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HET METAAL STAAT IN HET MIDDEN EN BRULT ZONDER HET ROEST
EN ONDER HET ROEST SCHREEUWT HET NOG:
DAT HET WEG MOET, DAT HET TE LANG DUURT, DAT HET WEG WIL,
DAT HET GEDREVEN WORDT, DAT HET NIEMAND HEEFT,
DAT HET METAAL IS
EN DAT ER BLOEMEN ZIJN
DIE DURVEN

Uit: Guillevic, Exécutoire. Poèmes, Parijs, Gallimard, 1947. Vertaling: Kim Andringa.
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Miek Zwamborn
Legeringen - inleiding
Volgens Gaston Bachelard zijn schrijvers huiverig voor metaal. ‘Geen woord over
lood of over het buitengewone en oeroude tin! Over de lichte, de zwevende metalen,
aluminium of magnesium, al evenmin. De literatuur heeft ze hun adelbriefje, hun
brevet van luchtmetalen, niet gegeven.’ Hij vraagt zich in La terre et les rêveries du
repos af, of de vulgarisering van wetenschappelijke kennis een einde heeft gemaakt
aan het wakend dromen waarmee metaal lange tijd verbonden was.
Wij geloven niet dat het metaal uit de taal verdween. Taal is bij uitstek een vloeibaar
materiaal; elke tekst is een legering op zich, een kolkende massa op zoek naar zichzelf:
een nieuwe legering, een nieuw allooi, nieuwe alliage. Woorden draaien om elkaar
heen, elkaar ontwijkend, op zoek naar elkaar, naar de variatie ten opzichte van elkaar.
Een tekst kan altijd weer worden aangelengd of herschreven.
Mijn overgrootvader was draaiersbaas. Hij stond 45 jaar lang in scheepswerf Gusto
(nu IHC) in Schiedam tussen de metaalkrullen achter een van de draaibanken en
bracht aan het eind van zijn loopbaan een kolossale en loeizware bankschroef mee
naar huis, achterop de fiets. Zijn schoonzoon (mijn opa) begon bij dezelfde werkgever
als machinebankwerker en klom op tot ‘crasseur’, nu een verdwenen beroep: op
metalen voorwerpen (platen, cilinders, balken en buizen) met geel vetkrijt of met
een kraspen aangeven waar of wat er gezaagd moet worden. Een precisiekarwei,
inmiddels overgenomen door computers.
Zouden metaalbewerkingsprocessen ook kunnen worden toegepast op de taal? Zijn
technieken als etsen, draaien, walsen en stansen ooit op woorden losgelaten? Bestaan
er teksten waarin de taal wordt aangetast, kapot geslagen of juist vanuit het
constructivisme opgericht? Al speurend naar materiaal kwamen teksten naar ons
toegestroomd, alsof wij ergens een gat hadden geboord waar de vloeibare erts uit
begon weg te lekken.
Te midden van koperdieven, zinksmelters, zegelringen en vergulde plafonds viert
Terras zijn vijfjarig lustrum. Terras # 10 Metalen voert langs ijzeroer, moeraserts
en klappersteen. In Metalen wordt de ferro-concrete poëzie van Vasily Vasiljevitsj
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Kamenski opgesteld en worden de niet gestolde gedichten van Paul Celan gedolven.
B. Zwaal gedenkt het werfwaartse staal en de schatrijke koopman Trip. Marcus
Roloff ontsteekt De A en de O en Emma Crebolder ontgint de aardpek. H.G. Wells
voert in De kegel een metaalfabriek op als anonieme moordmachine. In de
beangstigende gedichtenreeks Grafiet van Marcel Beyer wacht het gereedschap tot
het toe kan slaan, van strijkbout tot smeedtang: ‘Taalangst, absoluut. De taal is dit:
een tang die je gaaienkwabben verwijdert uit je fragiele schedel’. De metalige kilte
wordt eveneens voelbaar in het verhaal Ik van de Chinese Kong Yalei waarin K zich
na het ontwaken in plaats van in een miljoenenstad als enige bewoner op een eiland
blijkt te bevinden. Uljana Wolf laat de taal verweren, schraapt woorden uit haar
vocabulaire in het van ziekten doorspekte Aliens. Ze schrijft: ‘koud staal. wij denken
aan de vrouwen die hun kleren ermee knoopten. aan de knopen. waren ze spiegels.
verried hun glans ze. hielden ze stand’.
IJzer, nikkel en kobalt kunnen magnetisch gemaakt worden, evenals de IJslandse
middernacht van Laura Broekhuysen, waarin een broer verklaart: ‘De binnenste
magneet is zo heet als de zon, vallend ijzer dat tegen zichzelf aan blijft kruipen, ons
grip aan de grond geeft, sneeuwschubben van de bergwand trekt’. Het gevoelsleven
ligt achter botten, schedels en ijzer verborgen. Brünhilt hangt in Nibelungen revisited
van Ulrike Draesner haar man aan een spijker. Metaal biedt vaak ook uitkomst. In
DRU ULFT belicht Roeland Fossen een landend pannendeksel. Arnoud van Adrichem
bevraagt in IJzer de blingbling op het strand. Verderop ontleedt Lotte Landman een
zilvermeeuw. Cathérine Lommée draait in Compositie Phase de brug in een schuine
spiegel omlaag, Idwer de la Parra debuteert met Havenwater en Advent. ‘In die lange,
trage winter, door haar duistere ijzer’ heen wacht Margarita Aliger in Leningrad op
de lente.
Jean Brierre wijst in Toinon, die moskee de metalen krassen in mannenstemmen
aan en ‘een man die het sap met zwavel verrijkt, verhoogt het smeltpunt een beetje’
schrijft Nico Bleutge in 's nachts gloeien de schepen. Jan Lauwereyns stelt in Drie
gedichten de vergiftigde wereld voorbij de opwarming aan ons voor. In de chemische
smeltkroes van Konrad Bayer vloeien de ingrediënten voor de steen der wijzen samen:
‘goudgele noordzeekrabben uit messing glippen met ratelend uurwerk geschrokken
in hun schuilhoeken. Vissen van kunsthars stoten tegen onze benen. Enkele drijven
met hun buik naar boven aan het oppervlak. Door de melkglasruiten van onze ogen
zien we dat de tandraderen niet meer draaien.’ Eleonore Schönmaier verzet zich in
Glijvlucht tegen de onherstelbare schade die de natuur uit naam van menselijke
belangen wordt aangedaan.
Patricia de Groot brengt in Een sterk staaltje een ervaren meubelmonteur tijdens
de bouw van een kast in verwarring. Hélène Gelèns leidt ons in Pechblende langs
de uraniumroerselen van Marie Curie. Jan Nieuwenhuis laat wapengekletter, Heavy
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metal, koperblazers en Jean Tinguely resoneren en Henk van der Waal - aan wie we
vroegen de Terraslezing te schrijven, die op Poetry International wordt uitgesproken
- houdt een pleidooi voor het poëtische en zoekt langs een spoor van ontreddering
naar de duistere oorsprong, de diepte waaruit de taal kan worden opgetakeld.
Louis Couperus publiceerde in 1899 de novelle Fidessa. ‘Pantser mij’, laat Couperus
Fidessa zeggen als zij na een lange zwerftocht tegenover de cycloop staat die de
bliksem smeedt en de starrige vuurbollen aan het hemelgewelf heeft opgehangen.
De reus weigert de opdracht maar trekt zich na haar aanhoudende smeekbedes toch
terug in de smidse en drijft en ciseleert daar in zeven dagen een harnas, helm en
scherppuntige metaalschoenen. Dat zij geharnast niet meer kan vliegen, maakt haar
niets uit. Ze is door ridder Sans-Joye ontdekt in het bos van de eenhoorn, een kijkdoos
als van metaal gemaakt:
‘In een droppelende tinteling van lichtende vonken, wanneer het maanlicht hangen
bleef aan het lover, dat duidelijker opzilverde. Zoo verijlde het woud, zoo
verschemerde het in transparante nachtperspectieven, tot plotseling het was met de
bomen gedaan, en de laatste abeelen, duidelijk uitgeknipt, louter zilver, als met
muntdragende twijgjes rijk opdroomden in een mist van de maan. (...) Op
ijzergepantserde paarden trok het leger van Sans-Joye de poorten uit, langs
ijzergepantserde soudeniers (soldaten) en kopergepantserde kooplui’.
Hoeveel metaal kan een bladzijde verdragen? ‘Naast de Indus staan twee bergen, de
een heeft de eigenschap alles wat van ijzer is vast te houden, de ander stoot het juist
af. Dus als iemand spijkers onder zijn schoenzolen heeft kan hij op de ene berg zijn
voeten niet lostrekken en ze op de andere niet neerzetten’, schrijft Plinius in de
afdeling ‘Wonderen van de aarde’ in zijn Naturalis historica.
Hopelijk ervaart de lezer van deze Metalen eenzelfde dualiteit van afkaatsen en
samensmelten. De schrijvers in dit tiende nummer hebben hun pantsers afgelegd en
uitgespreid. Zij tonen in deze uitgave hun maliënkolders van taal, taligste metalen
en metaligste talen. Er is sprake van roest en corrosie, maar aan metaalmoeheid lijden
zij en wij nog lang niet.
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Ton Naaijkens
Aantekening
Celan (1920-1970) wilde van elk woord dat het zo hard was als kristal. Aanvankelijk
benadrukte hij dat elk woord evenveel betekenissen kon hebben als er lichtstralen
weerkaatst konden worden door een kristal. Later wees hij vooral op de hardheid
van het materiaal. Een woord kon niet precies genoeg zijn. Een derde eigenschap
van kristal kwam ook van pas: zijn doorzichtigheid, waardoor je er dingen in kon
zien - in het geval van Celan de dingen die hem zo getekend hebben in de
verschrikkelijke twintigste eeuw. In verschillende gedichten worden kristallen ook
vergeleken met tranen, zodat het leed wederom zijn plaats vindt in het woord dat
hard moest zijn.
Voor Celan is het harde woord ongetwijfeld ook een houvast geweest. Er is een hele
reeks gedichten waaruit dat blijkt. Vaak wordt het woord ‘handhaven’ of een variatie
daarop gebruikt, om aan te geven hoezeer taal, het gedicht, het woord overeind blijven
in een wereld die instort van ellende en rouw. Vanaf een gegeven moment speelt
Celan ook met de gedachte aan de eigen dood, in de latere bundels wordt openlijk
gespeculeerd over hoe het is om dood te zijn - om koud als ijs te zijn, in de sneeuw
te liggen, op te gaan in harde aarde. De bundel Sneeuwpartij (1971) verscheen niet
alleen postuum, maar spreekt ook postuum: na de aarde, na afloop. Het nagelaten
gedicht ‘Als deur’ werd in 1960 geschreven in het Zwitserse Sierre, waar de doodzieke
Rilke kort voor zijn dood vertoefde.
De woorden waren ook een houvast voor Celan in de periodes waarin hij voor zijn
wanen behandeld werd in een kliniek. Ook in de kliniek zorgde de poëzie voor vaste
grond onder de voeten; daarnaast wordt in de gedichten ‘Rond je gezicht’ en
‘Vloeibaar goud’ uit 1966 Celans vrouw genoemd als existentiële steun. Het zijn
allebei gedichten uit de nalatenschap (Die Gedichte aus dem Nachlass, 1997) en net
als ‘Het aan het brandijzer hier’ en ‘Schrijf je niet’ geschreven in de kliniek Delay
in Parijs. In de laatste jaren van zijn leven woonde Celan alleen in de Rue d'Ulm,
waar hij in 1968 ‘Klem open, klem dicht’ schreef. In hetzelfde jaar was hij ook in
Cap d'Antibes, waar de vuurtoren staat die La Garoupe wordt genoemd: de raten van
glas weerkaatsen het licht, ook het licht dat herinnert aan wat verloren ging en opging
in sterren.
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Paul Celan
Stenen, ijzer, raten van glas
Vertaling: Ton Naaijkens
Als de deur, als de deur
ga je open, immer, midden in
de muren.
Muren: stenen
oogleden. Mensenoord.
Hoe
lang, zeg,
lagen wij tweeën in de sneeuw?
Hoe
lang?
Want, niet waar: we blijven
wit.
*
ROND JE GEZICHT de dieptes,
dieptes blauw en grauw,
het zingende, gerijpte wit, vervaagd o vrouw.
De treeloze afgrond,
hij gaapt als open lot het val-en-val-nu klinkt
en pas de tred tot slot.
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De gierensnavels breken
zich van jou zelf vrij geluiden zo kaukasisch
in het grote enerlei.
*
VLOEIEND GOUD, in de aardwonden op te merken,
en jij, als zoveel monden buiten en binnen
misvormd als waarschuwing
door zin en noodsein.
Aan de verzegelde, rijpe
scheuten van de lipbloem - de weerspannige, ook
hier luistert hij zich door.
*
HET AAN HET BRANDIJZER HIER
voorbij getolkte Ginds:
zo makkelijk, van lofgezang,
raakt iemand als wij
niet verzadigd.
Door zes vonken aan
gestuurde hardheden
volgen. En geen
Terloops.
*
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KLEM OPEN, KLEM DICHT
(Nu eens de kling, dan de schede, dan weer geen.
Niets is verloren, niets uitverkoren,
Een zegt er één.)
*
RATEN VAN GLAS, in
stenen glans gekookt,
van kommer doorblazen,
gastvrij,
je klettert erdoor,
door allemaal,
een oliedrop op
zoek naar lont, van louter
verlies en versterring.
*
SCHRIJF je niet
tussen de werelden in,
leer rakelijks
langs het tranenspoor
leven.
*
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Kim Andringa
Mentaal metaal: Gaston Bachelard en de elementaire literaire
archetypen
In 2006 wijdde Raster zijn honderdzestiende nummer1. aan wetenschapsfilosoof en
fenomenoloog Gaston Bachelard (1884-1962). De redactie constateerde bij die
gelegenheid dat van het omvangrijke werk van Bachelard maar één titel in het
Nederlands vertaald was: Psychoanalyse van het vuur werd in 1990 bij Boom
uitgegeven in de reeks Psychoanalytische Cahiers, in een vertaling van Anette Bakker.
Dit boek is het eerste in een reeks van vijf gewijd aan de vier elementen en hun relatie
tot de literaire verbeelding: La psychanalyse du feu (1938), L'eau et les rêves, (1942),
L'air et les songes (1943), La terre et les rêveries de la volonté en La terre et les
rêveries du repos, (beide 1948). Het hierna volgende fragment is afkomstig uit het
voorlaatste werk.
Tien jaar na Raster 116 zijn er geen nieuwe vertalingen bijgekomen. Toch een
beetje vreemd voor een oeuvre dat in Frankrijk nog altijd veel gelezen wordt en zijn
stempel drukte op het werk van denkers als Deleuze, Derrida en Sloterdijk. Zelf
onderging Bachelard de invloed van Duitse idealistische denkers als Kant en Hegel,
Franse epistemologen, en de archetype-theorie van Jung. Gewapend met deze kennis
onderzocht hij zowel de rede (de totstandkoming van wetenschappelijke theorieën
bijvoorbeeld) als de literaire verbeelding (de bron van poëticale beelden in de
literatuur).
Op dat laatste gebied concentreert Bachelard zich in zijn analyses op wat hij noemt
‘l'imagination de la matière’, de verbeelding van de materie, die hij herleidt tot de
vier elementen die door de klassieke denkers van de oudheid en de middeleeuwse
alchemisten aan de basis van alles wat bestaat werden geplaatst.2. ‘Zo ontdekt hij,’
schrijft Jacq Vogelaar in zijn inleiding (‘Bij dit nummer’) bij Raster 116, ‘een nieuw
onderzoeksterrein, waarin een heel andere waarheid verborgen ligt: die van de
menselijke geest, die in de confrontatie met de materiële wereld onbewust haar eigen
portret tekent.’ In een dialectische wisselwerking verbinden de karakteristieke
eigenschappen die we met de elementen associëren zich met psychische
eigenschappen, volgens een logica die aan de verbeelding zelf ontsproten is: niet de
materie legt haar werkelijkheid op aan onze geest, maar de verbeelding zelf gaat aan
de haal met ‘de diepere, onbewuste lagen [...] die in de gebruikte beelden en metaforen
verborgen liggen’ (Vogelaar) en

1.
2.

Integraal te lezen op http://tijdschriftraster.nl/gaston-bachelard-denker-in-beelden/
Cf. ‘Préface pour deux livres’, La terre et les rêveries de la volonté, p. 10.
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geeft ze een vorm en lading in overeenstemming met een psychische werkelijkheid.
Bachelard onderscheidt daartoe de creatieve en de reproductieve verbeelding. De
laatste berust op waarneming en herinnering, maar heeft niets te maken met het
onirisme van de archetypen in het menselijk onderbewustzijn. ‘De verbeelde beelden
zijn sublimeringen van archetypen en geen reproducties van de werkelijkheid’, schrijft
Bachelard. ‘En omdat de sublimering het normaalste dynamisme van het psychisme
is, zal ik kunnen aantonen dat de beelden afkomstig zijn uit het eigen menselijk
vermogen.’3.
Om dat doel te bereiken, gaat hij op zoek naar wat hij noemt het ‘metapsychisme’
in de beelden, wat opgevat kan worden als onbekende, latente krachten binnen het
menselijke intellect die het individu overschrijden.
Dit betekent dat conventionele beelden buiten beschouwing gelaten worden, en
Bachelard zich beperkt tot de literaire verbeelding, want de rol van de literatuur is
de taal nieuw leven in te blazen door nieuwe beelden te scheppen. In literaire beelden
ziet men de verbeelding van de autonome literaire expressie aan het werk; ‘de literaire
verbeelding is geen tweederangs verbeelding die achter de visuele beelden die door
onze waarneming zijn opgeslagen aanloopt’.4.
Het feit dat de (literaire) materiële beelden hun oorsprong vinden in de geest en niet
in de stoffelijke realiteit, verklaart ook wat Bachelard zelf constateert in zijn inleiding
bij de twee aan de aarde gewijde boeken: hoe vaster het element, hoe moeilijker het
voor de geest is om zich van de materie te bevrijden en deze te kneden en te vormen
naar de wil van de vrije verbeelding: lucht, water, en vuur zijn vloeibaar en
veranderlijk, hun inconsistentie leent zich bij uitstek voor onze innerlijke dromen.
Het vaste element daarentegen blijkt weerbarstig. Het sterkst geldt dit misschien wel
voor het metaal. Daarom waarschijnlijk gaat de aandacht van Bachelard vooral uit
naar het kwik - metaal maar tegelijk vloeistof - en erts - een vormeloos, ongepolijst
mineraal, en daarom minder onwrikbaar, nog door de mens naar zijn hand te zetten.
Metaal is bij uitstek hard, onwrikbaar en vijandig, wat Bachelard met een term uit
Hegels Naturphilosophie de ‘métallité’ noemt (Metallität, hier met metaliteit vertaald).
Om zijn interpretaties kracht bij te zetten, aarzelt Bachelard niet om de teksten (vooral
poëzie) die hij citeert op nogal eigenzinnige wijze te lezen. Zo blijkt bij nadere lezing
van het gedicht van Guillevic dat in het hierna volgende fragment deels door hem
wordt geciteerd het metaal juist zwak en hulpeloos, door zijn al te vaste vorm niet
bij

3.
4.

Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 14.
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machte om zijn zijnsstaat te veranderen.5. Ook het motto dat aan het vertaalde fragment
voorafgaat, krijgt in de context van het gedicht van Cecil Day Lewis een volstrekt
tegengestelde betekenis van het ‘Als zuur op metaal, zo werk ik’ dat Bachelard erin
leest. Hij rechtvaardigt deze vrijheden in zekere zin door de noodzaak de onbewuste
inhoud onder het oppervlak van de teksten bloot te leggen:
‘Ik ben maar een lezer. En ik breng uren, dagen door met het langzame lezen van
boeken, regel voor regel, waarbij ik mijn best doe om me niet te laten meeslapen
door de verhalen (dat wil zeggen door het duidelijk bewuste deel van de boeken),
om er zeker van te zijn dat ik tussen de nieuwe beelden verblijf, tussen de beelden
die de onbewuste archetypen vernieuwen.’6.
Nicolaas Matsier, die Bachelard vertaalde voor Raster, benadrukte in zijn inleiding
(‘Bij De vlam van een kaars’) hoe stilistisch ouderwets en
‘academisch-plichtplegend-wijdlopig-voorzichtig’ zijn boeken vaak zijn, maar ook
hoe beweeglijk en bijna poëtisch zijn denken en essayistische schrijven zijn. Dat
gevoegd bij zijn uitputtend gebruik van alle betekenisnuances en substantivistische
of adjectivistische afleidingen en abstracties van sleutelbegrippen als rêve, rêverie,
onirisme, geeft Matsier aanleiding tot enig ‘vertalersgeklaag’, zoals hij het noemt,
en dat ik alleen maar kan onderschrijven. Tot bevredigende vertaaloplossingen ben
ook ik niet steeds gekomen (van de rêverie die bij Matsier ‘mijmering’ werd, maakte
ik in arren moede ‘dromerij’), maar misschien mag een vertaler van Bachelard zich
ook wel eens eigengereid betonen, de meester indachtig. Een van de vrijheden die
ik heb genomen, is het schrappen van de pluralis auctoris. Zo bescheiden hoeft een
oorspronkelijk denker en lezer als Bachelard zich in onze tijd niet meer op te stellen.

5.

6.

Zoals ook naar voren komt uit een analyse door Jean-Pierre Richard in Onze études sur la
poésie moderne, Parijs, Seuil, 1964. Online te vinden op
http://www.wikipoemes.com/poemes/guillevic-sphere/guillevic-analyse2141971612.php
‘Préface pour deux livres’, p. 13.
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Gaston Bachelard
Metalisme en mineralisme
Vertaling: Kim Andringa
Like acid on metal: I start Cecil Day Lewis, ‘Word over All’
Zo'n onderneming als ik probeer te volbrengen, dit streven om de fundamentele
materiële beelden te identificeren en te ordenen, kan niet geheel objectief zijn, hoe
wenselijk dat ook zou zijn. Meer nog dan vorm- en kleurbeelden verzet het materiële
beeld zich tegen volledige objectiviteit, omdat het van meet af aan een beroep doet
op de persoonlijke participatie van het subject. Als iemand tegen je praat over de
binnenkant van de dingen, kun je er zeker van zijn dat je ontboezemingen over zijn
eigen innerlijk te horen krijgt. De goede zielen bijvoorbeeld, die tegen alle kwalen
de helende kracht van de simpelen1. aanprijzen, wasemen de welriekende herinnering
aan een verre jeugd uit. Het simpele is archaïsch. Je moet in een oude tuin geleefd
hebben om met overtuiging te spreken over alle helende krachten van lelie en valkruid.
De stof is dan een droombeeld uit de jeugd; de heilzame stof is een door troost
gelenigde ziekte, een aangeprate gezondheid. Wie haar sympathetisch wil leren
kennen, moet haar aanprijzen, erover schrijven met de natuurlijke overdrijving van
de verbeelding, met de kracht van een traditie die zichzelf steeds vernieuwt in die
eigenaardige vertrouwensband die een generatie overslaat en kleinzoon en grootvader
verbindt. Je moet je rekenschap geven van het archaïsme van zulk vertrouwen, wil
je kunnen peilen hoe gedurfd de spagyrische geneeskunde is, die geneeskracht toekent
aan niet-menselijke mineralen en zouten die rechtstreeks aan het stenenrijk onttrokken
zijn.
Als een stof om toe te treden tot het rijk der helende krachten zo'n vertrouwen nodig
heeft, zo'n expliciete waardetoekenning, dan kan er ook wel een dithyrambe aan
verbonden worden. De stof gaat dus vergezeld van een waar literair feit, ze is een
literaire handeling. Naast het gematigde materialisme komt er een gepassioneerd
materialisme. Naast ervaringen - ervaringen die ze zowel in de weg kunnen staan als
kunnen aanwakkeren - komen er dromen, gedichten, beelden. Dit zijn de literaire
verschijningsvormen van de reële stoffen. Deze literaire verschijningsvormen
verdienen onze bijzondere aandacht. Ze werpen enig licht op de geheimen van het
menselijk hart.
Anders gezegd, literaire beelden lijken me een plaats in te nemen tussen de beelden
die op kennis voorbereiden en de beelden die dromen inluiden. Ze kunnen net zo

1.

Niet samengestelde geneesmiddelen, vaak van plantaardige oorsprong. (KA)
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goed door herhaalde inperking uitlopen op redelijke kennis, als door een exuberante
ontwikkeling uitwaaieren tot verre metaforen. In literaire beelden die de verdiensten
van stoffen aanprijzen wordt dus de dialectiek zichtbaar van het betekenende en van
het waardetoekennende woord. Denken en verbeelding krijgen hier hun antithese.
Natuurlijk worden deze twee essentiële functies niet definitief gescheiden. De
verbeelding meer in het bijzonder komt terug op het beeld, dat het denken had willen
ont-beelden, en op dit ont-beelde beeld geladen met de tradities van de ervaring stoelt
ze haar portie persoonlijke dromen. Ik zal later de werking laten zien van een haast
natuurlijke alchemie die steeds herboren wordt en haar dromen bouwt op de stoffen
van het moderne leven, zonder schatplichtig te zijn aan de traditionele alchemie.
Uiteraard brengt het de nodige nadelen met zich mee om, zoals ik in dit boek doe,
simpelweg de literaire bestemming van de beelden te volgen en een onderzoek te
baseren op literaire documenten. Zoveel belangrijke beelden slepen onze geest mee
en blijven zwijgen! Ook kunnen zich perioden voordoen waarin een heel gebied van
de materiële verbeelding wordt verwaarloosd. Zo kreeg ik de indruk dat de beelden
van metalisme in de hedendaagse literatuur getroffen worden door een abnormale
inertie. Met uitzondering van een paar mooie beelden voortvloeiend uit het plezier
van het smeden, een paar gevallen van de ritmische vervoering door de hamer op
het koper, lijkt metaal niet meer tot de moderne verbeelding te spreken. Geen woord
over lood in een tijdperk waarin saturnische melancholie hoogtij viert. Lood is
onvindbaar in de moderne literatuur terwijl het in de diepten van de talen zoveel
beelden heeft achtergelaten. (Clichés en gemeenplaatsen laat ik natuurlijk buiten
beschouwing. Die formules hebben hun materiële droombeelden nu juist verloren,
en zelfs tot de betekenis van hun metaforen aan toe.) Geen woord over het
buitengewone en oeroude tin! Over de lichte, de zwevende metalen, aluminium of
magnesium, al evenmin. De literatuur heeft ze hun adelbriefje, hun brevet van
luchtmetalen, niet gegeven. Bij het zien van zoveel ontbrekends zou je kunnen denken
dat onze verbeelding aan ontkalking lijdt. Heeft de vulgarisering van
wetenschappelijke kennis een einde gemaakt aan het wakend dromen waarmee metaal
lange tijd verbonden was? Men heeft ons zo vaak gezegd dat metaal een enkelvoudige
stof was, dat zijn mysterieuze substantie ons niet meer laat wegdromen. De industrie
levert ons metaal in zo zuivere vorm - en vooral: zo glad gepolijst - dat een metalen
voorwerp meteen het stempel draagt van zijn stoffelijke substantie. Zo zijn metalen
voor de moderne geest tot ware materiële concepten geworden. Het zijn de elementen
van een eenvoudig nominalisme van de materie.
Toch leefde metaal wel in de verbeelding van onze voorvaderen. Het zou volstaan
om aan de oude technieken hun droomlading terug te geven om de dromerij te doen
herleven waarmee de productie van metaal gepaard gaat. Dan zou algauw duidelijk
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worden dat metaal niet anders is dan de droom van het toppunt van vuur. Niet alleen
wordt het in vuur geboren, het ontstaat ook uit vuur en aarde, uit een vuur dat in zijn
uiterste staat gehouden en in al zijn razernij verbeeld wordt, en overgeleverd aan een
verbeelding die zich op alle punten te buiten gaat. De vroegste figuren tonen ons
vaak de blazers die twee aan twee onafgebroken blazen om het kokende erts te voeden.
Hoe zou je achter deze figuren de wederzijdse aanvuring van de twee arbeiders niet
kunnen voelen? Ziedaar het menselijke element in een techniek van het toppunt,
ziedaar het droombeeld van de metallurgische wil. Er zullen andere tijden komen,
die beheerste vormen van metallurgie zullen kennen. Maar alvorens te kunnen, moet
men willen, meer willen dan men kan, men moet zijn macht dromen. Het metaal is
de prijs van een gewelddadige machtsdroom, de droom van het buitensporige vuur
zelf.
Vergeleken met metallurgische dromen, zijn alchemistische dromen over het algemeen
dromen van geduld en gematigdheid. In het geval van de alchemist moet het vuur
namelijk geholpen worden door de vloeibaarheid van kwik om het erts te laten
smelten. In de materiële verbeeldingskracht zegt elke fenomenologie ons iets over
een ontologie, heeft ieder fenomeen zijn substantie. Als het metaal in een heet vuur
vloeibaar wordt, is dat omdat het vuur het vloeiende kwik heeft weten te bevrijden,
het vloeibaar principe van het metaal. Er bestaat nauwelijks zoiets als unitaristische
alchemie. Er zou dus een uitgebreid dialectisch apparaat nodig zijn om de materiële
verbeelding van de alchemist tot in al haar finesses te verkennen. Maar hoewel de
literatuur zich vaak op de alchemie beroept, geeft deze laatste eigenlijk alleen nog
aanleiding tot dromerij die dweept met oude boeken, zonder ooit terug te keren tot
de materiële beelden zelf. Baudelaire heeft opgemerkt hoe conventioneel de
schildering van alchemistische werkplaatsen is. Men toont er enkel vreemde objecten,
in een triomf van het pittoreske en het samenraapsel, een Oudhollands interieur vol
ongebruikelijke gebruiksvoorwerpen.
Om de verbeeldingskrachten terug te vinden die ons de minerale wording voorstellen,
zouden we op zijn minst de fysiologie van al die gebruiksvoorwerpen moeten beleven,
en ons niet enkel vermaken met hun vormen. Zo zou men bijvoorbeeld over de
alambiek kunnen dromen in zijn buitensporigheid, in zijn kosmiciteit, en zich
herinneren dat in sommige droombeelden van voor het wetenschappelijk tijdperk,
de wereld wordt voorgesteld als een gigantische alambiek met de hemelkoepel als
helm en de aarde als ketel. Zo wordt de alambiek van de distilleerder een alambiek
van de kleine wereld; en de simpelste distillatie wordt dan een proces van het hele
universum. Door het kwik der wijzen te distilleren, ervaart de alchemist een
universumdroom.
Maar deze dubbele geschiedenis waarin zowel dromen als experimenten meespelen,
dit uitvoerige debat tussen beelden en redeneringen zou een omvangrijk boekwerk
vereisen,
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en om dat te schrijven zou een toewijding nodig zijn waar de twee krachten van de
mens, de verbeelding en de rede, mee worstelen. Ik zal me in dit korte hoofdstuk
beperken tot een paar algemene gezichtspunten die me van nut kunnen zijn om het
probleem van het verbeelde metalisme te verduidelijken. Het is nu al duidelijk
geworden dat metaal een verbazingwekkende materie blijkt te zijn als we er een
beetje metallurgisch of alchemistisch over mijmeren. Maar zulke verbazing die grote
beelden voorbrengt, is aan de grote verbeelders voorbehouden. Ik zal me bezighouden
met eenvoudigere beelden, om de meest intuïtieve aspecten van de metaalverbeelding
duidelijk te maken.

II
Hoe wezenlijk verschillend metalen ook zijn, hoe uiteenlopend ook in gewicht, kleur,
klank, toch roepen ze een generiek materieel beeld op, het precieze, heldere, intuïtieve
beeld van het metalen bestaan. Deze metalen soliditeit is geen concept. Zij getuigt
van een absoluut bestaan, en poneert het harde niet-ik dat aan het begin van mijn
onderzoek al aan de orde kwam. De eerste indruk van metaal lijkt te zijn dat het de
belichaming van een weigering is. En die weigering verschijnt in een veelvoud van
beelden. In essentie is metaal ‘stuurs’, zoals Guillevic zegt (Exécutoire, p. 29)2..
Zo is metaal bijvoorbeeld bij uitstek de stof van de koelheid, en die koelheid leent
zich voor alle metaforen. Als Hermann Keyserling schrijft: ‘Koelheid is de specifieke
warmte van metaal3.’, wil hij daarmee het koude leven van de aarde hervinden, het
leven van alles wat koudbloedig is, het leven dat in zijn ogen het elementaire leven
van een heel continent is.
De vijandigheid van metaal is dus de eerste denkbeeldige waarde ervan. Hard, koud,
zwaar, hoekig: het heeft alles om kwetsend te zijn, geestelijk kwetsend. Hegel hekelt
- zonder enig onderscheid - de onaangename geur die het heeft4.. In de muzikale
kosmos van Alexander Blok horen we het erts ‘brullen’5.. Metaal is een materieel
protest. Om het te ‘temmen’ zal alle energie van de provocerende dromerij nodig
zijn. Zijn koelte, zijn onverschilligheid dwingen hoe dan ook een zekere eerbied af
voor ‘deze oudste zoon’ van de vruchten der aarde, zoals zoveel oude boeken zeiden
in een tijd toen het woord ‘oudste’ alle vormen van dominantie dekte.

2.
3.
4.
5.

Guillevic, Exécutoire. Poèmes, Parijs, Gallimard, 1947.
Hermann Keyserling, Méditations sud-américaines, vert. Albert Béguin, Parijs, Stock, 1932,
p. 51.
Hegel, Philosophie de la Nature, vert. Augusto Vera, Parijs, Ladrange, 1863-1866, t. II, p.
178.
Cf. Sophie Bonneau, L'Univers poétique d'Alexandre Blok, Parijs, Institut d'Etudes Slaves
de l'Université de Paris, 1946, p. 155. Guillevic schrijft ook (loc. cit., p. 48):
Het metaal staat in het midden en brult zonder het roest
En onder het roest schreeuwt het nog...
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Het is op grond van deze oorspronkelijke eenheid van het materiële beeld dat de
alchemisten het idee kregen van de algemene metaliteit van alle metalen. Het is
natuurlijk gemakkelijk om de spot te drijven met de slaapverwekkende kracht van
opium en te weigeren mee te gaan in de avonturen van een eigenschap die wortelt
in een stof. Maar wat een vruchtbare dromen, wat een schitterende oplevingen van
de wil vinden we als we op zoek gaan naar de metaliteit van een metaal, de metalige
kracht van metaal! Hoe kun je anders dan bewondering voelen voor de metalige
kracht van een erts dat met zoveel moeite gemetalliseerd wordt? En deze metalige
kracht van het metaal levert zoveel bewijzen voor zijn werkelijkheid, overtuigt ons
zo van zijn hardheid, daagt ons in zijn kwaadaardigheid zo uit, dat ik niet goed zie
hoe grappenmakerij korte metten zou kunnen maken met zulke boeiende tautologieën.
Met zo'n sterke eenheid in de grote verscheidenheid van het verbeelde metalisme,
valt gemakkelijk te begrijpen dat men in de eeuwen der alchemie in de verschillende
metalen transitieve stoffelijke verschijningen zag van één enkele stof, het zware
stempel van een bijzondere bestaansvorm, de bestemming van het mineralenrijk.
Elke vorm van metaliteit wordt dan gezien als de geleidelijk groeiende kracht van
een metalliserende macht. De metalige wording is in het kader van zo'n materiële
wereldbeschouwing geen leeg idee, want die wording zelf is de band die de
verschillende metalen tot een eenheid maakt. Ook mag het niet verbazen dat er in
het afgekoelde alchemistische denken, zoals daar is het metafysisch gedachtengoed
van Schelling en Hegel, min of meer precieze verwijzingen naar de metalige eenheid
te vinden zijn.
Maar nogmaals, om de reikwijdte van een dergelijke eenheid tussen materiële
dromerijen goed te overzien en te begrijpen hoe vreemd weldadig het voelt om
unitaristisch te dromen, moet de minerale verbeelding haar kosmische dimensie
volledig terugkrijgen, moet het mineraal opnieuw zijn plaats in de wereld, in het
algemene leven van het universum innemen. Het is door de lijn van de materiële
wording te volgen als een levensdrang dat men de leidende principes van het
alchemistische denken en de alchemistische ervaring het beste begrijpt.
Uit: Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Uitgeverij José Corti,
Parijs, 15e herdruk 1992 (1948), p. 233-240.
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Emma Crebolder
In het holst van de grond
De ark
Van binnen en buiten werd
de ark met aardpek bestreken.
Nog borrelden gassen toen
wij in biezen dreven. De reuk
was er van voortijd, van vloeiend
en brandbaar ontginnen.
Veel later stond op het erf
een kuip met pikzwart pek.
Het hout van de schuur moest
geteerd, op drijven voorbereid.
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De verloren naald
Het erf met de weeë lucht
van pluimveepoep. Onder
scharrelende griezelpoten stuift
het stof op. Zij zoeken niet naar
de verloren naald om hun vleugels
aan te naaien. De furie is niet louter op
leeftocht gericht. Ze krabbelen in de hof
naar lang geleden terug. Ze houden vol
de stomme beesten, ze schrijven brieven
in het zand aan hun schepper en aan ons.
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Een vleugje grond
Ik schrapte het look-zonder-look
uit mijn onkruidregister toen
de oranjetipvlinder die wilde
plant besteeg. En verder vliegend
nam hij de frêle uienlucht mee
naar de vleesloze vrijdagen.
Mijn moeder bronsde toen
ajuinsaus in kluitboter
en schepte van de polder buiten
een vleugje grond op ons bord.
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Omwald door klei
De bladerkroon van bieten wordt
tijdens de oogst diep afgesneden
en omwald door klei ingekuild.
De bietenkroppen verdrabben
verder tot veevoer en onzichtbaar
ranzig meuren. Later opent
grootmoeder de grafheuvel met
de riek en verdraagt de stank
omdat zij van de marskramer
de benen kam wou kopen.
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San-rotstekening
Eerst door de vallei van rode
aarde waar de ezels maïsstoppels
vermalen. Daar zwenken we van
rolsteen naar rolsteen en scharen
als schorpioenen. Over de kloof
schiet de echo van het San-volk
ijle lijnen op de rotswand. Jagers
met drie vissen en een antiloop.
We eten samen cactusvijgen,
nog zo bitterzoet als toen.
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Vredefortkrater
Een meteoriet drong 2 miljard jaar
geleden in het raadselrijk van grijs
geperst graniet en kristallijn gesteente.
Uit de bodem werd ook goud omhoog
gestuwd. Schachttorens staan als iele
speeltoestellen langs de weg richting
Vaalrivier. De verre kraterranden
reiken naar de hemel. Ik buk en
raap dooraderd kwarts, ruik
het blakeren van gras.
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Miek Zwamborn
Klokspijs of belmetaal inleiding op De A en de O
In The Bell, deel acht van de legendarische film Andrei Rublev (1966) gemaakt door
de Russische filmmaker Andrei Tarkovsky is hoofdrolspeler Andrei getuige van het
gieten van een grote koperen kerkklok voor Tsaar Ivan de Verschrikkelijke. Vlak
voor zijn dood heeft de meesterklokgieter het gietrecept aan zijn oudste zoon Boriska
overgedragen. Deze staat nu aan het hoofd van de grote opdracht: tegengewerkt door
de arbeiders, die de jongen niet vertrouwen, kiest hij de locatie voor de kroes,
selecteert de juiste leem, geeft instructies voor de mal, voert de temperatuur van de
smeltovens op en geeft uiteindelijk het eindsein voor het gieten van de klok. Met
vertwijfeling op zijn gezicht en zenuwachtige passen rent hij heen en weer. De stokers
aan de ene kant van een houten stellage stampen met gloeiende staven de erts aan.
De blazers aan de andere kant bedienen met vereende spierkracht de balg waarmee
de ovens aangewakkerd worden. De scène eindigt met het gieten: de gietkanalen
worden volgegoten en even lijkt er op de vloer van de fabriek een boom van vuur te
liggen.
Na het afkoelen verzamelen mannen zich met hamers in de gietkuil. De klok lijkt
een bobbelig gedrocht geworden, totdat door de kracht van de slaghamers de harde
leem wegbreekt en de doffe glans van het metaal tevoorschijn komt. Boriska legt
uitgeput zijn hoofd tegen het metaal. Hij wist niets van gieten: hij heeft louter op
zijn intuïtie gehandeld, gebluft. Achter zijn rug doemt het ingegoten portret van de
tsaar op.
Ik moest aan de film denken bij het vertalen van de ‘De A en de O’ van de Duitse
dichter Marcus Roloff. De cyclus is gebaseerd op Petite cosmogonie portative van
Raymond Queneau. Roloff heeft uit de vertaling van Ludwig Harig getiteld
Taschenkosmogonie (1963) elk elfde woord overgenomen en daarmee deze cyclus
zoals hij zelf zegt ‘gladgeschaafd, ingelast en opgerekt’.
In tegenstelling tot voorgaande vertalingen die ik maakte, lijken deze verzen hoe
langer ik er aan werk meer en meer in losse delen uiteen te vallen. In elke nieuwe
versie stoten betekenissen elkaar sterker af. De woorden van Queneau springen uit
de gedichten los, kaatsen af van Roloffs ‘legeringen’ omdat ze niet van dezelfde
samenstelling zijn. Voor elk metaal bestaat een eigen soldeersel dat eerder smelt dan
het aan elkaar te lassen materiaal. Heeft Marcus Roloff zijn brander te lang aan laten
staan? Zijn de woorden verschroeid of oververhit geraakt? Of gaan de verzen vreemd
in een
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andere taal? In de cyclus zitten vele seksuele verwijzingen. Er lijkt te worden
afgestevend op een explosie, een moment waarop de woorden in een andere
samenstelling een binding zullen aangaan.
Precies hier is het Roloff om te doen. In navolging van Queneau bouwt hij met ‘De
A en de O’ een raadselachtige constructie van op zichzelf staande woorden. Alles is
hier paradox, geleid door een schijnbaar mythische wiskundige formule, de
buigzaamheid van de betekenis, het hoge tempo van dit verspanende proces en de
warmte die daarbij vrijkomt. Alles lijkt daarbij naast elkaar te bestaan en te verwijzen
naar een bron die nooit uitgeput raakt.
Klokspijs is de metaallegering waarvan in het verleden klokken werden gegoten. Zij
bestond uit 80% koper, ongeveer 18-24% tin en maximaal 4% verontreiniging. De
samenstelling zorgde ervoor dat het metaal makkelijk vloeide en zoals Bredero schrijft
(Spaanschen Brabander, 1617) ‘gloeiend uit de oven in den vorm schoot’.
Misschien is deze vertaling ook wel te beschouwen als klokspijs: van het delicate
Franse origineel via een door Roloff nieuw gejusteerd, conceptueel omgebogen Duits
gedwarsdraaid naar het Nederlands. Welke volgende taal zou geschikt zijn om deze
cyclus te ontslakken?
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Marcus Roloff
De A en de O
Vertaling: Miek Zwamborn
voor Eva Köstner

