks, 2003. Daniel won
in 2009 de Literaturpreis Prenzlauer Berg. In 2005 kreeg hij de debuutprijs voor
poëzie van het Literarischen Colloquiums Berlin (LCB).
Vicky Francken (1989) is dichter en vertaler. Ze publiceerde gedichten in o.a.
Hollands Maandblad en Het Liegend Konijn, kreeg
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een Talentbeurs Literair Vertalen toegekend door het Nederlands Letterenfonds en
haar afstudeerscriptie werd genomineerd voor de facultaire scriptieprijzen van de
Universiteit Utrecht. Momenteel richt ze zich op het vertalen van Frans- en
Engelstalige literaire (non-) fictie en poëzie.
Johann Peter Hebel (1760-1826), dichter, leraar, geestelijke. Publicaties:
Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten (1803),
Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes (1811), Biblische Geschichten. Für die
Jugend bearbeitet (1824). Postuum verscheen Briefe (1957).
Ria van Hengel (1939), vertaler. Ze vertaalde modern werk van Elfriede Jelinek,
Herta Müller, W.G. Sebald en Martin Walser en klassieke literatuur van Grimm,
Goethe, Heinrich von Kleist en Novalis.
Eduardo Halfon (1971), schrijver. Recente publicaties: El boxeador polaco (2008),
La pirueta (2010), Mañana nunca lo hablamos (2011), Elocuencias de un tartamudo
(2012).
Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en publicist. Hij werkt aan de
Universiteit Utrecht aan een proefschrift over autonoom auteurschap in de Nederlandse
literatuur vanaf de negentiende eeuw. Zijn kritieken en essays gaan vooral over
hedendaagse Nederlandstalige poëzie; ze verschenen onder meer in DW B, De Groene
Amsterdammer, nY en Ons Erfdeel. Daarnaast publiceert hij blogberichten en poëzie
bij Terras.
Sanneke van Hassel (1971) schreef drie verhalenbundels en een roman. Wekelijks
schrijft ze in het magazine van Het Financieele Dagblad Persoonlijk een kort verhaal
bij een foto. Daarnaast maakt ze met de SLAA onder de noemer Hotel van Hassel
programma's over het korte verhaal en stelde ze in 2012 met Annelies Verbeke de
bloemlezing Naar de stad samen, met veertig hedendaagse verhalen uit de hele
wereld.
Denis Johnson (1949) schreef eerder novelles, romans, poëzie en non-fictie. Hij
won de Whiting Writers' Award. Een zuil van rook, zijn eerste roman sinds bijna
tien jaar is bekroond met de National Book Award 2007. In Nederlandse vertaling
verschenen verder Engelen, Jezus' Zoon, Treindromen en Sta Stil.
Erik Lindner (1968) publiceerde vier dichtbundels, waaronder Tafel (2004), Terrein
(2010) en de roman Naar Whitebridge (2013). Is oprichter van Terras en redacteur
van De Revisor. In het Duits verscheen in vertaling van Rosemarie Still Nach Akedia
(2013) en in het Italiaans in vertaling van Pierluigi Lanfranchi Fermata Provvisorio
(2013).
K. Michel (1958) studeerde filosofie in Groningen en Amsterdam. Publiceerde enkele
proza- en poëziebundels. Vertaalde werk van o.a. Russell Edson en Nicanor Parra.
Onafhankelijk Toneel maakte van zijn verhalen de voorstelling ‘Tingeling’. Meest
recente publicatie Bij eb is je eiland groter (poëzie, 2010).
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Arjen Mulder is bioloog en essayist. Hij is de samensteller (met Joke Brouwer en
V2_ Instituut voor Instabiele Media in Rotterdam)
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van de in 2008 verschenen monografie over Dick Raaijmakers. Hij publiceerde tot
nu toe negen essaybundels, waaronder De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord
pleegde (2006) dat genomineerd werd voor de AKO prijs. Zijn nieuwe boek heet
Wat is leven? Queeste van een bioloog, en verschijnt in februari 2014 bij De
Arbeiderspers.
Guadalupe Nettel werd in 1973 geboren in Mexico, maar bracht een deel van haar
leven in Frankrijk door. Ze werkt voor diverse Franse, Spaanse en
Latijns-Amerikaanse bladen en literaire supplementen. Ze schrijft afwisselend romans
en verhalenbundels. Haar werk is in vele talen vertaald.
Het in dit nummer gepubliceerde verhaal ‘Bloemblaadjes’ komt uit de bundel
Pétalos y otras historias incómodas uit 2008, die internationaal verschillende prijzen
kreeg. De roman El huésped uit 2006 (in 2010 in Nederland verschenen als De gast)
werd onderscheiden met de Duitse Anna Seghersprijs. In 2011 verscheen de roman
El cuerpo en que nací en in 2013 de verhalenbundel El matrimonio de los peces
rojos, waarvoor ze de Premio Internacional Narrativa Breve kreeg.
Melani Reumers (1967) is in april 2013 afgestudeerd aan de Vertalersvakschool als
literair vertaler Spaans. Vertalingen van haar hand zijn eerder gepubliceerd in
nummers van KortVerhaal en Terras; verhalen van Antonio Ortuño, Antonio José
Ponte en Guadalupe Nettel en gedichten van Antonio José Ponte.