1
weggesmolten toetsenbord, o bittere wolk
fijne duitse (jeugd) bacteriën
(de a) amorfe algebra, melksel
algoritmen-berg, logica-jo-jo, yoga-ritme
(logaritme-logo, jojo-mythes
van mystieke maagdenvliezen)
gespoten getallen, o (gelijk aan nul)
moedertjes champignon satelliet
heensteen
strafrijm-mogelijkheid - de vorm
die zich aan stukken zuchtte
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2
uitdrukkingsvorm aan het strand orgasmeroom
lava van de juwelier
het scholastische vee in het
dissymmetrische mos
draagt vrucht, (be)vrucht, bevruchtend.
en de libelle eerst
kleurenpracht & rusteloze benenkam
in het binnenste van de heremietmossel
doet een dans (-figuur); danst (doet) figuur...
het glinsterende kokende aftreksel, de zwarte daad
de erfgenamen
respectievelijk dieren
overleven het.
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3
van het denken metalige (maieutische)
ontstekingskaarsen
de zielen hun prozaïsche koppigheid
de fraaie reuzenvleugels van de nacht
vliegend zeilende
bestendigheid, en kop en ding
vergoddelijken plassen het ook altijd schaamteloze
kogelloogbad (viooltje of kristal)
l'estaque zuivert zout
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4
latere gebruiken en
dood van de arme
slager z'n cryptische cilinderuiteinde
[a] schrik van het geliefde gat
‘springpik’ (‘-bron’).
het geslacht (?) neukt het gebeurde.
turf en ondergrond. de eerste jaren
voltooien. [o] algiers: pest
de walging (de vreemdeling). dood in een facel vega.
op elke hoek
wellust in groepen.
werpt(...) graag mensen (...) weggewaxt aftelrijm (...)
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5
bronzen blik
de zwoegers worden paardenschaduwen
akkerbouw
mammoetboom, rododendron
en tong in heuristische keukens
adelaar en aas
bouwsteiger van het noodlot (bekend)
beelden tussen haakjes
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6
rondom belichting (op portra) gefixeerd.
loopbaan van de kristallen - paal (in het vlees)
etterschraper, haspelpers
zonder nooit niet, vroegmens. wereldwijd. atletenrotatie, geslacht en pot
en strijkage, blind lot.
wij (allen)
bestaan
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Caroline Meijer
Aantekeningen bij ‘De kegel’
Het verhaal ‘The Cone’ van H.G. Wells (1866-1946) speelt zich af in en om een
ijzerfabriek in het Engelse graafschap Staffordshire aan het eind van de negentiende
eeuw. Het zijn de met veel gevoel voor drama opgeroepen beelden en geluiden van
het industriële landschap die de lezer van nu het meest bijblijven. Want het verhaal
mag dan spreken tot eeuwige basale driften als jaloezie en wraakzucht, de plot heeft
niet veel om het lijf: een man bezoekt zijn geliefde, ze worden verrast door haar
echtgenoot, de echtgenoot geeft de man een rondleiding door zijn fabriek en dat loopt
voorspelbaar slecht af. Het eigenlijke onderwerp is dan ook de in het verhaal expliciet
gestelde vraag of een landschap dat verwoest is door industrie nog schoonheid kan
bezitten. Uit het schitterende, helse schouwspel dat de auteur oproept - de met
vlammen uitslaande hoogovens, de fabrieksschoorstenen met hun rook- en roetwolken
in de maneschijn, de stoomtrein die als een ketting van verlichte ramen in de
zinderende zomeravond voorbij puft - mag duidelijk zijn welke positie hij in deze
esthetische discussie inneemt.
‘The Cone’ verscheen oorspronkelijk in 1895 in het geïllustreerde weekblad The
Unicorn en werd later opgenomen in de verhalenbundels The Plattner Story and
Others (1897) en The Country of the Blind and Other Stories (1911). Het was bedoeld
als eerste hoofdstuk van een uiteindelijk nooit geschreven roman gesitueerd in het
industriegebied van wat tegenwoordig Stoke-on-Trent heet. Eind negentiende eeuw
bestond die stedelijke agglomeratie nog niet en waren er in de streek tal van
kolenmijnen, hoogovens en porselein- en aardewerkfabrieken gevestigd. Josiah
Wedgewood had er in 1759 zijn nog altijd bestaande bedrijf opgericht en er voor
zijn werknemers het dorpje Etruria omheen gebouwd. Wells had in 1888 drie maanden
in de omgeving van Etruria gelogeerd om te herstellen van een ziekte en was zeer
onder de indruk geraakt van het industriële landschap, zoals hij vertelt in zijn
autobiografie en in een brief aan zijn tijdgenoot Arnold Bennett, die uit de streek
afkomstig was.1.
Ik heb twee deukjes in de oorspronkelijke tekst uitgehamerd, anderen zouden zeggen
twee minieme merktekens aangebracht: zo is er een witregel ingelast waar de plaats

1.

Vgl. An Experiment in Autobiography, hoofdstuk 6, § 2, online raadpleegbaar via
https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/experiment_in_autobiography/chapter6.html,
respectievelijk John R. Hammond, A Preface to H.G. Wells, Routledge 2014, p. 90.
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van handeling verandert en is het woordje ‘verder’ toegevoegd in de zin waarin
beweerd wordt dat Horrocks ‘zich niet verontschuldigde’ nadat hij zojuist ‘sorry’
heeft gezegd. Ik aarzelde wat langer bij het aanbrengen van een alineascheiding na
de drie puntjes in deze passage:
Weer viel er een stilte. Was de man voornemens het kalm op te vatten?
Was hij er eindelijk achtergekomen? Hoelang was hij al in de kamer? Maar
zelfs toen ze de deur hoorden was hun houding... Horrocks keek even naar
het profiel van de vrouw, ontdaan van kleur in het halflicht. Toen keek hij
naar Raut en leek hij zich plotseling te vermannen. ‘Dat is waar ook,’ zei
hij, ‘ik had beloofd u de fabriek te laten zien onder de meest dramatische
omstandigheden. Vreemd dat dat me ontschoten was.’
Afhankelijk van de vertaling kunnen de hier verwoorde innerlijke gedachten namelijk
behalve aan de bedrieger ook aan de bedrogene worden toegeschreven; immers het
zinnetje ‘Did he after all know?’ in het origineel kan, vanuit het perspectief van de
bedrieger (Raut), worden vertaald als: ‘Was hij überhaupt op de hoogte?’, ‘Wist hij
het toch?’ of het hier gekozen ‘Was hij er eindelijk achtergekomen?’, maar vanuit
het perspectief van de bedrogene (Horrocks) met flink wat goede wil ook als: ‘Wist
hij het in feite niet al?’ De alinea vervolgt namelijk met Horrocks als onderwerp en
volgens moderne tekstconventies moeten de gedachten dus als de zijne worden
gelezen. Toch lijkt deze laatste interpretatie minder waarschijnlijk. De in vertaling
aangebrachte alineascheiding lost het probleem op. Of zou die ambiguïteit, in het
Engels pregnanter aanwezig dan in het Nederlands mogelijk is, opzet van Wells zijn
geweest?
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H.G. Wells
De kegel
Vertaling: Caroline Meijer
De avond was warm en nevelig, de hemel roodgerand van de dralende, midzomerse
zonsondergang. Ze zaten aan het open venster in de verbeelding dat de lucht daar
koeler was. De donkere gestalten van de bomen en heesters stonden stram in de tuin;
erachter, op de rijweg, brandde een gaslantaarn fel oranje tegen het heiige nachtblauw.
Verder weg lichtten de drie lampen van het spoorsein op tegen het krimpende
uitspansel. De man en vrouw praatten met elkaar op gedempte toon.
‘Hij vermoedt niets?’ vroeg de man lichtelijk nerveus.
‘Hij niet,’ zei ze verongelijkt, alsof ook dat haar irriteerde. ‘Hij denkt aan niets
anders dan de fabriek en de brandstofprijzen. Hij heeft geen fantasie, geen poëzie.’
‘Geen van de ijzermannen heeft dat,’ zei hij hoogdravend. ‘Ze hebben geen hart.’
‘Híj heeft geen hart,’ zei ze. Ze draaide haar ontevreden gezicht naar het raam.
Het bulderende geraas in de verte kwam dichterbij en nam in volume toe; het huis
trilde; je hoorde het metalige ratelen van de tender. Bij het passeren van de trein
scheen er een felle gloed boven de holle weg en dreef er een rookwolk langs; een,
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht zwarte rechthoeken - acht vrachtwagons passeerden over het doffe grijs van het talud en verdwenen één voor één in de mond
van de tunnel, die trein, rook en geluid in één abrupte gulp opslokte, tot en met de
laatste wagon.
‘Ooit was het landschap hier zo ongerept en mooi,’ zei hij, ‘en nu... Gehenna. Die
kant op... niets dan fabrieken en schoorstenen die rook en roet de hemel in braken...
Maar wat doet het ertoe? Het einde is in zicht, er komt een eind aan al dit geweld...
m-o-r-g-e-n.’ Het laatste woord sprak hij op fluistertoon uit.
‘M-o-r-g-e-n,’ fluisterde ook zij, nog altijd met haar blik buiten het raam.
‘Lieveling!’ zei hij, en hij legde zijn hand op de hare.
Geschrokken draaide ze zich naar hem toe, hun ogen zochten elkaar. Haar blik
verzachtte toen ze de zijne ontmoette. ‘Mijn liefste!’ zei ze, en toen: ‘Het is zo
onwerkelijk... dat jij zomaar in mijn leven gekomen bent... om voor mij...’ Ze zweeg.
‘Om voor jou...?’
‘Deze prachtige wereld...,’ ze aarzelde even en zei toen op nog zachtere toon:
‘deze prachtige wereld van liefde te openen.’
Op dat moment viel plotseling de deur met een klik dicht. Allebei draaiden ze hun
hoofd om en hij deinsde achteruit. In de schaduw van de kamer stond een rijzige
schim, zonder iets te zeggen. Vaag ontwaarden ze in het schemerlicht het gezicht,
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de uitdrukkingsloze donkere vlekken onder de gebogen wenkbrauwen. Op slag was
elke spier in Rauts lichaam gespannen. Wanneer kon de deur zijn opengegaan? Wat
had hij gehoord? Had hij alles gehoord? Wat had hij gezien? Een wirwar van vragen.
Na een stilte die oneindig leek te duren klonk eindelijk de stem van de nieuwkomer.
‘Ja?’ vroeg hij.
‘Ik was al bang dat ik u was misgelopen, Horrocks,’ zei de man bij het raam, terwijl
zijn hand steun zocht bij de vensterbank. Zijn stem klonk onvast.
De lompe gestalte van Horrocks stapte uit de schaduw tevoorschijn. Hij reageerde
niet op Rauts opmerking. Even torende hij boven hen uit.
De vrouw voelde haar hart verijzen. ‘Ik vertelde meneer Raut juist dat je misschien
nog even terug zou komen,’ sprak ze zonder ook maar de geringste trilling in haar
stem.
Zwijgend plofte Horrocks neer in de stoel naast haar naaitafeltje. Zijn grote handen
waren tot vuisten gebald; onder de schaduw van zijn wenkbrauwen kon je zijn ogen
nu zien vonken. Hij probeerde rustig te ademen. Zijn ogen gleden van de vrouw die
hij had vertrouwd naar de vriend die hij had vertrouwd en toen weer terug naar de
vrouw.
Intussen en voor even begrepen ze elkaar half. Toch durfden ze geen van drieën
iets te zeggen om de verstikkende spanning te temperen.
Het was de stem van de echtgenoot die ten slotte de stilte verbrak.
‘U kwam voor mij?’ vroeg hij Raut.
Raut schrok onwillekeurig. ‘Ik kwam voor u,’ beaamde hij, vastbesloten de leugen
tot het einde toe vol te houden.
‘Ja,’ zei Horrocks.
‘U had beloofd,’ zei Raut, ‘mij de mooie effecten van maanlicht en rook te laten
zien.’
‘Ik had beloofd u de mooie effecten van maanlicht en rook te laten zien,’ herhaalde
Horrocks toonloos.
‘En ik hoopte u vanavond voor uw vertrek naar de fabriek nog te treffen,’ vervolgde
Raut, ‘zodat ik met u mee kon.’
Weer viel er een stilte. Was de man voornemens het kalm op te vatten? Was hij
er eindelijk achtergekomen? Hoelang was hij al in de kamer? Maar zelfs toen ze de
deur hoorden was hun houding...
Horrocks keek even naar het profiel van de vrouw, ontdaan van kleur in het
halflicht. Toen keek hij naar Raut en leek hij zich plotseling te vermannen. ‘Dat is
waar ook,’ zei hij, ‘ik had beloofd u de fabriek te laten zien onder de meest
dramatische omstandigheden. Vreemd dat dat me ontschoten was.’
‘Als het u niet schikt...’ begon Raut.
Horrocks veerde op. Plotseling schitterde er iets in de broeierige melancholie van
zijn ogen. ‘Integendeel,’ zei hij.
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‘Had je meneer Raut verteld over de contrastwerking tussen vlam en schaduw die je
zo mooi vindt?’ vroeg de vrouw met een stem die net een halve noot hoger was dan
normaal. Nu haar zelfvertrouwen langzaam terugkroop, durfde ze haar man voor het
eerst aan te kijken. ‘Die afschuwelijke theorie van je dat machines mooi zijn en al
het andere in de wereld lelijk. Ik dacht al dat hij u ermee zou lastigvallen, meneer
Raut. Het is zijn grote theorie, zijn enige ontdekking in de kunsten.’
‘Ik ben nogal traag in mijn ontdekkingen,’ zei Horrocks grimmig om haar de mond
te snoeren. ‘Maar als ik iets ontdek...’ Hij maakte zijn zin niet af.
‘Ja?’ vroeg ze.
‘Laat maar.’ En abrupt kwam hij overeind uit zijn stoel.
‘Ik had beloofd u de fabriek te laten zien,’ zei hij tegen Raut terwijl hij zijn grote
plompe hand op de schouder van zijn vriend legde. ‘Bent u klaar om te gaan?’
‘Jazeker,’ zei Raut, en hij stond ook op.
Weer viel er een stilte. Ieder tuurden ze door het duister van de schemering naar
de andere twee. Horrocks' hand rustte nog op Rauts schouder. Raut beeldde zich nog
half in dat het voorval onbeduidend was. Maar mevrouw Horrocks kende haar man
beter, kende die grimmige kalmte in zijn stem, en tot haar verwarring drong de
gedachte aan lichamelijk onheil zich op. ‘Goed dan,’ zei Horrocks, en hij liet zijn
hand vallen en liep naar de deur.
‘Mijn hoed?’ Raut keek om zich heen in het schemerdonker.
‘Dat is mijn naaimandje,’ zei mevrouw Horrocks met een hysterisch uitschietende
lach. Hun handen kwamen samen op de rugleuning van de stoel. ‘Hier is-ie!’ zei hij.
Ze voelde een aandrang hem op gedempte toon te waarschuwen, maar ze kon niet
verzinnen hoe. Ze aarzelde tussen ‘Ga niet!’ en ‘Wees op je hoede!’ en de gelegenheid
was voorbij.
‘Hebt u 'm?’ zei Horrocks, met de deur al halfopen.
Raut zette een stap in zijn richting. ‘Vergeet niet mevrouw Horrocks gedag te
zeggen,’ zei de ijzerfabrikant, op nog grimmiger en kalmer toon dan eerst.
Raut bleef staan en draaide zich om. ‘Goedenavond, mevrouw Horrocks,’ zei hij,
en hun handen raakten elkaar aan.
Horrocks hield de deur open met een voor hem jegens mannen ongewone
hoffelijkheid. Raut verliet de kamer, gevolgd door haar man, die haar eerst nog
zwijgend een blik toewierp. Roerloos bleef ze staan terwijl Rauts lichtere stap en de
zware tred van haar man zich samen, als een bas en een sopraan, door de gang
verwijderden. Met een dreun sloeg de voordeur dicht. Ze liep met langzame pas naar
het raam en bleef daar staan kijken - licht voorover geleund. Even waren de twee
mannen zichtbaar bij de poort aan de straat, toen liepen ze onder de straatlantaarn
door en verdwenen achter de zwarte massa van het struikgewas. Een kort moment
viel het lantaarnlicht op hun gezichten, maar daarop waren slechts betekenisloze
lichte vlekken te zien, niets
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van wat zij nog steeds vreesde, dat haar vertwijfelde en dat ze vergeefs verlangde te
weten. Toen liet ze zich in de grote leunstoel zakken, dook in elkaar en staarde met
haar ogen wijd open naar het rode schijnsel van de smeltovens dat aan de hemel
flikkerde. Een uur later zat ze er nog, haar houding was amper veranderd.
De benauwende stilte van de avond drukte zwaar op Raut. Zij aan zij liepen ze
zwijgend over de weg en zwijgend sloegen ze de zijweg van sintels in die weldra
uitzicht zou bieden op het dal.
Een blauwe nevelsluier, half stof, half mist, gaf het langgerekte dal een mysterieus
aanzien. Aan het eind ervan tekenden zich vaag de grijze, donkere contouren van de
stadjes Hanley en Etruria af, met schaarse gouden stippels van straatlantaarns en hier
en daar een door een gaslamp verlicht venster of de gele gloed van een drukbezochte
pub of van een fabriek die op dit late uur nog in bedrijf was. Uit de contouren stak,
goed waarneembaar en slank tegen de avondhemel, een veelheid van lange
fabrieksschoorstenen omhoog, de meeste stinkend, enkele zonder rook omdat het
werk door stakingen plat lag. Hier en daar gaven vage vlekken en spookachtige
bijenkorfvormen de plaats aan van een porseleinfabriek, of markeerde een wiel, dat
zwart en scherp afstak tegen de gloed boven de horizon, een kolenmijn waar de
regenboogkleurige kolen van de regio aan de oppervlakte werden gebracht. Dichterbij
was de brede spoorbaan, waarover half onzichtbare treinen heen en weer pendelden
- een doorlopend gepuf en gerammel, want elke rit ging met een galmende dreun
gepaard en met een ritmische reeks stoten, waarbij met tussenpozen witte wolkjes
stoom opstegen en langzaam wegdreven in het brede zichtveld. En links, tussen het
spoor en de donkere massa van de lage heuvel erachter, werd het panorama overheerst
door de kolossale cilinders van de Jeddah Company Hoogovens - inktzwart en
bekroond door rook en grillige vlammen -, de belangrijkste bouwwerken van de grote
ijzerfabriek waarvan Horrocks directeur was. Zwaar en dreigend stonden ze daar,
tot de nok toe gevuld met een zee van vlammen en ziedend gesmolten ijzer. Aan de
voet ervan ratelden de walsstraten en sloeg de stoomhamer zwaar waardoor witte
ijzervonken herwaarts en derwaarts spatten. Juist op dat moment werd een lading
brandstof in een van de kolossen gestort; de rode vlammen laaiden op en een wirwar
van rook en roet wolkte hemelwaarts.
‘Uw smeltovens zorgen inderdaad voor prachtige kleureffecten,’ zei Raut, en hij
onderbrak daarmee een stilte die intussen ongemakkelijk geworden was.
Horrocks bromde. Met zijn handen in zijn zakken en een frons op zijn voorhoofd
stond hij naar het zwakjes dampende spoor en de bedrijvige ijzerfabriek erachter te
kijken, met een frons alsof hij een ingewikkeld probleem overdacht.
Raut wierp een blik op hem en keek toen weer weg. ‘Al is uw maanlichteffect op
dit moment nog nauwelijks voldragen te noemen,’ vervolgde hij met een blik omhoog.
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‘Het maanlicht verfletst nog in de laatste restjes daglicht.’
Horrocks staarde hem aan met de uitdrukking van iemand die plotseling wakker
geworden is. ‘Laatste restjes daglicht? ... Ach ja, natuurlijk.’ Ook hij keek op naar
de maan, die nog wat bleekjes aan de midzomerhemel stond. ‘Kom mee,’ zei hij
abrupt, en hij greep Raut bij de arm en trok hem mee naar het pad dat vlak voor hen
omlaag leidde naar het spoor.
Raut verzette zich. Hun ogen ontmoetten elkaar en zagen in een flits duizend
dingen die ze als het ware al uitdrukten. Horrocks verstevigde zijn greep en ontspande
toen zijn hand. Hij liet los, en voordat Raut er erg in had, liepen ze arm in arm over
het pad omlaag, zij het een van beiden tegen zijn zin.
‘U moet het mooie effect van de spoorseinen in de richting van Burslem nog zien,’
zei Horrocks ineens gemoedelijk, en hij zette er flink de pas in terwijl hij ondertussen
zijn arm steviger tegen zich aan klemde. ‘Allemaal kleine groene lichtjes en rode en
witte lampen die oplichten in de mist. U hebt oog voor effect, Raut. Het is een mooi
effect. En moet u die smeltovens van me zien, hoe ze voor ons opdoemen nu we de
heuvel af lopen. De rechter is mijn oogappel - met zijn ruim twintig meter. Ik heb
hem zelf volgestouwd en hij kookt al vijf lange jaren vrolijk door met ijzer in zijn
binnenste. Ik heb er een bijzondere voorliefde voor. Die rode streep daar - een prachtig
warm oranje zou u het noemen, Raut - dat zijn de puddelovens, en daar, in dat felle
licht, drie zwarte vormen - zag u zo-even de witte vonken van de stoomhamer? - dat
is de walserij. Kom mee! Kleng, kletter, hoe dat over de vloer davert! Dun als een
laken, Raut - wonderbaarlijk spul. Spiegelglas is er niets bij als dat spul uit de walserij
komt. En bam! - daar slaat de hamer weer. Kom mee!’
Hij moest ophouden met praten om op adem te komen. Zijn arm zat zo strak om
die van Raut gehaakt dat hij hem niet meer voelde. Hij was als een bezetene het
zwarte pad naar het spoor afgedaald.
Raut had geen woord gezegd, had zich eenvoudig met alle macht verzet tegen
Horrocks poging hem mee te trekken.
‘Zeg, Horrocks,’ zei hij nu nerveus lachend maar met een lichte sneer in zijn stem,
‘waarom in vredesnaam knijpt u mijn arm af en sleurt u me zo mee?’
Eindelijk liet Horrocks hem los. Weer veranderde zijn houding. ‘Kneep ik uw arm
af?’ zei hij. ‘Excuses. Nota bene bent u degene van wie ik die vriendschappelijke
manier van lopen heb geleerd.’
‘Dan moet u zich nog bekwamen in de finesses ervan,’ zei Raut, en hij lachte
geforceerd. ‘Goeie god! Ik ben bont en blauw.’
Horrocks verontschuldigde zich verder niet. Ze waren bijna aan de voet van de
heuvel gekomen, vlak bij het hek langs het spoor. Nu ze er dichter in de buurt stonden
leek de ijzerfabriek veel groter en uitgestrekter. Ze keken tegen de blaasovens op in
plaats van erop neer; Etruria en Hanley waren uit zicht verdwenen toen ze de heuvel
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afdaalden. Vóór hen, naast de overstap over het hek, stond een bord met daarop, half
verscholen onder roetige modderspatten, de nauwelijks leesbare woorden: ‘PAS OP!
TREINEN!’
‘Mooie effecten,’ zei Horrocks, en hij spreidde zijn arm. ‘Daar nadert een trein.
Wolkjes stoom, oranje gloed, het ronde oog van de koplamp, het melodieuze
voortdenderen. Mooie effecten! Maar die ovens van mij waren vroeger veel mooier,
voordat we kegels in hun monden propten om de gasuitstoot te beperken.’
‘Hoe dan?’ vroeg Raut. ‘Kegels?’
‘Kegels, beste man, kegels. Ik zal u er van dichtbij een laten zien. Vroeger sloegen
de vlammen eruit, enorme - hoe zal ik het zeggen? - wolkenkolommen van rode en
zwarte rook overdag en vuurkolommen 's nachts. Nu voeren we het gas af door
pijpen, we verbranden het om de oven te verhitten en de bovenkant is afgesloten met
een kegel. Die kegel zal je interesseren.’
‘Toch verschijnt er zo nu en dan een stoot vuur en rook daarboven,’ merkte Raut
op.
‘De kegel zit niet vast, hij hangt met een ketting aan een hefboom en wordt in
balans gehouden door een tegengewicht. Van dichterbij zult u het wel zien. Anders
zou er uiteraard ook geen brandstof kunnen worden toegevoegd. Af en toe wordt de
kegel even neergelaten en dan slaan die vlammen naar buiten.’
‘Ik snap het,’ zei Raut. Hij keek over zijn schouder. ‘De maan schijnt al feller.’
‘Kom,’ zei Horrocks kortaf, en hij pakte hem weer bij zijn schouder en trok hem
haastig mee naar de spoorwegovergang. En toen gebeurde er iets dat zo onverwacht
en heftig was maar zo snel verliep dat je er in vertwijfeling achteraf nog van duizelt.
Halverwege de oversteek klemde Horrocks' hand hem plotseling als een handschroef
vast en drukte hem in een halve draai achterover, zodat hij recht over de rails keek.
Een lange stoet verlichte wagonraampjes die op hen af stoof schoof snel in elkaar,
de rode en gele lampen van de locomotief werden groter en groter en joegen op hen
af. Terwijl tot hem doordrong wat dit betekende, draaide hij zijn gezicht naar Horrocks
en probeerde zich met al zijn kracht te ontworstelen aan de arm die hem tussen de
rails hield. Het gevecht duurde maar een flits van een seconde. Zo zeker als het was
dat Horrocks hem daar had neergedrukt, zo zeker was het dat hij met geweld buiten
gevaar was gesleurd.
‘Aan de kant,’ zei Horrocks met stokkende adem. De trein denderde langs terwijl
ze hijgend voor de fabriekspoort stonden.
‘Ik zag hem niet aankomen,’ zei Raut, die in weerwil van zijn eigen voorgevoel
zijn best deed om de schijn van een normale omgang op te houden.
Horrocks antwoordde met een grom. ‘De kegel,’ zei hij, en vervolgens, als iemand
die zelf bijkomt van een schok, ‘ik dacht al dat u hem niet hoorde aankomen.’
‘Ik hoorde hem inderdaad niet,’ zei Raut.
‘Ik had u voor geen goud willen laten overrijden,’ zei Horrocks.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

47
‘Ik schrok me dood,’ zei Raut.
Horrocks bleef een lang ogenblik staan, draaide zich vervolgens abrupt om naar
de ijzerfabriek. ‘Zie hoe prachtig ze erbij liggen in het donker, mijn grote hopen, de
slakkenbergen! Die vulwagen verderop, daarboven! Omhoog gaat die en kiept de
sinter uit. Moet u de zinderende rode massa van de helling zien glijden. Zodra we er
dichterbij zijn, is de hoop zo hoog dat de ovens erachter verdwijnen. Zie het sidderen
boven de grootste. Niet die kant op! Hierlangs, tussen de hopen door. Dat is de weg
naar de puddelovens, maar ik wil u eerst het kanaal laten zien.’ Hij stapte naar Raut
toe en pakte hem bij de elleboog, en dus liepen ze weer zij aan zij. Raut reageerde
afwezig op Horrocks. Wat, vroeg hij zich af, was er nu precies op het spoor gebeurd?
Maakte hij zichzelf iets wijs en waren het waanideeën of had Horrocks echt
geprobeerd hem in de baan van de trein vast te pinnen? Had het maar een haar
gescheeld of was hij vermoord?
Stel je voor dat dit gluiperige monster met zijn chagrijnige smoel wel degelijk iets
doorhad? Een lang moment vreesde Raut werkelijk voor zijn leven, maar hij dwong
zichzelf rationeel te blijven en de angst ebde weg. Tenslotte had Horrocks misschien
helemaal niets opgevangen. Hoe het ook zij, hij had hem op tijd van de spoorbaan
getrokken. Zijn vreemde gedrag kwam wellicht louter voort uit een vaag gevoel van
jaloezie waarvan hij al eerder blijk had gegeven. Hij had het nu over de ashopen en
het kanaal. ‘En?’ vroeg Horrocks.
‘Wat? Nou en of!’ zei Raut. ‘Die nevel in het maanlicht. Mooi!’
‘Ons kanaal,’ zei Horrocks, en hij hield zijn pas in. ‘Ons kanaal bij maanlicht en
de gloed van de vlammen geeft een heel mooi effect. Nooit aanschouwd? Niet te
geloven! U brengt te veel van uw avonden op vrijersvoeten door daar in Newcastle.
Ik zal u zeggen, voor echt opvallende effecten... Maar u zult wel zien. Kokend water...’
Toen ze het labyrint van slakkenhopen en bergen steenkool en erts achter zich
lieten, werden ze overvallen door het luide kabaal van de walserij, vlakbij en
oorverdovend. Drie schimmige werkmannen liepen voorbij en tikten aan hun pet om
Horrocks te groeten. Hun gezichten waren in de duisternis niet te onderscheiden.
Raut voelde een loze impuls hen aan te spreken, maar voordat hij een zin had kunnen
formuleren, waren ze al in de schaduwen verdwenen. Horrocks wees naar het kanaal
dat nu vlak voor hen lag: het zag er griezelig uit, met de bloedrode weerspiegeling
van de ovens. Het water waarmee de windleidingen waren gekoeld kwam erin uit,
zo'n vijftig meter verderop - een woelige, bijna kokende stroom, waaruit in stille
witte kringels en slierten stoom opsteeg, die dampig om hen heen sloeg, als een
doorlopende stoet spoken die uit de zwarte en rode mistwervelingen tevoorschijn
trad, een witte revolte die het hoofd deed duizelen. Verderop rees de glimmend zwarte
toren van de grootste hoogoven op uit de mist en vulde hun oren met zijn keiharde
kabaal. Raut bleef uit de buurt van de waterrand en hield Horrocks scherp in de gaten.
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‘Hier is hij rood,’ zei Horrocks, ‘bloedrode damp zo rood en heet als de zonde, maar
een eindje verder, waar het maanlicht erop valt en hij over de slakkenhopen drijft,
is hij wit als de dood.’
Raut keek even opzij maar draaide snel zijn hoofd terug om Horrocks in de gaten
te houden. ‘Kom mee naar de walsstraten,’ zei Horrocks. Zijn dwingende greep was
op dat moment wat minder nadrukkelijk en Raut voelde zich enigszins gerustgesteld.
Maar toch, wat bedoelde Horrocks in vredesnaam met ‘wit als de dood’ en ‘rood als
de zonde?’ Toeval, misschien?
Ze liepen langs de puddelaars, waar ze een poosje bleven kijken, en toen door de
walsstraat, waar onder onophoudelijk gedreun de stoomhamer gestaag het sap uit
het vochtrijke ijzer stampte en zwarte, halfnaakte titanen de kneedbare plakken als
hete zegelwas door de rollers joegen. ‘Kom mee,’ schreeuwde Horrocks in Rauts
oor, en ze liepen tot achter de blaaspijpen, gluurden door het kijkglaasje en zagen
de kolkende vlammen onderin de hoogoven zieden. Het maakte je voor even blind
aan één oog. Terwijl er groene en blauwe vlekken door het donker dansten, liepen
ze vervolgens naar de lift die de vulwagens met erts, brandstof en kalk omhoog
transporteerde naar de mond van de grote cilinder.
Eenmaal op de smalle reling boven de oven werd Raut opnieuw bevangen door
twijfel. Was het verstandig hier te zijn? Als Horrocks iets wist - alles wist! Hoe hij
zijn best ook deed, hij kon een ernstig beven niet bedwingen. Loodrecht naar beneden
gaapte een diepte van meer dan twintig meter. Het was hier levensgevaarlijk. Ze
moesten zich langs een vulwagen wringen om het topbordes te bereiken. De stank
van de oven, een zwavelige damp doorstreept met een scherpe, bittere zweem, leek
de heuvel boven Hanley in de verte te doen trillen. Half boven de einder, waar de
glooiende bosrijke contouren van Newcastle zichtbaar waren, kwam de maan nu
vanachter een wolkenmassa tevoorschijn. In de diepte stroomde het dampende kanaal
onder een moeilijk te onderscheiden brug bij hen vandaan en verdween in de
schimmige nevel boven de vlakke velden richting Burslem.
‘Dit is de kegel waarover ik u vertelde,’ schreeuwde Horrocks, ‘met daaronder
een kolom van twintig meter vuur en gesmolten metaal, waar de lucht uit de
windleiding doorheen borrelt als gasbellen in sodawater.’
Raut hield zich stevig aan de leuning vast en keek omlaag naar de kegel. De hitte
was intens. Horrocks' stem werd donderend begeleid door het kokende ijzer en het
kabaal van de luchttoevoer. Maar er was nu geen weg meer terug. Misschien dat...
‘In de kern,’ brulde Horrocks, ‘is de temperatuur bijna duizend graden. Als ú erin
geworpen zou worden... zou u vlam vatten als een snufje buskruit dat in een kaarsvlam
wordt gegooid. Steek uw hand uit en voel die hete adem. Stel je voor, zelfs hierboven
heb ik het regenwater kokend van de vulwagens zien sissen. En die kegel daar. Die
is echt te heet om een broodje boven te roosteren. Aan de bovenkant is hij meer dan
driehonderd graden.’
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‘Driehonderd graden?’ herhaalde Raut.
‘Let wel, driehonderd Celsius!’ zei Horrocks. ‘Binnen de kortste keren is het bloed
uit je lijf gekookt.’
‘Eh?’ zei Raut, en hij draaide zich om.
‘Kookt het bloed binnen in je lijf... Nee, waag het niet!’
‘Laat me los!’ riep Raut. ‘Laat mijn arm los!’
Met één hand greep hij zich vast aan de leuning, toen met beide handen. Heel even
stonden beide mannen te wankelen. Toen ineens had Horrocks hem met een harde
ruk van zijn houvast losgetrokken. Hij graaide naar de man maar greep mis, zijn voet
gleed achterwaarts het luchtledige in; halverwege zijn vrije val wentelde hij zich nog
om en toen raakten wang en schouder en knie tegelijkertijd de hete kegel.
Hij klampte zich vast aan de ketting waaraan de kegel bevestigd was en het gevaarte
zakte een fractie van een centimeter omlaag. Een kring gloeiend rood opende zich
onder hem en een vlammentong die aan de vuurzee daaronder ontsnapte flakkerde
naar hem op. Een vlijmende pijn schoot door zijn knieën en hij kon het verschroeien
van zijn handen ruiken. Hij krabbelde overeind en probeerde langs de ketting omhoog
te klimmen, en toen sloeg er iets tegen zijn hoofd. Zwart en stralend in de maneschijn
rees de wand van de oven rondom hem omhoog.
Horrocks, zag hij, stond boven hem naast een van de vulwagens met brandstof op
de reling. De gebarende gestalte, helder en wit in het maanlicht, schreeuwde: ‘Brand,
dwaas die je bent! Brand, vrouwenjager! Vurig hondsvot! Kook! kook! kook!’
Toen schepte hij een handvol kolen uit de vulwagen en smeet ze een voor een naar
Raut.
‘Horrocks!’ gilde Raut. ‘Horrocks!’
Jammerend hing hij aan de ketting en probeerde zich boven de gloeiend hete kegel
op te trekken. Elk projectiel dat Horrocks hem toesmeet was raak. Zijn kleren
schroeiden en smeulden en terwijl hij vocht voor zijn leven, zakte de kegel omlaag
en bulkte er een wolk zengend heet verstikkend gas naar buiten die hem rondom
verbrandde als een razendsnelle vlammenadem.
Hij verloor zijn menselijke gestalte. Toen het kortstondige rood voorbij was, zag
Horrocks een verschroeide, verkoolde gestalte, het hoofd gestreept met bloed, die
zich nog steeds graaiend aan de ketting vastklampte, kronkelend van pijn - een
sintelachtig wezen, een onmens, een monsterlijk gedrocht dat snikkend een hortende
gil slaakte.
De aanblik deed de woede van de ijzerfabrikant op slag verdwijnen. Een gruwelijke
misselijkheid maakte zich van hem meester. De wrange geur van brandend vlees
drong zijn neusgaten binnen. Zijn gezond verstand keerde in hem terug.
‘God, heb mededogen met mij!’ riep hij. ‘O God! Wat heb ik gedaan?’
Hij wist dat het ding daar beneden, al bewoog het nog en had het nog gevoelens,
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al een dode man was - dat het bloed van de arme stakker in zijn aderen aan het koken
was. Een intens besef van die marteling drong tot hem door en overheerste alle andere
gevoelens. Een kort moment bleef hij besluiteloos staan, toen draaide hij zich om
naar de vulwagen, kiepte de inhoud ervan haastig over het worstelende ding dat ooit
een man geweest was. De massa viel met een plof neer en rolde uit over de kegel.
Met de plof kwam er een eind aan het gillen en een ziedende wirwar van rook, stof
en vlammen wolkte naar hem op. Toen die vervlogen was, zag hij de lege bovenkant
van de kegel weer.
Vervolgens wankelde hij achteruit, klampte zich met beide handen aan de leuning
vast en bleef daar trillend staan. Zijn lippen bewogen, maar ze brachten geen woorden
voort.
Van beneden klonk het geluid van stemmen en rennende voetstappen. Het kletteren
van de walsen in de loods brak plotseling af.
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Roeland Fossen
Dru ulft
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B. Zwaal
Drie gedichten
staal ligt op de loer in de doorboorde
zeer harde zee
staal loert op staal in de uitgehakte
nauwsluitende zee
angst trilt door het water
voor dat bessemerbeest
telegraaf rinkelt te zwak
zee omwikkelt de flarden
zinkt hen af naar afgrondelijk mangaan
donker water woelt in de trog
stuikt over het opgekropt wrak
vlijt het in bedden van zeldzame aarden
scandium en yttrium dekken het toe
lanthaniden bewaken de grafrust
kobalt kleurt de rouw
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't erts was op, per vergissing.
kiruna kom over! schreeuwde de haven.
maar geen ertskorrel belastte de ruimen,
geen plaatstaal in hope wachtte de wals.
geen konvooi naar de waterweg geen
destroyer geen vrachtschip geen veger
geen jager op stoom meer van narvik.
rotterdam zo tuk op transito bleef leeg
geen opdracht zou gusto of droogdok
of wilton bereiken geen kiel werd
op stapel gezet en alle casco's waren
verdwenen, de rijnvaart lag roerloos.
plat was de stad, veel was er gevallen
nog niet bezonken het stof of daar renden
de directies van werven en vemen naar
de nieuwe meesters en baden als
heer onder herren om orders.
volvette opdrachten verschenen op
hellingen, spekglad was de toekomst
en afglijden betekende diepstekend gewin
uitglijden een visie op welvaart.
al het staal keerde werfwaarts en kromde
zich dienstbaar naar de nodige vormen
verhoogde flakkracht en ontmijnde de vaargeul.
snelboten troffen en ertsen vlogen de ruhr op.
plat was de stad, veel was er gevallen
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van oudsher uit stamboom en uit mijn genie
tripten de munten op lieflijke pootjes en rookten mijn schoorstenen
in de gloedvolle nabrand van de dakvorst mortieren.
alles wat ik raakte was ijzer en het besmette mij allergewiekst
met voordeel uit delven en smelten gegoten.
goud was ooit al aan midas vergeven en dat raakte mij niet
want ook ijzer en koper en brons brachten mij goud in losse
realen van zilver die mijn beurzen en schatkisten boeiden
maar mijn vleselijke stoffen vrij lieten bewegen.
ik had ook niet de ezelse oren van midas, ik gaf niet om de wind
door het riet doch slechts om 't geluid van rinkel en winkel
en een gieteling was voor mij niet een merel maar
voorbode van een geschutsstuk dat rechtvaardig kan blaffen.
rijk was het leven, tot sterven bereid.
later meende ik vrede uit oorlog te hebben geschapen.
ik, lodewijk trip.
zeker op mijn drie klompjes!
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Marcel Beyer
Grafiet
Vertaling: Ton Naaijkens
California Girls
In het witte tl-buislicht, op
vaste voet, met vaste hand,
zo stond hij daar, de
kledinghersteller,
de onkreukbare, veeltalige,
en spande de hemdsmouw
op de -plank. Zijn
-ijzer hield hij klaar, hield
zijn stoomstrijkbout
met buigbare kabel vast,
met tweeduizendzeshonderd
watt. IJzeren kunstwil
en vakmanschap. Hij keek me
aan. Hij keek langs me
heen. Hij nam mijn
bloemetjeshemd met plezier
onder handen alsof het de laatste
keer was. Het zweet van de lafbek,
van het tuig brak me uit.
O dodenrijk, o dwaze
shopping mall waar alles dag
en nacht bewasemd
wordt, alles met California
Girls begalmd, de artisjokken,
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de bananen, de blikjes groente,
Lethe, varkenskarbonades,
en waar de kledinghersteller,
hij tornt de naden los
met kostelijke kracht: haast
geen woord, toch welbespraakt,
heeft op weg naar het
parkeerdek zijn nest.
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Alfabet bovenlip
I
Als vrouwtje kwam ik ter
wereld, ik heb klimop,
fontein en grind
genoten, IN DE WITTE
ENGEL zeggen ze, of MON
BIJOU. Taal wilde ik
zijn, mijn lijfgerecht was
me in het bloed geschoten, ik
verbeet me, werd gevleid
en probeerde me uit als
bloem. Ik keek jullie aan. Toen
werd het haakje gesloten.

II
Dat onderhemd. Zout water,
een van kou vertrokken gezicht
op het strand, het badpak
zwart. Die benen, en zijn
nek: een boer die met zand
niets weet te beginnen.
Badpak Venetië. Heeft
hem niet blijvend kunnen
opvrolijken, dit uitstapje, nee.
Het badpak Limanova.
Het badpak Krakau.
En het badpak zout.
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III
Afijn - ik heb wekenlang
in mijn hoofd geslapen,
er doken heel wat mensen op
en ik had het koud. Vers voor
vers kroop ik de zaal door,
men krabde zich, men hing
in plakken, er werd geopereerd.
Alfabet bovenlip, alfabet
onderlijf, en dat gejammer.
Wekenlang bloementaal.
Wekenlang waterangst.
Wekenlang niet geschoren.
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Mijn blauwe gaai
I
Mijn blauwe gaai luistert naar
de naam Ezra. Zo heb ik hem
genoemd, naar mij. 's Maandags
voer ik hem brood van
de dag ervoor. Dinsdags geef
ik hem zijn medicijnen.
Op woensdag wil hij zijn
lievelingsplaat horen.
Een elke donderdag wil
hij per se sla. Op
vrijdagmorgen stop ik hem
vol. Dan breng ik hem
naar de zusters. Zaterdags
krijgt-ie eindelijk een paar
blaadjes. Op zondagmiddag
bezoek. Zondagavond
wordt meneer door mij gedoucht.
De nacht op maandag - moeilijk.
Maar mijn blauwe gaai draagt
zijn naam als een man.

X
Op zondagmiddag bezoek.
Tegen de een zeg ik: ‘Leer
net Georgisch - Stalin, prima
gozer.’ Tegen de ander: ‘De
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Duce heeft me niet echt gekend.’
Mijn blauwe gaai doodt
zijn tijd in het struikgewas,
hij moet oefenen tot hij chicadees
van mezen onderscheiden kan.
Ik zeg: ‘Dank voor het boek.
En voor de zuurstokken.’
Ik zit in de wei, zet
mijn voeldraden op ontvangen. Ik
zeg: ‘Op de oertekst van mijn
medische status komt het hier
niet aan.’ Ik zeg: ‘Carport.’
Zeg: ‘Gazonstem.’ En ‘U
moet wel een beetje met
de heupen lezen.’ Ik zwaai
ook. Ik zwaai. Lang.

XVI
(Een afscheid: naar het alpendal. De
zwarte randen onder
mijn nagels: schrijftaal
van het papier gekrast. De dood,
een prachtcitaat - stamt 't van mij?
Wee'k niet meer. Daarvoor
hebben ze ons allemaal veel te lang
met de smeetang behandeld.
Taalangst, absoluut. De taal
is dit: een tang die
je gaaienkwabben verwijdert
uit je fragiele schedel.
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Naar het alpendal nu, zoals gezegd. Ik
weet niet meer wat daar
begint. Dichternarcissen zie
ik, en monnikskap. Om 't even.
Ik zeg: dichternarcissen. Ik
zeg: monnikskap. Blauwe gaaien
trouwens, die heb je helemaal niet
in Europa, hier.)
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Aan de vermomden
I
Alzo de waanzin Abbottabad, nu alles
zich met zwart materiaal bedekt: as
van torens, Noordpakistaanse nacht en ook
die ouwe, in volle zee begraven pluisbaard.
Groot bunkergevoel vandaag. Mét rommelmaag.
Ongefilmd blijft de zijkamer waar ze een dood kind verhoren.
RAZEND ZWEEPT GODS TOORN de heli het terrein over,
stroboscooplampen pikken twee bruine ogen op, meer niet.
Kool, aardappels en hasj op de binnenplaats.
Dan rest er nog één ding. Bloed. Je hoort de vermomde mensen,
vloeken, ERUIT, WACHT, metaal, kabaal. Geen geluid.

II
Of wat, Slim Shady van de Waagplatz, zie je daar
als man zonder baard, opgefraaid onder de frotté tulband,
voor je tv-tje, Slim Shady IN JE DROOM?
Bent 'n magische broer van me. Weet koppig te zwijgen. Wacht af
en word een duisterder buit. Blijf onverschrokken.
(Je mag de ruimte nooit zien: daar is een dood kind verhoord.)
Razend zweept (geen gijzelaars) Gods toorn (en geen purper)
de kop (geen licht) van de bezetene (geen heavy metal).
Je hebt alleen een zakje AURORA,
een zakje SARIN, en je koortsige blik op soms
rozenkleurige moskeeën, nerveuzere huid.
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Kaart met liedje
Wat een plek. Wat een
land. Daar sta ik dan, in het
t-shirt van de geschiedenis,
en zwaai vriendschappelijk
over de taalmuur heen.
IN MIJN DONKERE
HOOFD mijn playmobil beeldt
natuurgetrouw, inclusief
open, plastic wonden,
de grote zenuwenoorlog
van de twintigste eeuw
uit. Daar zweren ze
dat de wereld kenbaar is - wie
valt die valt. Hier krabt
elke nacht de cascadeur weer
de korsten van zijn knie - wie
ten strijde wil trekken moet
tegen een beetje pijn kunnen.
Geen zin blijft zonder weerklank.
Niets blijft onvernield.
Geen gevangenen. Zo gaat het er
hier aan toe. ‘Somberte.’
‘Vaderland.’ ‘Broederschapsduits.’
Elk woord een stasiman.
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Laura Broekhuysen
Magnetisch middernacht
‘Je zult gemerkt hebben dat een vrouw geen baard heeft, dat een kat als
hij rent geen geluid maakt en dat er onder de bergen geen wortels liggen.’
Edda
Als het nacht is, en reken maar dat het nacht is, dan ren ik achter mijn broer aan,
mijn nieuwe broer, ik weet niet welke kant op. Zolang ik hielen zie, zit ik goed. Dat
het in je kop stikdonker is valt 's nachts pas op. Mijn tenen voel ik allang niet meer,
het mos is bevroren, op het gestolde lava liggen ijsplaten. Ik sta stil en ik ren en sta
stil, in het ritme van het vuurtorenlicht dat voorbij zwiept.
Mijn broer hoort me niet, hij loopt kalm. Zijn benen zijn ellenlang maar hij heeft
er niks aan, zegt hij, zolang hij maar één paar knieën heeft.
Onder de enige lantaarnpaal in de omtrek staat een jeep.
Ik hijg, mijn broer draait zich om en schrikt, hij sist: ‘Jij sliep.’
‘Ik wilde nog iets vragen.’
‘Wat?’
Er staat geen wind. Onze adem wolkt. Het grind is aan elkaar vastgevroren, het
voelt knobbelig onder mijn laarzen.
‘Nou, dat ik meega.’
‘Dat is geen vraag en je gaat niet mee.’
Ik open de achterklep, hij vloekt, fluistert: ‘Ik ben gewoon niet iemand met een
zusje.’
Ik kruip in de laadbak, naast een stapel dekens, ik zeg: ‘Dan ben ik je broertje.’
Het licht van de vuurtoren veegt over de klont ledematen op de achterbank en over
het profiel van Korka, achter het stuur. Ik weet hoe ze heet, iedereen in het fjord weet
hoe ze heet.
Mijn broer stapt in, zijn linkerknie klapt tegen zijn kin. Voordat hij zijn portier
heeft dichtgetrokken geeft Korka gas. De wielen draaien in de sneeuw.
Ik hoor iemand vragen: ‘Is dat een meisje of een jongen in een nachtjapon?’
‘Dat gaat jou geen moer aan,’ zegt mijn nieuwe broer en hij slingert zijn IJslandse
úlpa over de hoofden van de jongens - aanbidders van Korka, dat zie ik meteen. Ik
vang de jas en trek hem aan, ik denk: dus zo is het om een broer te hebben.
De jeep schiet los en slipt de weg op. We rijden het enige rondje dat er te rijden
is, bovenlangs de huizenrij, de kerk, de steile helling af, een bocht door de haven en
terug langs de kust, de aluminiumfabriek, het tankstation en weer omhoog, tot aan
de vuurtoren. Daar loopt de wereld dood en stoppen we. Pal achter de toren ligt zee
tot de horizon en de bocht om.
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Als we zijn uitgestapt trap ik Korka op de hielen, niet helemaal per ongeluk. Als ze
over haar schouder kijkt, lijkt het alsof ik word aangekeken door een dier. Ik peil de
scherpte van haar hoektanden, zie de glim in haar ogen, de snelheid van nek, van
kop en heupzwenk. Ik loop in een halve draf met haar mee, ik vraag: ‘Wat doen we
hier?’ En ik kijk naar de kleren die ze draagt, de crèmewitte jurk van laagjes kant,
het zijden lint in haar haren, een jas die openhangt. Heeft de kou geen vat op haar?
We stoken een rokerig vuur van oude lupinestengels en aangespoeld wrak hout.
De jongens die erin poken hebben groezelige gezichten, hun weekenddienst bij de
aluminiumfabriek zit erop, zij dampen nog van de warme douche, zij ruiken naar
zeep maar de zilvergrijze aluminium is niet van hun vel te schrobben, hun poriën
slibben dicht, licht steekt Korka bij haar aanbidders af, sneeuwwit, met een voorhoofd
als berijpte grond, gekristalliseerde ogen. Ze stelt op niemand scherp, weet donders
goed dat ze het middelpunt is van het fjord, nafli alheimsins, de navel van het
universum.
Ik zie een glimp van twee jongens die allebei een ketting rondcirkelen. Ze
verdwijnen in tegenlicht, ik hoor nog een flard van een wijsje dat ze fluiten, ik vraag:
‘Wie waren dat? En waarom miste die ene een hand?’
‘Dat is Tyr.’ De aanbidders giechelen. ‘Sinds hij zijn hand kwijt is staat hij niet
bekend als vredestichter.’
Mijn broer zegt hees: ‘Of het nou donker is of licht, zorg dat je nooit in je eentje
bent als je ze tegenkomt.’
De aanbidders geven mijn broer een pook. ‘Draag kleren zonder flappen, geen
capuchon, geen riem, liefst een pak uit één stuk. Neem kortste wegen.’
Ik knik, al weet ik dat het geen waarschuwing was voor mij. En ik zie dat het
grauw op hun wangen niet alleen aluminium is, het is blauwig, beurs.
Ik wil me warmen aan de pook, maar hij is afgekoeld en kouder dan gletsjerwater.
Korka pakt de stapel dekens uit de laadbak van de jeep.
Haar aanbidders verzamelen platte stenen en leggen ze in het vuur. Elke handeling
heeft een afwijking Korkawaarts, we voelen hoe haar massa trekt. Ze strekt haar
armen naar ons uit, om ons haar dampkring in te trekken, ons op armlengte afstand
te houden?
Het vuurtorenlicht veegt over handen met poken, die stenen uit het vuur slepen.
We leggen ze naast elkaar en spreiden eerst de wollen dekens en daarna onszelf erop
uit. We voelen hoe de grond aan ons trekt. We kijken recht omhoog.
Mijn broer zegt dat het heelal een geheugen is, onophaalbare herinneringen die
met een rotgang uit elkaar vliegen, een brein waar geen kop omheen zit, hij zegt:
‘Als ons geheugen niet onder een schedel was gestopt, zou het ook alle kanten
opvliegen.’
De vuurtoren, lichtvervuiling, trekt onze aandacht in flitsen terug naar onszelf,
naar hoe de zaken ervoor staan, wie naast wie ligt, het gloeien van onze wangen een vertraagde stop-motionfilm.
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Ik vraag: ‘Wie was die Tyr?’
‘Tyr,’ vertellen de aanbidders, ‘was de God die zijn hand offerde. Fenrir, de wolf,
groeide zo hard dat de Goden besloten hem in de boeien te slaan. Maar de wolf brak
elk metaal. Toen maakten zij een boei van het geluid van een rennende kat, van de
baard van een vrouw, de wortels van een berg, de pezen van een beer, de adem van
een vis en het spuug van een vogel. De boei was zacht en glad als een zijden lint. Ze
lieten hem aan de wolf zien en vroegen hem die stuk te scheuren. Ze zeiden erbij dat
hij, te oordelen naar de dikte, een beetje steviger was dan hij leek. De wolf zei: Als
hij met foefjes en listen is gemaakt, dan komt hij niet om mijn poten. De Goden
antwoordden: Als het je niet lukt die band stuk te scheuren, dan hoeven we niet bang
te zijn voor jou, dan laten we je vrij. De wolf was er niet zo op gebrand zich die band
te laten omleggen, maar ten slotte zei hij: Goed, als één van jullie je hand als
onderpand in mijn bek steekt. De Goden zagen zich voor een dilemma geplaatst,
maar toen legde Tyr zijn rechterhand in de bek van de wolf. De wolf werd geboeid.
En hoe harder hij worstelde, des te taaier klemde de band. De Goden lachten. Behalve
Tyr - hij verloor zijn hand.’
In het licht van de vuurtoren is de kustlijn een witte streep, bevroren golfslag. De
beken liggen stijf over de bergrug, watervalletjes hangen in trossen aan de rotswand.
Ik ril. Het is moeilijk te geloven dat de aardbol warm weet te blijven. De binnenste
magneet is zo heet als de zon, zegt mijn broer, vallend ijzer dat tegen zichzelf aan
blijft kruipen, ons grip aan de grond geeft, sneeuwschubben van de bergwand trekt.
Alleen aan het dansen van de noorderlichten is te zien dat het kookt onder de korst.
‘De aardkloot draait als een cementmolen om zijn as,’ zegt mijn broer, ‘om het
nikkelijzer te laten klotsen.’ Het magnetisch veld klotst mee, het doet zijn best de
groene lichten waarmee we bekogeld worden van zich af te duwen, de regen van
deeltjes zonnewind die naar de polen wordt gezogen, daar waar het magnetisch veld
het zwakste is. Even zie ik de mond van mijn broer die zegt: ‘Nergens vindt het een
ingang, we zitten hier veilig.’
We komen overeind om aan het schommelende groen te ontsnappen. We eten
gedroogde vis uit een plastic zak, en snoepkikkertjes.
Het zoeklicht veegt over Korka die haar mouw opstroopt tot even boven haar
elleboog. Onze ogen schuiven met de boord mee, fixeren het knoopje dat ze open
peutert, de kleine, blonde haartjes, de moedervlek waar ze even aan krabt.
Weer hoor ik dat wijsje, dat fluiten. Op de muur van de vuurtoren zie ik de
schaduwen van een wiegelende ketting. Mijn broer heeft het ook gehoord, hij grijpt
mijn hand, hij zegt: ‘Ik breng je thuis.’
Korka verroert zich niet. Is ze onaantastbaar tussen de aanbidders, die om haar
heen spiralen als manen rond hun planeet? Ze trekt haar zijden lint langs haar nek,
heen en weer en op en neer - verstrengeld in de baard van een vrouw, het geluid van
een rennende kat?
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We dalen de heuvel af, mijn broer en ik. De sneeuw valt mijn laarzen in. Ons huis
ligt donker aan de kust, alleen in de keuken brandt een lamp. Ik begin half te rennen.
Ik blijf over mijn schouder kijken, mijn nieuwe broer zegt: ‘Ze slaan geen kleine
meisjes, maar grote sterke jongens.’
Ik zeg: ‘Jij bent groot en sterk.’
Mijn broer knikt. ‘Hopelijk sterk genoeg.’
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Cathérine Lommée
Compositie phase
Verlorenkostbrug 2011
negenendertig minuten
in schemering
horizontaal gebogen, langs mijn schedelpunt,
in een schuine spiegel omlaag
ligt het vlak als een lek in het moment
glanst in de breuk en kantelt in de blik
No place is just one anymore, says Elisa
le détournement,
op de as met haar oogappel. valt de nacht door de dag, het vierkant door de cirkel.
verticaal op het haakje van haar oog
een accolade langs drie tijdsgewrichten
l'oeuvre au noir in water gelegd
plooit licht licht in spiegelschrift. spint lucht van loden kringen
hol gebogen in beton,
tot gezoem

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

69

Cathérine Lommée: Phase, 2011
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Esther Hool
Tussen bouwtechniek en poëzie:
de gedichten van de Russische futurist Vasily Kamenski
Vertaling: Ton Naaijkens
In 1914 verscheen er in Rusland een boekje dat volgens de auteur gedichten van
gewapend beton bevatte, of zoals hij de gebeurtenis zelf beschreef: ‘In maart vloog
een vijfhoekige bundel gedichten van gewapend beton uit, geschreven door Vasili
Kamenski: Tango met koeien.’ Kamenski was behalve dichter ook een van de eerste
Russische piloten. Hij werd in 1884 geboren in de buurt van Perm, een stad ten
westen van de Oeral, en toog in 1911 naar Parijs, Wenen, Berlijn, Rome en Warschau,
ondermeer om zich te bekwamen in de aviatiek. In 1913 keerde hij terug naar Moskou,
vanwaar hij samen met Vladimir Majakovski, Velimir Chlebnikov en David en
Vladimir Boerljoek op stap ging in het kader van een ‘futuristische tournee’. Tijdens
die reis door Rusland droeg Kamenski regelmatig zijn tekst ‘Vliegtuigen en de lyriek
der Futuristen’ voor, een essay over de invloed van technische uitvindingen op de
poëzie en het nieuwe levensgevoel dat door vliegreizen en autoritten werd opgeroepen.
Er ontstond een nieuw concept van schoonheid. De ideeën waar het essay van getuigt,
pasten naadloos bij de opvattingen van de Futuristen en hun fascinatie voor techniek,
dynamiek en snelheid.
Het vijfhoekige boek of liever boekje - het beslaat hooguit 18 bladzijden, de
afmetingen zijn ongeveer 20 × 20 centimeter - bevat twaalf gedichten en drie
tekeningen van de gebroeders Boerljoek, afgedrukt op goedkoop geel
bloemetjesbehang. Dat buitenissige en slechte papier en de ongewone vorm van het
boekje waren al net zo'n provocatie voor de gevestigde cultuur als de Tango uit de
titel van de bundel. In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, en zeker in
Rusland, was de tango nieuwerwets, exotisch en, vanwege de erotische component,
allesbehalve ‘onschuldig’. In de titel van Kamenski's bundel wordt deze
‘verontrustende’, in steden als Moskou en Sint-Petersburg zeer populaire dans
gekoppeld aan ‘koeien’, die uiteraard eerder bij de landelijke wereld van Rusland
hoorden. Dergelijke aanvallen op de bourgeois cultuur waren in futuristische kringen
heel gebruikelijk. Zo wordt in het bekendste futuristische manifest Een kaakslag in
het gezicht van de publieke smaak geëist dat
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Poesjkin, Dostojevski en Tolstoj - de klassieke grootheden van de Russische literatuur
- in zee geworpen moesten worden ‘vanaf de stoomboot van het heden’.
De ondertitel van de bundel, ‘gedichten van gewapend beton’, duidt een genre aan.
Die metalen vlechtwerken en stellages die met beton gevuld worden en begin
twintigste eeuw waarlijk een revolutie in de bouw teweegbrachten omdat er in grotere
structuren gebouwd kon worden dan tot dan toe, kwamen in Rusland officieel in
gebruik vanaf 1899; het concept gewapend beton (železobeton, letterlijk: ijzerbeton)
was nog nieuw en werd langzaam opgenomen in het algemene taalgebruik. Als je
echter naar de gedichttitels kijkt, is het verband met gewapend beton niet zo evident.
In de titels figureren bijvoorbeeld een circus en een cabaret; in andere gedichten gaat
het om de schilderijen in het stadspaleis van een bekende Russische mecenas en om
de jeugd van de auteur. De letterlijke betekenis van gewapend beton is hier dus niet
aan de orde: de futuristische dichters namen dergelijke neologismen - ‘vreemde
woorden’ - uit het idioom van de bouwkunde en andere technische domeinen op in
hun werk, zogezegd als tegenwicht tegen de esthetiserende en mystificerende taal
van de symbolisten, die zij aanduidden met ‘geparfumeerde ontucht’. De woorden
ijzer of ijzerbeton worden namelijk niet alleen door Kamenski gebruikt, maar ook
door andere dichters van het Russische futurisme. Zo luiden de eerste twee regels
van een gedicht van Kroetsjonych bijvoorbeeld: ‘loodzware huizen van gewapend
beton / sleuren werpen me voorover’, en Majakovski eist in het eerste regel van het
gedicht ‘Aan de borden’: ‘Lees boeken van ijzer!’ Bovendien is gewapend beton
niet het einige ‘vreemde woord’ in Tango met koeien. In hetzelfde licht moet je
woorden als auto, aëroplaan, cinematograaf en radio-telegraaf zien: in de eerste
decennia van de twintigste eeuw fenomenen die net zo nieuw en fascinerend waren
als hun namen.
Andere, typische, ‘onpoëtische’ elementen in de futuristische literatuur zijn getallen
en symbolen van wiskundige operaties. In Tango met koeien zijn die bijvoorbeeld
te vinden in het gedicht ‘Constantinopel’, waar diverse getallen bij elkaar worden
opgeteld; er worden ook afkortingen voor gewichtsmaten en valuta gebruikt,
bijvoorbeeld de 4 pu (ons) en 9 fu (pond) bij het woord ‘LICH-AAM’ (TE-LO) en
de ‘20 K’ (kopeken) onder het woord ‘kassa’ in het gedicht ‘De banja's’. Afzonderlijke
letters zoals de T in ‘Constantinopel’ kunnen als realia fungeren. Kamenski zou zo'n
T, volgens Sjemsjoerin, een tijdgenoot van de dichter, gezien hebben op een
uithangbord in Istanboel, net als de N, de enige Latijnse letter in het gedicht, die dus
voor Russische lezers iets exotisch uitstraalt.
In de gedichten ‘Constantinopel’ en ‘De banja's’ valt in eerste instantie op dat ze niet
uit verzen zijn opgebouwd maar verdeeld zijn in onregelmatige geometrische vlakken.
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Ze zijn gemaakt volgens het principe van de collage en herinneren aan de schilderijen
van de kubo-futuristische schilders, die elementen uit het kubisme overnamen in hun
werk. Er is geen vaste leesvolgorde voorgeschreven. De titels, in iets grotere letters,
geven de context aan waarin ze moeten worden gelezen. Dat de velden naast elkaar
staan zorgt voor simultaneïteit en geeft de overvloed van zintuiglijke gewaarwordingen
een extra accent: in het stoombad en in de doucheruimte kun je ondergoed, spiegels,
lichamen en lichaamsdelen zien; behalve het geklater van het water kun je ook een
geschreeuw en gedreun horen; je wordt met berkentakken geslagen en ergens ligt er
glibberig slijm. Er hangt ook een bepaalde lucht. In ‘Constantinopel’ heb je matrozen,
moellahs, koffie, Grieken, Perzen en piasters. Zoals geëist wordt in Boerljoeks
manifest Riddervijver worden de woorden niet in conventionele zinnen gebundeld,
maar wordt de syntaxis ‘door elkaar geschud’. De Italiaanse futurist Filippo Tommaso
Marinetti had in zijn manifest Vernietiging van de syntaxis. Draadloze fantasie.
Woorden in vrijheid al gesteld dat zintuiglijke gewaarwordingen moesten worden
weergegeven op dezelfde manier als ze zich voordeden. Dan heb je ook geen tijd om
zinnen te maken. Precies dit gebeurt in ‘Constantinopel’ en ‘De banja's’. Overigens
wil dit niet zeggen dat de woorden helemaal geen verband met elkaar houden, veeleer
zijn ze op een volstrekt andere manier met elkaar verbonden. Typografisch worden
diverse woordgroepen bijeengehouden door verschillende lettertypes en -grootten.
Een cruciale rol bij de vorming van die woordgroepen spelen bovendien de
veelvuldige herhalingen op fonetisch vlak. In Declaratie van het woord op zich wordt
dan ook vastgesteld dat het beter is een woord niet op grond van zijn inhoudelijke
gehalte te kiezen, maar te letten op de vocale gepastheid in zijn tekstuele omgeving.
In ‘De banja's’ wordt deze eis bijvoorbeeld gerealiseerd in de volgende woorden met
een vergelijkbare klankstructuur: ПЯТКИ - ПЛИТКИ (PJATKI - PLITKI, enkels tegels) of ХРУСТЯЩІЙ хрящ (CHRUSTJAŠČIJ chrjašč, knapperig kraakbeen).
Ook wordt er (in ‘Constantinopel’) echorijm ingezet om woordgroepen te vormen,
bijvoorbeeld: МАТРОСЫ - ТРОСЫ - ОСЫ (MATROSY - TROSY - OSY, matrozen
- dauw - wespen). Op analoge wijze zijn (in ‘De banja's’) ДУШ - УШ - Ш (DUŠ UŠ - Š) met elkaar verbonden, waarbij ДУШ ДУШ - И (DUŠ DUŠ-I), dat voorkomt
in hetzelfde veld, meerduidig is: duš betekent douche, duša - ziel. De i kun je als ‘en’
lezen en ook als aanduiding van het meervoud van duš; maar de i kan ook als genitief
van ‘ziel’ gelezen worden, waardoor beide woorden samen, de douche van de ziel'
aanduiden. Syntactische verbindingen tussen de woorden doen zich dus wel degelijk
voor. De klank ‘sch’ duikt veel op en heeft een klanknabootsende component
voorzover hij het geruis van water imiteert. Bij УНЫЛО - НЫЛО - МЫЛО - ЛО
(UNYLO - NYLO - MYLO - LO) in hetzelfde gedicht gebeurt dat, en dat terwijl
unylo ‘weemoedig’ betekent, nylo ‘gemopper’ en mylo ‘zeep’; lo heeft geen
conventionele betekenis, maar verwijst wel naar het lo in ТЕ - ЛО (TE - LO, lich aam) twee velden verderop. Ook in ‘Constantinopel’ staan van
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die ‘versplinterde’ woorden: ФЕС - КИ (FES - KI, kleine fez), ТУР - КИ (TUR KI, turken) und С - ТАМ - БУЛ (S - TAM - BUL, Russische benaming van Istanboel).
In futuristische teksten worden dus niet alleen regels opengebroken, maar ook
afzonderlijke woorden. In de woordgroep unylo - nylo - mylo komt daar nog bij dat
in het herhaalde Ы (dat op een i lijkt maar met een ingetrokken tong uitgesproken
wordt) klanksymboliek zit. In de roman Petersburg van de Russische symbolist
Andrej Belyj wordt met deze klank iets stomps en glibberigs opgeroepen.
Ook afzonderlijke klanken bezitten klanksymboliek. De korte i (Й) in ‘Constantinopel’
bijvoorbeeld die vanwege het grote letterformaat luid en duidelijk geschreeuwd moet
worden, interpreteerde Sjemsjoerin als het gegil van meeuwen. De vijf keer herhaalde
и (i) in ‘De banja's’, die direct onder het woord ‘water’ staan, kunnen stuk voor stuk
gelezen worden als het visuele én als het akoestische equivalent van waterdruppels.
In Riddervijver wordt dit procedé als volgt samengevat: ‘We zijn aan de woorden
inhoud beginnen toe te kennen op grond van hun fonetische karakteristiek.’
De radicaalste vernieuwing van de Futuristen - en van de avant-gardebewegingen
überhaupt - zijn de klankreeksen die niet tot conventionele woorden leiden. In
Declaratie van het woord op zich wordt verklaard waarom er een taal nodig is die
niet als traditionele betekenisdrager fungeert:
Het staat de kunstenaar vrij om zich niet alleen in de algemene taal (in
begrippen) uit te drukken, maar ook in een persoonlijke taal (...) en in een
taal die geen specifieke betekenis heeft (...). De kunstenaar heeft de wereld
op een nieuwe manier waargenomen en geeft, net als Adam, aan elk ding
een naam.
Deze ‘persoonlijke taal’ werd Zaoem genoemd, afgeleid van za (achter, voorbij, aan
gene zijde) en oem (geest, verstand); Zaoem is te vertalen met transmentaal. In ‘De
Banja's’ duiken verschillende elementen in het Zaoem op, bijvoorbeeld ХЭМ (CHEM)
en УШЯТ (UŠJAT). Het eerste woord klinkt niet eens Russisch, terwijl het tweede
zinspeelt op diverse Russische woorden, bijvoorbeeld: ушат (ušat: kleine houten
trog die je traditioneel in een banja gebruikt), мышат (myšat: muisje) en мушат
(mušat: vliegjes). Iets dergelijks gebeurt in ‘Constantinopel’ met НЕММІЯ
(NEMMIJA): het woord bestaat niet in deze vorm, maar is een afleiding van nemeckij
(Duits), dat in combinatie met de uitgang - ija Duitsland zou kunnen betekenen, maar
anderzijds is de gebruikelijke Russische benaming voor Duitsland Germanija. De
klankreeksen kunnen dus associaties oproepen zonder te verwijzen naar een specifieke
referent. Futuristen hadden er bovendien een handje van om vreemde talen te imiteren.
‘Constantinopel’ bevat bijvoorbeeld (pseudo-)Turkse elementen. Daarbij zijn de
onvertrouwde klanken
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belangrijker dan de vraag of het om echt of correct Turks gaat of enkel om een imitatie
van deze taal: ГЕЛЬБУРДА БЕН СЕВЕРИМ СИЗЭ ЧОК С - ТАМ - БУЛ
(GEL'BURDA BEN SEVERIM SIZE ČOK S-TAM-BUL) en НАРЭ, РАМЗІЭ,
АМЗА, СААДЭТЫ en ЦХАРЕ (NARE, RAMZIE, AMZA, SAADETY en
ZCHARE) klinken inderdaad exotisch.
De Futuristen wedijverden zogezegd met elkaar in het vernieuwen van de taal. Dus
is het ook niet verwonderlijk dat zowel Marinetti als Kamenski - misschien niet
geheel verstoken van ironie - er aanspraak op maakten de eerste poëzie überhaupt te
hebben geschreven. De Italiaan liet zijn futuristische gedicht ‘Zang Tumb Tumb.
Parole in libertà’, dat ongeveer tegelijkertijd met Tango met koeien verscheen en er
qua opmaak ook zeker op lijkt, voorafgaan door de zin ‘[Er bestond] geen poëzie
voor ons’. De Rus beweerde dat het bij zijn gedichten uit gewapend beton ging om
‘het eerste poëzieboek ter wereld.’ Gewapend beton staat in deze context voor al die
talige vernieuwingen die ver uitstegen boven het simpele invoeren van technische
begrippen in de poëzie.
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Ton Naaijkens
Aantekening bij Vasili Kamenski
Russisch vliegenier en futurist Vasili Kamenski (1884-1961) publiceerde zijn Tango
met koeien in 1914. Van het boekje bestaan nog maar een paar exemplaren. Het J.
Paul Getty Museum heeft er een dat online kan worden bekeken.1. Je ziet goed op
wat voor goedkoop behangpapier het gedrukt is. Kamenski schreef in 1918 al wat
memoires, de tijd was er waarschijnlijk naar. In 1904 reisde hij naar Istanboel: ‘De
kapitein van een koopvaardijschip - aan wiens zoon ik les aan het geven was - bood
me een plezierreisje naar Turkije aan, langs de kusten naar Trebizonde en
Constantinopel. Het hart van de Dichter begon te bonzen - ik stopte met de lessen.
Het schip met zijn lading nam zijn verdriet mee naar de kusten van de Bosporus.
Trebizonde begroette de reiziger met een verschrikkelijke storm, wanhopig heen en
weer geslinger, het huilen van sirenes, waarna de baai van Constantinopel hem
kalmeerde met hemelse vrede, de fantastische schoonheid van het verwelkomende
samenvloeien van twee zeeën. Constantinopel met zijn zevenhonderd moskeeën en
zijn grote haven van de Gouden Hoorn, zijn scheepswerven en het wonder van de
Byzantijnse kunst - de Aya Sophia, met zijn bonte mengeling van oosterse volkeren,
de moskee van Süleyman, Pera, het Dolmabahçe-paleis, Kadiköy, Galata, zijn enorme
bazaar met geweven tapijten, zijn koffiehuizen - maakte een magische indruk op de
Dichter. De vergiftigde Dichter duizelde door de straten, dook in de massa mensen
in de bazaar, trok als een nomade van het ene koffiehuis naar het andere om de
mensen te bekijken. Door alle afleiding vergat hij zichzelf. Hij wilde Constantinopel
niet verlaten, maar het was noodzakelijk: het schip ging terug naar Rusland.’2.
Kamenski, een van de mensen die de befaamde futuristische toernee ondernamen,
schreef en verantwoordde, zoals de meeste avantgardisten doen. Zijn tijd van schrijven
was er een van manifesten en hij ontwikkelde een theorie van de klanken, bijvoorbeeld
in 1918: ‘Ю [yu]. / Wat is de Letter. / Vasili Kamenski doceert. / De letter is het
ideaal-concrete symbool van de bezwangering van de wereld (het woord) - de
uiteenspattende bliksemschicht die de donder sommeert (het woord) - het begin van
een bron die opwelt aan de voet van een berg, onbesuisd samenvloeiend met andere
bronnen teneinde een stroom te vormen of een beek (het woord) die binnenstroomt
in

1.
2.

http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/russian_ag/pdfs/gri_2567-605.pdf
Vertaald naar het Engels van Gerald Janecek (The Look of Russian Literature. New Jersey:
Princeton 1984).
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de glorieuze beweging van een rivier (gedachte) richting de oceaan van de
woordschepping. / De Letter is een explosie, het Woord - een zwerm explosies. /
Elke Letter heeft zijn eigen Lot, zijn eigen Lied, zijn leven, zijn kleur, zijn
persoonlijkheid, zijn pad, zijn geur, zijn hart, zijn doel. / Een Letter - dat is een
compleet geïsoleerde planeet van het universum (woorden zijn concepten). / Een
Letter kent zijn eigen tekening, geluid, vlucht, geest, zijn soliditeit, zijn rotatie. / Het
geboren Woord is een goddelijk huwelijk van verschillende paren of trio's van Letters.
/ De klinker is de vrouw. / De medeklinker - de echtgenoot. / Medeklinkers zijn
wortels van Letters, vaders. / Klinkers zijn bewegingen, groei, moederschap. / De
getrokken boog van een jager is een medeklinker, en de losgelaten pijl - een klinker.
/ Elke Letter is een wereld op zich, een symbolische concentratie die ons een exacte
definitie geeft van interne en externe essentie.’3.
De gedichten zijn amper vertaald. Jack Hirschman vertaalde ‘Constantinopel’ in de
befaamde bloemlezing van Rothenberg & Joris Poems for the Millennium (1995);
Gerald Janecek lichtte het uitgebreid toe in The Look of Russian Literature; Valeri
Scherstjanoi deed dat eveneens in Tango mit Kühen4.; Eugene Ostashevsly & Daniel
Mellis gaven een voorproefje op www.tangowithcows.com. ‘De banja's’ is niet
aantoonbaar vertaald; Janecek lichtte het eveneens, als het ware vertalend, nagenoeg
woord voor woord toe. Het zijn gedichten in het Russisch, dat blijkbaar niet overal
geheel correct gebruikt wordt; er wordt ook Turks gebruikt in ‘Constantinopel’, dat
Kamenski op zijn beurt niet beheerste. Vooral in ‘De banja's’ wordt druk met klanken
gespeeld. Ik spreek Russisch noch Turks en heb me de gedichten laten voorlezen om
iets van de klanken te horen. Anniek Kool en vooral Esther Hool wezen me op de
betekenissen van de woorden die ze konden ontcijferen. Niet dat die er in alle gevallen
iets toe doen als je het futuristische manifest Declaratie van het woord op zich serieus
neemt: ‘Het is beter een woord door een ander woord te vervangen dat qua essentie
niet dicht bij het gegeven woord staat, maar qua klank wel. (...) Daarom is het niet
mogelijk van de ene taal in de andere te vertalen, je kunt er hoogstens Latijnse letters
voor gebruiken en een letterlijke vertaling leveren.’5. Ik heb deze vrijbrief ondertekend
en zonder zelf Russisch te kennen een indruk van twee gewapend betonnen gedichten
gegeven. Zo zien ze er ongeveer uit - het is een tekening geworden, een eerste schets
die ruimtes en ervaringen in Istanboel en in een badhuis aangeven en aanduiden. Je
ziet de chaos, je hoort de geluiden, je snuift de geuren op - als het goed is en
enigermate. Uiteindelijk zijn het geen vertalingen, ze wijzen enkel in een zekere
richting.

3.
4.
5.