Sinds kort schrijft ze ook, zowel in het Nederlands als in het Spaans. In januari
2014 verschijnt een Spaanstalig verhaal van haar in een bloemlezing van Aula de
Escritores in Barcelona.
Cristina Peri Rossi, Montevideo, Uruguay, 1941, is in de eerste plaats bekend als
dichteres, maar heeft ook romans, korte verhalen en essays geschreven. Verder is ze
actief als vertaalster en journaliste. In 1972 vertrok ze als balling naar Spanje.
Tegenwoordig heeft ze de Spaanse nationaliteit en woont in Barcelona. Haar grootste
vriend onder de Latijns-Amerikaanse schrijvers was Julio Cortázar. Ze wordt een
geëngageerde, feministische schrijfster genoemd, die haar verhalen lardeert met
scherpzinnige humor. Ze heeft prijzen gekregen zowel voor haar poëzie als voor haar
korte verhalen. Van Peri Rossi zijn tweedehands te vinden: Vreemde vliegende
voorwerpen (De Wereldbibliotheek) en Het woord de dans ontsprongen (De Balie/
CCC, Centrum voor Latijns Amerikaanse Cultuur).
Mariolein Sabarte Belacortu (1944). Sinds 1969 literair vertaalster Spaans Nederlands. Enkele auteurs uit Spanje: Camilo José Cela, Félix de Azúa en Belén
Gopégui en Juan Marsé. Een grote stroom uit Latijns-Amerika, zoals Roberto Arlt,
Jorge Luis Borges en Julio Cortázar uit Argentinië, Gabriel García Márquez en Álvaro
Mutis uit Colombia, José María Arguedas en Mario Vargas Llosa uit Peru, Juan
Carlos Onetti en Felisberto Hernández uit Uruguay, Juan Rulfo, Carlos Fuentes,
Carlos Arriaga en Jorge Volpi uit Mexico.
Vertaalt al vele jaren poëzie voor Poetry International in Rotterdam, met als
hoogtepunt de Argentijn Roberto Juarroz, van wie de
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bloemlezing Verticale Poëzie is uitgekomen bij uitgeverij Wagner en Van Santen.
Lisa Thunnissen (1984), vertaler Spaans. Projectmedewerker Expertisecentrum
Literair Vertalen. Winnaar Talentbeurs master Literair Vertalen 2011, vertaler voor
‘The Chronicles’, Crossing Border festival 2012.
Richtje Reinsma (1979) studeerde aan de Rietveld Academie (BA) en het Sandberg
Instituut (MA) en ontving een startstipendium van het Fonds BKVB en een
ontwikkelbudget van het AFK. Ze tekent, schrijft en maakt documentaire
radioverhalen. www.richtjereinsma.nl
Ton Naaijkens (1953), vertaler en essayist. Hoogleraar Universiteit Utrecht Duitse
literatuur en vertalen. Redacteur Armada en Filter. Vertaalde werk van Robert Musil
en Paul Celan. In 2013 verscheen een vertaling van Ernst Meister, Alle schepen
kenteren.
Ruth Verraes (1980), beeldend kunstenaar. Recente exposities: Sketch of the
landscape (Kunsthuis SYB, 2012), So sieht es aus (met Nana Kreft, Axel Obiger,
Berlijn 2013), Het ding dat begint begint (C&H art space, 2013).
Siet Zuyderland (1942) beeldend kunstenaar, solotentoonstellingen o.a. Stedelijk
Museum Amsterdam 2x, Gemeentemuseum Den Haag, Museum voor Moderne Kunst
Arnhem 2x. Publicaties: (1972) ‘Dagboek getekend Zuyderland’, De Revisor, nr. 2.
(1972) Strandvondst, dagboek, KCB, Bergen N-H (1981) Siet Zuyderland, Bernlef,
Gedroomde Ruimte. Uitgeverij de Kunst (2012).
Miek Zwamborn (1973), schrijver, beeldend kunstenaar en vertaler. Publicaties:
Oploper (proza, 2000), Vallend hout (proza, 2004) en Het krieken van sepia
(gedichten, 2008). In 2013 verscheen in haar vertaling Sez Ner-trilogie van Arno
Camenisch en eind dit jaar verschijnt haar nieuwe roman, De duimsprong.
Ton Zwerver (1951) is een beeldhouwer die fotografie toepast in zijn werk. Hij
studeerde aan de Gerrit Rietveld academie en de Rijksakademie van beeldende
kunsten te Amsterdam. Sinds zijn eerste groepstentoonstelling in het Stedelijk
Museum in Amsterdam, heeft hij wereldwijd meegedaan aan verschillende groepsen solotentoonstellingen. Zijn werk is in collecties van verschillende instituten
vertegenwoordigd, waaronder het Stedelijk Museum, ABN/AMRO, Ned. Bank en
het Frans Hals Museum. Ton Zwerver is verbonden als docent (Sculptuur) aan de
Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.
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Richtje Reinsma
BEELDINDEX. BLOEDJE, EEN TEKENDAGBOEK
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Richtje Reinsma
BEELDINDEX. BLOEDJE, EEN TEKENDAGBOEK
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Denis Johnson
THE THRONE OF THE THIRD HEAVEN OF THE NATIONS MILLENNIUM GENERAL
ASSEMBLY
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