Id.
Wien: Selene 1998.
Weergave op grond van een Duitse vertaling van Esther Hool.
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Vasili Kamenski
Vertaling: Ton Naaijkens
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Patricia de Groot
Een sterk staaltje
Ik was ingehuurd om een grote stalen kast in elkaar te zetten, meubelen monteren is
mijn vak. Ik arriveerde vroeg, misschien wel iets te vroeg, op het Amsterdamse adres.
Het was een imponerend huis aan een breed water en meteen al vielen mij de hoge
plafonds op. De kamer waarin de kastenwand moest komen te staan was goed
opgeruimd en behoorlijk ruim, dus ik had alle bewegingsvrijheid. Ik ging opgetogen
aan de slag.
De vrouw des huizes, een niet al te slanke vrouw, grijs kort haar en geheel in het
zwart gekleed, bood haar hulp aan, die ik beleefd afsloeg, want aan onervaren handen
heb je niets. Maar op haar aanbod van koffie met geklopte melk ging ik maar wat
graag in. Nee, ik ging er niet bij zitten, ik dronk de koffie staand en wilde de vaart
in de opbouw houden. Als je namelijk te langzaam begint, kom je tegen het eind in
de problemen. Ik had het tempo er goed in, al werd ik nog even afgeleid door een
blonde, slanke en sierlijk bewegende vrouw, die me vol belangstelling aankeek. Ik
vroeg me meteen af wat de relatie tussen die twee was, kon ze maar moeilijk plaatsen.
Elk op hun eigen manier leken ze mij te jong om de moeder van de ander te zijn of
te oud voor dochter. Ja, jammer inderdaad dat ik niet onthouden heb wat ze zeiden.
Of misschien heb ik niet eens verstaan wat ze tegen elkaar zeiden. Niet dat dat veel
was, het waren maar een paar woorden, ik ving iets op als ‘kast’, maar dat kan ook
zijn omdat ik daarmee bezig was. Je hoort nu eenmaal vaak iets wat je al weet, en
zo'n klus kleurt je blik.
Lang tijd om bij die twee vrouwen stil te staan had ik niet, de kast vroeg mijn
aandacht, want de leverancier had wel planken geleverd, maar geen steunen, je ziet
het wel vaker misgaan. Maar goed, daar zou ik wel een oplossing voor bedenken.
De blonde vrouw groette me en verliet het huis, en de dame in het zwart ging
boven in de woonkamer zitten werken. De klus ging voorspoedig en ik kreeg op een
gegeven moment nog een tweede kop koffie. Die smaakte me goed.
Misschien een uur later kwam ze weer naar beneden en ze merkte op dat het
allemaal verrassend snel ging, en omdat ik ongetwijfeld contant betaald wilde worden,
zei ze, zou ze nu naar de pinautomaat zou gaan. Ik weet niet wat zij van te voren in
haar koppie had, maar op zo'n standaardkast ben ik echt niet een hele volle dag bezig,
hoor. Ik ben toevallig wel een vakman. En het is zeker niet de eerste keer dat ik deze
kasten tegenkom, laat staan die stalen steunen mis.
Nou goed, zij zou dus even de deur uit gaan en dan weer terugkomen. Dat duurde
en ik dacht eerst, wie weet hoe ver die pinautomaat is, ten slotte woonde ze, of zij
allebei,
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daar wil ik vanaf wezen, aan de rand van de stad, ik had op weg daar naartoe ook
helemaal geen winkels gezien. En misschien ging ze wel tegelijk even boodschappen
doen. Je weet het niet. En je staat er ook niet bij stil. Dus ik bouwde rustig voort en
een groot deel van de kast stond al. De gebruiksaanwijzing heb ik echt niet meer
nodig, hoor. Ik kan die kasten nu wel uit mijn blote hoofd in elkaar monteren. Ik
weet ook precies wat het foutje aan die kasten is, dus daar houd ik meteen al rekening
mee. Ik denk dat wie die kast voor het eerst in elkaar zet, wel even flink staat te
foeteren, zeker als die steunen er dan ook nog eens niet bij zitten. Maar ik ging dus
goed, al begon het me wel lang te duren voordat ze terugkwam. Maar misschien had
ik haar niet goed begrepen en had ze gezegd dat ze een poosje weg zou blijven. Ik
weet het eigenlijk niet meer.
Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ik vertel het u maar zoals het is, al weet ik niet
of het reden genoeg is voor een proces-verbaal, want die twee vrouwen hebben me
feitelijk niet echt iets aangedaan, om zo te zeggen.
Eerst was ik bang dat die zwarte verongelukt was, ik heb nog haar mobiel gebeld,
en ingesproken, want ze nam niet op. Maar ze heeft ook niet meer teruggebeld, dus
toen heb ik maar de politie gebeld en uw collega zei dat ik dan maar gewoon de deur
achter me dicht moest trekken en naar het bureau moest komen. Dan kon ik aangifte
doen, van vermissing en in gebreke blijven, want ik moet nog wel betaald worden.
Kijk, dat die vrouwen voor en na verdwenen, kan me nog niet eens zo veel schelen.
Maar ik heb natuurlijk wel vijf uur hard gewerkt, die hele kastenwand in elkaar gezet
en speciaal iets voor die ijzeren steunen gemaakt. En je denkt dan toch dat als zij
daar iemand voor inhuren, ze toch ook zullen betalen. En geld hadden ze wel, het
zag er niet armoedig uit. Die kasten zijn trouwens ook de goedkoopste niet. Maar
als ik het moet schatten, dan denk ik dat die zwarte vrouw, of liever gezegd die grijze
dus, na ongeveer twee uur weg is gegaan. Dus ik heb vanaf dat moment nog drie uur
gemonteerd, zonder oponthoud. Ja, ik dacht, ik ga maar door, ze zal toch zo wel
terugkomen. En op welk punt besluit je dan dat er iets raars aan de hand is? Ik heb
daar geen ervaring mee. Dat leren ze je op de opleiding niet. Dus heb ik maar netjes
mijn klus afgemaakt, en daarna nog even gewacht. Afval opgeruimd. Mijn spullen
bij elkaar gepakt. Nog eens goed de vloer geveegd. Een beetje rondgekeken. Je gaat
je toch steeds vrijer voelen in zo'n huis waar niemand is. Ben op een gegeven moment
zelfs nog even boven gaan kijken, om zeker te weten of ze daar niet toch zat,
misschien had ik haar niet binnen horen komen en was ze daar op de bank in slaap
gevallen. Maar terwijl ik heel zacht de trap op liep wist ik ook wel dat zij er niet was
en dat ik eigenlijk alleen maar nieuwsgierig was. Tjonge, wat een uitzicht over dat
water. Ik ben eventjes aan het tafeltje voor het raam gaan zitten, maar het bleef toch
hetzelfde raadselachtige wachten. Bij elk geluidje in het huis dacht ik dat het de deur
was, en soms riep ik dan hallo, terwijl ik me tegelijk betrapt voelde, maar er kwam
geen antwoord. Uiteindelijk heb ik al met al nog uren gewacht, nu eens beneden en
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dan weer boven, alsof ik hoopte op de andere verdieping een aanwijzing te vinden,
een briefje of zo dat ik eerder over het hoofd had gezien. Of misschien hoopte ik dat
ik door mezelf te verplaatsen iets in gang kon stellen. Maar er gebeurde niets, en ik
zat daar maar met verhoogde hartslag. Nou ben ik bepaald geen bangelijk type, maar
het zat me niet lekker, deze situatie, alsof ik gevangen werd gehouden. En toch, toen
ik de deur controleerde, zat die niet op slot. Maar uiteindelijk zijn geen van beide
teruggekomen. En dat is wel jammer, want de kast was erg goed gelukt. Nou, en toen
heb ik u dus gebeld en nou ben ik hier gekomen. Ik vertel u dit hele verhaal maar
even, want wat kan ik anders doen. Even heb ik nog overwogen die kasten weer uit
elkaar te halen, die steunen kan ik goed een volgende keer gebruiken, maar nee, dat
krijg ik als monteur niet over mijn hart. Daar zijn andere jongens voor. Ik ben klaar
voor vandaag.
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Ard Posthuma
Ulrike Draesners Nibelungen
In Polizeiruf Münster, een van de geestigste Tatort-series van de laatste jaren, is een
hoofdrol weggelegd voor de patholoog - anatoom professor Börne, een briljante
chaoot en autist, die lak heeft aan alle conventies en er niet voor terugdeinst zijn
assistente, een ‘kleine vrouw’ zoals dat tegenwoordig politiek correct heet, als
‘Alberich’ aan te spreken. Haar werkelijke voornaam krijgt de kijker nooit te weten.
Klassiek leeft in Duitsland, want Alberich heette de dwerg die in het beroemde 13e
eeuwse versepos de schat van het Nibelungenvolk bewaakte alsmede een
onoverwinnelijk zwaard en een onzichtbaar makende ‘hulmantel’. De held Siegfried
zal ze hem aftroggelen en eraan ten onder gaan Voordat we halverwege het epos
zitten is hij al gedood door de sinistere Hagen. Siegfried is dan ook niet de ware
hoofdpersoon van het verhaal, dat is zijn jonge weduwe Kriemhilt, die jarenlang zal
zinnen op wraak. Volgende Tatort: het hof van haar tweede man, koning Etzel in
Hongarije waar de wraakneming plaats vindt, een actie die uitloopt uit op een
vlammend inferno, een rokende burcht, duizenden doden, een immense berg van
lijken waaronder dat van Kriemhilt zelf en haar onthoofde zoontje. Het epos moet,
gezien het grote aantal bewaard gebleven handschriften, in de middeleeuwen nog
lang onnoemelijk populair zijn geweest. Dat het ook een van de meest komische
scènes van de hele Duitse literatuur bevat (Kriemhilts rivale Brünhilt, die in de
bruidsnacht haar echtgenoot aan een haak hangt), zeg ik er ter geruststelling maar
even bij.

Terug van weggeweest
Zoals bij veel oude literatuur raakte het epos van bijna tienduizend verzen na de
middeleeuwen een tijdje uit zicht, maar het werd in de 19e eeuw opnieuw bekend en
in moderner Duits vertaald. Bij die gelegenheid kreeg het de twijfelachtige status
van ‘Nationalepos’. Het waren ‘professorenvertalingen’, een genre waar de schrijver
Dieter Kühn genadeloos mee afrekende. Hij deed dat rond de jaren tachtig van de
vorige eeuw, toen hij voor een literaire sensatie zorgde met zijn eigen fonkelende
vertalingen van grote middeleeuwse dichters als Gottfried von Strassburg, Wolfram
von Eschenbach en Oswald von Wolkenstein. Opeens waren de verhalen van Parzifal,
Tristan & Isolde weer volop aanwezig, mede doordat Kühn hun werk inbedde in
lijvige romans waarin hij de middeleeuwse wereld op een bevlogen manier
reconstrueerde
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en een persoonlijk gezicht gaf aan de schrijvers van wie meestal nauwelijks meer
dan de naam bewaard is gebleven. Bij het Nibelungenlied is zelfs die niet bekend,
misschien wel een van de voornaamste redenen waarom juist dit werk in het rijtje
van Kühns bestsellers ontbreekt.

Nibelungen revisited
Dat gemis wordt nu ruimschoots goedgemaakt door de dichteres, romanschrijfster
en literatuurtheoretica Ulrike Draesner. Ook zij kwam goed beslagen ten ijs, niet
voor niets sloot zij haar studie Germanistiek af met een dissertatie over het andere
topstuk van de middeleeuwse epiek: Wolfram von Eschenbachs Parzival. Draesners
binnenkort te verwachten en ronduit sensationele recycling van het Nibelungenlied
verschilt diametraal van alle bestaande vertalingen, ook van de historische benadering
van middeleeuwse literatuur à la Kühn.

Valkendroom
In haar versie, die geen verteller kent, laat zij de belangrijkste personages zelf aan
het woord, niet in theatrale monologen maar met de middelen van haar eigen poëzie.
De eerste die we te horen krijgen is Kriemhilt, zuster van drie koningen in Worms.
In haar droom ziet zij een valk die verscheurd wordt door twee arenden,
vooruitwijzend naar het fatale lot van de held die binnenkort aan het hof zijn
opwachting maakt en voor korte tijd haar man zal zijn. Ik vertaal voor de gelegenheid
de vier regels van de oorspronkelijke 13e eeuwse tekst, die qua beeld en vorm
overigens nauw samenhangt met het oudste bekende Duitse minnelied:
Aan dit machtige hof / droomde Kriemhilde
dat ze een valk africhtte: / een sterke, mooie, wilde;
ze zag twee arenden, / die zouden hem verscheuren.
Iets ergers had haar hier / op aarde niet kunnen gebeuren.

In het eerste van de zeven lange prozagedichten waarmee Draesner het epos nieuw
leven inblaast, begint Kriemhilt aldus:
Gevederte fffft donker - stippels
zie de veren siena om vleugel
kornalijn voel hartklop siena
glinster kopergroen voel klauw en klepel
van vleugel bronzen siena wit
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hemelwaarts gespannen onder
een lichaam gevleugeld
- veer op

De laatste regel sluit aan op de beroemde illustraties van Carl Otto Czeschka
(1878-1960), die organisch met het gedicht verweven zijn. Daarin zien we Kriemhilt
op haar bed in een totaal zwarte kamer, waar ze opschrikt uit haar beangstigende
droom.

Steeds vergeet ik...
Ik heb hierboven met enkele regels geprobeerd de plot van het Nibelungenlied weer
te geven. Dat kan ik natuurlijk veel beter aan Ulrike Draesner zelf overlaten, die zegt
steeds weer te vergeten hoe de handeling ook weer in elkaar steekt. In het tweede
gedeelte van haar boek belicht ze daarom een aantal afzonderlijk aspecten alsof we
met een hele reeks verschillende romans te maken krijgen: het Nibelungenlied als
liefdesroman, als Siegfriedroman, als staatsroman, als kindermoordroman, als
brandroman enzovoort. Tien keer het Nibelungenlied in zakformaat, wat vaak
hilarische lectuur oplevert en tevens het eerste grote commentaar is op haar eigen
gedicht. Gedicht en prozacommentaar bieden samen een hoogst originele en
fascinerende visie op een werk dat ons vreemd dreigde te worden doordat het stamt
uit een tijd waarin de roman iets totaal anders was dan wat hij nu is.
Ulrike Draesners tekst verschijnt onder de titel Nibelungen. Heimsuchung de komende
herfst bij Reclam, de uitgeverij die sinds jaar en dag zowat alle belangrijke klassieke
Duitse teksten beschikbaar houdt, waaronder natuurlijk ook het originele
Nibelungenlied. Wat het laatste betreft kan het groeiend aantal Nederlanders dat van
het Duits vervreemd is zich te goed doen aan de in 2011 bij Boom verschenen
vertaling van Jaap van Vredendaal.
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Ulrike Draesner
Nibelungen revisited
Vertaling: Ard Posthuma
Steeds weer vergeet ik
... wat er in het Nibelungenlied gebeurt. De Nibelungen die je verwacht komen er
niet in voor en aan het eind heten figuren ‘Nibelungen’ die even tevoren nog
Bourgonders waren - en zijn allemaal dood. In dat opzicht lijken ze op de vermiste,
oorspronkelijke Nibelungen: Nibelung en Schiltunc, die Sîfrits hulp inriepen bij de
verdeling van hun erfgoed. De ridderheld uit Xanten vroeg als vergoeding vooraf
het zwaard Balmunc, kreeg het - en sloeg er de goedgelovige erfgenamen het hoofd
mee af. Nibelungen, dat zijn dus zij die verdwenen zijn; die men iets heeft afgepakt,
die werden bedrogen. In zoverre past de titel toch weer goed. In de loop van het
verhaal zijn er meer die van hun erfgoed beroofd worden. Vrouwen bij voorkeur. De
legendarische schat verzinkt in de Rijn. En het lied? Een epos van verdwijningen.
Steeds weer vergeet ik hoe de handeling van het Nibelungenlied in elkaar steekt.
Die maakt sprongen, creëert open plekken, maakt zich vrolijk. Over het geheugen
en het ik.
Steeds weer vergeet ik wat erin gebeurt.

Roman van het bedrog
Uit het raam van hun palas zien Brünhilt en haar vrouwen hoe een boot met vier
mannen de IJslandse kust nadert. De koningin herkent Sîfrit. Maar hij komt als
eigenmann van Gunther, als diens vazal. Gunther, koning van de Bourgonders uit
Worms aan de Rijn, slaagt voor de huwelijkstest: hij overwint Brünhilt bij het
verspringen, steen- en speerwerpen. Dat het in werkelijkheid Sîfrit was die hem in
zijn onzichtbaar makende mantel eigenhandig heeft gedragen, dat Sîfrit met de kracht
van twaalf helden de daden volbracht, terwijl Gunther alleen maar de bijbehorende
gebaren maakte, dat zal Brünhilt nooit te weten komen.
Maar haar leven lang vermoeden.
De eerste heimelijke daad wordt op de voet gevolgd door een tweede. Sîfrit verlaat
haastig het eiland in de ijszee, keert per omgaande met honderd Nibelungse helden
terug. Nu moet het succes van de eerdere krachtmeting worden bestendigd. Brünhilt
wordt van haar macht beroofd. Haar toekomstige echtgenoot en de man die hem
bijstond dwingen haar het eilandenrijk waarover ze heerst op te geven. Ze moet
afstand doen van al haar bezittingen, al haar erfgoed. Ze spelen met haar - spelen
vals spel en zetten haar naar hun hand.
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Thuis in Worms, waar ze niet thuis is, hangt ze hem aan een spijker, de man. Hij is
zwakker dan zij. Dat er in IJsland bedrog gepleegd is wordt duidelijk zichtbaar, nu
Gunther daar aan zijn eigen slaapkamermuur hangt te trappelen.
Het zijn me de spijkers wel, daar aan de Rijn.
In de nacht die volgt, wordt de IJslandse krachtmeting herhaald. Sîfrit en Gunther
komen als één man, getweeën. Stiekem sluipt de Niderlander mee de slaapkamer in.
Het huwelijk wordt voltrokken, maar door wie? De verteller vertelt het zo slim dat
zijn toehoorder of lezer het naar eigen goeddunken mag invullen. Sîfrit neemt
Brünhilts ring en gordel mee als hij uit haar slaapkamer terug naar zijn Kriemhilt
sluipt.
Nu heeft hij tijd voor haar. De volgende ochtend wordt Kriemhilt, zojuist met
Sîfrit getrouwd, op haar beurt van haar erfgoed beroofd. Sîfrit schenkt het aan haar
familie. Hij is zelf immers rijk genoeg! Zonder iets moet de Bourgondische
koningsdochter hem naar Xanten volgen. Brünhilt blijft in Worms, bij Gunther en
zijn broers, moeder Ute, oom Hagen. Haar zoontje noemt ze Sîfrit. Zorgt voor zijn
opvoeding. Vreest dat hij net zo'n mannetje wordt als zijn vader. Piekert, maakt ruzie,
zoekt Hagens blik.
Brünhilt doet een ontdekking. Bij vernedering groeit het brein. Vooral het deel
dat herinnering heet. Voortaan is het Hagen, de zwarte zon uit Worms, spin in het
wereldwijde nieuwsweb, die haar zal leiden. Gunthers vrouw gaat naar de kerk,
zwijgt. Tien jaren verstrijken, dan stuurt ze een uitnodiging naar het paar in Xanten.
Aan het hof van Worms heet een kerk ook burcht. Ze noemen het een trutz, een
vesting. Tot het moment waarop Brünhilt haar gordel en ring terugvindt, bidt ze daar.
Kriemhilt brengt de verloren gewaande voorwerpen bij haar langs. Het is wat de
koningin al vreesde, wat ze al hoopte. Het gesprek vindt plaats in Brünhilts vertrek.
Kriemhilt zit weer te borduren omdat ze daar thuis is. Dat Sîfrit haar op de avond na
de ruzie in de kerk bont en blauw heeft geslagen is het verschil met Brünhilt.
De ruzie van de twee vrouwen? Allebei zetten ze een keel op. Voor de mannen is
het alleen maar gesis. Nu sissen ze inderdaad, die vrouwen, reken maar dat het niet
met een sisser zal aflopen. Het gaat om hun beeld van de toekomst - hun zelfbeeld.
Ze hangen het in de wapenkamer, tussen de speren en harnassen. De enige plek die
daarvoor beschikbaar is. Brünhilt glimlacht, ze heft haar arm op.
Als ze 's avonds in het warme bad zit, herhaalt ze het gebaar. Als ze het water
voelt, vergeet ze niet.

Het epos
Vers, strofe, rijm. De vorm van het Nibelungenlied verraadt de orale traditie aan de
hoven. Presentatie in plaats van lectuur, monden en oren. Geen voorlezen, maar
reciteren. Zoals het Engels zegt: to know by heart. Kijken we naar de stof (de
handeling, het knopen van de intrige) ontdekken we de in het epos verborgen roman.
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Het is een roman ‘van buitenaf’: figuren handelen, worden verhandeld. Geen
psychologie. Wat zich in hun binnenste afspeelt wordt alleen indirect getoond. Wij,
vandaag de dag, doen op grond van onze cultuur en leesgewoontes juist nooit iets
anders dan speculeren naar de gevoelswereld. In het middeleeuwse epos daarentegen
valt op dat zoiets ontbreekt. Lange beschrijvingen van kostuums en rekwisieten,
heldenparades, slagordes, schenkingslijsten schijnen bedoeld om die leegte te vullen.
We krijgen handeling te zien, maar vrijwel nooit wordt er een gevoel beschreven of
zelfs een enkele uiting daarvan. Eén keer doet Isolde bij het zien van Tristan een stap
naar achteren, haar hart vervuld van schrik voor de liefde, voor mogelijk bedrog?
Eén keer voelt Parzival zijn borst opzwellen, als hij, de jonge knaap, de vogels in
het bos hoort zingen. Het duurt tweehonderd jaar of meer tot de Duitstalige literatuur
na deze voorbeelden opnieuw een vorm van vertellen vindt waarbij een lichamelijke
reactie op een innerlijke belevenis wijst.
Middeleeuwse verhaalwerelden kennen wel gevoelens, maar demonstreren die
aan de hand van een uitrusting, een harnas, een gewaad en de glans daarvan. Vreemd
voor ons - maar beter te begrijpen als we proberen ons te realiseren hoe rond 1200,
toen deze versverhalen ontstonden, de stand van zaken was betreffende het voor ons
zo centrale ik. Dat woordje ik bestaat wel in de middeleeuwse taal, natuurlijk, als
grammaticaal voornaamwoord. Wat nog niet bestond was het idee op een neutrale,
vredige, onschuldige manier ‘iemand’ te zijn. Als ‘iemand’, man of vrouw, ben je
alleen. Alleen zijn, betekent eenzaamheid, levensgevaar. Een held is wie het waagt
er zonder anderen te paard op uit te trekken. Buiten de kasteelmuren: het woud, de
monsters, het nieuwe.
De reusachtige, nog niet in kaart gebrachte wereld.
Normaliteit daarentegen, veiligheid, huiselijke geborgenheid is alleen gegeven in
een toestand van ‘meerzaamheid’. Daar hebben wij tegenwoordig geen woord meer
voor. Levenservaring behuisd in een collectief lichaam. ‘On(af)gescheiden zijn’.
‘Geschîde’ (‘gescheit’) daarentegen was iemand die juist wel het vermogen had
te kunnen scheiden, het vermogen scheidslijnen te kunnen trekken.
Dat is waar het in het Nibelungenlied allemaal om draait: verschil maken.
Geschillen uitvechten. Ze ontkennen.
Onze indruk dat de figuren daardoor (slechts) exemplarisch blijven, uitsluitend
stereotypes zijn (als zodanig zeer duidelijk worden, maar er ontbreekt iets) is de
keerzijde van deze medaille.
Gevoelsleven: achter botten, schedels, ijzer verborgen.
Verborgen voor de figuren zelf.
Onzichtbaar, ontoegankelijk, niet denkbaar. Ultramodern.
Het woordje ‘sêr’, (hartzeer bijvoorbeeld) betekent in het Middelhoogduits
‘gewond’. Het is afgeleid van ‘versehrt’(gekwetst). Hier ontmoeten de 12e en de 20e
eeuw elkaar: ook op de huidige dag is het innerlijk leven in ombouw.
Postpost-psychologie. In een wereld waarin de innerlijke ervaring vloeibaar gemaakt
en weer in sociale verbanden herschapen wordt.
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Roman van bedrog, andermaal
Een list, een eenvoudige truc: Hagens plan berust op het feit dat Kriemhilt hem, haar
oom, vertrouwt. De rest is doodsimpel: twee steekjes, een kruis. Hagen krijgt
Kriemhilts geheim voor het opscheppen. Zij kent het lijf van haar man, kent het
naakt, kent het ene plekje waar de huid van de draak moet ademen, zacht is, poreuze
mens.
Maar de intrige heeft omvat veel meer. Om Sîfrit te kunnen vermoorden moesten
eerst de Xantenaren naar Worms worden gelokt. De jacht op het everzwijn is puur
voorwendsel, moet worden geënsceneerd. Kriemhilts kruissteekje is maar een
onderdeel van Hagens plan.
Het verhaal van het Nibelungenlied zit vol herhalingen, verdubbelingen,
symmetrieën: de bedrogen Brünhilt correspondeert met de bedrogen Kriemhilt; de
eerste uitnodiging (Kriemhilt rijdt naar Worms) wordt in spiegelbeeld gevolgd door
een tweede (Günther en zijn mannen rijden van Worms naar Kriemhilt). Herhalingen
in het groot, in details. Mogelijk veroorzaakt door het mondelinge vertellen. Veel
wezenlijker: herhalingen dienen ter verklaring van de wereld.
Literatuur herhaalt - in variaties. Ze reikt een sleutel aan, biedt een ingang in onze
eigen werkelijkheid, waarin we patronen herkennen van wat ons verteld wordt. Daarin
schuilt mogelijk een stukje bedrog. Dat is vruchtbaar. Zoals in de fabel waarin een
vader zijn drie zonen 17 kamelen nalaat. De oudste krijgt de helft van de dieren
toebedeeld, de middelste een derde en de jongste een negende. Wat veel dode kamelen
ten gevolge heeft. Maar wat precies opgaat als je een beetje sjoemelt: door er een
kameel bij te zetten - die je later weer weghaalt.
Wat een kruisverbinding van fictie en non-fictieve werkelijkheid! Anders dan de
kleine fabel biedt het Nibelungenlied geen (nuttige) oplossing. Het Lied laat het
‘werkelijke’ verhaal als verhaalde werkelijkheid opnieuw gebeuren, spiegelt het
feitelijke gegeven in dimensies van tijd, ruimte en personages en verhaalt het opnieuw
als reëel gebeuren. Wat we zien: een groots spel, zo menselijk als maar wat. Dankzij
de beweging van de stiknaald tussen werkelijkheid en verhaal en terug wordt elk
personage zo levensecht dat het naar alle kanten zijn schaduw werpt.

Roman van Sîfrit
Eerst heeft het weinig om het lijf, dan lijkt het aldoor hetzelfde: hij komt de poort in
gereden, slaat krijgshaftige taal uit.
Sîfrit als ‘held’ opgetuigd wil veroveren, moet oorlog voeren. Zijn naam alleen al
(Siegfried) zegt genoeg.
Wie hij was?
Zijn moeder vergoot tranen. Moest het met alle geweld Kriemhilt zijn? Dat hij
naar Worms ging om naar haar hand te dingen, is hij al vergeten op het moment dat
hij daar
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op de binnenplaats staat. Pas als Gunther en zijn familie, doorgewinterde
conflictmijders, diplomatiek de lont uit het kruitvat hebben gehaald, schiet hem te
binnen waar hij eigenlijk voor gekomen was. Dan is hij al ingeperkt door de hoofse
muren, die zijn doelstellingen en gedachtes vasthouden. Hagen, de nieuwslezer van
de Wormse clan, maakt Sîfrit tot een onderdeel van Gunthers plannen. Ze steken
dwars de zee over, het ene huwelijksaanzoek leidt tot het andere - en wederom Sîfrit,
die vecht, op hoge toon zijn toekomstige bruid reclameert.
Niet veel later ligt Kriemhilt bij hem in bed, hoewel hij Brünhilt veroverd heeft.
Gek dat hij en de mythische koningin, twee gelijkwaardige ijzervreters, elkaar niet
weten te vinden, alles tekens wijzen er toch op dat ze het ideale paar vormen?
Tekenlezers komen al gauw op een dergelijke gedachte. De halfsemiotici. Evenzeer
het deskundige 13e eeuwse publiek van het epos. Maar het Lied zelf neemt opnieuw
de vrijheid het stramien te doorbreken. Het negeert de semiotische logica van de
vertelde wereld en laat daaruit, geheel tegen onze verwachting als psychologisch
geschoolde romanlezers in, geen innerlijk drama van de personages voortkomen.
Wat er gebeurt draait om een uiterlijk aspect: stand, aanzien, gewicht.
Sîfrit, de held, is leeg. Niet leger welteverstaan dan alle anderen. De focus van de
verteller blijft op de buitenkant gericht - radicaal. De van buitenaf zichtbare, tot op
de wortels afgepelde werkelijkheid vult het personage met innerlijk leven, maakt
hem tot mens. Als we ons dat realiseren (dat proberen te voelen) verliezen we de
bodem onder onze voeten. Snel genoeg, jawel, ligt Kriemhilt in Sîfrits bed. Een
vrouw die hij door het bedrog jegens Brünhilt heeft verkregen. Tevens verkregen:
tien levensjaren zonder strijd, gevuld met ridderspelen en een zoon die Gunther heet,
die opgroeit en eerst op hemzelf, dan op Kriemhilt en dan op zijn oom lijkt.
Hij, Sîfrit, was blind voor de verschijning van de draak. De draak die zijn leven
was. Die aan kwam schuifelen op zijn buik, ‘sêr’ van de lange weg.
Geroepen-ongeroepen verscheen hij op het toneel.
Hij hoorde hem.
Toen verdreef hij hem.
Aan het eind jaagt hij op het wilde zwijn dat hij een ever noemt. Jaagt en vliegt
op... als een blazoen, licht als een valk.

De Roman van Kriemhilt
Kriemhilt wilde een man hebben, hoewel ze gewild had er geen te willen. Hij trekt
naar het hof van haar broers, zij stikt haar borduurwerk; hij blijft, vecht, dient. Broers,
oom, gevolg, ridders, vazallen, getrouwen: van begin af aan is de veelgeprezen
vrouwe omringd door mannen. De grote meerderheid. Ooit zal Uote, haar moeder,
sterven.
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Ze zal haar missen. De mannen trekken aan haar, ook als ze haar met geen vinger
durven aan te raken. Met hun blikken trekken ze aan haar haar, haar sluier, haar
kleed.
Vroeg moeten de meisjes uit de burcht.
Brünhilt wordt binnengehaald, er wordt twee keer getrouwd. Ook nu weer alleen
zonen. Jammer genoeg. De meisjes kiften, zoals gebruikelijk. Of zijn het van meet
af aan de koninginnen? Die gezangboeken droegen, tegen elkaar opzongen en van
elkaar wilden leren? In zekere zin, zei men later, waren de twee Hildes aan elkaar
gewaagd. ‘Mijn recht’ en ‘mijn recht’ boven jou verheven te zijn. Kriemhilt stikte
haar kruissteek, viel in de val, viel diep.
Daarna werd alles jarenlang heel benauwd. Een tweede kind wond zich om haar
lichaam, trok haar in zijn leven. Ze bleef verstoken van enig bericht. Haar moeder,
haar vader - verloren. Ze had alleen nog haar bodes en de daarop gevestigde hoop,
brief na brief. Afstand, verstrijkende tijd. Etzels keuken, Etzels vertrekken, Etzels
land. Ze had het ene kind vervangen door het andere, droomde van Sîfrit of gaf die
naam aan wat haar bewoog.
Zij, het hoofse megedîn: jong, goed opgevoed, in haar rol geschikt. Zij: op het
eind monster, furie, sterke vrouw?
Kriemhilt volgde ook na Sîfrits dood de rollen die de maatschappij voor haar
openliet. Maar ze vergat niet op te ruimen, vergat haar rechten niet. Zag Hagen, zag
Gunther, had leren liegen. Een vrouw met rimpels om ogen, mond, met grijze plukken
in het haar. Minne, triuwe en êre - ze sprak het uit. En brak het. Toen kwamen ze
aangereisd, een overweldigende schare. Zij kende ze nog. Hagen, dunner geworden,
met ronde rug. Lachend vertelden de mannen uit Worms hoe hij de kapelaan het
water in gejaagd had, hoe die als een vette karper de oever had gehaald zonder dat-ie
kon zwemmen. Ze schrok van Hagens koelbloedigheid, zijn doodsverachting, voelde
met tegenzin dat ze hem erom bewonderde. Ook zijn ogen waren kleiner geworden.
Het hoofd van haar kind tuimelde als vanzelf in haar schoot. Het was wat ze had
gedroomd. Alleen erger.
Daar stond ze, met alles en iedereen afgerekend, grenzeloos. Ze vloog, was weg.
Weg de kemenade. Maar diep in haar binnenste vond ze haar weer: de jonge vrouw
die op de matras had gelegen. Daarin zonk ze, in haar droom, terug. De hal stond in
brand en stonk als een oordeel. Knaagdieren vlogen piepend uit alle hoeken en gaten,
bloed stroomde over de vloer. Het ene beekje zwartbruin, het andere rood; ze zag
hoe het voortrolde, zwaar als lava, hief het zwaard.
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Lotte Landman
Astronaut met heimwee naar de maan waar hij nog heen moet
De verleiding is groot om haar daar, aangesneden, bijna ontleed, nog even te laten
liggen. Om er samen naar te kijken, ernaar te raden, naar wat we dan hadden gedacht
of waar we nog op hopen, zo dadelijk. We zitten ons te verheugen op de binnenkant
van de meeuw die al zichtbaar is geworden, maar waar we nog steeds méér van
verwachten. Wat we nu voor ogen hebben: stroperig bloed, een donkere ontbinding,
waartussen we verder niets herkennen. De meeuw balanceert op een onzichtbaar
balkje en wij kijken ernaar, houden onze adem in en blazen gelijktijdig uit.
‘Mes!’ Ik geef hem de scalpel aan en denk aan de etalage in de Duinstraat waar we
eerder deze week een vis, een fazant en zelfs een zwaan hadden gezien. Taxidermie
had het gevelopschrift het genoemd en we voelden een grote opwinding voor dat
woord waarin mensen, boeken en momenten samensmolten tot een onverwoordbaar
verheugen.
De kamer is goed, daar ligt het niet aan. Het is verstandig om de plek aan te passen
aan een verwachting als deze opdat de locatie de teleurstelling opvangt. Ik zie hem
wat naar achteren leunen in zijn stoel. Een goede houding voor dit moment;
aanschouwend, reflecterend, dus ook ik leg mijn rug te leunen in de zware stoel en
verbaas me over de vreemde mengeling van me verheugen en de teleurstelling die
ik tegelijkertijd lijk te ervaren. Met poeder houd ik de huid en het lichaam droog.
Met de stompe kant van de scalpel baant hij zich een weg verder in de meeuw. Tot
hij plots afketst. Mídden in de meeuw, tussen haar hart en haar longen, vinden we
de buitenlucht, gebakken vis, vrolijk licht en een zoute smaak; gewoon die dag aan
zee, eergisteren, waarop we de aangespoelde meeuw vonden in de branding. Verbaasd
tilt hij de dag uit de meeuw en legt haar op wat houtwol te drogen. We staren naar
het blinkende ding; de glimmende dag. De tijd maakt een lus en naait de stille meeuw
dicht.
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Jeske van der Velden
Noch grit noch sterrenstof
Over de gedichten van Eleonore Schönmaier
Eleonore Schönmaier bracht haar jeugd door in het hoge noorden van Canada. Haar
eerste poëziebundel, Treading Fast Rivers, verscheen in 1999 en werd genomineerd
voor de Gerald Lampert Memorial Award. Deze bundel vormt niet alleen de neerslag
van haar vele reizen maar is ook een liefdesbrief aan het landschap van haar jeugd.
Haar meest recente bundel, Wavelengths of Your Song, verscheen in 2013. Naast
vertalingen in het Nederlands en Duits werden haar gedichten door onder andere
Canadese en Nederlandse componisten op muziek gezet.
Hoewel ze de kustgebieden van Nova Scotia enige jaren geleden verruilde voor
Nederland, is de invloed van het ruige Canadese noorden in de poëzie van Schönmaier
altijd aanwezig. In tegenstelling tot de gecultiveerde landschappen die de Europese
verbeelding domineren is er op het eerste gezicht weinig lieflijks aan de donkere
naaldwouden, heldere koude nachten en steile kusten in Schönmaiers gedichten. Dit
is een natuur die in haar grootsheid koud en onverschillig kan lijken en waarin de
mens slechts een bijrol speelt. Maar ze is niet per definitie onherbergzaam.
Schönmaiers landschappen verbeelden een relatie tussen mens en natuur die niet
gebaseerd is op utilisme en een drang naar beheersing, maar op een wederzijds belang.
De uitgestrekte oceanen en wildernis en de dieren die er leven informeren ons begrip
van onszelf en elkaar. In ‘Golflengtes van je lied’ bijvoorbeeld weerspiegelt het
gedrag van dolfijnen een menselijk verlangen naar contact. Natuurlijke fenomenen
herbergen menselijke patronen, althans voor wie zich hiervoor openstelt. Om deze
reden kan de poëtica van Schönmaier omschreven worden als een ecologie, als een
vorm van verzet tegen de soms onherstelbare schade die de natuur uit naam van
menselijke belangen wordt aangedaan. We hebben de natuur nodig, lijken deze
gedichten te willen zeggen, al is het maar om onze eigen relatie tot een groter geheel
te doorgronden.
Ook Schönmaiers reizen en ontmoetingen met andere landschappen spelen een rol
in deze gedichten. Ze vormen niet alleen een bron van inzichten en ideeën, maar
leiden ook tot reflecties op het fenomeen reislust zelf. Hoewel ze zelf pendelt tussen
Europa en Noord-Amerika, vraagt Schönmaier zich af waar deze drang vandaan
komt, dit
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idee dat reizen de manier bij uitstek is om onszelf en anderen beter te leren begrijpen.
Haar bespiegelingen in ‘Aardbol’ zijn niet helemaal vrij van scepticisme. Immers,
zo vraagt ze zich af, ‘wat is de aarde meer dan een bol/zo groot als een grapefruit’
en ‘moeten we dan altijd maar/verder en verder reizen/terwijl de meridianen zich
zo scherp/aftekenen in een uitgestrekte hand?’
Waar we werkelijk belang bij hebben, concludeert Schönmaier, is een open houding
en een bereidheid om van elkaar te leren. Intieme kennis is het product van een
innerlijke reis en van de interactie met onze - natuurlijke - omgeving. Niet zelden
zijn juist de mensen die je dagelijks tegenkomt degenen ‘met wie je het beste/ je
axonen laat vergroeien/tot de verste verstrengelingen.’
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Eleonore Schönmaier
Een glijvucht
Vertaling: Jeske van der Velden
Aardbol
Wat is de aarde meer dan een bol
zo groot als een grapefruit
in je hand, en naar de verste uithoek
van de aarde gaan is reizen over
de lijnen in je handpalm:
aderen die kronkelen
als levenspaden. Dromen
zijn waar we in geloven wanneer we de zeilen
hijsen, de spinnenwebben
nog vers in de tuigage. De ene mens
droomt van een tropisch eiland
en de ander van een landelijk
tuintje met tomaten.
Moeten we dan altijd maar
verder en verder reizen
terwijl de meridianen zich zo scherp
aftekenen in een uitgestrekte hand?
We weten dat we niet ontsnappen
uit het stelsel van haarvaten
en dat de spier genaamd
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ons hart ons ooit in de steek
zal laten ergens onder Melkweg
en spiralen. Dus verscheur zaterdag
-avond je visa, je tickets, en besluit
dat je droom is waar je nu staat,
en dat de mensen die je begroeten
wanneer de deuren opengaan
degenen zijn met wie je het beste
je axonen laat vergroeien
tot de verste verstrengelingen.
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Soms
is alles wat je doen hoeft
binnenkomen. Elisabeth
had geen sloten
op haar deuren.
Waar ben je bang
voor: de zeven
honden die kwijlen
en naar je staren
als je eenmaal binnen
bent of het oude
mens, je toekomstige
zelf, dat daar zit,
alleen met vervlogen
ideeën op de bank?
Elisabeth met haar droom van oceanische
vrede was de enige vrouwelijke
oprichter van de Club
van Rome: dit is wat je vindt
wanneer je de poorten van Roma passeert:
een splinter van Shelley's kaakbot
in een urn
van alabaster, geborgen uit de brandstapel
op het strand. Elisabeths studenten
bestudeerden naast zeewetten ook
het lichaam, gepreserveerd in een pot
in het anatomisch museum: de baarmoeder
als een weekdier zwemmend
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in vloeistof. Er blijft nog zoveel
te weten over: waar werpen de blauwe vinvissen
hun kalveren? Elisabeth in haar Atlantische
woonkamer handelde onbevreesd. Als je per ongeluk
binnenwaaide bood ze je een glas
gin aan. Elisabeth kende de risico's van debat
achter gesloten deuren. Ze ontvluchtte
Duitsland, en toen ze veilig was schreef haar vader
in zijn dagboek: eindelijk weer arm
in arm met Medi
gewandeld. Ook haar grootvader
de wiskundige ontkwam, maar ging
een korte
toekomst tegemoet. Nu komen
wiskundigen tot bewijzen via blog
als tijdschrift met meerdere
auteurs. Wetten
hebben we nodig wanneer we geheimzinnig doen
in labo's
met sleutels in onze handen,
op zoek naar de beste
antwoorden. Misschien
dat de oude vrouw
die bij dageraad
het avondeten opvist in haar houten
bootje weet
waar de blauwe vinvissen werpen.

Elisabeth Mann Borgese (1918-2002) was de jongste dochter van Thomas Mann.
‘Medi’ was haar koosnaampje als kind.
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Golflengtes van je lied
's Nachts zwemmen we
mee met het hek:
afgeleid
belanden we in het net
in de vorm van een hart
en in het hart loodst de haak
ons naar binnen:
we kijken verder dan palen
en raster.
Ons spraakharingnet:
was ik
als jij: was jij
als ik:
we blijven
vreemden:
net als dolfijnen
verlangen we
zowel naar binnen
als naar buiten
te kunnen zwemmen
zelfs wanneer
het wijde blauw
steeds nauwer
wordt.

Dit gedicht vormt een parallel met Paul Celan's Sprachgitter
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Reis
Middernacht is een rieten mand
over de aarde, de nachtlichtjes
van huizen laaien op tussen de losse halmen.
Een luchtreiziger, kalm.
Het kopje in haar hand herinnert noch aan grit
noch zout noch sterrenstof. Ze ziet
een glijvlucht voor zich in een plots opkomend
rustgevend donker: wildernis zwevend
als een theeblaadje.
De sterren druppelen stof, vinden door echopeiling
de geliefden onder zich op Muise Eiland:
hoogtevrees doordringt hun dromen.
Bij zonsondergang proefden ze oorlellen en zand.
Slechts een rode deken scheidt ze van de aarde.
In hun slaap bezinkt de zachte roep van zaaguilen
terwijl een verre vliegreis van de kaart verdwijnt.
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Vuurvliegjes
We lopen
voorzichtig, want de kleinste lichtjes laten
ons het moeilijkst los de vuurvliegjes
neergedrukt door vlagen
wind langs de kale kustlijn.
Als we genegenheid in een schelp
zouden vangen
zou het niet langer
glimmen
maar bovenop de hoge klippen
zouden we liefdesbrieven
kunnen lezen in de gloed als woorden konden tippen
aan het spoor van ontelbare sterren,
de verstrooide
lichtjes van kevers in harde vleugelschellen.
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Jan Nieuwenhuis
Van de smid en de muzikant
Het aanbeeld is van huize uit blind en stom. Alleen wanneer het met
gloeiende ijzers wordt bestookt schieten zijn ogen gensters en zingt het
een opgewekt lied. Dat heeft het aanbeeld gemeen met de vink, welke, na
ook met gloeiende priemen te zijn bewerkt, dàn het mooist zingt.
Gaston Burssens - Fabula Rasa

Van koude ogen en warme oren.
Er zit klank in metaal. Dat is geen nieuws. Maar hoe het te ontginnen? Zoals
Hephaistos accenten hamert in een goddelijk ritme per gesmede kunst? Als kerkklok
om de goegemeente de tijd te kennen? Schellend koper in een groot bezet orkest?
Wapengekletter? Of toch liever het machine-denken van de Italiaanse Futuristen die
oneindig meer genoegen haalden uit het lawaai van piepende trams en knallende
auto's dan uit een heroïsche of pastorale symfonie?
Er zit klank in metaal. Toch, het zijn koude blikken die we wisselen, het metaal en
ik. Ik weet wel dat je klinken kan maar de rillingen lopen over mijn rug als ik mijn
vinger op je huid leg. Je bent koud en vlak. Je glanst onaantrekkelijk. Je oogt star,
weinig aanlokkelijk, onbuigzaam: kil. Je sluit buiten.
Wil ik naar binnen, dan moet ik je verhitten. Je opvoeren om de potentie die in je
schuilt op te wekken. Ik moet je bevatten, beheersen, begrijpen. Ik moet je niet strelen
maar strijken. Dan tril je van binnenuit. Vanuit die ontoegankelijke diepte. Ik wil je
verklanken, je smeden, bespelen, eruit halen wat in je zit. Ik zal je slaan als het moet.
Ik moet je bewerken, moduleren, mengen. Ik moet je omvormen, vernietigen, je
uit je vorm trekken. Ik zal je laten vibreren en resoneren. Ik ga slopen wat je bent.
Daar klink je mooier van.

Van het metaal
Death metal, black metal, heavy metal, doom metal, drone metal, rap metal, folk
metal, industrial metal, grindcore, nu-metal, new wave of British heavy metal, power
metal, glam metal, speed metal, thrash metal: voor mij is metaal metal. Die connotatie
krijg ik er niet uit als ik aan metaal in muziek denk. Hoewel alweer even geleden,
ligt daar goeddeels mijn intrede in de muziek. Het is lawaai maar wel met een
magnetische
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aantrekkingskracht. Het zuigt zich naar je toe en stelt je bloot aan niets anders dan
een groot brok sonische intensiteit.
Volgens onbetrouwbare bronnen komt de term bij William Burroughs vandaan:
in The Soft Machine figureert ‘Uranian Willy the Heavy Metal Kid’ en in Nova
Express de ‘Heavy Metal People of Uranus’ en ‘metal music.’ Afijn, toen ik naar
niets anders dan metal luisterde wist ik niks van Burroughs en nu eigenlijk nog steeds
niet. Behalve dat het vermoedelijk over drugs gaat. In veel muziek niet onbelangrijk
maar voor de strekking van deze tekst niet van belang. Tot zover dus Burroughs.
Metal fascineert mij nog steeds maar op bekkens, hi-hats en met metaal omwonden
gitaarsnaren en met metaal geslagen geluidsnoeren lijkt er weinig metaligs aan. Het
is in ieder geval niet het fysieke materiaal in de vorm van een instrument die muziek
metalig maakt. Het is eerder een connotatie met de materie die, net als het genre,
hard en rauw is. Metaal heeft ogenschijnlijk iets doods en de teksten - voor zover
verstaanbaar - in een metal-lied belijden niet veel anders (vergeef me de generalisatie).
Iets destructiefs manifesteert zich in de muziek: gitaren als sonische wapens die
klinken alsof ze dwars door speakers knallen; blastbeats als machinegeweren. De
analogie ligt voor het oprapen: metal is wapengekletter. De muziek treft midden in
het oor: ongepolijst, snel, lelijk en gruizig. Toch, niet per se onplezierig. Dit is muziek
die gaat om intensiteit, niet om een mooie klank, thematische ontwikkeling, of
perfectionistische virtuositeit.
Metal is slechts een enkele manifestatie van metaal in muziek. En - ik geef het
niet graag toe - eentje met weinig ontwikkeling, want geaard in vaste vormen. Esoteric
Warfare, van de Noorse black metal band Mayhem anno 2014, klinkt niet heel veel
anders dan hun eersteling De Mysteriis Dom Sathanas van twintig jaar geleden. Er
is in ieder geval geen significant verschil in esthetiek. Hoogstens wat vooruitgang
in productie-techniek. Ondanks de vele vertakkingen van het genre is het vele malen
eenzijdiger dan de veelzijdigheid van de materie. Het is metaal in oervorm: onbewerkt,
rauw en hard.

Van de smid
De eerste klank onttrokken aan metaal werd vermoedelijk gesmeed door de smid.
Metaal, ritmisch verhit, klinkend tussen hamer en aambeeld. Het is een
veelvoorkomende figuur in de mythologie: bij de Grieken heet hij Hephaistos en
heeft net als zijn Romeinse tegenhanger Vulcanus een werkplaats in een vulkaan; in
de Germaanse mythologie is het de halfgod Wieland de Smid; en in Genesis
Tubal-Kaïn. Hoe hun werk klonk is fictie maar ook het geluid van een werkelijke
smidse maakt al lang geen onderdeel meer uit van ons dagelijkse soundscape.
Giuseppe Verdi doet er een gooi naar in het Coro di Zingari, de eerste scène uit
de tweede akte van Il Trovatore (1853), waarin zigeuners op hun aambeeld slaan.
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Hij instrumenteert dit met een vol orkest en prominent daarboven een triangel. Het
is een subtiele, doch minimale muzikale representatie van een smidse. De IJzergieterij
(1926) van Aleksandr Mosolov, uit het onvoltooide ballet Staal, spreekt al meer tot
de verbeelding. Kort, heftig en hard voert het je als luisteraar een paar minuten mee
in kolkende massa's metaal. Mosolov gebruikt een orkest aangevuld met een ijzeren
plaat, maar het is toch vooral de titel die de suggestie van een ijzerwerkplaats wekt.
Dan Richard Wagners Das Rheingold (1854). Het slot van de tweede akte om
precies te zijn. In een gepuncteerd ritme in 9/8-maat bezingt een koor van achttien
aambeelden de afdaling van Wotan en Loge in het dwergenrijk Nibelheim. Dat lijkt
al iets meer op een smidse. Toch, het blijft een muzikale smidse. De aambeelden zijn
netjes gestemd en klinken gepolijst. Het voelt gekunsteld. Het blijft representatie:
leidmotieven om een narratief te ondersteunen.
Wat deze drie voorbeelden gemeen hebben is een obstinaat ritme, veel forte en
muzikale uitbeelding. Het gaat om de thematiek van de smidse, door de componist
in de muziek gelegd. Alsof de compositie dienstbaar is aan het onderwerp in plaats
van andersom. Het is metaal gegoten in vaste vorm. Ik hoor muziek, geen metaal.
Dat is anders bij Einstürzende Neubauten. De rauwe klank van ongestemd metaal
figureert veelvuldig in het werk van de band. Vooral op hun eerste plaat Kollaps, uit
1981, is het expliciet aanwezig. Ze tasten vrij letterlijk de mogelijkheden van het
materiaal af om tot nieuwe klanken te komen. Naast de gebruikelijke gitaren:
schrootmetaal, hamers, drilboren, springveren, een hakbijl, metalen platen, loden
pijpen, toeters, tangen, vijlen, Blixa Bargelds stem zelfs die metalig klinkt en ander
gereedschap. Daarnaast te weinig geld om een geluidstechnicus in de opnamestudio
te betalen, waardoor ze in de geboekte week zelf moesten uitvogelen hoe zo'n studio
werkt. In het geval van Neubauten een gunstig ongeluk. Zo konden ze de
gewelddadige intensiteit van hun optredens en de rauwe klank van de bij elkaar
geschraapte instrumenten vangen op plaat.
Zeker het vroege werk van de band is een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.
Bij Kollaps was de opzet dusdanig extreem, dat de plaat onbeluisterbaar moest
worden. Kollaps klinkt dan ook kapot. Of beter, alsof er iets kapot moet. Alsof je in
het luisteren onderdeel wordt van de aftakeling, de sloop en je jezelf uiteindelijk
terugvindt midden in een proces van destructie.
Het is lawaai maar geen lawaai omwille van het lawaai. De sloop gaat niet om het
slopen. De underground scene van West-Berlijn in de vroege jaren tachtig wordt
vaak omschreven als fatalistisch. Maar er broeit iets anders in de muziek van
Neubauten. Er schuilt een tomeloze energie in de muziek die beter als vitalisme
omschreven kan worden. Dat uit zich in een verlangen om onbekende wegen te
betreden die slechts gevonden kunnen worden in de chaos die zo kenmerkend is voor
de vroege Neubauten: ‘Sehnsucht kommt aus dem Chaos. Sehnsucht ist die einzige
Energie.’
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Er schuilt productiviteit in de destructieve chaos van de band. Zo verwijst Blixa in
een interview uit 1986 naar Walter Benjamins Der destruktive Charakter: ‘het is een
middel om ruimte vrij te maken.’ Precies met dat karakter komt het materiaal tot
leven en ruimt baan voor nieuwe wegen. Het is muziek om al het voorgaande te
vergeten, om nieuwe mogelijkheden te scheppen en ideeën te ontlenen aan gevonden
voorwerpen. In dit verlangen om iets nieuws te smeden ontmoeten de smid en de
muzikant elkaar. De smid werkt met onbewerkt metaal. Einstürzende Neubauten met
afgedankte voorwerpen en vastgeroeste muzikale vormen. Het is een destructieve
schepping, of een scheppende destructie zo u wilt.

Van de machine
Laatst in het Stedelijk hoorde ik geluid. Dat gebeurt niet vaak. Hoewel: galmende
voetjes, gefluister en krakende stemmen uit portofoons en soms wat flarden woorden
die mensen van bordjes in de mond nemen. Maar bewust geplaatst geluid? Geluid
als kunst? Dat gebeurt niet vaak. Meestal komt het uit koptelefoons of moet je een
apart donker kamertje in voor een audiovisuele vertoning. Als het maar niet gehoord
wordt terwijl je iets in witverlichte stilte staat te bekijken. Geluid is subversief en in
een regulier kijkmuseum welbeschouwd pervers.
Laatst dus, in het Stedelijk, hoorde ik wel geluid. Tijdens de ZERO-tentoonstelling.
Het was een orkestje van zeven werkjes van Jean Tinguely, Mes étoiles - Concert
pour sept peintures uit 1958. Het zijn nutteloze maar prachtig bewegende machientjes
die ratelen en felle korte percussieve tikken uitdelen aan zichzelf. Net als Einstürzende
Neubauten gebruikte Tinguely schrootmetaal. Op menige foto struint hij door
stortplaatsen, op zoek naar een nieuwe leven voor oude rommel.
Vanwege de ouderdom van de machientjes werd de speelruimte ingeperkt en lag
de nadruk tijdens de tentoonstelling meer op beeld dan geluid (om de zestien minuten
klonken ze, als mijn geheugen mij bijstaat). Daardoor oogden ze gezevenen als
treurige levenloze machines. Ik was dan ook in een kijkmuseum.
Ondanks de auditieve component in het woord tentoonstellen, is dat vaker het
geval in musea. De visuele betekenis van tonen geldt in de museumwereld als
imperatief. Niet de muzikale toon die verscholen ligt in het woord. De conservering
en musealisering van Tinguely's machines betekent in dit geval monddood maken.
Klank is niet geoorloofd, ook niet als het een inherent onderdeel is van het werk.
Een werk dat eerder proces is dan werk, want zonder de klank is het niet wat het
behoort te zijn. De levendigheid van Tinguely's machines verdwijnt volledig.
Als zusterwerk van Mes étoiles schreef Tinguely het manifestje Für Statik. Daarvan
kieperde hij 1500 kopieën boven Düsseldorf uit een vliegtuig. Het is een roep om
beweging:
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‘Es bewegt sich alles, Stillstand gibt es nicht.... Hört auf, der Veränderlichkeit zu
widerstehen.... SEID STATISCH - MIT DER BEWEGUNG. Für Statik, im Jetzt
stattfindenden JETZT. Widersteht den Schwächeanfällen, Bewegtes anzuhalten,
Augenblicke zu versteinern und Lebendiges zu töten.’
Een roep die niet gehoord wordt. Ironisch genoeg ging de hele tweede editie van het
ZERO-tijdschrift over beweging en lag deze vlak naast het verstilde concert. De
opengeslagen pagina was enkel gevuld met het woordje ‘vibration’. De tekst zag er
ongeveer zo uit:
Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration

Vibration
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Vibration
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Maar dan vierhonderdzevenenzeventigmaal trillend over het papiervlak. Als een
dik blok metaal dat van binnenuit, onhoorbaar, constant in beweging is. Dat is wat
metaal doet. Altijd. En dat hoor je als je erop slaat of het strijkt.

Van het slaan
Er ligt dus een geraffineerde rijkdom verscholen in al dat metaal. Een resonerende
wereld, bevolkt door rondzingende tegen elkaar botsende boventonen. In Métaux,
het tweede deel uit Pléïades van de Griekse componist en architect Iannis Xenakis,
is dat te horen. Het roestige schrootmetaal laat hij links liggen. Hier is een edelsmid
aan het werk.
Voor dit stuk ontwierp hij de sixxen, een instrument genoemd naar het aantal
musici (six) en de eerste drie letters van zijn eigen achternaam. Een soort grote
xylofoon gestemd in negentien oneven verdeelde tonen.
Hoewel de sixxens met hamers worden bespeeld - ook hier vallen klappen - broeit
er in dit stuk een andere resonantie van metaal dan de rauwe aanslag van Einstürzende
Neubauten of de repeterende tikken van Jean Tinguely's machines. Namelijk de
vibratie in het binnenste van het instrument. Xenakis gaat enerzijds te werk als
architect van de gestolde vorm. Anderzijds als componist van de vloeiende beweging.
Hier schept hij de mogelijkheid voor boventonen om vrijelijk met elkaar te resoneren.
Een universum van rondzingende tonen, tegen elkaar botsend, interfererend, al
klinkend nieuwe tonen scheppend. Boven de afzonderlijke ritmes van de zes
slagwerkers zweeft een klankveld vol variatie. Er stijgt een warmte uit boven de kille
klappen. Het metaal oogt
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koud maar toont warm. Waar metaal zich eerder onbarmhartig leek te verzetten blijkt
het nu te omarmen. Vloeibaar, om in te verzinken.

Van de metallurg
Metaal is zacht en warm. Het is buigzaam en bewerkbaar. In vloeibare vorm
mengbaar. De kille aanslag is verdwenen, hetzelfde materiaal klinkt mij nu warm in
de oren. Het rekt uit, verbindt, gloeit, groeit en is constant in beweging. Het metaal
manifesteert zich nu anders, het is plooibaar maar wel binnen bepaalde grenzen.
Metal Machine Music bijvoorbeeld, van Lou Reed. Dat zijn vier rotsvaste
klankblokken. Een hoop lawaai, om zichzelf heen draaiend. Het is lawaai, jawel,
maar op een perverse manier heeft het iets zalvends. Of in de woorden van de Rock
‘n’ Roll Animal zelf: ‘My goal at the time was to have a sound in which to surround
and intoxicate yourself. I made it out of love for guitar-driven feedback and the squall
of the metal machine.’ Je went er aan, de hardheid wordt langzaam soepeler. De
blokken geluid geven mee, beginnen scheurtjes te vertonen, er ontstaan verschuivingen
in de materie, het oppervlak vertoont diepte, een oppervlak dat niets anders dan
klanklagen verborgen houdt. De muziek zet uit en groeit. In vinylplaatvorm zelfs tot
in de eeuwigheid door de oneindige uitloopgroef. De luisteraar is gedoemd rond te
blijven zweven in de klank, totdat de groef dan eindelijk is weggesleten.
Tijdens het schrijven van en vastlopen (zoveel legeringen!) in deze tekst stuitte ik
op An Index of Metals van de Italiaanse componist Fausto Romitelli (1963-2004).
De partituur is gelardeerd met metalen instrumenten: trombones, elektrische gitaren,
een piano, vioolsnaren, harmonica's, elektronica; de tekst, het gedicht Metalsushi
van Kenka Lèkovich, doorspekt met metalig taalgebruik: ‘shining, growing, melting,
drowning, into an iron, bluegrey wave,’ ‘a metal-miso hell,’ ‘leaves of red copper
rust industrial noisy dust,’ ‘she will drown and sink in a spoon,’ ‘corroded by noise,’
en Jim Morrisons ‘steel thrust sucking space.’
Interessant, maar ook hier is dat niet waar het metaal in de muziek zit. Mozart
bijvoorbeeld, had zo een aria op Da Ponte's eigen metaallibretto kunnen schrijven.
Inhoudelijk gaat de tekst dan over het materiaal maar het levert een weinig metalige
muziek op. Wel zit er metaal in Romitelli's omgang met zijn materiaal.
De Italiaanse musicoloog Alessandro Arbo omschrijft die, in een essay in het
cd-boekje van de opname door het Ictus Ensemble, als de teksten die worden gezongen
door een stem ‘bijna volledig versmolten in het proces.’ Hij bedient zich verder van
metaforen als een ‘geoxydeerde [sic] akkoordklank,’ ‘een sublieme atmosfeer,
geïrrigeerd door vonken van een loden droefheid,’ klanken die ‘versmelten met elkaar
in de beweging van de druppels kwik,’ een publiek dat ‘wordt opgezogen en
meegesleurd
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in een magma van een primitieve energie,’ en ‘“metal-miso”, een paradoxale
substantie van metaal en organische brij.’ Het is veelzeggend taalgebruik. Metaal
omschreven in vloeibare lijnen, beweging en met een vurige warmte.
Arbo reikt in zijn tekst de hedendaagse componist twee mogelijkheden aan om te
componeren. De eerste: ‘klank als eenheden, schema's, combinatiemogelijkheden,
in staat structuur te scheppen en zo nieuwe betekenis te genereren.’ De tweede: ‘de
“korrel” van de klank isoleren en zo de sleutel van zijn mogelijke toekomst in de
hand hebben.’ Romitelli kiest in An Index of Metals voor de tweede optie: je
ingrediënten begrijpen, ze kunnen combineren, ze in andere vormen presenteren, de
essentie snappen en alle mogelijke recepten ermee uitproberen.
Het is juist daar, in de variaties van hetzelfde materiaal, dat Romitelli metalig
klinkt. Niet het materiaal in vaste vorm, maar vloeibaar, een kolkende massa metaal
die constant op zoek is naar een vorm: een nieuwe legering, een nieuw allooi, nieuwe
alliage. De klank draait constant om zichzelf heen. Zichzelf ontwijkend. Op zoek
naar zichzelf, naar de variatie in zichzelf. Of ten slotte weer in Arbo's woorden ‘dat
de vorm de neiging heeft zichzelf ten gronde te richten, verzwaard als ze is door het
gewicht van het materiaal.’
Romitelli is de componist als metallurg, roerend door een metalige notensoep.
Elke hap komt uit dezelfde pan maar met een eigen smaak, raakt aan andere
smaakpappillen, maar blijft herkenbaar als dat ene recept.

Van de luisteraar
Er zit metaal in muziek. Minstens als twee - meestal meer - manifestaties: gestold,
gesmolten en ook gemengd in een continue variatie. Een kille, harde en onvriendelijke
klank. Een klap op of schraap over het oppervlak van het materiaal als instrument.
Neubauten en Tinguely, smedend tot het metaal heet wordt en met Xenakis begint
te zingen. Tegelijkertijd een warme, zachte klank waarin je je kan onderdompelen.
Een trilling vanuit het binnenste van het metaal dat je als luisteraar omringt. Romitelli
en Reed vloeibaar legerend, zoekend naar de juiste verhouding. Klank om in te
verzinken, te verdrinken, om in te verdwijnen. Er zit muziek in metaal.
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Idwer de la Parra
Twee gedichten
Advent
Dit huis loopt mank, het licht
verstapt zich 's ochtends.
De bal rolt weg en wasco kleurt
een driehoek hemel. Zwaluw
van de lucifers, een roos
hangt krom bij abattoire tegels.
Advent, en ja, bezinning kwam
per ezel - gebalk stijgt op van
het toilet en plots verdwijnt
de zwaluw in een stal van lego.
Is dat de boerenzwaluw, pa?
Centrisch draait de bromtol,
Vogels van Europa verliest
zijn kaft in dit heelal. Tikkende
klok. Trager drupt de kraan.
Nesten zweven en brengen
zonder het te weten de eieren
in een baan.
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Havenwater
Het is de chaos van het havenwater,
de onderstromen, het blinde kopstoten
van golven tegen boeg en kade - het is
het troebele havenwater dat licht na vele
jaren reizen niet onthaalt, maar doorstuurt
naar de kade, de rede, keien, straat - het is
het licht zelf dat de roversblik van meeuwen
snel verlaat en terugvalt op de stenen, stuit
op de geslotenheid van druppels, toch binnen
wordt gelaten, gebroken, verwezen naar de
gevels met hun platte daken waar oktober
in een roze hemd naar de haven staart gelijk op zee het net zich sluit, zo spelen
licht en water in de stenen fuik, ferm,
onwetend. Havenwater, buitelingen,
elk fragment smolt ergens af,
de wolk heeft door een kieuw
gestroomd en wat uit
bomen wasemt is
mijn bloed
geweest.
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Hélène Gelèns
Pechblende
bohemen begin 16e eeuw, een stil diep uitgesleten dal in het ertsgebergte de beer
leeft er, de wolf, een enkele woudboer, we hebben er niets te zoeken zeker niet in een
herfststorm
razend was de wind, het knarste het zwiepte het boog
machteloos het woud, het kermde het kiepte het brak
bladstil is het nu, het glinstert - wat glinstert? de zon breekt door
overal druisen de stroompjes holderdebolder de berg af
her en der ligt een gevloerde boom, daar glinstert het
tussen de boomwortels: zilver! het ligt er voor het oprapen
geen woudbewoner die haast maakt, het zilver wacht wel
stroompjes zullen opdrogen modder zal inklinken, geen haast

bohemen tweede kwartaal 16e eeuw, een diep uitgesleten dal in het ertsgebergte
hebben we er niets te zoeken?
elders begint het rond te zingen: zilver! zilver!
zilver in een afgelegen dal in het ertsgebergte
we hebben er iets te zoeken! het begint rond te schreeuwen
we halen de berg leeg! mijnbouw! we worden rijk!
bouw huizen! we stichten een dorp, een vrij dorp!
we noemen het sankt joachimsthal
een rijk dorp, alle dagen glinstert het zilver
maar hoe maakt het zilver ons rijk?
munten! we munten het zilver als joachimsthaler
we noemen hem taler, daler, daalder, dollar
we zetten sankt joachimsthal op de kaart
niet alle dagen glinstert het zilver, soms hebben we pech
stuiten we op zwartgrijs gesteente met vaalbruine strepen
waardeloos spul, iemand noemt het pechblende haha
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berlijn laatste kwartaal 18e eeuw
muizenkeutels geraspte mummie gedroogde biet
al eeuwen genezen ze ons maar wij staan niet stil
chemische verbindingen, daar knapt men van op!
en je vindt ze overal, in water in steen in de lucht
apotheker klaproth pakt er zelfs pechblende bij
en jawel hij vindt iets: een raar soort halfmetaal
noemt het uranium naar de pas ontdekte planeet uranus
een wondermiddel? wie weet, maar zeker een kleurstof
groen en geel, dat heeft potentie!

joachimsthal eerste helft 19e eeuw, pechblende wordt uraniniet
de glorietijd van pechblende! wie had dat gedacht
we kleuren de glazen de schalen zelfs porselein
iedereen wil annagroen en annageel glas in huis
zet het in de zon en het straalt felgroen licht uit!
de uraniummijnen draaien op volle toeren
we worden rijk! maar waar laten we het residu?
ach dat bruine gruis, gooi tussen de dennen in het woud

europa eind 19e eeuw, het is alles straling wat de klok slaat
alles straalt! röntgen maakt met zijn x-stralen
de botten in de hand van zijn vrouw zichtbaar!
becquerel legt bij toeval uraniumstraling vast
op een fotografische plaat in een donkere lade!
natuurkundestudente marie sklodowska ontdekt
dat ook thorium straalt, ze noemt dat radioactiviteit
en samen met kompaan pierre curie meet ze pechblende
het blijkt radioactiever dan thorium en uranium bij elkaar!
duidt dat op een nieuw element? jawel!
ze noemen het polonium naar haar geboorteland
en hopla ze vinden er nog een, ze noemen het radium
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joachimsthal - parijs eind 19e eeuw
haal het pechblende-residu uit het woud, het gaat op reis!
iemand in het sjieke parijs heeft er tonnen van besteld!
we storten het op een binnenplaats midden in de stad
naar parijs! naar parijs! en het woud reist mee: muizenkeutels
dennennaalden opgedroogd modder boomschors
sjiek is de binnenplaats niet en nog minder het aanpalende lab
houten schuur zonder schoorsteen of wasemkap, het dak lekt
er staan pijnhouten tafels een gietijzeren stoof een schoolbord
marie inmiddels curie roert er uren achtereen een kokende massa
in een gietijzeren bassin met een ijzeren staaf hoger dan zijzelf
ze weet: uit een ton gruis isoleren we een speldenknop radium
maar dan de parijse nacht! in het donker lichten
overal in de schuur blauwe silhouetten ijl op
geesten van ontwortelde bomen? ontwortelde feeën?
ze betoveren ons! komen ze ons genezen?
marie zal resoluut zijn: zeg niet radium doet wonderen
zeg radium bewijst de mensen een dienst
een grote dienst als u wilt
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Anniek Kool
125 gram blokkadebrood inleiding op Lente in Leningrad
Margarita Aliger is een Russische dichter van Joodse afkomst. Ze leefde van 1915
tot 1992, wat haar een tijdgenoot van Anna Achmatova maakt. Aliger is veel minder
bekend dan Achmatova, mischien omdat Aligers poëzie een schoolvoorbeeld van
het socialistisch realisme is (haar werk propageerde Stalin, de Sovjet-Unie en het
communisme), terwijl Achmatova vernieuwende, dissidente poëzie schreef, die door
de staat niet werd erkend. Hoewel Aligers gedichten (stilistisch en/of inhoudelijk)
misschien minder ‘spannend’ zijn dan die van Achmatova, schetsen ze wel een
tijdsbeeld en raken ze de lezer diep. Het is duidelijk dat wanneer Aliger schrijft over
de ‘heroïsche Rus’, ze dit vol overtuiging en overgave doet.
Aliger heeft veel geschreven over en tijdens WOII, en ook ‘Lente in Leningrad’
gaat over deze oorlog en hoe de Rus hierin volhardde. Het gedicht dateert uit 1942,
ten tijde van het beleg van Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. Van september
1941 tot eind januari 1944 kon niemand het door de Duitsers omsingelde Leningrad
in of uit. Tijdens de bijna 900 dagen belegering stierven vele Leningraders door
honger, ziekte of kou. De opslagloodsen met de voedselvoorraden voor de stad
werden al vrij snel door de Duitsers gebombardeerd. Wat zich in Leningrad heeft
afgespeeld is moeilijk voor te stellen. Er was geen elektriciteit, water of voedsel. In
de winter van 1941-42 was de hongersnood zo groot dat er een speciale eenheid werd
opgericht om kannibalisme aan te pakken. Op de radio kregen de Leningraders alleen
nieuws over de veldslagen die werden gewonnen, niets over de situatie in Leningrad.
Na de bevrijding was het beleg tijdenlang een controversieel onderwerp. Sterker
nog, het was verboden erover te praten. Stalin moest in een positief daglicht worden
gesteld: het was niet de bedoeling over verliezen te spreken, maar alleen over de vele
Russische overwinningen. Hoeveel mensen er daadwerkelijk in Leningrad waren
gestorven en op welke manier werd lang verhuld. In plaats daarvan werd gesproken
van het heldhaftige optreden van de Leningraders. Ook nu nog wordt de dag van de
overwinning op de Duitsers (ofwel ‘Djen pobjeda’) groots gevierd in Rusland.
Het beleg van Leningrad is voor vrijwel alle Russen een belangrijk en bijzonder
pijnlijk moment in de geschiedenis. Een gebeurtenis die met een Westerse bril op
wellicht anders wordt ervaren: je zou je kunnen afvragen of de nadruk die op het
heroïsche optreden van de Leningraders wordt gelegd hun lijden niet overschaduwt.
Dit raakte bij een Russische vriendin van me een gevoelige snaar. Er was geen sprake
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van het overschaduwen van leed, zei ze. Slechts van waardering voor krachtig
optreden. ‘Russen,’ zei ze, ‘zijn een collectief volk: wij vechten voor ons land. Ook
bij jonge mensen zit het beleg van Leningrad vers in het geheugen.’ Deze vriendin
is in Petersburg opgegroeid, is onderwezen en opgevoed door Leningraders, Russen
die in de fabrieken hebben gewerkt en hun rug rechtten tegen de Duitse bezetter.
Interessant gegeven: de ‘jij’ die wordt aangesproken in dit gedicht is een vrouw
(iets wat in het Russisch valt af te leiden aan werkwoordsvormen in de verleden tijd).
Hoewel dit verdwijnt in de vertaling (wij kunnen dat immers niet zien aan Nederlandse
werkwoorden), is het typerend voor de tijd en plaats van het gedicht: vrijwel alle
Russische mannen waren aan het front aan het vechten, terwijl de vrouwen
achterbleven en het werk in de fabrieken overnamen.
Deze vertaling is het tweede van de vier delen waaruit dit gedicht bestaat. Het leek
mij belangrijk ook andere stemmen uit Rusland aan het woord te laten dan vaak het
geval is. Het maakt volgens mij niet uit met welke achtergrond je naar deze vreselijke
geschiedenis kijkt: de kracht van de Leningraders is een onbetwistbaar feit. Aliger
laat zien dat deze kracht niet schuilt in het feit dat iemand ‘van steen’ is, maar juist
in het feit dat iemand leeft, mens is. Dat menselijke lijkt mij een mooi tegenwicht
bieden aan de harde metalen en grondstoffen die in dit nummer centraal staan.
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Margarita Aliger
Lente in Leningrad
Vertaling: Anniek Kool
In die lange, trage winter,
door haar duistere ijzer heen,
zei jij zacht:
We houden vol, want wij zijn van steen.
Om alles lag die ring van gif.
De vijand nadert, sluit ons in.
De Leningraders, als soldaten,
keken recht in zijn norse gezicht.
O stad zonder licht, stad zonder water!
en 125 gram blokkadebrood.
Uit levensloze, wrede luchten
het woeste donderen van onheil.
De straatstenen kermden, de brugtegels zuchtten,
maar de mensen leefden voort, vonden kracht.
En zij die vielen, als soldaten in strijd,
belandden in een massagraf zo krap.
Ten slotte raakte de winter uitgeput,
en klaarden de wolken op.
Door bommen geblakerde huizen
waren gestorven, waren bezweken.
Maar jij en ik lopen de brug op
onder de vleugel van 'n triomferend mei.
Je voelt opwinding en geluk
hoewel je het waarom niet begrijpt.
Jij en ik zien een eenzame wolk,
ogen en lippen koud door de wind.
Jij en ik spreken zachtjes
over wat was en wat zal zijn.
Ontsnapt aan 't lange duister,
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zijn we door vuur gegaan.
Je zei: ‘We zijn van steen.’
Nee.
Wij zijn sterker dan steen:
Wij zijn het leven.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

118

Mark Leenhouts
Ik wil terug in het grenzeloze, terug in mezelf
In een literaire wereld als de Chinese, die zo gedomineerd wordt door de
maatschappelijke roman, kom je niet vaak zulk onverstoorbaar naar binnen gekeerd
werk tegen als dat van Kong Yalei (1975). Het mag dan misschien ook niet verbazen
dat Kong zich tamelijk afzijdig houdt van de literaire coterie en de door de overheid
bestierde Schrijversbond, hetgeen hem bij uitstek een schrijver ‘buiten het systeem’
maakt, zoals dat in China heet.
Het bijgaande verhaal ‘Ik’, over een op zichzelf teruggeworpen, schrijvende
eenling, is het openingsstuk van zijn bundel Volcano Hotel. Niet toevallig: al Kongs
verhalen draaien om eenzaamheid en vervreemding, zoals overigens ook zijn roman
Non-loser, die je een kruising tussen Murakami en Alice in Wonderland zou kunnen
noemen, en die hij als motto deze dichtregel van Else Lasker-Schüler meegaf: ‘Ich
will in das Grenzenlose/ Zu mir zurück’ (uit: ‘Weltflucht’).
In de verhalen is het opvallend dat Kong deze thema's onveranderlijk in verband
brengt met de dood. In het verhaal ‘Shackleton uitgezwaaid door zijn bemanning op
Elephant Island' (De Gids 2015/3) wordt eenzaamheid tussen de woontorens van een
metropool op een verrassende manier gespiegeld met de schipbreuk van de Endurance,
waarvan de bemanning op een onherbergzaam eiland de dood in de ogen keek. In
‘Als ik in slaap val in een neerstortend vliegtuig’ besluit een stewardess zelfmoord
te plegen omdat ze zich door haar helderziendheid van de mensenwereld afgesloten
voelt. En in ‘Mango’ raakt een ‘in zichzelf gekeerde’ man gebiologeerd door een
mangopit, omdat zijn mango-minnende vriendin heeft gezegd dat ze zíjn ‘pit’ weleens
bloot zou willen leggen; de nacht erna schrikt hij wakker met hevige pijn op de borst.
Toch zijn het bepaald geen gitzwarte verhalen, ze zijn eerder licht melancholisch,
laconiek van toon. Een taoïstische gelatenheid, mogen we misschien wel zeggen, die
doorklinkt in een verhaaltitel als ‘Een kleine, aangename dood’ - en die we ten slotte
ook terugvinden in ‘Ik’, het kleine verhaal van een ietwat surrealistische schipbreuk.
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Kong Yalei
Ik
Vertaling: Mark Leenhouts
Het eerste wat K deed toen hij wakker werd, was zijn ogen sluiten. Weer sluiten,
beter gezegd. Hij voelde zijn bestaan. Door zijn ademhaling, door de lakens, door
zijn erectie. Zo bleef hij vijf minuten liggen. Zes misschien. Daarna stond hij op.
Trok het rolgordijn omhoog, duwde zijn raam open. En hij zag de zee.
De zee?
K wist even niet hoe hij het had. Alsof hij in de spiegel keek maar zichzelf niet
zag. De zee? Nee, dat kon niet, hij zou een horizon vol wolkenkrabbers moeten zien,
een panorama van blokkentorens. Hij sloot zijn ogen weer, en met gesloten ogen zag
hij het voor zich: de dichtstbijzijnde toren bestond uit paarse glaspanelen, met op het
dak een wisselend reclamebord (gisteren van IBM, wist hij nog). Iets dichter bij had
je het rijtje winkels aan de overkant van de straat: (van links naar rechts) een
fastfoodtent, een 24-uursshop en een kledingzaak. Nog iets dichter bij zag hij de
voetgangers, de platanen langs de weg, de voorbijrijdende auto's. Dat zou ik moeten
zien, dacht K, het was gewoon een illusie daarnet. Hij opende zijn ogen.
Hij zag de zee.
Verbluft staarde hij een tijdje uit het raam. Hij zag de zee. Hij hoorde hem. Rook
hem zelfs. Misschien was het de een of andere hi-tech truc, dacht hij, een grap, of
wie weet een experiment, was hij een proefkonijn zonder dat iemand hem had
ingelicht. Hij draaide zich om en keek de kamer rond. Alles zag er normaal uit. Er
was niets veranderd. Op het eerste gezicht niet in ieder geval. Hij keerde zich weer
naar het raam en rolde het gordijn naar beneden. Misschien zat het hem in het gordijn.
Hij bekeek het eens goed. Niets aan te zien. Niet dat hij zag tenminste. Hij haalde
diep adem. Telde bij zichzelf tot tien en trok het rolgordijn weer op.
De zee.
Nu kreeg hij een droge keel. Hij bedwong zich om zijn hoofd uit het raam te steken
of om meteen naar buiten te rennen en te gaan kijken. Eerst wassen en tanden poetsen,
besloot hij. Eerst maar eens ontbijten, daarna zou alles vanzelf goedkomen.
K woonde heel klein. Zijn appartement was meer een soort comfortabele
gevangeniscel. Een kamer van vijftien vierkante meter, plus een kleine keuken en
badkamer, die er als twee oren aan vastzaten. De kamer was woon-, eet-, slaap- en
werkkamer tegelijk. Er stonden maar vier meubels in - voor meer was ook geen
plaats: een bed (waarvan het frame was
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uitgerust met laden voor zijn kleren), een bureau (annex eettafel), een draaistoel en
een boekenkast. De boekenkast bedekte twee muren. Maar eigenlijk had hij overal
boeken liggen. Overal. Het andere waar hij veel van had was planten. Groene planten
in alle soorten en maten. Op zijn bureau (annex eettafel) stond een laptop. In de
boekenkast, ter hoogte van zijn bed, stond een ministereosetje. Hij had geen tv.
De kamer zag er nog precies zo uit als anders. Op het uitzicht uit het raam na dan.
Hij had nog steeds stromend water (zoet water) en nog steeds elektriciteit.
Gewoontegetrouw begon hij zijn ontbijt te maken. Koffie. Geroosterd brood.
Gebakken eitje. Tijdens het eten keek hij af en toe opzij uit het raam. De zee was er
nog. Meerdere keren - twee keer, om te eerlijk te zijn - hield hij zijn klingelende mes
en vork stil om naar het geruis van de branding te luisteren. Misschien is het een
droom, dacht hij, ik droom gewoon. Ik droom dit. Maar meteen schoot hem te binnen
dat hij de afgelopen nacht al had gedroomd, een droom die hij zich zelfs nog kon
herinneren. Was dit dan een droom in een droom? Nee, dat zou een beetje al te Borges
zijn. Enfin, zijn ontbijt werd koud.
Toen hij de afwas stond te doen, vond hij voor het eerst niet zo erg dat er geen
raam in zijn keukentje zat.
K trok zijn sportschoenen aan en daarna zijn jas. Hij deed de deur open. Het eerste
wat hem opviel was de stilte. Een eigenaardige stilte. Een stilte die als een wolk in
de gang hing. Zacht en luchtig, tastbaar en ontastbaar tegelijk. Hij liep een keer op
en neer door de gang. Alles leek nog hetzelfde. Maar tegelijkertijd ook niet. Hij
klopte op de deur schuin tegenover hem, daar woonde een knap jong stel (ze hadden
eens een aansteker van hem geleend). Al voor hij zijn hand hief wist hij dat hij geen
gehoor zou krijgen. En dat was ook zo. Gek genoeg slaakte hij een zucht van
verlichting - waarom? Dat wist hij niet.
Hij nam de trap naar beneden (hij woonde op de tweede). Op de eerste verdieping
en de begane grond was het net zo stil. Terwijl hij de trap afliep begon hij zich af te
vragen wat hij straks zou zien. Of beter gezegd, wat hij straks hoopte te zien. Wilde
hij de stad zien, of de zee? Eerlijk gezegd wist hij het niet.
En terwijl hij zich dat nog liep af te vragen, zag hij de zee alweer.
Alsof hij meteen wilde vaststellen of de zee wel echt was, liep hij zonder af te wachten
- zonder na te denken zelfs - in de richting van het strand. Hij moest zich bedwingen
om niet te gaan rennen. De lucht was zo ijl dat hij bijna buiten adem raakte. Hij hield
zijn blik strak op de zee gericht. De zee die steeds dichter bij kwam.
Een halfuur later was K tot bedaren gekomen. Hij had drie conclusies getrokken.
Of nee, hij had drie vaststellingen gedaan.
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1. De zee was echt, geen twijfel mogelijk.
2. Om een vooralsnog onopgehelderde reden was zijn vijf verdiepingen tellende
flatgebouw uit de stad A in zijn geheel naar een andere plek verplaatst.
3. Die andere plek was een kuststadje.

Daarnaast had hij drie vragen geformuleerd. Of beter gezegd, drie nog onopgeloste
zaken op een rijtje gezet.
1. Wat was er in hemelsnaam gebeurd?
2. Waren er nog andere mensen in zijn gebouw?
3. Wat was dit voor stadje? (Naam, inwoners, ligging.)

Hetgeen resulteerde in een driestappenplan.
1. De vraag wat er gebeurd was nog even laten rusten.
2. Uitzoeken of er nog meer mensen in zijn gebouw waren.
3. Het stadje verkennen.

Hij ging meteen aan de slag.
Eerst liep hij terug naar zijn gebouw en begon op alle deuren te kloppen. Zoals hij
wel verwacht had deed er niemand open. Overal zaten de deuren en ramen op slot.
Even overwoog hij of hij ergens in moest breken, maar uiteindelijk besloot hij toch
maar van niet. Hij ging naar zijn eigen flat en zette zijn laptop en zijn mobieltje aan.
Zijn mobiel had geen bereik. Op internet kon hij ook niet. Even zat hij besluiteloos
op zijn stoel, toen pakte hij zijn rugzak en deed daar water en proviand in, en zijn
Zwitserse zakmes. Voor hij de deur uit ging, keek hij nog eenmaal zijn kleine kamertje
vol boeken en planten rond.
Algauw ontdekte hij dat het stadje volkomen verlaten was. Huizen, winkels, hotels,
nergens een mens te bekennen. De enige geasfalteerde weg was leeg, er dwarrelde
alleen een wit plastic zakje op rond. Ook geen enkel dier. Nog geen hond of kat. Hij
liep een kruidenierswinkeltje in (de deur was open) en zette de tv op de toonbank
aan. Sneeuw. Hij probeerde een paar kanalen. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Hij zette
het toestel weer uit. Er stond ook een telefoon op de toonbank, hij nam de hoorn van
de haak. Zijn hart ging sneller kloppen toen hij de kiestoon hoorde. Hij dacht even
na en draaide twee nummers die hij uit zijn hoofd kende - de enige twee nummers
die hij uit zijn hoofd kende. Geen gehoor natuurlijk. Hij hing op en liet zijn blik langs
de keurig uitgestalde snacks in de vitrine gaan. Zijn oog viel op een pak koekjes,
maar hij nam het niet mee.
Op straat zag hij een rij geparkeerde bromfietsen staan. In één ervan stak nog een
sleuteltje. Hij ging erop zitten en probeerde hem te starten. De motor gromde
geruststellend. Eigenlijk had hij zomaar even een ritje willen maken, maar nu bedacht
hij dat hij zo het stadje heel wat sneller kon verkennen. Zo gezegd, zo gedaan.
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Op de bromfiets merkte K pas wat voor lekker weer het was. Het was mei (gisteren
was het vijf mei, wist hij - dat wil zeggen, als gisteren inderdaad gisteren was). De
zon scheen volop. De hemel was ongekend blauw. De paar wolkjes die hij zag, leken
een rustig wandelingetje door de lucht te maken. Na een paar bochten begon de weg
langs de kust te meanderen. Al was hij de enige op de weg, toch bleef hij netjes rechts
van de gele middenlijn. Links van hem fonkelde de zee.
Na een hele dag verkenning kwam hij zo ongeveer tot de volgende bevindingen. Hij
had een haventje ontdekt, met een veerhuis en een kaartjesloket, maar zonder veerboot;
er lagen alleen een paar vissersscheepjes. Verder geen mens te bekennen. Overal
was het doodstil. Op het geruis van de zee na. In de buurt van het haventje lag een
grote supermarkt, door een ruit in de deur (die op slot zat) zag hij de producten netjes
in de schappen staan. Hij ontdekte ook een klein pompstation (waar hij zijn bromfiets
meteen even voltankte). De woonwijken concentreerden zich vooral achter de haven
en het strand, op zo'n twee kilometer uit elkaar. Er stonden twee hotels met uitzicht
op zee. Het ene had blauwe muren, het andere witte. Beide oogden even flets. De
woonhuizen waren grotendeels stenen gebouwtjes van twee hoog, met allerlei grote
keien op het dak, alsof die de dakpannen op hun plaats moesten houden. Bij sommige
huizen hingen netten voor de deur te drogen. K had hier en daar aangeklopt. Geen
reactie. Bijna nergens zat de deur op slot, soms stond hij zelfs half open. K was ergens
naar binnen gegaan en had er even rond gekeken. Zeer eenvoudige inrichting. Maar
alles leek vrij normaal. Behalve dat er niemand was natuurlijk.
Een gemeentehuis of iets dergelijks had hij niet gevonden.
Een politiebureau of iets dergelijks ook niet.
Misschien zaten die aan de andere kant van het eiland, dacht hij, waar hij vandaag
waarschijnlijk niet meer naartoe zou kunnen. Op het kaartjesloket bij het haventje
had hij de naam van het plaatsje gevonden. Het was een eiland. Hij had er nog nooit
van gehoord, maar aan de plaatsnamen en vertrektijden bij het loket te zien, moest
het ergens in de Oost-Chinese Zee liggen.
Op de terugweg naar huis bewonderde hij de mooie zonsondergang.
K had zijn eerste nacht op het eiland doorgebracht. Hoewel hij aardig van streek was,
had hij door de drukke dag best goed kunnen slapen. Toen hij wakker werd duurde
het even voordat hij weer besefte waar hij was. Onmiddellijk stond hij op en keek
uit het raam (hij had het rolgordijn niet neergelaten en het raam niet dichtgedaan).
Nog altijd de zee. Hij wist niet of hij nou blij of teleurgesteld moest zijn.
De dagen erna zwierf hij kriskras over het hele eiland, zonder duidelijk doel. Toch
had hij uiteindelijk alles op zijn brommer verkend (en waar hij niet kon rijden, ging
hij te voet). Het eiland was groter dan hij had gedacht. Aan de andere kant, de
oostkant, was
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geen strand - alleen maar gele, steile rotsen. Het zuidoostelijke deel lag het hoogst,
daar stond een bos. Verder had hij in een landtong nog drie vissersdorpjes ontdekt,
het kleinste bestond maar uit een tiental huizen, die er ouder uitzagen dan de huizen
bij het strand en de haven. Hij was nergens iemand tegengekomen. Had zelfs geen
enkel levend wezen gezien, behalve de bomen en het gras. In de zee zat ongetwijfeld
vis, maar dat kon hij niet zien.
Aan de andere kant van het eiland had hij ook geen gemeentehuis of politiebureau
kunnen vinden.
Toen zijn koelkast leeg was, ging hij naar de supermarkt bij de haven. Met een
steen sloeg hij een ruit in de deur stuk, stak zijn arm erdoor en maakte de deur van
binnen open. Zo te zien had hij hier genoeg levensmiddelen voor de rest van zijn
leven. De eerste keer nam hij rijst, blikgroente en biscuits mee. De tweede keer
gedroogde vis, caramelkoekjes en oploskoffie. De derde keer een rol schrijfpapier
en een fles wijn. En hij tankte nog een keer bij het pompstation.
Na een maand had K zich geheel aan zijn nieuwe leventje aangepast. Langzaam
hervond hij zijn oude dagelijkse routine (al ging hij vroeger slapen en stond hij eerder
op). Hij was weer begonnen te lezen in zijn half uitgelezen boek. Hij was weer
begonnen te werken. Eigenlijk kon hij hier veel beter werken dan eerst, merkte hij,
en als hij het even zat was, ging hij gewoon wandelen langs de zee. Of toerde hij op
zijn brommer over het lege eiland. Met mooi weer lag hij 's avonds op het strand
naar de sterren te kijken. Urenlang hield hij dat vol. Kijkend naar de sterren dacht
hij dan aan die nog altijd onopgeloste vraag.
Wat was er in hemelsnaam gebeurd?
Hij kon geen enkele logische verklaring verzinnen. Zoals hij van begin af aan al
had gedacht, leek het een beetje op een droom. Maar als het inderdaad een droom
was, zou hij vast wel een keer wakker worden, dus eigenlijk hoefde hij zich niet echt
zorgen te maken. Het leek ook wel een beetje op de dood. Ja, misschien ben ik wel
dood, dacht hij soms. Maar als dit de dood was, dan leek de dood lang niet zo erg
als iedereen dacht. Bovendien, als hij dood was hoefde hij zich eigenlijk ook geen
zorgen te maken. Want dood was dood. Als je dood was, werd je niet meer levend.
Tegen de dood begon je niks. Zoals je ook tegen een droom niks begon.
Dus besloot K er verder niet meer over te piekeren. Niet over hoe het allemaal zo
gekomen was, niet over hoe het allemaal verder moest. Hij richtte zich geheel op het
nu. Op het werk dat hij aan het doen was. Want hij had hoe dan ook veel werk te
doen.
Als hij lang genoeg naar de sterren had liggen kijken, stond hij op, klopte het zand
van zijn broek en liep naar huis. Het hele eiland was donker. Alleen in zijn
appartementje brandde licht. Van veraf gezien leek het net een ietwat grotere ster.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

124

Arnoud van Adrichem
IJzer
Zee neemt, zee geeft.
Wat de branding teruglegt doet er toe: schelpen,
letters. Een fles met een opsomming van landen
waar het al licht is, op de ommezijde gedichten.
Scheur maar door. Wat een uitzicht hebt u hier!
Schepen in de verte, een trage glanzende draak.
In uw ooghoek een nippleslip, quasi-verschrikte
blik richting de dichtstbijzijnde amateurcamera.
Tijdperk van een seconde. Elders aan de eblijn:
aangevreten reddingsvesten, roestige jerrycans.
Hoort u dat ook? Iets in uw netten begint steeds
driftiger te tikken.
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Niet verder vertellen.
Onder de gerstpens een wasbord. Slank, strak,
maar zonder liefdeshendels om aan te trekken.
Dat uw stoppelschedel een krullenbos verbergt
voor wie wacht op wind. (Zeewater drinkend?)
Zoveel lezen wij in uw ontspannen zijhouding.
Het afgewende steven maakt het getij begerig.
Tieners zitten op een immense opblaasbanaan,
gillen naar het speedbootje dat het water splijt.
Niemand wil weten van de torpedo, jaren terug
afgevuurd, nog steeds op zoek naar doelwitten.
De fatale inslag op volle zee.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

126
Magnifiek gegeven.
Nergens is het licht jonger dan op dit strandje.
Een lach valt in het zand, de plotse schittering
van haar tongpiercing valt buiten alle getijen.
Groter dan de zomer? Wij horen het u zeggen.
Haar magneetje zet u in beweging. Langzaam
schuiven al uw antennes uit. (De censor blurt
onverbiddelijk.) Ja, misschien wil zij wel iets
drinken. Meeuwen vliegen laag, vuilbekkend.
In de verte rammelt een haaienkooi. Hoe nu?
Vraag haar naar ijzerwaardes. Vraag hoeveel
staalpillen u nog slikken moet.
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Zand vertraagt het denken.
Dat zei u gister ook al. Of bent u dat vergeten?
Zoals wind buitengaats verdwaalt: geen strand
om zich in te graven. De zee pareert spanen en
roeit zich eigenhandig ons blikveld uit. Ernstig
als beton. Streng als prikkeldraad in de duinen.
Er was laatst een meisje loos. Gewoon iets wat
u nu te binnen schiet. U staart naar uw reflectie
in de spiegelzonnebril van een strandwacht: bol
en rond oogt u geloofwaardiger. Adem als alibi
voor uw longen? Er lopen koude rillingen over
de vissenrug van de zee.
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Piet Devos
Aantekening bij Toinon, die moskee
Jean-Fernand Brierre (1909-1992) geldt als een van de meest toonaangevende
stemmen binnen de Haïtiaanse literatuur. Zijn werk wordt tot de zogenaamde
négritudebeweging gerekend, een beweging van Franstalige, Caribische en
West-Afrikaanse schrijvers die vanaf de jaren dertig ijverden voor een zwart
zelfbewustzijn en de blanke bevoogding afwezen. In Brierres aanzienlijke oeuvre,
dat behalve poëzie ook toneelstukken, essays en een enkele autobiografische roman
omvat, weerklinkt dan ook één langgerekte, lyrische aanklacht tegen het onrecht dat
zwarte mensen gedurende de voorbije eeuwen is aangedaan. Het gekozen gedicht is
ontleend aan zijn debuutbundel Chansons secrètes uit 1933, maar het meeste
bekendheid verwierf hij met Black soul (1947), een prozagedicht over de tragische
voorgeschiedenis van zijn volk in de diaspora van de slavenhandel en de uiteindelijke
bevrijding van het Europese juk. Behalve als schrijver zette Brierre zich tevens als
diplomaat in voor zijn land. Ten tijde van de Duvalier-dictatuur (van Papa en Baby
Doc) zag Brierre zich echter gedwongen in ballingschap te gaan in Senegal, waar de
dichter onder bescherming van president Léopold Senghor - een der oprichters van
de négritude - bijna een kwart eeuw zou verblijven. Aan deze zoveelste ervaring van
thuisloosheid kwam pas een eind toen Brierre kort voor zijn dood naar Haïti mocht
terugkeren.
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Jean Brierre
Toinon, die moskee
Vertaling: Piet Devos
Toinon, 's zondags in de winter had die moskee
een zeldzame melancholie, iets van droefenis.
Grillig plooiden zich de tapijten uit Tunis
en Algiers, als was het 't gevlamde staal van de zee.
In de woelige kussens bruisten de wateren
nabij de zonnen in koop’ren tafels gedreven.
Er hing iets doods in de lucht dat moest herleven,
onderbewuste erflast, stem der vaderen.
Het gezang ontspon zich op 't ritmisch trommelspel.
Onder de oranje schermen gingen als een bloem
de oosterse vazen open vol uitheems festoen.
Hoor je die hartverscheurende kreten, dat appèl?
Witte moskee, ik heb me tegen jou aan gevlijd.
In die mannenstemmen zitten metalen krassen,
dezelfde die diep in de spirituals knarsen,
onder 't bezwaard voortploegen in de natte klei.
Heb je gevoeld, Toinon, toen ik je vingers omsloot,
dat mijn blik slechts de melancholische weerschijn kent
van de Vlam die door 't Amerikaanse continent
de immense wanhoop van een pariavolk loodst?
Stil heb jij je frêle hand op mijn ogen gelegd,
jouw kinderhand die enkel seringen heeft gedood.
Jij zag niet hoe ik wanhopige tranen vergoot
en langzaam hun eeuwige lijden heb geplengd.
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Dit trieste hoekje van schaduw dat jouw hand mij schonk,
waaraan de troeb'le geur van heliotroop ontsteeg,
suste die trage avond in Europa mijn leed,
zodat, in mijn gewassen ogen, rein de dag blonk.
Terwijl ik, als een log slavenschip, mijn ras en wrok
doorheen al mijn aderen heb voelen vloeien,
en ik voelde hoe het mijn hele hart doortrok,
verbraken jouw blanke vingers schijnbaar mijn boeien.
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Annelie David
Tranenalfabet - inleiding op Aliens
Vluchtelingen in de opvanglocatie Heumensoord bij Nijmegen, de grootste in
Nederland, verblijven in paviljoens. Paviljoens is een eufemisme voor de veredelde
tenten die elk zo'n duizend mensen huisvesten. Ze zijn opgedeeld in tien
compartimenten met elk twaalf kamers. In elke kamer wonen acht vluchtelingen, die
hun tijd met zitten, eten en slapen doorbrengen. Bij zulke getallen in dergelijke
omstandigheden blijven vervelende aandoeningen niet uit. Er is sprake van schurft,
luizen en krentenbaard. Krentenbaard is een tamelijk onschuldige maar besmettelijke
huiduitslag. Aanvankelijk ontstaan bultjes die snel veranderen in blaasjes, die kapot
gaan en waaruit dan vocht vloeit dat tot honinggele doorzichtige korstjes stolt.
‘doet u die pruik af.’ dertien jaar lang eilanddienst, niets is hem vreemd,
kapsels niet, tulbanden, hoofddoeken. in het licht van het ontvangststation,
op de schedel van de versteende dame, honingraat, geel en korstig...,
luidt het onder de letters SC voor Scalp Favus in Uljana Wolf's Alien I, een cyclus
van zeventien prozaminiaturen opgenomen in haar tweede bundel falsche freunde
(2009).
Alien I gaat over de controle van Amerikaanse immigranten op Ellis Island. Het
eiland voor de kust bij New York was lange tijd de zetel van de Dienst
Vreemdelingenzaken en het centrale verzamelpunt voor alle migranten die de
Verenigde Staten binnen wilden komen. Tussen 1892 en 1954 arriveerden er ongeveer
12 miljoen. Na de ontberingen van een maandenlange scheepsreis besliste een twee
minuten durend medisch onderzoek over hun lot. Zelfs het onzekere trappenlopen ongeveer 50 treden omhoog naar de registratiekamer - kon bepalen of iemand terug
werd gestuurd of door mocht lopen naar de deur ‘Push to New York.’
De inspecteurs hadden een perfide alfabet tot hun beschikking. De letters stonden
voor ziektes en aandoeningen die ‘men meende te hebben ontdekt’. Zo is er de H
voor Heart dat in Alien I als volgt is verdicht:
... de steile trap brengt alles aan het licht - wat boven openspringt, deze
banden, kunnen onmogelijk zijn eigen zijn. ‘hendrik, de stethoscoop!’ een
schuilplaats is er niet. staat het heimelijk stil telt men de uitgebleven slagen.
in het geschuifel van de wachtenden afgezonderd nog elk razen...
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Uitgangspunt voor deze prozaminiaturen was Uljana Wolfs eigen
migratiegeschiedenis, hoewel zij zichzelf niet ziet als een immigrant maar meer als
een forens. Na haar huwelijk met de Amerikaanse dichter Christian Hawkey vroeg
zij een green card aan om met hem in New York te kunnen samenleven. Daarvoor
moest zij in Duitsland een medisch onderzoek ondergaan. Er werd ook een röntgenfoto
van haar longen gemaakt die op haar reis terug naar de Verenigde Staten in 2008
‘voor controle in de handbagage [diende] te worden meegenomen’. Deze persoonlijke
ervaring is in de miniaturen verwerkt onder de P voor Physical and Lungs.
Tegelijkertijd werden op sommige luchthavens bodyscanners geïnstalleerd en
getest. Dit motiveerde Wolf om de geschiedenis van het lichaam, in het bijzonder
dat van migranten, bij grensovergangen te gaan onderzoeken. Daarbij stuitte ze op
het befaamde alfabet van de gezondheidsinspecteurs op Ellis Island, door de
immigranten ook wel traneneiland genoemd, waar in totaal 3000 mensen overleden.
Vermoedelijk stierven tien procent van de reizigers al tijdens de overtocht omdat ze
in volstrekt ontoereikende hygiënische omstandigheden verkeerden. Besmettelijke
ziekten verspreidden zich in een rap tempo.
Wolf las veel ooggetuigenverslagen, brieven, herinneringen en getuigenissen. Ook
informatie over hoe sommige aandoeningen keer op keer werden aangewend om
bepaalde allochtone groepen buiten te sluiten zoals bijvoorbeeld liesbreuk en hernia
bij Joden:
wat te verbergen valt. zwakke plek aan de wandel, wand van de buikholte.
hoe kelder, kamer, ‘closet’, al die klemmen aan het eigen skelet, organen
binnenin, die hier plotseling displaced lijken (rond 1913 vooral bij
oost-europese joden)...
De inspecteurs hadden niet veel tijd. Ze moesten snel beslissen. Van dossiers invullen
was geen sprake. Op iedere migrant werd gewoon met krijt een letter op de kleding
getekend.
Met hun bezittingen in de hand verdroegen ze stilzwijgend de procedure en het
staan in eindeloze rijen.
De bedreigingen voor lijf en leden bij massale grensoverschrijdingen zijn van alle
tijden. De mondigheid van de hedendaagse immigrant is in de tussentijd wel
toegenomen. De vluchtelingen in Heumensoord protesteerden bij de gemeente
Nijmegen over de slechte hygiëne.
Uljana Wolf's gedichten zijn doordrongen van de keurende blik van gezagsdragers
die beschikten over het lot van hen die huis en haard verlieten. Dat overheidsbeleid
hierbij op gespannen voet staat met menselijkheid is in dit werk voelbaar en helaas
onverminderd actueel.
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Uljana Wolf
Aliens
Vertaling: Annelie David
alien adj I a: belonging or relating to another person, or thing: STRANGE b: relating,
belonging, or owing allegiance to another country or government: FOREIGN:
differing in nature or character typically to the point of incompability; n 1: a person
of another family, race or nation 2: a foreign-born resident who has not been
naturalized and is still a subject or citizen of a foreign country 3:
EXTRATERRESTRIAL /
/ Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. Springfield, Massachusetts, 1998
ALIEN I: EEN EILAND
ook op Ellis Island had het noodlot de gestalte van een alfabet. officiers van
gezondheid onderzochten vlug en vaardig de nieuwaangekomenen en tekenden op
de schouder van hen die hun verdacht voorkwamen, met krijt een letter die voor de
ziekte stond of het gebrek dat ze meenden te hebben ontdekt
/ George Perec en Robert Bohr
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PG PREGNANCY
SC SCALP (FAVUS)
S SENILITY

x marks the spot? nou en of. wij, betrapt enkel door het dwaze verblijf alhier, ter
plekke, bovenaan de steile trap, in zes seconden is alles ontdekt: wij zijn zelf die
plek. stinkende eilanden. in doeken gewonden, beroerde zee in het lijf, imbecile,
labiel op zijn best gewoon door de wind. een fladderend briefje tussen de tanden,
naam, passage, de schatkaart. zelf uitgegraven, zelf hierheen gedragen, in de
bagagehal: ‘één blik op de bundels, ik weet alles. de knopen verraden de
knopendraaier, zijn trillende hand.’
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bij ons bekend als mantelziekte. kragen die als vanzelf overeind gaan staan, in de
nek, over de starre hals, angst. ‘all idiots, insane persons, paupers.’ wij lieten de
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nukken, de klappen, de molens, in herzogsreut en bischofsreut, en wat zal ons nu
hiervoor zwaaien, een rekening op het revers, getuigt van dit verlies. verbijsterd staan
wij: zwaar in het krijt. met de in een cirkel bekruisten, de teruggezondenen, trekt ze
door de dorpen thuis, verspreidt zich daar.
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onze lijn vanaf antwerpen: rode ster tegen zwarte achtergrond. en ja, haast glanzen
wij in het benedendek, de kromme ruggen dicht bij zee, haast voelen wij een golf in
elke wervel, weten, elke wervel is een weg, die voor ons anderen nam: ‘as voluntary
servants to the said samuel c., master of ship harmony.’ tenminste eindigen de schepen
van onze lijn op -land. ‘zou u een trap van beneden naar boven of andersom willen
dweilen?’ ‘inspecteur, ik ben niet om te dweilen hiernaartoe gekomen.’
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wij herinneren ons. april was the cruellest ship, kapitein de groot, firma kress &
rodenbrock. wij waren aan boord en bewogen niet: met te velen, te zwaar (‘woest
en ledig de zee’). men sprak van rot- en zenuwkoorts, ‘ontbrak het u om te kunnen
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appelleren aan pecuniaire middelen’. sommigen aten hun vingers, anderen misten
zelfs een mond. de doden lagen onbegraven onder ons. wie leefde, stak enkel in
dromen van wal. wij waren reeds dit traneneiland. onze ogen, sedertdien, bij elke
aankomst, rood en leeg.
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‘thousands of trachomatous aliens.’ in het openbare oog zijn wij een fantoom, dat
gauw blindheid brengt. oostenwind, zilte lucht, het schurftige water van de derde
klassen: alles wil zich sluizen onder het ooglid van de natie. zij weet het al: ‘teachers,
watch for sore eyes among pupils.’ maar de bewakers aan de grens ontbreekt de tijd
hun handen te wassen. strontje, jij moet wandelen. van oog tot oog. misschien wil
men het zichtbaar. ‘scientific management.’ we waren anders domweg te vlug
gegroeid.
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blikvanger zijn. dat wilden we vermijden. wij hebben hen vertrouwd, zover ze reikten,
bloot of blauw, blind geen van beiden, dat niet tranen lachte, daarbij steeds open,
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sterren achteraan. op een haar na, nou zien we ze niet meer. in plaats daarvan de
inspecteur, zijn hand, daarin een ‘button-hook’ die naar onze oogleden hengelt: ‘such
a fright.’ of freight. zwart voor angel, koud staal. wij denken aan de vrouwen die hun
kleren ermee knoopten. aan de knopen. waren ze spiegels. verried hun glans ze.
hielden ze stand.
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eerst het tussendek in het gezicht, dan tralies voor de neus: ‘genuinely like cattle.’
welke beak zouden we toch moeten trekken? dat steerage geen spel, dagenlang kooien
op britsen geen kuur, weten dat slechts wij. aan de plooien, tot uw dienst, valt alles
af te lezen, het hoofd dat wij bieden, kent maar één drang: nu erdoor komen. misschien
heet de grote hal wel daarom stierpark. misschien zijn wij hier vee. de frontier hadden
we verder in het westen gedacht.
X SUSPECTED MENTAL DISEASE
(X) DEFINITE SIGNS OF MENTAL DISEASE
B BACK
C CONJUNCTIVITIS
CT TRACHOMA
E EYES
FFACE
FT FEET
G GOITER
H HEART
K HERNIA
L LAMENESS
N NECK
P PHYSICAL AND LUNGS
PG PREGNANCY
SC SCALP (FAVUS)
S SENILITY

‘mijn veld is de wereld.’ wat tot op de nagel verbrandt. namelijk niet de drek, enkel
één ons van de plek, die men ontsprongen. niet aan de rozenzij. mijn onrust, mijn
kruimel. de volgende in de rij: twee weken lang bloed in de schoen. het enige paar,
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en droeg hem over het water. laat eens zien, laat eens zien, kijk goed naar de
bewakers.‘poor physique is not a diagnosis.’ poorness is. ons vertrouwd. de nieuwe
wereld bewerken mag alleen wie betalen kan. met de tenen vooraan.
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‘kathl nu in münchen in operatie.’ weken later, moe van de overtocht, dit worgen
aan de gorgel: nog nooit door een man bevoelt, maar de hand van de inspecteur woelt.
hoe hij sorteert! de goeden, als kathl, in het potje, versmelten. de slechten, met kropje:
neem, liefje, je fraaie dracht, ga heem. de bestikte halsband in de rij stond al snel
bekend voor beiers jodiumtekort. het krijtwitte G niet voor geluk.
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men heeft nog zo een hart gehad, dat het bij aankomst nauwelijks voorhanden is. de
steile trap brengt alles aan het licht - wat boven openspringt, deze banden, kunnen
onmogelijk zijn eigen zijn. ‘hendrik, de stethoscoop!’ een schuilplaats is er niet. staat
het heimelijk stil telt men de uitgebleven slagen. in het geschuifel van de wachtenden
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afgezonderd nog elk razen. ‘hello, and die gezundheit?’ in zesendertig talen luistert
men, door de kleren heen, naar de zere plek.
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wat te verbergen valt. zwakke plek aan de wandel, wand van de buikholte. hoe kelder,
kamer, ‘closet’, al die klemmen aan het eigen skelet, organen binnenin, die hier
plotseling displaced lijken (rond 1913 vooral bij oost-europese joden). jaren zonder
klachten, of: gejaagd worden thuis, dat mag wel zijn, maar wat nu telt, reponeren,
and lo!, wie niet bij zijn leest is gebleven. ‘i believe a doctor can find any disease
he's looking for.’
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zo gezien: met een voet nog thuis. wat een extra rondje met zich sleept. voor je leven
lopen, ‘5 or 10 feet’, voor de ogen van de inspecteur. maar hoe lopen wij uit afede,
daaden, talysarn, uit tarnów, bilcze zlote, dolná súča of kreshopel. beter niet met
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‘bobbing up-and-down motion’. beter naar springfield, ‘welk springfield?’, ‘het
goedkoopste.’ beter naar szekenevno pillsburs, dat, als wij de juiste loop hebben, in
second avenue, pittsburg ligt.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

141
X SUSPECTED MENTAL DISEASE
(X) DEFINITE SIGNS OF MENTAL DISEASE
B BACK
C CONJUNCTIVITIS
CT TRACHOMA
E EYES
FFACE
FT FEET
G GOITER
H HEART
K HERNIA
L LAMENESS
N NECK
P PHYSICAL AND LUNGS
PG PREGNANCY
SC SCALP (FAVUS)
S SENILITY

‘kioskh’ de mohegan, of: meeuweneiland, oestereiland, reeder paws, tollenaar dyre's,
samuel's eiland ook. eiland van thomas lloyd, laatste eiland van de rover anderson,
galgeneiland, gevangenis, fort gibbet, gundepot, eiland der gedeporteerden, piepklein,
amper zichtbaar in de lus zee. eiland, wie ontsnapte, ternauwernood, in de pas een
rode J, het halve koord. nieteiland van de zuster, de neef, de vader, ‘men heeft ze
meteen op het dorpsplein opgeknoopt.’ zorgeneiland, losse eindjes, knopen, knopen,
landwinst. waanzin. slagen. binnen: ‘their instant needs are food and water.’
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‘and the glint of eyes... suggested tuberculosis.’ werkelijk, het doorgelichte lichaam,
het licht op. hel, helder, health certificate, duplicate. de kwabben, de bladen, gevouwen
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zonder schaduw, decennia 's later nog een afbeelding: de röntgenfoto van de longen
dient voor controle in de handbagage te worden meegenomen.’ keurende blik, die
we voelen door de tijd (en knippert niet). vliegende tering. ademvlucht. zelfs ons
aanhoudend zwijgen bevat nog kiemen: ‘the most democratic creatures in the world.’
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tussendekverkeer. of: no room of our own. vrouwenkamer enkel van naam, ‘miss
liberty’, te vaak begrepen als openhartig, dan verlegen. gezegende omstandigheden,
nog een misnomer. ‘contact is matrozen, machinisten, kolentremmers niet verboden.’
een bende voor sommigen welkome engte, en geen gelegenheid, engelen te maken.
bij aankomst dan diverse gevallen, ‘from grace’, face verlies op het s.s. vaterland.
‘are you sure you are not pregnant?’ ‘yes, sir, i think i am.’
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‘doe u die paruik af.’ dertien jaar lang eilanddienst, niets is hem vreemd, kapsels
niet, tulbanden, hoofddoeken. in het licht van het ontvangststation, op de schedel
van de versteende dame, honingraat, geel en korstig. ‘vandaar de naam: favus.’ de
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jongere collega's stappen naar voren (hun naam wederom is ‘watchdogs of the golden
door’). ze wijzen naar de klink, wimpelen af: ‘sorry lady, contagious skin disorder.’
enkel de schimmelkleur komt nog in de buurt van de deur.
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valt onder varia. dumbfounded, flabbergasted, of inofficieel: ‘factory no want old
men.’ women ook niet. hoe moet men, met een eeuw op de rug, weten welke dag het
is. hier aankruisen: de eerste aan land, de laatste lucide, of, is men te oud, de jongste.
ja, dit lichaam heb ik zelf verpakt, deze zoon zelf gebaard, met oren, twee keer twee,
een ander al verloren. smart is vier. lynch vijf. of ik weet waarheen? of ik een meubel
ben? oh mogelijkheden, onbegrensd.
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Miek Zwamborn
Emulsie - inleiding op
's nachts gloeien de schepen
Al jaren staat er tussen mijn kookboeken een foliant waar ik me zo af en toe aan laaf.
Ik kook er niets uit, het lezen van de recepten is genoeg om mijn honger te stillen.
De steen der wijzen, inhoudende 850 recepten voor allen en over alles, geschreven
door een anonieme scheikundige. Er staat in beschreven hoe je kleefstof van
vlooienzaad maakt, hoe je roetvlekken verdrijft en vlekken van wagensmeer
verwijdert, hoe je zeemleer verft, citroenhout nabootst, hoe je honing bleekt, houtskool
ontkleurt, ivoor zuivert, hoe je arsenicum ontdekt in behangsel en bloemen, banden
en strepen op geweerbogen zichtbaar maakt, hoe je amalgama mengt voor het
plomberen van kiezen, hoe je zuivere horlogemakerolie bezigt of vlekkogels
vervaardigt en ga zo maar door.
Het boek is een afgeleide van de legendarische steen der wijzen (lapis
philosophorum), een alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone
metalen in edelmetalen te veranderen, in het bijzonder goud. De steen zou alle kwalen
genezen en het leven verlengen of eeuwig maken.
De steen der wijzen werd als het hoogste doel van de transmutationele alchemie
beschouwd. Het gehele productieproces dat moest resulteren in de steen stond bekend
als het Grote Werk (opus magnum), want alchemisten zagen zichzelf graag als
filosofen. Naar de steen der wijzen wordt in historische teksten ook wel verwezen
met de termen elixir (oorspronkelijk Arabisch) en rode tinctuur. Omdat alchemisten
hun teksten vaak hermetisch maakten, zijn er vele schuilnamen te vinden, bijvoorbeeld
basilisk, salamander en kameleon.
Transmutatie langs scheikundige weg bleek onmogelijk. Daarom heeft er nooit
een vast recept in de literatuur gedomineerd. In plaats daarvan kun je soortgelijke
metaforiek aantreffen in chrysopoëtische traktaten, maar de recepten blijven van
elkaar verschillen en worden niet concreet. Diverse traktaten vermelden het gebruik
van een speciale oven, maar vervolgens ontbreekt een beschrijving van hoe de oven
er precies uit ziet, wat men er precies in moet doen, hoeveel en hoelang, het blijft
gissen. Een hypothetische steen waarvan niemand weet hoe die vervaardigd moest
worden.
Vroegmoderne alchemisten die de steen wilden maken, konden hun ingrediënten
in veel verschillende materialen zoeken. Er waren steeds drie hoofdbestanddelen:
1. kwik (mercurius)
2. natrium/ salpeter
3. vitriool (vaak koper- of ijzersulfide)
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De kracht van vitriool is te lezen in Een onverwacht weerzien door Johann Peter
Hebel in vertaling van Anneke Brassinga in Terras #04:
‘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.’
Terug naar de steen. Er bestond ook een onderscheid tussen het soort ‘katalysator’
dat men kon maken, namelijk een specifieke voor één materiaal (particularium), en
een universele, wat de steen der wijzen weer was.
Mijn steen in de keuken komt bij de vertaling van 's nachts gloeien de schepen
van Nico Bleutge goed van pas. Namen van bestanddelen en de verhouding waarin
zij onderling gemengd worden, blijken door Bleutge zorgvuldig op de planken binnen
zijn gedichten te zijn opgeborgen.
Bleutge schreef zijn cyclus, die in totaal 10 gedichten telt, in Istanbul. Zijn uitzicht
op de Bosporus bepaalde mede het onderwerp. In de cyclus is het water bindmiddel.
Er worden woorden vervoerd over water. Zijn zinnen drijven op de zee. Bleutge legt
de snelheid vast van de reuzentankers en containerschepen die aan zijn raam voorbij
varen. Hij vervlecht wateren, gebieden en tijden. In deze serie zijn invloeden terug
te vinden van literaire werken als bijvoorbeeld de siencefictionroman Berge Meere
und Giganten van de Duitse schrijver en essayist Alfred Döblin waarin een wereld
voorgesteld wordt (tussen de 20ste en de 27ste eeuw) geteisterd door catastrofes:
technische ontwikkelingen, natuurkrachten en desastreuze politiek, globalisering,
massamigratie, chemische wapens en gemodificeerd voedsel. Bleutge blikt ook
achteruit en speelt in zijn cyclus met beschrijvingen van middeleeuwse technieken
om kleuren te vervaardigen. Er duiken kleurstoffen op die naar planten ruiken, er is
een molen waar pigmenten drogen en iemand wrijft de schors blauw.
Uit onrijpe kruisbessen is de kleur sapgroen te verkrijgen en de bast van sleedoorn
staat garant voor een diep rode kleurstof lees ik in mijn De Steen der wijzen.
Omdat ik nooit goed het verschil tussen een pigment en een kleurstof begrepen heb,
zoek ik het op. Pigmenten hechten zich in tegenstelling tot kleurstoffen slecht aan
het te kleuren object, er is meestal een bindmiddel nodig. Pigmenten lossen ook niet
snel
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op, ze dispergeren en blijven voortbestaan als kleine korrels. De korrelgrootte bepaalt
mede de kleur. Als je zo naar de verzen van Bleutge kijkt en de woorden als korrels
ziet die niet helemaal hechten lijken ze wel op de opgestapelde containers, elk met
een eigen kleur en inhoud. De gedichten zijn zwaar geladen. Bleutge dwingt de lezer
om net als de bevrachters de regels beetje bij beetje uit te pakken.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

147

Nico Bleutge
's Nachts gloeien de schepen
Vertaling: Miek Zwamborn
zink weg in de beweging van het water
vermengde dat licht met het licht, wekte hun verbinding
een ander licht op, verwantschap van vlucht en begrijpen
een mengvorm uit gas en vloeistof
die de wereld omploegde. de golven begrijpen
zoals een tanker door het heldere wateroppervlak glijdt
cellofaan vlijt zich over cellofaan, verkenningseskader voor vermoeide
stralen, en de rivieren wellen op, mijlenbrede banden
waar alle massa in kracht verandert, gelijkmatige lichten
die het samenspel tussen zink en roest verdoezelen
stille kristallen en de impulsen van landverkeer
zand strooien, met een matte klank
de kanaalroutes lagen voor op de golven
lichte voertuigen baanden voor hen de weg door het pakijs
wilden de schoonheid van het nieuwe continent afwachten
de herinneringen draaien om, rekken zich langzaam uit
alsof het luchtdraden zijn, levende mosdiertjes
de wandelbewegingen van verloren gegane
handelsgoederen, die het licht van de dag opzuigen
en de bevrachters aan dek, hun knalrode reddingvesten
die nog kort in de schemering groter groeien
de gloed werd intenser, tilde de grondstof iets op
zee leek land en land leek zee te zijn
dat weer land was, terugstoot, tijd. de warme golfstroom
stuurde zijn water, liep aan de zuidpunt van groenland voorbij
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de landschappen draaien, langs hun tracés
de routes uit licht en zuurstof in gedachten
de strandschaduwen draaien, snel als gloed
over cellen heen, de dokken en de vluchtwegen
draaien, het ijs en de continentale dieptes
alles op stroom, zonder gewicht in de longen
verwantschap van kracht en inhoud zijn
met het aanspannen vertrouwd, dichter dan kwarts
waar de stroom zich met stof verbindt en de planten
zand in de lucht tekenen, strooilicht, in lagen
zonder geluid, een baai waar je kunt afmeren
en de omheiningen draaien, hun straling
de westkusten draaien en de goederenwagons
de peaks en de algodones, plooi vlijt zich over plooi
het voorbereiden van wakker kijken, en niets bedekt
zodat sporen op sporen lijken en de lichamen
zich volledig oplossen, terug in zichzelf
als roest in glas, als achter sneeuw een gezicht
dat niet kwijt raakt, zonder dat de tanks hun kloppen
conserveren, en een echo van vorst te vinden is, snelle
vlucht door rook, langs de grenzen, çukurca opent zich
en cizre, gao opent zich, sikasso, tamanrasset, ghat, waar de jerboas
lopen en de diepe dalen, de oostelijke landweg, van de groene
ladogasee tot het witte meer, dicht bij uraanerts, de kuddes
van zout en schuim, die ontstaan, langzaam de route begrijpen
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en is de lucht, zou je kunnen vragen
is het water al terug in de tijd gevallen
lichtsignalen geven, met een zwakke kabel
niet te dicht bij de grote vrachtschepen in de buurt komen
's nachts gloeien de schepen, stegen ze boven het water uit
zachte zeekomkommers losten hun materie langzaam op
nestelden zich onder de bodem van de diepzee
draaibruggen, rivieren van land, er scheen een zeldzaam licht
in de onderste luchtlaag, geen zout, geen spierweefsel
alleen goederen die blonken, zich op de dekken samentrokken
afstoten, vragen, langzaam valt alles
in slaap, alsof lichamen wilden verdwijnen, hun gemurmel
sloot hen in als vloeibaar ijs, alsof gaten zich wilden openen
en zich verder naar boven sluiten, zich geruisloos terugtrekken
als rook van krachtige winden. was, was daar
al vuur. het fakkelende, affakkelende
licht. muggen duiken op, uitgestrooid in het geheugen
tussen wortels, schachten, oude verweerde lavalagen
verzamelden zich rondom het licht, het stof verkleurde
werd rood, gloeiend, de elementen scheurden aan de romp
vluchtige longen, vezels, verwant aan koralen
liepen het vaste land tegemoet, liepen, doken, liepen
de zee stroomde nu om de eilanden heen, sloot de toevoer
weer af. geen vuur. alles trekt verder. geef me water
draai het ijs
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met bloemsap en bruine zaden
met spikkels groen en waterdraden
kunnen de bladeren van de rubberboom, die zichzelf terugtrekken,
wegen als lucht in de ruimte tekenen
als je er heen gaat en een kerf trekt
druipt er melksap uit de bast en verdiept de kom
zolang de was zijn geur erboven verspreidt. wollegras,
gewassen. wat je ziet zijn de witte druppels
en een man die het sap met zwavel verrijkt
hij verhoogt het smeltpunt een beetje. gedaanteverwisseling aanvoelen
zoals de mijngangen op de achtergrond zich sluiten
celbeweging bindt zich aan celbeweging, grafietrijke zones in het binnenste
van de lucht. en de dieren graven zich in, begrijpen
hoe ze de winterblauwe stoffen verwisselen, vloeispaat, braakballen,
magnetische stuwing, hun wankelen verbergen, hun
fijnkristallijne structuur, de gangen indragen
hout pakken, een paar verteerde draden
wat mengt zijn de plastic scheppen. aardwas
drijvende schoenen, kleurstoffen die naar planten ruiken
de mangaanlijnen liggen voor op de vastelandsplatten
en de maanbloem die je je als kind in mumbai voorstelt
of in manaus, zaait uit. haal het land binnen
neem een van de buisjes en wanneer je aan woorden als sneeuwberg
denkt of schlema, trek je de rook langzaam naar binnen
en laat je de herinneringen groeien
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waar de planten ineen groeien, windstilte, aardstof
molen, waar de pigmenten drogen en het water
langzaam droogkookt. als sleedoorn, met een korte
bloei, kan het gezicht van de slaper zich wit schminken
wat hij droomt, in aardwaarts verkennen
wordt door de bladeren opgezogen, zonder vlucht
zonder vuur, haast als sneeuw, tijdens onweer
of lood, dat je met wat azijn verrijkt
wrijft hij de schors blauw en begraaft haar
in een uitgehold stuk hout. aan land
schrapen, alleen nog slaap kan zich draaien
alleen nog damp, tegen het herinneren aan, vluchtige
toon, vluchtig als water in roet of naweeën
van stroom en weefsel. wees schuim
met impulsen, wees stof, in het niets, een pluk
warmte, probeer doorn te zijn en veren
of het poeder dat hij je aanreikt. lichte stof
in lichte wenteling, saffraan, wat droomt, de meeldraden,
oker, sporen van meekrap, alsof het water
vuur zou zijn, opgelost. toegeven
met de wortels mee kruipen, drijfsel van draden
van chloriet. klaarwakker nest, fijnwrijven, in de zon laten drogen. meng
het in een schelp, een pan van was
met een scheutje geur, kracht en saffloer
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Erik de Smedt
Vallende blinddoeken
Over Konrad Bayers ‘lapidair museum’
Konrad Bayer maakte samen met Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Gerhard Rühm
en Oswald Wiener deel uit van de Wiener Gruppe, een van de befaamde naoorlogse
avant-gardebewegingen. Ze schreven teksten gemeenschappelijk, hielden in 1958
en 1959 de eerste performances in Europa onder de naam literarisches cabaret,
maakten visuele en concrete poëzie, montageteksten en dialectgedichten. Op allerlei
manieren probeerden ze de conventies van de literatuur achter zich te laten.
In een poëziealbum waarin Bayer een aantal gedachten vasthield, staat de lapidaire
notitie ‘de taal is te onbeholpen om de waarheid te zeggen’. Wie als dichter iets
probeert te zeggen, moet op zijn hoede zijn dat hij niet terechtkomt in de valkuilen
van haar gebaande paden. De schrijftechnieken die de Wiener Gruppe heeft
ontwikkeld, kun je beschouwen als evenveel pogingen om in taal aan de beperkingen
van taal te ontsnappen. In het dagelijkse, ondoordachte taalgebruik lijken woorden
en zinnen als perfecte maatpakken op onze gedachten en waarnemingen te passen.
Maar is dat niet beangstigend eng? Kan het dat, om een beeld uit Oswald Wieners
die verbesserung von mitteleuropa, roman (1969) te gebruiken, ‘zoveel als de wereld
in zo weinig als een beetje gort’, onze hersenmassa, wordt gewrongen? Wat gebeurt
er als je dat vertrouwde medium ondergraaft? ‘Het schrijven’, zegt Oswald Wiener
in een terugblik op de Wiener Gruppe, ‘is geen middel voor artistieke “weergave”
geweest, maar een instrument om denkprocessen te onderzoeken en voor wie schrijft
een natuurlijke hefboom om de barrières van zijn voorstelling die hem bij het schrijven
bewust worden, naar buiten te duwen.’
lapidair museum is het hart van Konrad Bayers der stein der weisen - de enige
zelfstandige publicatie die hij heeft zien verschijnen (Wolfgang Fietkau Verlag,
Berlijn 1963). Hij noemde dit boekje, waaraan hij schreef tussen 1954 en 1962, een
‘traktaat’, met een allusie op de geschriften van filosofen (o.m. Wittgensteins
Tractatus logico-philosophicus) en alchemisten. Maar al bevat het de kwintessens
van zijn dichten en denken, en al bestaat het zoals sommige hermetische geschriften
uit zeven delen plus een voor- en nawoord, een filosofisch traktaat of een
alchemistisch geschrift is het niet. Wel heeft het iets van een initiatie, waarbij de
geblinddoekte adept in verschillende stappen een geestelijke transformatie ondergaat.
Net als een initiatierite schrijdt het
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lezen voort van punt naar punt. In elke fase, na elke horde die je hebt moeten nemen,
valt een blinddoek, tot je gelouterd en verrijkt uit het proces te voorschijn komt. En
net als bij een rite kun je de inwijding alleen zelf ervaren en niet van buitenaf
beschrijven. Zoals bij de steen der wijzen uit de alchemie of in het zenboeddhisme
is het mogelijk dat het inzicht verbazingwekkend eenvoudig blijkt en toch meestal
over het hoofd wordt gezien.
‘Men vindt hem op het land, in het dorp en in de stad, in alles wat door
God geschapen is; toch wordt hij door allen geminacht. Rijk en arm
hanteren hem dagelijks. Hij wordt door de dienstmeiden op straat gegooid.
Kinderen spelen ermee. Toch stelt niemand er prijs op, hoewel hij naast
de mensenziel het schoonste en het kostbaarste is op aarde en de macht
heeft koningen en vorsten te doen vallen. Niettemin wordt hij beschouwd
als het laagste en gewoonste van alle aardse dingen. Hij wordt door allen
afgewezen en verworpen.’ (Gloria Mundi)
Literair is de steen der wijzen een eigenzinnige tekst. Het onderscheid tussen de
klassieke genres valt weg; het boek bevat epische (lapidair museum), lyrische
(topologie van de taal), dramatische (voorwoord, tussenspel...) en didactische passages
(enkele woorden over otti bozol, de elektrische hiërarchie). De scheidingslijn tussen
literatuur en filosofie, poëzie en proza, fictie en non-fictie lijkt niet meer te bestaan.
Bayer, die zich nooit tot een bepaald literair procedé heeft beperkt, hanteert met
magische kracht technieken die in de Wiener Gruppe zijn uitgeprobeerd. De reductie
tot eenvoudige zinnen en kernwoorden, die in verschillende constellaties worden
gepermuteerd, herinnert aan de concrete poëzie en het ‘methodisch inventionisme’.
‘Less is more’, maar de impasse van het logische en talige definiëren is niet te
miskennen. De tekstmontage was in de groep een geliefd middel om door het
combineren van uit hun context losgemaakte tekstfragmenten een semantisch onzekere
toestand te bereiken. Bayer gebruikt het in zijn hermetische geografie voor een reis
door de wereld, de elementen, de ruimte en de tijd in een parodie op de
encyclopedische kennisdrang van de 19e eeuw, die vooruitgang belooft en verwarring
brengt. Wie goed leest, vermoedt hier al een mogelijke coördinatie in een nog niet
gekend punt.
Dood en wedergeboorte, scheiden en samensmelten liggen ook in de alchemie dicht
bij elkaar. In de taal zelf zit een verband tussen micro- en macrokosmos als je beseft
hoe ruim de toepasbaarheid is van een woord als lichaam: fysische lichamen,
mensenlichamen, hemellichamen... Absolute tegenstellingen bestaan alleen in de
taal, niet in de dingen. Binnen- en buitenwereld, het natuurlijke en het kunstmatige
(de historische automaten als bewijs van het scheppende menselijke vernuft, onder
meer Jacques de Vaucansons ‘canard digérateur’) worden één tijdens de fascinerende
tocht door
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het lapidair museum, een afdaling in zichzelf, die herinnert aan het alchemistische
bezoek aan het binnenste van de aarde, de moederschoot waaruit de steen geboren
wordt. Het is de duisternis die het licht voortbrengt.
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Konrad Bayer
Lapidair museum
(uit: de steen der wijzen)
Vertaling: Erik de Smedt
in de dalen van dit gebergte marcheren we dagenlang onder het loofdak van
reusachtige platanen. in hun takken zingen artificiële vogels. als ze stilvallen, gooien
we er een muntstuk in en ze zingen verder. we klimmen hogerop in de bergkloven
en echte beren en wolven kruisen onze weg. zwermen van witte en zwarte arenden
van metaal vliegen op uit hun holen in de rotswanden. we bereiken een hoogvlakte
en voor onze ogen openen de rotsen van de dalwand zich als een kloof tot een smal
zijdal, waar een kleine beek door stroomt. standbeelden wandelen tussen taxushagen
van papier-maché. de uitwendige behuizingen van verguld messing laten enkele
openingen vrij zodat je alle bewegingen van het drijfwerk zonder moeite kunt
bekijken. een leeuw uit blik komt ons tot op enkele passen tegemoet. als we met onze
bergstokken naar hem slaan, springt het lijf van het dier stuk, twee stalen platen
schuiven opzij en uit de gespleten borstkas dringt een bloemenruiker met 26 bloesems.
elke bloem is de nabootsing in zilver van een van de letters van ons alfabet. met
plezier slaan we met onze echte vingers op dat klavier en een schriftrol springt uit
de muil van het beest en fladdert voor onze met bloed gevulde voeten. op de plaats
waar de beek uit de rots komt, ligt aan de linkerkant een ruime natuurlijk gevormde
grot. de rotsen zijn van plastic. murmelend en klaterend vloeit het vloeibare nylon,
nadat het de enge, donkere schacht verlaten heeft, langs een kunstmatige eend die
echte graantjes oppikt en echte drek uitscheidt, slingert zich dan door het sappige
groen van nagemaakte bloemen en echt struikgewas, nu eens helemaal verdwijnend
onder overhangende takken van celluloid, dan weer wit kabbelend over de keien van
geperste luchtblokken. dampen van tin snijden onze adem af. als we door de beek
naar boven klimmen om bij de grot te geraken, stoten we op een groot, diep bekken,
dat de beek daar in de
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rots heeft gewassen. we kunnen het niet laten een bad te nemen. goudgele
noordzeekrabben uit messing glippen met ratelend uurwerk geschrokken in hun
schuilhoeken. vissen van kunsthars stoten tegen onze benen. enkele drijven met hun
buik naar boven aan het oppervlak. door de melkglasruiten van onze ogen zien we
dat de tandraderen niet meer draaien. voor het overige is er rondom ons een gefluit
en gezoem en een sterke geur van ammoniak en benzine omgeeft ons. nadat we onze
pulserende kleren weer aangetrokken hebben, zetten we het beklimmen van de grot
voort. bij onze aankomst vliegen er 8 grote, ijzeren arenden op. de grot heeft rechts
nog een kleiner platform dat verder gaat als smalle galerij die rond de steil oprijzende
bovenste hartwand leidt, en naar buiten toe slechts enkele ronde openingen van
geringe diameter. uit het geaderde rotsplafond boven ons hangen reusachtige lappen
huidweefsel, als draperieën. men kan zonder al te veel moeite naar boven klauteren
tot de bovenste verdieping. in deze smalle, lage gangen bewegen we ons alleen gebukt
voorwaarts en overal suizen schildpadden over de weg, met zoemende elektromotoren
onder hun sierlijke pantsers. bloed loopt langs de wanden. verder naar boven, in de
bijna verticale rotswand bevinden zich nog vier zorgvuldig uitgevoerde grafkamers,
en wel tegenover de ingang. moeizaam klauteren we langs de wanden naar boven,
terwijl we steeds weer ijzeren krammen in de rots slaan, en trekken ons aan het touw
meter voor meter op aan de hartwand. voor ons ligt een klein meer met een diameter
van ongeveer 40 voet. daar borrelt een vettige, warme smurrie waaruit in korte
tussenpozen manshoge fonteinen met geraas opstijgen. achter de wanden van ijs
worden vliegwielen en aandrijfriemen zichtbaar. de stampende zuigers maken onze
zinnen onverstaanbaar. de hartpompen dreunen. op de oever van het meer breken uit
verschillende openingen gloeiend hete dampen door de ijsschollen. op onze
melkglaspupillen groeien ijsbloemen. donderend lawaai van machines vult de grot.
de echo breekt in wouden van druipsteen. druipstenen van magnesium flitsen op. het
ijs verbrandt gloeiend. alles wordt blauw. de steen der wijzen is blauw.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

157

Miek Zwamborn
Amalgaam
Lucretius schreef in De Rerum Natura:
‘Nu ik geleerd heb wat de eigenschappen zijn
van de begindeeltjes, hoe zij in vorm verschillend
op eigen kracht in eeuwige beweging vliegen
en hoe elk ding uit hen kan worden voortgebracht,
ga ik verklaren wat ten nauwste hierbij aansluit:
het bestaan van zogeheten beeldjes van dingen,
die men hun ‘vliezen’ of hun ‘bast’ zou kunnen noemen
daar zij in vorm en aanblik op de dingen lijken
waarvan zijn weggestroomd en weggezworven zijn.’
(vertaling Piet Schrijvers)

De strofe laat me verdwalen in een wazig gebied, alsof de lens waardoor ik kijk
beslagen raakt, een onscherpte waarin het beeld implodeert. Ik moet de zin twee keer
lezen. Misschien zal een dergelijke situatie me later aan het fragment herinneren en
het beeld terug op mijn netvlies werpen, scherper dan voorheen. Dan zal ik de naam
ervan noemen en met het noemen van de naam bestaat het.
Soms glippen woorden weg en weet ik alleen de eerste letter of de lettergreep in het
midden. Gehaast probeer ik de naam te vinden, mijn ogen lijken zich naar binnen te
draaien, razen langs mijn vocabulaire, waar ligt dat woord opgeslagen? Minuten later
schiet het krachtig naar voren, wordt geprojecteerd in de cavum oris, springt van de
tong uit de mond en het woord vult de ruimte.
Liggen woorden stil in het hoofd als ze niet worden uitgesproken of zweven ze langs
elkaar heen? Botsen ze, steeds sneller rondtollend als we spreken?
De elementaire deeltjes waar alle materie uit bestaat, zijn ondoordringbaar, ondeelbaar,
ontelbaar, onzichtbaar, onveranderlijk en onvernietigbaar. Wat er met deeltjes
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in de geschiedenis gebeurde, kan alleen bewezen worden wanneer ze dagelijks worden
geobserveerd. Elk niet getraceerd deeltje blijft een ontregelend fictief element, een
formule die vierkanten en cirkels verbindt. Wat er met deeltjes in de geschiedenis
gebeurt, kan alleen worden vastgesteld wanneer ze worden geobserveerd en gemeten
in de toekomst. Tot die tijd is de werkelijkheid slechts een abstractie.
Op subatomair niveau kan de tijd terugtikken. Wanneer in een film een personage
zich van rechts naar links beweegt, volgt vaak een terugblik. Iemand die rechts het
beeld uitloopt is onderweg naar het onbekende. Links het verleden, rechts de toekomst.
De toeschouwer zit op de as, de ogen in het midden.
De beweeglijkheid van een stilstaande persoon wordt gevangen op het witte doek,
in verf of steen. Standbeen-speelbeen: een evenwichtige asymmetrische positie van
het menselijk lichaam, waarin het draaien of het buigen van de verticale as van het
lichaam de richting van heupen, schouders en hoofd verandert. Deze houding kan
lang volgehouden worden en biedt twee dynamische perspectieven. Het standbeen
wordt keerpunt, de ontspanning van het linkerbeen keert terug in de rechterarm.
Onze blik ligt voortdurend op de operatietafel voor ontleding. Netvliescellen zijn
gespecialiseerd in het fixeren op details en het signaleren van snel voorbijgaande
bewegingen. Ze selecteren onophoudelijk. Door het draaien van het hoofd en het
draaien van het lichaam tasten we de periferie af en stellen we scherp. Het beeld stolt
zoals de faseovergang van vloeibaar naar vast. Omgekeerd smelt het uitzicht, het
wordt weer vloeibaar of zo ijl dat het haast als gas vervliegt wanneer de aandacht
verplaatst wordt naar een ander punt. Bij hoge druk en hoge temperatuur is er geen
verschil meer tussen de vloeistof en de gasfase. De druk en temperatuur waarbij dat
gebeurt noemt men het kritische punt en de stof die voorbij dat punt gaat, noemt men
superkritisch. Denk niet dat de objecten nu weggesprongen zijn, het is lucht die ze
optilt, ieder punt wordt bezet, tot de ruimte vol is. Eén stap naar links en een loodlijn
schiet los. Het verdwijnpunt wordt aanwijsbaar. Waar de oogzenuw zich bevindt, is
geen plaats voor staafjes en kegeltjes. De oogzenuw ligt in eigen schaduw.
Voorbij de neus klaart het beeld op. Er zijn maar zes spieren die de oogbol besturen.
Elk oog apart weet een oppervlak te tekenen, duwt het uitzicht opzij, vindt daarachter
een tweede uitzicht, een derde uitzicht. Er is altijd een ruimte die een blik absorbeert
en een blik die de ruimte observeert.
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Jan Lauwereyns
Drie gedichten
Via Arctica
Langs de weg van de ijsbeer bezongen we de opwarming
met massieve schepen, zestigduizend ton ijzererts, braken
door het smeltende ijs, de Chinese fabrieken stonden te wachten,
treinen voerden meer en meer ijzererts aan, wij willen slechts
alle goeds, verklaarde Het Absolute Niets, verrukkelijk,
korrelig, hartverscheurend, kwiek en alles bij elkaar prachtig,
jubelde het schip der wetenschap, nijverheid en koophandel,
zo kalm mogelijk stonden we naast de anderen te kijken naar
de elektroden op de kruin van de kaalgeschoren ijsbeer en
knikten, het waren veelkleurige gegevens, maar de hypothese
was verdwenen, iedereen verdacht iedereen, het Absolute Niets
breidde zich uit, het alsmaar grotere zwart in het ruim, vader,
vader, de ijsbeer schoot wakker, zou je niet beter wat slapen?
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Wel of niet, of in zekere onachterhaalbare mate, te wijten
Stikstof produceerde mest, kwik ging in het afvalwater, werd
in de baai geloosd, vissers vingen driekoppige vissen, katten
begonnen raar te springen, en vogels vielen zomaar uit de lucht,
in 1956 werd een vijfjarig meisje ziek, mensen verloren hun verstand,
vielen in coma of gingen dood, dus zette de fabriek nog tot 1968 door
met het lozen van kwik, en als William Eugene Smith het verdriet
zo nodig in haar bad moest fotograferen, kon hij ook flink worden
afgerammeld door trouwe handlangers, zelfs met de airconditioning
op volle toeren voelden we zweet druipen langs het achterhoofd,
een bijna zesjarig jongetje vroeg tussen haakjes de ultieme vraag,
waarom werd het heelal gemaakt, en konden we, behalve hakkelen,
dat krijg je met waaromvragen, die zijn soms absurd, we kunnen
altijd, waarom dit, waarom dat, alsof er altijd een reden moet zijn.
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De Re Metallica, De Natura Fossilium
Het was hoog tijd, één voet uit en één voet in het water,
tegen jicht, hoge bloeddruk, slagaderverharding, allerlei
chronische huidziektes en zenuwpijnen, het bad van glimmer
bevond zich precies op de voorspelde plaats, natuurlijk radon,
verval van thorium en uranium, als gas in het grondwater,
we trokken onze schoenen uit en zetten ze in een vakje
op de bovenste rij van het rek, in de kleedkamer hielp
een oude man een nóg oudere man uit zijn wijde broek,
in het heetste bad zat een nijlpaard met bril op te puffen,
Vivaldi klonk uit de luidsprekers, de krachtmeting van
harmonie en inventie werd verstoord, net toen de honden
begonnen te blaffen, door een oudere vrouw in lichtblauw
uniform, veinsde bloedernstig de temperatuur te meten.
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Henk van der Waal
Het lange lint van de taal
Over het poëtische van de poëzie
Sluipenderwijs, zonder waarschuwing of teken, zonder laatste eerbewijs of ritueel,
is het verdwenen, vervluchtigd, uit ons midden weggesneden: het mysterie, de
verwondering, de duistere diepten van het leven en de dood. Het verdwijnpunt van
de existentie dat we de ene keer vol overgave aanbaden en de andere keer vol vuur
vervloekten en bestreden, is zonder ophef weggelekt uit ons bestaan. Met
verbazingwekkende opgeruimdheid hebben wij in minder dan geen tijd afscheid
genomen van de buitenissige diepgang die ons millennia lang bewoog en ons de ene
keer tot stilte maande en ons dan weer aanzette tot extatische dans of gewijde
samenzang. Alsof we uit angst voor de vreugde van liefde en geboorte en uit weerzin
tegen het verdriet over eenzaamheid en dood van onszelf zijn weggeslopen en ons
hebben overgegeven en uitgeleverd aan... Ja, aan wat? Aan het opeenstapelen van
meningen bijvoorbeeld, maar ook aan het ongelimiteerd streven naar genoegdoening,
en het gedwee bevredigen van onze genotzucht.

Mist
Met het voortschrijden van de wetenschap en de technologie zijn onze macht en
mogelijkheden tot in het oneindige gegroeid. Waar vroeger gebrek heerste, worden
we nu geplaagd door overvloed. Waar vroeger verte en onbereikbaarheid het
uitgangspunt vormden, is nu alles nabij en ontsnapt niets en niemand aan
onmiddellijke oproepbaarheid.1. Waar onze identiteit vroeger rustig een leven lang
meeging, meten we ons nu voortdurend een andere aan en kunnen we geen moment
meer achterover leunen in de luie stoel van wie we nu een keer zijn.2. Waar het
politieke gekonkel en economische geharrewar vroeger hoogstens een keer per dag
via krant of journaal onze leefwereld binnenwandelden, kloppen die nu elke minuut
aan de poort van onze aandacht. Opiniepeilingen, opiniepagina's, internet, Facebook,
Twitter: elke gedachte die bij wie dan ook oprispt, wordt direct

1.

2.

Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1962. In dit opstel duidt Heidegger
het wezen van de techniek als de totale en directe opvraagbaarheid van alles. Extrapolerend
naar ons communicatietijdperk kunnen we gerust stellen dat ook de mens daaraan ten prooi
is gevallen.
Henk van der Waal, Denken op de plaats rust, Amsterdam 2012, p. 229. Ik zet hier uiteen
hoe de economie ons ertoe aanzet om steeds onze identiteit te vernieuwen, uiteraard inclusief
de producten en diensten die daarbij horen.
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wereldkundig gemaakt. Daardoor is er een wolk om ons heen komen te hangen van
licht geagiteerde berichtjes die om onmiddellijke instemming smeken. Het gevolg
is dat wij ronddwalen in een steeds dichter wordende mist van meningen en
standpunten die elkaar net zo lang tegenspreken en opporren tot de mist zo dicht is
geworden dat we zelf niet meer weten waar we staan.
Vroeger konden we die meningenmachinerie nog wel ontvluchten door af te reizen
naar de buitengebieden en ons daar te laven aan vergezichten. Maar tegenwoordig
kan dat niet meer, want steeds reist die meningenwolk met ons mee om te achterhalen
wat we nú denken en nú voelen en vooral wat we nú verlangen.
Communicatieverslaafd als we zijn gemaakt, kunnen we het eenvoudigweg niet laten
om de mist die we eigenlijk uit de weg willen gaan, zelf te produceren, want
terughoudendheid, stil zijn, even geen mening hebben, betekent tegenwoordig zoveel
als je bestaan terugbrengen tot een zielloos vegeteren.3.

De echte wereld
Wat zeer lang een groot ideaal van velen is geweest: de participatie van allen aan
alles, is door de uitbreiding van de communicatiemogelijkheden en door de
mediatisering van de samenleving in korte tijd werkelijkheid geworden. Iedereen is
overal en praat over alles mee. De gevolgen daarvan zijn niet gering. Ons innerlijk
leven heeft zich door deze ontwikkeling nogal veruitwendigd.4. De geheimzinnigheid
van onze innerlijke gevoelswereld is een feest der openbaarheid geworden. We doen
alsof we nog gesteld zijn op onze privacy, maar komen er niet echt voor in het geweer
als die wordt bedreigd. Met één muisklik maken we zonder scrupules onze geheimen
toegankelijk voor iedereen die een aantrekkelijk appje op de markt heeft gebracht.
Dat doen we zo gemakkelijk omdat die privacy, dat donkere binnenste, eigenlijk niet
meer bestaat en ons alleen nog maar herinnert aan een mens die we helemaal niet
meer willen zijn en waar we slechts met een mengeling van onrust en melancholie
aan terug kunnen denken.
Die oude innerlijkheid, dat stilvallen voor het ontzagwekkende, dat ruisen van de
loutere gezamenlijkheid: het is een frêle bewogenheid geworden die we slechts bij
hoge uitzondering als onze werkelijkheid willen ervaren. Veel liever zijn we
opgenomen in allerlei communicatiestromen, verkeersstromen en geldstromen. Die
stromen

3.

4.

Henk van der Waal, Denken op de plaats rust, Amsterdam 2012, p. 226. Deze
communicatieverslaafde wordt hier gemunt als de sociale-netwerkmens: iemand die volledig
opgaat in het sociale verkeer en daardoor geen oog meer heeft voor zichzelf of de
gemeenschap.
Dit innerlijk kent zelf natuurlijk ook een geschiedenis. In het algemeen wordt Augustinus
gezien als degene die de weg heeft vrijgemaakt voor ‘het ervaren van ons zelf als innerlijk’.
Charles Taylor, Bronnen van het zelf, Rotterdam 2007, p. 193.
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zijn we namelijk als de echte wereld gaan beschouwen.5. Als mens die moet
functioneren in die echte wereld, tonen we betrokkenheid, bekwamen we ons in
verontwaardiging en wapenen we ons tegen de wanhoop die gestaag tegen ons
opkruipt. We kunnen niet anders, want die mengeling van betrokkenheid,
verontwaardiging en lichte wanhoop is de grondmodus van het moderne individu
geworden.

Teloorgang
Uiteraard is de kunst in het algemeen en de poëzie in het bijzonder niet ongevoelig
voor deze ontwikkeling. Kunstenaars en dichters zuigen de tijd waarin zij leven
immers gretig in zich op en geven die dan in versleutelde vorm als kunstwerk weer
terug aan de wereld. In een tijd waarin alles met alles verbonden is en waarin alleen
bestaat wat uitgewisseld wordt, levert dat echter een probleem op. Waar de kunst
vroeger en aanvankelijk het mysterie van het bestaan, de opwinding van de liefde
en het onbegrijpelijke van de dood op de voet volgde en vormgaf in beeld, geluid of
taal, is de toegang tot die eerste en oorspronkelijke voedingsbodem van de kunst
versperd geraakt. Getrouw aan hun missie nemen kunstenaars het bestaan zoals dat
zich aan hen voordoet nog steeds in zich op, intensiveren het, gooien hier en daar
wat zand in zijn raderen en geven het dan weer terug aan de wereld. Maar waar dit
proces vroeger een afdaling was in de krochten van het bestaan, moet de kunst bij
ontstentenis van een deugdelijke toegang tot die krochten zich nu beperken tot de
huid van het bestaan. Waar kunst en poëzie nog niet zo lang geleden zochten naar
zelfexpressie of naar het doorvoelen van een nauwelijks te duiden
gemeenschappelijkheid, zien veel kunstenaars zich nu genoodzaakt hun creativiteit
en betrokkenheid bij de wereld om te zetten in sociale interventies. Het werk dat daar
het resultaat van is, wordt geheel of in hoge mate bepaald door de toevallige bijdrage
van de deelnemers eraan. Deze participatiekunst is veelal politiek gemotiveerd, kent
vaak prachtige intenties en is soms ook verrassend en opwindend. Veel vaker echter
is zij oppervlakkig en saai en blijven de uitvoering en het resultaat ver achter bij de
ideeën die eraan ten grondslag liggen. Deze op zichzelf genomen lovenswaardige
poging om kunst een nieuwe rol te geven in een veranderde wereld en om tegelijkertijd
niet verstrikt te raken in de tentakels van de vercommercialisering en mediatisering
waar creativiteit en zelfexpressie in het algemeen en de iets traditionelere
kunstuitingen in het bijzonder al een tijdlang aan ten prooi zijn gevallen, maakt
eigenlijk vooral

5.

Kristien Justaert, Transcendentie in immanentie. Goddelijke hoogtes en laagtes met Heidegger,
Deleuze en Derrida, Amsterdam 2010, p. 85. Franse denkers als Derrida en Deleuze hebben
de gedachte van Friedrich Nietzsche dat het leven stroomt en niet te vangen is in van tevoren
gegeven identiteiten, voortgezet door het Zijn niet als iets transcendentaals te zien, maar als
pure differentie. Gek genoeg cirkelen de huidige communicatie-, verlangens- en geldstromen
veelal wel om geprefabriceerde identiteiten.
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duidelijk hoe tastend de kunst is geworden en hoezeer haar domein verzonken is
geraakt.6.
Bij de een zal deze vervluchtiging van de kunst leiden tot een zucht van verlichting,
omdat het laatste restje metafysica en religiositeit eindelijk uit onze cultuur lijkt
weggefilterd. Het gevolg daarvan, namelijk dat de politieke,
wetenschapstechnologische en kapitalistische krachten definitief vrij spel hebben en
de kunst nog slechts voortleeft als consumptiegoed of als aanjager van maatschappelijk
verantwoorde projecten, stemt een ander waarschijnlijk weer wat minder vrolijk.
Maar of het nu opluchting is wat de klok slaat of chagrijn, er is niet zomaar een
weg terug naar vervlogen tijden. En misschien is het wel precies om die reden dat
we steeds sterker aan den lijve ondervinden hoe beperkt de drieslag is van
betrokkenheid, verontwaardiging en wanhoop die in onze wereld de dienst uitmaakt.
Steeds sterker voelen we dat we een aantal lagen die het bestaan voor ons in petto
heeft, onontgonnen moeten laten omdat we volkomen verleerd zijn hoe we die moeten
benaderen en nog slechts een vage herinnering hebben aan hun bereik, omvang en
diepgang.

De werkelijkheid
Om een weg te banen naar die herinnering en naar het domein van de kunst dat zo
diep is weggezonken, is een onderzoek in twee fasen nodig. De eerste daarvan vraagt
van ons de moed om ons op ouderwetse wijze los te maken van onze dagelijkse
beslommering, zodat we weer oog krijgen voor de werkelijkheid als omvattend geheel
en voor onze bijzondere positie daarbinnen. Precies die werkelijkheid houdt, om met
J.C. Bloem te spreken, ‘zijn wonderen verborgen / Tot het ze, opeens, toont in hun
hogen staat.’ Dat laatste gebeurt echter nog nauwelijks sinds de wetenschap en
technologie ons een werkelijkheid voorschotelen die niet meer is dan een werking
die we door waarneming en studie kunnen begrijpen en controleren. Tegen ons
intuïtieve en betere weten in hebben we er daardoor steeds grondiger vanaf gezien
om die werkelijkheid als een vat vol wonderen of als een onbevattelijke omvatting
te ervaren. Op die wijze hebben we onszelf beroofd van de koestering door het veel
grotere. Niettemin sluimert deze ervaring van het veel grotere vlak onder de
oppervlakte van ons bestaan en kunnen wij ons door bij tijd en wijle weerstand

6.

Ruben Jacobs, Everyone is en artist, Rotterdam 2016. Jacobs laat zien hoe creativiteit en
zelfexpressie de motor zijn geworden van de economie en hoe ze niet meer exclusief aan de
kunstenaar zijn voorbehouden. Jacobs licht in zijn slothoofdstuk uitgebreid de ‘Social Turn
in Contemporary Art’ toe en de ‘Sense of the Whole’ waar hedendaagse kunstenaars op
inzetten met hun sociale interventies.
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te bieden aan de meningen- en verlangensstromen vrij goed afstemmen op dit veel
grotere dat ons op een merkwaardige manier even vertrouwd is als vreemd.

Het poëtische
Wat hernieuwde aandacht is echter niet genoeg om dat veel grotere van de
werkelijkheid ook echt toegankelijk te maken. Daarvoor is de tweede fase van ons
onderzoek nodig. Die zoomt veel preciezer in op de structuur en kracht van dit domein
en op de manier waarop wij ons er door middel van beeld, klank en taal toe proberen
te verhouden. Hoewel we de poëzie als onderdeel van de kunst zojuist ietwat hebben
laten vervluchtigen, moeten we toch bij haar te rade gaan om deze tweede fase van
ons onderzoek vlot te trekken. Daar zijn kortweg drie redenen voor.
In de eerste plaats is de poëzie vanwege haar geringe economische impact
nauwelijks ten prooi gevallen aan de commercie, terwijl zij tegelijkertijd wel heeft
kunnen profiteren van de vorm- en experimenteerdrift die is ontstaan door het
wegvallen van de ingesleten voorschriften en verwachtingspatronen die de kunst
nogal eens parten hebben gespeeld. Ten tweede reflecteert de poëzie als vanzelf op
zichzelf omdat het medium waarin zij zich doorgaans uitdrukt, de taal, zelf reflexief
van aard is. Ten derde drijft de taal van de poëzie ons bijna noodzakelijkerwijs naar
het domein waar het ons om te doen is, namelijk dat van het poëtische.
De toegang tot dit poëtische en de exploratie ervan kunnen we op grond van
bovengenoemde redenen het beste ter hand nemen door de poëzie zelf tegen het licht
te houden en ons daarbij de volgende vragen te stellen: Hoe is het domein dat de
poëzie voor ons opent, uitgelijnd? Welke diepzee drijft haar voort? En tot slot: Welk
mysterie zet zij voor ons in scène?
Door deze vragen te beantwoorden kan de wonderlijke afterparty van de kunst
waarop we door de tijdgeest verzeild zijn geraakt, de voorbereiding en opstap zijn
naar een poëzie en kunst die zich laten voeden door het poëtische zelf.7.

De Minotaurus
Elke poëzie draagt het spoor in zich van de grote ontreddering waaruit ze is
voortgekomen. Zo'n spoor is gemakkelijk te detecteren in bijvoorbeeld de poëzie
van Astrid Lampe:

7.

Henk van der Waal, Denken op de plaats rust, Amsterdam 2012, p. 183 ev. Eerder noemde
ik dit domein van het poëtische het ervaringsbereik van het onbestemde.
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het dorsen en het patent op oude zaden
donker weggezet
de herstelknop in iedere toolbox opgenomen
aarzel niet haakse slijper
het moet maar eens uit zijn
met dat eeuwige zangvogeltje
undo/redo
opnieuw aard ik
grondig
ground zero
in iedere reisgids
pijnwouden houden het strand bij elkaar
Astrid Lampe
Uit: Rouw met diertjes, Querido 2013

Wie dat spoor van ontreddering volgt, daalt al snel als Theseus af in het doolhof van
Daedalus om uiteindelijk uit te komen in het duistere hol waar de Minotaurus op
hem wacht. Iedereen die poëzie wil maken of wil ervaren, wordt geconfronteerd met
dat monster en zal daar linksom of rechtsom een overwinning op moeten boeken,
anders wordt diegene verzwolgen en is er geen weg terug en dus ook geen gemaakt
gedicht of ervaren kunstwerk.
Maar hoe boek je een overwinning op een monster? Eigenlijk is dat vrij eenvoudig:
door het recht in de bek te kijken. Dat eenvoudige devies vraagt echter om nogal wat
moed en uithoudingsvermogen. Het monster is namelijk niet zomaar een menselijke
gestalte met een stierenkop met wie het spannend stoeien is. Als menselijke gestalte
met een stierenkop is het monster vooral dat wat het verstand te boven gaat. En dat
wat het verstand te boven gaat, is de manifestatie van het niets zelf, van het
afschrikwekkende, van het ontregelende. Als dat niets en afschrikwekkende en
ontregelende rijt het monster iedere betekenis aan stukken en tart het iedere moraal.
Het monster doet dat in drie stadia. Om te beginnen ontsteelt het aan de mens die
hij in zijn macht heeft gekregen, het meest dierbare wat hij heeft, namelijk zijn
kinderen. Zo werden ieder jaar zeven jongens en zeven meisjes aan de Minotaurus
geofferd. Dat gebeurde eigenlijk omdat niemand weerstand kon bieden aan de angst
en schrik die alleen de gedachte aan het monster al verspreidde. Die angst en schrik
vormden de eerste stappen in het doolhof waarin het monster zich ophield.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

169
Maar het offer van het eigen kroost wijst natuurlijk niet de weg naar de uitgang van
het doolhof. Integendeel, het maakt de ellende alleen maar groter. Want voor wie
zijn kroost verliest, heeft niets meer zin. Het handelend vermogen dat gegeven is
met de betekenisvolheid van de wereld en met de positie van de mens daarbinnen,
ontvalt hem door zijn leed. Starend in het zwarte gat van de zinloosheid weet hij niet
meer wie hij is of wat hij kan en onvermijdelijk verstrikt hij zich daardoor nog verder
in het doolhof en verglijdt hij in wat de Franse filosoof en schrijver Maurice Blanchot
‘de fundamentele eenzaamheid’ noemt, of ‘de andere nacht’.8. Als de mens die afdaalt
in het doolhof in wezen de dichter is, vraagt het monster van de poëzie - het poëtische
- de dichter dus eigenlijk om zijn handelingsbekwaamheid, zijn identiteit en
maatschappelijke positie te offeren aan het dichterschap.
Wie zich zo ver het doolhof in laat trekken, belandt onvermijdelijk in het tweede
stadium van de ontregeling die het monster bewerkstelligt. Dat gebeurt al helemaal
als hij oog in oog komt te staan met zijn afschuwwekkende gestalte. De taal, het
eerste en laatste houvast van iedere schrijver, wordt daar, in het licht van het
angstaanjagende, pap in zijn mond. Geconfronteerd met het monster pruttelt en
murmelt de dichter maar wat. De ontmanteling die aan iedere poëzie voorafgaat en
in iedere poëzie is terug te vinden, is dan compleet. De monsterlijke kant van het
poëtische heeft onze menselijke wereld en menselijke taal dan volledig ontmanteld,
waardoor het loutere zijn in al zijn kilheid aan de oppervlakte treedt.
De toestand van subjectloosheid en wereldloosheid die daarbij hoort en die zich
uit in een ongedifferentieerd luisteren en doelloos wachten, maakt echter wel de
verwikkeling met het niets mogelijk. Die verwikkeling is het derde stadium en vormt
de eigenlijke strijd met het monster. Die strijd kan eindigen in aaneengesloten
depressiviteit of in een even voorlopige als tijdelijke overwinning. Dat laatste gebeurt
als de dichter in de duistere diepte van het hol het niets weet om te vormen tot een
werk, tot een gedicht, tot een creatio ex nihilo, dat overigens altijd de glans zal dragen
van het niets waar het uit is voortgekomen.9. Deze strijd, die iedere dichter in het
doolhof van de Minotaurus moet leveren, kunnen we met Anne Vegter gerust de
diepteoorlog van de poëzie noemen:

8.
9.

Maurice Blanchot, ‘La littérature et le droit à la mort’ in La part du feu, p. 291 ev, Gallimard
1949.
Vergelijk de interpretatie die Maurice Blanchot geeft van de mythe van Orpheus in L'Espace
littéraire, Gallimard 1955.
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Ook als je wakker wordt boven een sterfgebied en je gespt kinderen vast als
gordels: laat mij / eens door het raam kijken of het daar erg is, zie je er niets
van want het is een diepteoorlog.
Ook als een doelwit vanaf de grond toch naar je zwaait en je verlangt naar
bleke sterren / op zo'n voorhoofdje, taxie je over het oefenveldje van je
grimassen en je speelt elk karakter.
Ook als je naakt naar de kinderen loopt en guilty zegt guilty dat woord
kennen jullie toch dat je / niets gedaan hebt maar bekent en je geeft je huid,
reep na reep, want het is een diepteoorlog.’
Anne Vegter
Uit: Eiland berg gletsjer, Querido 2011

De draad van Ariadne
Maar degene die het monster heeft verslagen, is zelf eigenlijk het volgende monster,
want gevangen in het labyrint van Daedalus. Zolang hij niet ontsnapt uit dat labyrint
om te melden dat het monster is bedwongen, zolang er met andere woorden geen
gedicht de wereld in wordt gestuurd dat bewijst dat het niets en het betekenisloze
voorlopig is ingekapseld, zullen de mensen en dus ook de dichter zelf onder het juk
van het monster blijven leven. De draad van Ariadne die Theseus heeft afgerold en
die hem zelfs de weg wees naar beneden, komt de dichter nu zeer goed van pas. Net
zoals Odysseus de zang van de sirenen heeft kunnen beluisteren zonder er zelf aan
onderdoor te gaan door zich vast te laten binden aan de mast, zo heeft Theseus zich
door de draad van Ariadne kunnen blootstellen aan het onbegrijpelijke zonder dat
met zijn eigen leven te hoeven bekopen.
Maar waar is die draad van gemaakt? Van wol? Van woorden? Als het een
combinatie is van beide, hebben we hier te maken met het lange wollen lint van de
taal. Via dat lange wollen lint van de taal vindt Theseus, na eerst de betekenisloosheid
als de stille bron van de taal te hebben aanschouwd en onderzocht, bij elke stap die
hij omhoog gaat, de betekenis en de samenhang van de wereld terug.
Dat doet het vermoeden rijzen dat het poëtische van de poëzie behalve een
beweging naar beneden richting de ontluistering, ook een beweging naar boven
richting het licht initieert. Behalve dat de poëzie ons verzet in de fundamentele
eenzaamheid van de andere nacht van Blanchot, trekt ze ons ook op naar de
oorspronkelijke gemeenschappelijkheid van de andere dag. Dat krijgt de poëzie op
verschillende manieren voor elkaar.
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Om te beginnen is een gedicht net als kunst een bouwwerk van betekenis. In een
gedicht komt dat bouwwerk tot stand via een rangschikking van woorden. Die
woorden dragen de betekenis, maar kunnen dat alleen op grond van de taal waar ze
deel van uitmaken. Die woorden verbinden zich via hun betekenis kortom met de
hele taal en met alles waar die taal naar verwijst. Er komt als vanzelf dus nogal wat
in het bereik te liggen van het taalbouwwerk dat een gedicht is, ook al omdat in dat
taalbouwwerk niet alleen de huidige taal verborgen ligt, maar ook nog eens de hele
ontwikkeling van die huidige taal tot en met zijn verworteling aan toe in de
oorspronkelijke ritmes van de rites en inkervingen in steen waar die taal op rust en
uit is ontstaan.10. We horen dat terug in de poëzie van Gertrude Starink:
een steen gevangen in een ring van stenen
een ring gehangen in een smal ravijn
vroeger aten vogels daar hun vissen
toen steeg de zee en dreef ze uit hun nissen
maar de inscripties moeten er nog zijn
Gertrude Starink
Uit: De weg naar Egypte. Zeventien passages 1977-1985, Athenaeum-Polak & Van Gennep
1993

Een gedicht draagt echter niet alleen de weg naar zijn duistere oorsprong in zich.
Uiteindelijk loopt de draad van Ariadne voor Theseus naar boven en naar buiten,
naar het nieuwe en toekomstige om daar het nog niet betekende te omarmen. Behalve
oude betekenis te consolideren genereert ieder woord en ieder gedicht telkens ook
nieuwe betekenis en ontwerpt op die wijze toekomst. Als verknoping van verleden
en toekomst houden woorden en gedichten zo tijd evenzeer uiteen als bij elkaar om
de openheid te creëren waarin wij kunnen leven.
Die openheid zouden we echter niet als zodanig ervaren als het lange lint van de
taal niet langer dan lang zou zijn en niet meer zou doen dan enkel het verleden
koppelen aan de toekomst. Waar de taal meer en meer ontmantelt raakt naarmate de
dichter het monster nadert, daar vertoont de taal meer samenhang en vergezichten
naarmate de dichter in de buurt komt van de uitgang van het doolhof. En die
vergezichten krijgen al vrij snel een zekere werkelijkheid toebedeeld, een
werkelijkheid die voor we er erg in hebben een waarheid is. Dat komt door het
performatieve karakter van de taal. Taal weet namelijk sterk de indruk te wekken
dat hetgeen in hem wordt uitgedrukt een werkelijkheid is die zo waar is dat die

10.

Steven Mithen, The Singing Neanderthals, London 2005, p. 139 ev. Mithen laat zien hoezeer
ritme onze gang op twee benen faciliteert en daarom terug te vinden is in de basisstructuur
van dans, muziek en taal.
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zelfs ons tijdelijk bestaan overstijgt. En vanwege die overstijging van de tijdelijkheid,
moet hetgeen in de taal wordt uitgedrukt uiteindelijk wel verbonden zijn in een
harmonieuze eeuwigheid. Dat is althans de suggestie die de taal doet en de zoektocht
ernaar is de stille motor die de dichter drijft. Die wil het overstijgende dat de taal als
geheel suggereert, in zijn gedichten aan raken. Onafhankelijk van het feit of dat
overstijgende nu werkelijk bestaat of niet, zet de taal en met name de poëzie voor
ons een overkoepelend mysterie in scène dat even ondoorgrondelijk is als
wonderbaarlijk en dat ons de werkelijkheid bij tijd en wijle ‘sub specie aeternitatis’,
dat wil zeggen ‘in het licht van de eeuwigheid’, laat ervaren, om maar eens met
Spinoza te spreken. Het is zo de wollen taaldraad van Ariadne die in ons de hoop op
de andere dag en op de werkelijkheid als onbevattelijke omvatting levend houdt. Een
draad dus die in de diepte verstrikt zit in het niets van eenzaamheid en
betekenisloosheid en in de hoogte tastend is naar de droom van gemeenschappelijkheid
en overmatige betekenisvolheid. Taal is poëzie als hij de spanning tussen die twee
polen voelbaar maakt en uithoudt, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij Hans Faverey:
Nu duurt het niet lang meer
of uit de kiem maakt zich los
een van die voorspellende
herinneringen: een doorwaadbare
plaats in de rivier om zich
te doorwaden. En dat ik telkens zie
hoe een van die muildieren, met zijn
balen doordrenkte purperen wol
zich schrap zet en de oever
op komt, terwijl intussen het water
almaar neerstroomt uit de wol.
Hans Faverey
Uit: Lichtval, De Bezige Bij 1985

De liefde
Maar nog zijn we er niet. Er is niets gewonnen als het opengelegde spanningsveld
tussen verleden en toekomst en tussen het betekenisloze en betekenisvolle zich niet
verzilvert in een heden waarin geleefd en gewoond wordt. Poëzie zou zich verliezen
in
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abstracties als ze zich alleen zou verhouden tot het ontluisterende en overkoepelende
zonder die twee te actualiseren in een hier en een nu. Precies dat actualiseren van de
twee polen waar de mens zich tussen moet staande houden, is wonen, is leven. Het
is het derde kunststukje waar het poëtische de poëzie toe aanzet, omdat de taal daar
het geëigende middel toe is. Want woorden weten het betekenisloze en uiterst
betekenisvolle samen te pakken als ze simpel benoemen wat er hier en nu aan de
hand is. De woorden voorzien de rouw en de droom van een heden, zodat het wonder
van de werkelijkheid zich als wereld, dat wil zeggen als plek om te wonen, kan
openvouwen. Niet veel dichters hebben dat mooier verwoord dan J.H. Leopold in
zijn gedicht ‘Regen’.

Regen
De bui is afgedreven;
aan den gezonken horizont
trekt weg het opgestapelde, de rondgewelfde wolken; over is gebleven
het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen
een elke kreuk, blank en opnieuw gespannen.
En hier nog aan het vensterglas
aan de bedroefde ruiten
beeft in wat nu weer buiten
van winderigs in opstand was
een druppel van den regen,
kleeft aangedrukt er tegen,
rilt in het kille licht.
en al de blinking en het vergezicht,
van hemel en van aarde, akkerzwart,
stralende waters, heggen, het verward
beweeg van menschen, die naar buiten komen,
ploegpaarden langs den weg, de oude boomen
voor huis en hof en over hen de glans
der daggeboort, de diepe hemeltrans
met schitterzon, wereld en ruim heelal:
het is bevat in dit klein trilkristal.
J.H. Leopold
Uit: Verzamelde verzen I, Atheneum / Polak & Van Gennep, 1982
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Het poëtische laat iedere poëzie zo oscilleren tussen het ontluisterende enerzijds en
het onbevattelijk omvattende anderzijds om het gebied daartussen als woon- en
leefplek open te breiden zodat die kan worden ingericht. In die actualiserende
beweging van de poëzie schuilt haar engagement met de wereld. Een engagement
dat de wereld nodig heeft omdat dit domein van het opene of gemeenschappelijke
niet zomaar gegeven is, maar telkens weer moet worden afgetast en opgetast. De
poëzie doet dat door te stichten op grond van het overkoepelende dat ze actualiseert
in het bijzondere. Dit engagement is even totaal als gemaximeerd. Totaal, omdat de
poëzie op nietsontziende wijze betrokken is op alles zonder daarbij het niets te
schuwen of te negeren. Gemaximeerd, omdat poëzie en kunst zich nooit voor het
karretje zullen laten spannen van welk ideaal of politiek program ook. Poëzie voegt
zich niet naar categorieën, interpretaties of politieke correctheid. Omdat ze uitstaat
naar het poëtische is ze die zaken steeds vooruit. Ze verliest haar kracht en eigenheid
als die verhouding wordt omgedraaid. Poëzie laat zich dus niet normeren en normeert
zelf ook niet. Wel probeert ze in beeld te krijgen wat ons echt aangaat maar altijd
ontsnapt. In die zin gaat ze enerzijds aan de politiek vooraf, omdat alleen zij de
openheid kan stichten waar de politiek in kan functioneren.11. Anderzijds ondergraaft
ze de politiek, omdat ze nooit zal ophouden om het bestaande bestel te confronteren
met al hetgeen het uit zijn midden moet bannen om zich te handhaven. Om het hier
en nu in scène te zetten grijpt de poëzie, hoe politiek ze ook is, kortom altijd naar
het hoopgevende van oorsprong en geboorte en naar het overrompelende en
ondraaglijke van de dood, zodat zich daartussen het harde mysterie van het leven af
kan spelen. Dit wordt duidelijk in het gedicht ‘Oostkust’ van de Zuid-Afrikaanse
dichteres Wilma Stockkenström:

Oostkust
Opgekruld ligt de oostkust te slapen,
vrouw met de kankerende steden
als opengebroken krabben in haar borsten
die haar melk in de grond laten sijpelen
om zoet te laten schiften tot witte wortels.
Uit haar schaamte vloeit een vocht van mieren
weg in de holten van vermolming.
Zij is het prachtige vruchtbare lijk
met gespikkelde bladeren als oogleden,
gedurig verwordend tot boom of gebouw,

11.

Martin Heidegger, De oorsprong van het kunstwerk, Amsterdam 2002, p. 94
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tot rokende neusgaten van nijverheden.
Uit sperma kwistig voor haar vermorst
ontstaan tussen het ijzerriet van hijskranen
de nieuwe jongelingen, een stampvoetende duizend
die op de schilden van hun borstkassen
slaan en roepen: Afrika.
Afrika uit de navel van een zwamvrouw.
Wilma Stockenström
Uit: Vir die bysiende leser. Voor de bijziende lezer, Atlas, 2000.Vertaling: Robert Dorsman

Uiteindelijk balt dit mysterie van het leven zich exemplarisch samen in de gebeurtenis
van de liefde. De hele tocht van Theseus wordt voortgedreven door liefde. De gang
naar beneden naar het monster staat in het teken van de liefde voor de gemeenschap.
Omdat die hem lief is, reist Theseus vrijwillig naar Kreta om de Minotaurus te
verslaan en de kinderen te redden. Die liefde voor de gemeenschap wordt na zijn
confrontatie met het monster en tijdens zijn tocht omhoog richting de uitgang
getransformeerd in zijn onmatige verlangen naar Ariadne, die hem, uit liefde, de
draad, zeg maar gerust de poëzie, heeft meegegeven. Pas als Theseus het doolhof
verlaat en samen is met Ariadne, is het lange lint van de taal dat hem geleid en gered
heeft, geleefde en geactualiseerde poëzie die zich afspeelt tussen mensen die in het
licht van elkaar mens zijn. In laatste instantie zet het poëtische dan ook altijd aan tot
liefdespoëzie door de ontluistering van de wanhoop en de overweldiging van de
droom te laten vervloeien in de vreugde die deze mens hier en die mens daar met
elkaar verbindt. Alleen in die liefdevolle en poëtische verbinding kan de mens ritme
vinden, gedicht worden en vrucht dragen. Jacques Hamelink smeedt al deze elementen
op duizelingwekkende wijze samen:

Ritme
Het ritme vinden is naderkomen
is door een oeverloos sneeuwen overweldigd worden
en ingenomen is van het kind de boze droom
wegslapen in een veel dieper en roder droom
dan die der vogelzwermen die zijn hoofd meenamen
is de man in zich losmaken de vrouw verwekken volledig begin en waaiend worden
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het ritme vinden is de vleugels ontvouwen
de vleugels van de maanvogel die zijn snavel wet
aan het tot diamant gebroken bloed uit de sage
het ritme vinden is naar het nest terugkeren
is onder iedere tuigage zeilen in antieke schepen
overal slapen is door een kristallen gebergte heenvaren
naar het rijk van de kiemkracht en tol betalen
ik die begin en eindig in dit gedicht
ik lieg niet als ik neurie dat ik opnieuw
en met name belichaamd heb mezelf een beschadigde
cherubijn onder een dekmantel van zuiver water
uit rillingen en stralen ontstaan en volmaakt ongewapend
trek ik hedenochtend de ingewikkeldste gebaren aan
van heelal tot licht wimpelend mosterdzaad
het ritme vinden immers is vrucht worden is sterven
is de ziende blindheid na altijd geslapen hebben is
tussen zandkorrel en ster de weg weten in het huis
van de geboorte stichten het simpelste licht
het ritme vinden immers is aan zelfs de roodste ogen voorbij
aandenken zijn stokstijf en starend met de oudste rivieren
bodemloos vurig vrolijk verlost worden verloren gaan.
Jacques Hamelink
Uit: oudere gronden, Van Gennep 1969
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Over de medewerkers
Arnoud van Adrichem (1978) is dichter, redacteur van DW B en hoofdredacteur
van De Reactor. Hij publiceerde de bundels Vis (2008), Een veelvoud ervan
(2010) en Geld (2015). Samen met Jan Lauwereyns bracht hij dit jaar de
dichtbundel Het riool uit.

Margarita Aliger (1915-1992) was een Russische dichter van Joodse afkomst.
Ze publiceerde Year of birth (1938), Railroad (1939), Stones and grass (1940)
en Lyrics (1943), schreef vele essays en artikelen over Russische literatuur, On
poetry and poets (1980) en reisverslagen waaronder The return from Chile
(1966).

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap.
Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair
docent vertalen aan de universiteit van Luik.

Gaston Bachelard (1884-1962) was een Franse filosoof en dichter. Hij hield
zich vooral bezig met wetenschapsfilosofie en poëtica. Bachelard publiceerde
o.a. L'Intuition de l'instant (1932), La dialectique de la durée (1936), La
psychanalyse du feu (1938), La terre et les rêveries de la volonté (1948) en La
poétique de l'espace (1957).

Konrad Bayer (1932-1964) behoorde tot de Wiener Gruppe. Hij schreef (eerst
beïnvloed door het surrealisme en de zwarte romantiek, later meer analytisch)
gedichten, proza, montageteksten en toneelstukken. Daarin worstelt hij met de
beperkingen van de taal, het lichaam, de waarneming en het denken. Hij speelde
ook zichzelf in films van Ferry Radax (o.a. Sonne halt!). Zijn Sämtliche Werke
verschenen in 1996 bij Klett-Cotta en werden vorig jaar herdrukt.

Marcel Beyer (1965) is een Duitse schrijver, essayist en vertaler. Hij
promoveerde op het werk van Friederike Mayröcker en publiceerde onder meer
de romans Flughunde (1995) en Kaltenburg (2008) en de dichtbundels Erdkunde
(2002) en Graphit (2015).

Nico Bleutge (1972) is dichter en recensent. Hij debuteerde met klare konturen
(2006), fallstreifen (2008), fischhaare finden (2012), verdecktes gelände (2013)
en schreef voor de radio wasser. steine.
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Jean Brierre (1909-1992) was een Haïtiaans dichter, toneelschrijver, journalist
en diplomaat. Hij publiceerde naast toneelstukken en essays o.a. de bundels
Chansons secrètes (1933), Black soul (1947), La Source (1956), Images d'Or
(1959), Aux Champs pour Occide (1960) en Sculpture de proue (1983).
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Laura Broekhuysen (1983) studeerde viool aan het Conservatorium van
Amsterdam. Haar debuut Twee linkerlaarzen verscheen bij Querido in 2008.
In 2011 volgde Hellend vlak. Vanuit haar nieuwe woonplaats in IJsland schreef
Broekhuysen voor Revisor.nl, wat leidde tot Winter-IJsland, verschenen in april
2016.

Paul Celan (1920-1970) was dichter en vertaler. Hij publiceerde o.a. Der Sand
aus den Urnen (1948), Mohn und Gedächtnis (1952), Von Schwelle zu Schwelle
(1955), Sprachgitter (1959), Die Niemandsrose (1963), Atemwende (1967),
Fadensonnen (1968), Lichtzwang (1970), Schneepart (1971) en Zeitgehöft
(1976).

Emma Crebolder (1942) is dichter. Zij studeerde Duits en Afrikaanse talen.
Zij publiceerde o.a. Weerkaatst in de stroom (1993), Zwerftaal (1995), Toegift
(2006), Vergeten (2010), Vallen (2012) en Verzoenen (2014).

Annelie David (1959) is ex-danser en ex-choreograaf, dichter en vertaler. Ze
debuteerde in 2013 met Machandel bij Marmer.

Piet Devos (1983) heeft zich gespecialiseerd in de vertaling van Frans- en
Spaanstalige avant-gardeteksten. In 2013 is hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen gepromoveerd op het werk van Vicente Huidobro en de Franse
surrealist Benjamin Péret. Zijn onderzoek richt zich vooral op de rol van de
zintuiglijke waarneming in literatuur. Zijn vertaling van Huidobro's Hogevalk
is op http://tijdschriftterras.nl/thema/terras-audio/ integraal te beluisteren. Zie
ook: www.pietdevos.be.

Ulrike Draesner (1962) is schrijver, vertaler en criticus. Zij publiceerde
Anis-o-trop (1997), für die nacht geheuerte zellen (2001), kugelblitz (2005),
berührte orte (2008), Vorliebe (2010), Richtig liegen (2011), Heimliche Helden,
over Heinrich von Kleist, James Joyce, Thomas Mann en Gottfried Benn (2013)
en de roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt (2014).

Roeland Fossen (1953) is fotograaf, was o.a. actief voor Stichting Perdu, de
SLAA en diverse literaire uitgeverijen. Van 1994 tot 2004 fotografeerde hij
voor bewegingstheater BEWTH. In opdracht van en in samenwerking met B.
Zwaal en de spelers van dit gezelschap maakte hij het boek BEWTH, 15
Onvoltooiden in Foto (2003) De foto Drufabriek is voortgekomen uit dit project,
maar niet in het boek opgenomen. Zie ook: http://www.roelandfossen.com.
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Hélène Gelèns (1967) is dichter. Ze publiceerde de dichtbundels niet beginnen
bij het hoofd (2006), zet af en zweef (2010) en applaus vanuit het donker (2014).
Momenteel werkt Gelèns aan haar prozadebuut Op de golven, een zesspraak
waarin o.m. Marie Curie een rol speelt.

Patricia de Groot (1964) is schrijver en redacteur bij uitgeverij Querido. Ze
publiceerde De achteroverval (2002), Op de kop (2003) en Derde (2006).
Regelmatig verscheen er werk van haar in Raster.

Guillevic (1907-1997) was een Franse dichter. Hij publiceerde haast veertig
bundels waaronder Requiem (1938), Terraqué (1942), Fractures (1947), Sphère
(1963), Timbres. Ecrits des Forges (1986), Qui. L'Instant perpetual (1987),
Possibles futurs (1996), Proses ou Boire dans le secret des grottes (2001),
Quotidiennes (2002) en Humour blanc et autres fabliettes (2008).

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

180
Esther Hool (1980) studeerde Duitse en Russische literatuur in Freiburg en
Riga en promoveerde op de klankgedichten van de Europese avant-garde.
Momenteel werkt ze aan een dissertatie over het vertalen van poëzie en
bestudeert ze Elke Erb als vertaalster van de gedichten van Marina Tsvetajeva.

Vasili Kamenski (1884-1961)
Zie pagina 75

Kong Yalei (1975) woont in de oude stad Hangzhou, even onder Shanghai. Hij
werkte bij een bank en een krant, alvorens zich geheel aan het schrijven en
vertalen te wijden. Hij publiceerde de roman Non-loser (2008), de
verhalenbundel Volcano Hotel (2013) en vertaalde boeken van onder anderen
Paul Auster, Geoff Dyer, Bret Easton Ellis en James Salter.

Anniek Kool (1990) is junior docent aan de Universiteit Utrecht en literair
vertaalster. Voor haar eerste romanvertaling, Narcopolis (Jeet Thayil), ontving
ze een mentoraatbeurs van het Letterenfonds. Voor Lebowski Publishers
vertaalde ze samen met Evi Hoste de roman I Love Dick (Chris Kraus). Daarnaast
vertaalt Anniek regelmatig voor literaire tijdschriften en voor culturele festivals
zoals Crossing Border en Literaire Meesters.

Lotte Landman (1990) studeerde aan de Design Academy Eindhoven en de
Gerrit Rietveld Academie en houdt zich momenteel bezig met de vraag waar
het één eindigt en het ander begint. Waar eindigt bijvoorbeeld het woord circus
en begint het woord landbouw?

Jan Lauwereyns (1969) is dichter, schrijver, essayist en neurowetenschapper.
Hij publiceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, de monografieën
The Anatomy of Bias (2010) en Brain and the Gaze (2012) en o.a. de roman
Monkey business (2003) en de dichtbundels Buigzaamheden (2003) en
Hemelsblauw (2011).

Mark Leenhouts (1969) is vertaler van Chinese literatuur, recensent voor de
Volkskrant en auteur van Aards maar bevlogen - Chinese literatuur van nu. Zijn
laatste vertaling is de klassieker Belegerde vesting van Qian Zhongshu.

Cathérine Lommée (1983) is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Brussel.
Haar werk omvat composities in een fusie van bewegend beeld, tekening en
installatie die zich uitstrekken tot het gebied van de taal. Zij was resident aan
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de Jan van Eyck Academie in Maastricht (2013/2014) en WIELS in Brussel
(2011). Haar werk was recent te zien in diverse groepstentoonstellingen bij
onder meer Galerie Tatjana Pieters (Gent), WIELS (Brussel), Workshop Gallery
(Beirut), Cultuurcentrum Mechelen en V8 (Karlsruhe).

Caroline Meijer (1962) is vertaler en redacteur. Zij vertaalde romans en verhalen
van onder meer Patrick deWitt, Siri Hustvedt, John O'Hara, Rebecca Lee,
Miroslav Penkov, Dara Horn, Elisa Albert en Susan Steinberg.

Ton Naaijkens (1953) is vertaler, essayist en hoogleraar Duitse literatuur en
vertalen aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij redactielid van Filter en
Terras. Naaijkens vertaalde werk van Robert Musil en Paul Celan. In 2013
verscheen zijn vertaling van Ernst Meister, Alle schepen kenteren.

Jan Nieuwenhuis (1988) is muziekjournalist, schrijver en musicoloog. Onder
redactie van Elmer Schönberger schreef hij mee aan de publicaties Muziek als
gebaar. Over Robert Zuidam en Muziek mét waarin zijn essay ‘Een luisteraar
en een olifant: over geluidskunst’ is opgenomen. Verder werkt hij aan de serie
‘Muziek die niemand wil horen’, waarvan de eerste drie delen in De Dakhaas
verschenen. Als redacteur is hij verbonden aan het Journal of Sonic Studies.
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Idwer de la Parra (1977) is schrijver, tuinman en kruidenteler. Hij debuteert
in september 2016 met de dichtbundel Grond bij De Bezige Bij.

Ard Posthuma (1942) is vertaler, redacteur, lector en docent. Hij vertaalde
Martinus Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens en
Tsjêbbe Hettinga, Ingo Schulze en Johann Wolfgang Goethe. In 2015 won
Posthuma de Brockway Prize.

Marcus Roloff (1973) is dichter en vertaler. Hij publiceerde Herbstkläger
(1997), Gedächtnisformate (2006), Im toten Winkel des goldenen Schnitts (2010),
dauerlandschaft / the lyrics - volume one (met Arnfried Astel, Kristin Schulz
en Michael Wagener, 2014) en Reinzeichnung (2015).

Eleonore Schönmaier is een Canadese dichteres. Haar bundel Treading Fast
Rivers (1999) werd genomineerd voor de Gerald Lampert Memorial Award
voor het beste Canadese poëziedebuut. Daarnaast ontving ze de Alfred G. Bailey
Award en de Earle Birney Prize en stond op de shortlist voor de Bridport Poetry
Prize. Haar werk werd opgenomen in The Best Canadian Poetry en is vertaald
in het Nederlands en Duits. Ook haar meest recente bundel, Wavelengths of
Your Song (2013), werd goed ontvangen. Naast docent creative writing was ze
poëziementor namens de Writer's Federation of Nova Scotia. Haar poëzie is op
muziek gezet door Canadese, Griekse, Amerikaanse en Nederlandse
componisten.

Erik de Smedt (1953) is criticus en vertaler. Hij vertaalde van Konrad Bayer
onder andere het zesde zintuig. een roman (IJzer, 2001), het hoofd van vitus
bering (IJzer, 2006) en idioot (Uitgeverij Vleugels, 2015). Hij stelde Spiel auf
Leben und Tod. Die Auferstehung des Konrad Bayer (thema-nummer Schreibheft
79/2012) samen.

Jeske van der Velden (1987) studeerde Engelse Taal en Cultuur aan de
Universiteit Utrecht, volgt momenteel de onderzoeksmaster Literair Vertalen
en is redactielid van Terras. Ze vertaalde eerder poëzie, proza's en essays voor
o.a. Terras, Het Literatuurhuis en The Chronicles Projects. In 2015 droeg ze
haar vertalingen van Paul Farley voor op het festival Dichters in de Prinsentuin.
Daarnaast ontving ze een door het Nederlands Letterenfonds gesubsidieerde
Talentbeurs voor literaire vertalers.

Henk van der Waal (1960) studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Voor
zijn debuut, De windsels van de sfinx (1995), ontving hij de C. Buddingh'-prijs.
De aantochtster (2003) werd net als Zelf worden (2010) genomineerd voor de
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VSB-poëzieprijs. Die laatste bundel werd tevens bekroond met de Ida
Gerhardt-poëzieprijs. In 2012 publiceerde hij het filosofische werk Denken op
de plaats rust. In april 2014 verscheen de gedichtenbundel In de ogen van de
god. Momenteel werkt hij aan de filosofische dialoog Mystiek voor goddelozen.
Zie ook: www.henkvanderwaal.nl en www.zelfworden.nl.

Herbert George Wells (1866-1946) was een Britse schrijver van
sciencefictionverhalen en sciencefictionromans. Hij publiceerde onder meer
The Time Machine (1895), The Island of Doctor Moreau (1896), The War of
the Worlds (1898) en The Invisible Man (1897), The First Men in the Moon
(1901) en The Sleeper Awakes (1910).

Uljana Wolf (1979) is dichter en vertaler uit het Amerikaans. Zij publiceerde
kochanie ich habe brot gekauf (2006), falsche freunde (2009), waaruit de cyclus
Aliens stamt, en Meine schönste Lengevitch (2013).
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B. Zwaal (1944) is dichter en was regisseur bij bewegingstheater BEWTH. Hij
publiceerde fiere miniature (1984), bos in 't rot (1986), loofhut morelle (1988),
dwang parasang (1990), delta methusalem (1993), dat vat (1996), zee bestookt
(1999), een drifter (2004), zouttong (2008) en oever drinkt oever (2013).

Miek Zwamborn (1974) is schrijver, vertaler en redactielid van Terras. Zij
publiceerde Oploper (2000), Vallend Hout (2004), Het krieken van Sepia (2008),
De duimsprong (2013) en Getemde hemel (2015). Ze vertaalde de romantrilogie
Sez Ner van Arno Camenisch en Honingprotocollen van Monika Rinck.
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Onze
Terras #11
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Kim Andringa & Vicky Francken
Woord vooraf
Noemt u eens een levende Franse dichter? Tot voor kort viel Yves Bonnefoy daar
nog onder te rekenen, maar deze negentiger behoorde toch eerder tot de vorige eeuw,
en haast evenveel jaren scheiden ons nu van zijn debuut als hij in die tijd van Rimbaud
verwijderd was. Kortom: voor velen beperkt de kennis van de Franse poëzie van de
eenentwintigste eeuw zich tot nu en dan een Franse dichter op Poetry International,
die wat geïsoleerd kan overkomen in zo'n internationale programmering, hoe
vruchtbaar en verrijkend die ongewone context ook is. Eppur... En toch. Wie het
domein van de hedendaagse Franse poëzie betreedt, treft een landschap aan in volle
bloei, een woud met verschillende bomen, de vertakkingen verstrengeld, bomen
waardoor je het bos niet meer ziet, waartussen je kunt verdwalen.
Er bordjes ophangen als in een arboretum, wegwijzers plaatsen? Dat is eigenlijk
niet te doen. Zelfs in Frankrijk slaagt men er nauwelijks in deze diversiteit te
theoriseren, te historiciseren. Misschien dat de algemene pers er daarom vaak wijselijk
het zwijgen toe doet, waardoor het grote publiek, vooral ook in het buitenland, veel
ontgaat van wat er bij de kleine poëzie-uitgeverijen borrelt onder het gemediatiseerde
oppervlak.
Dit wilden wij verkennen, doorgronden, en vervolgens ook met het Nederlandse
publiek delen, want je bent vertaler of je bent het niet. Dankzij een Wanderlustbeurs
konden we een parcours uitzetten dat begon met een ware immersiestage bij het
Centre international de poésie Marseille, waar Éric Giraud ons bij de hand nam en
ons over slingerpaadjes door het struikgewas leidde, ons vertelde waar ze vandaan
kwamen, waar ze elkaar kruisten, kortom, ons inzicht probeerde te geven in de
verborgen samenhangen. Dat dat ook voor hem allesbehalve vanzelfsprekend was,
vertelt hij in het slotwoord van dit elfde nummer van Terras.
Vervolgens begon het grote lezen. We kochten en leenden bundels en tijdschriften,
zaten in bibliotheken en liepen over de Marché de la Poésie, maakten een longlist
en vervolgens een shortlist, want langzaam kregen we een eerste concreet doel in
zicht: als ambassadrices van de Franse poëzie in Terras een eerste selectie laten zien
van hedendaagse dichters die sinds 2000 hun belangrijkste werk publiceerden en
nooit eerder in het Nederlands vertaald werden.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

9
Voor Terras #11 hebben we dus als een echt bondscoach-duo een elftal dichters
geselecteerd - niet om hier een wedstrijd te komen spelen tegen de Nederlandse
poëzie, het is geen competitie, het gaat ons zelfs niet om de vergelijking, maar om
een pleidooi voor grenzeloze en grensoverschrijdende nieuwsgierigheid. Om ons
leesgedrag niet te beperken tot wat we als ‘het onze’ zouden kunnen beschouwen.
De titel van Terras #11 Onze moet u dan ook, u had het al geraden, op z'n Frans
uitspreken.
We presenteren hier Nadine Agostini, Ivar Ch'Vavar, Antoine Dufeu, Jérôme
Game, Jean-Marie Gleize, Anne Kawala, Sandra Moussempès, Anne Parian, Marie
de Quatrebarbes, Lucien Suel en Laura Vazquez. Een elftal bestaande uit mannen
en vrouwen, afkomstig uit Marseille tot Picardië, met levenservaring van net iets
meer dan een kwart eeuw of toch al zo'n bijna 70 jaar. De bundels waaruit we
gedichten hebben gekozen verschenen allemaal na 2000 - het merendeel ervan stamt
zelfs uit de afgelopen vijf jaar - of zullen in een enkel geval nog moeten verschijnen:
zoals het geval is voor Anne Kawala. Een representatief overzicht van de Franse
poëzie van vandaag vormen ze niet, daarvoor hebben we ons te veel laten leiden door
onze persoonlijke affiniteiten. Bovendien hebben we er voor gekozen alleen auteurs
op te nemen van wie niet eerder poëzie in Nederlandse vertaling verschenen was. U
vindt in ons dossier geen Philippe Beck, geen Nathalie Quintane, en andere namen
die u misschien verwachtte. Toch stelt deze selectie een enorme verscheidenheid aan
vorm tentoon. Waar er in de gedichten van de een sprake is van constrained writing
(Ivar Ch'vavar: versregels van 11 woorden), wordt er door de ander flink de vrijheid
genomen. De vrijheid om te experimenteren met de taal zelf, met de vormgeving en
bladspiegel of met de klassieke genreaanduidingen van proza en poëzie. Er zijn
verschillen, er zijn overeenkomsten. Er wordt gepraat, gedacht, gedurfd, gewaagd,
met genres gespeeld en grenzen worden overschreden.
Ook Terras #11 Onze zelf overschrijdt in zijn samenstelling de nodige grenzen. Die
van de Franse poëzie met proza en essays van en over Olivia Rosenthal, Arnaud
Dudek, Francis Ponge, Paul Valéry en Henri Michaux. Fabienne Rachmadiev liet
zich door Nadja van André Breton inspireren tot een literaire omzwerving door Parijs.
De grenzen van Frankrijk met een verhaal van de Zwitser C.F. Ramuz (en op
tijdschriftterras. nl vindt u bovendien een essay van Vadim Dijkshoorn over de
Guyanese Léon-Gontran Damas). De grenzen van de Franstaligheid met de
Amerikaanse Lorrie Moore, en de Noorse Eline Lund Fjaeren. We hebben zelfs de
vrijheid genomen u nog een twaalfde Franse dichter voor te schotelen die buiten de
boot van het poëziedossier viel omdat Terras al eerder poëzie van hem publiceerde:
Jean-Michel Espitallier. (Lucien Suel hebt u overigens eveneens al eerder bij ons
kunnen lezen, maar dat betrof toen prozafragmenten, zijn gedichten zijn nog niet
eerder in het Nederlands verschenen.)
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Voor deze aflevering werkte Terras weer veel samen met veelbelovend nieuw talent:
behalve de jonge vertalers die de strijd aangingen met soms weerbarstige Franse
teksten, Ilse Barendregt, Karin Benner, Sanne van der Meij, Elies Smeyers en Eva
Wissenburg, vertaalde Lukas Skowroneck voor ons het verhaal van Lorrie Moore
en Mieke Blotenburg het proza van Eline Lund Fjaeren.
Zo is Terras #11 Onze in zijn diversiteit een nummer geworden waar wij trots op
zijn en met plezier aan hebben gewerkt. Het is niet meer dan het topje van de ijsberg,
we hadden u nog veel meer kunnen tonen, en hopelijk zullen we die gelegenheid in
de toekomst nog krijgen. We willen het Nederlands Letterenfonds graag nog eens
bedanken voor de middelen die ons Wanderlustproject rondom de hedendaagse
Franse poëzie mogelijk maakten en hopen dat de lezer van deze eerste concrete
neerslag zal genieten als van een verfrissende voorjaarsbui... in november. Bonne
lecture!
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Mieke Blotenburg
Het ervaren van echte eenzaamheid: Eline Lund Fjaeren
Eline Lund Fjaeren (1994) debuteerde in 2013 met haar roman Ung jente, voksen
mann (Jong meisje, volwassen man), waarvoor zij de Osloprisen en Norli debutantpris
ontving. Na haar succesvolle debuut kwam in 2015 haar tweede roman Klokken og
sengen (De klok en het bed) uit. Klokken og sengen is in 2015 door Natt og dag
genomineerd voor Boek van het jaar.
In Klokken og sengen verhuist de 19-jarige ik-verteller naar Bergen om een nieuw
leven als student te beginnen. Ze zal echter nooit beginnen met haar studie, want ze
wil liever gaan werken. Maar ook al stuurt ze wel sollicitatiebrieven, een baan wil
ze eigenlijk ook niet. Het resulteert in een experiment; het ervaren van echte
eenzaamheid. Al snel werkt deze eenzaamheid aanstekelijk en gaat ze alleen de deur
uit voor het broodnodige en heeft geen contact met anderen. Naast eenzaamheid is
ook het observeren van de veranderingen van haar eigen lichaam een belangrijk
thema.
De gedachten en observaties van de hoofdpersoon worden door Lund Fjaeren
fragmentarisch beschreven in korte zinnen, soms slechts bestaande uit één woord.
Haar taal is vrij van overbodige woorden en beschrijvingen en ze schakelt snel tussen
tijd en plaats. In sommige fragmenten volgen handelingen en gedachten elkaar zo
snel op dat zowel de tekst als de hoofdpersoon moeilijk vatbaar zijn voor de lezer.
Door je als lezer de indruk te geven de controle kwijt te raken, laat Lund Fjaeren je
als het ware meevoelen met wat de hoofdpersoon doormaakt.
Het hiernavolgende fragment betreft het tiende hoofdstuk van Klokken og sengen.
De hoofdpersoon is nog niet begonnen met haar echte eenzaamheidsexperiment,
maar is al vaak alleen in haar appartement. Ze beschrijft haar dagelijkse routine en
hoe haar lichaam reageert op haar eerste tijd alleen. Toch spreekt ze af met Julie,
haar enige vriendin in Bergen, die ze wel wil treffen maar toch ook weer niet. Dit
fragment bevat enkele zeldzame stukjes dialoog. Je bent als lezer vooral samen met
de soms onbegrijpelijke gedachten van de ik-verteller.
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Eline Lund Fjaeren
De klok en het bed
Vertaling: Mieke Blotenburg
De dagen beginnen altijd hetzelfde. Op een hemelsblauwe mat rek en strek ik mijn
armen en benen zo ver ik kan. Ik lijk deze bewegingen geadopteerd te hebben. Iedere
ochtend dezelfde oefeningen alsof ik een figuur of een schets van een mensenlichaam
vorm. Een paar onbeduidende, sportieve pogingen om leven rond mij te scheppen.
In een van de andere appartementen kan ik als ik heel aandachtig luister, het geluid
van de tv horen. Het weerbericht en nieuwsuitzendingen. Maar ook water dat door
de leidingen stroomt en uiteindelijk ergens beneden in de afvoer verdwijnt. De man
boven mij, ik heb hem een paar keer gezien. Hij heeft een haast vulgair ronde buik,
kijkt altijd boos, met zijn dikke, lange en donkere wenkbrauwen die zich naar beneden
uitstrekken, hem bijna in zijn oogwit kietelen. Het is nooit bij me opgekomen hem
te groeten, ik heb nog nooit iemand in dit gebouw gegroet. Op een avond kwam een
jong meisje de sleutel van de gemeenschappelijke berging lenen, maar daar bleef het
ook bij.
In de spiegel: een gezwollen jukbeen. Een enorme blauwe plek op mijn linkerslaap.
De kwetsuur moet een paar dagen geleden ontstaan zijn tijdens een busritje, toen ik
met mijn gezicht tegen de ruit in slaap gevallen was. Mijn wang sloeg meermaals
tegen de zwarte lijst, geleidelijk groeide de zwelling zonder dat ik het merkte. Het
is om het even of het licht aan is of niet, er valt toch niets te zien. De zwelling begint
te zeuren als ik het lichtknopje zoek. Dan druk ik het toch in, het duurt een paar
seconden voor ik echt iets zie en het licht zich door de kamer verspreidt. Een tijdje
blijf ik naar het lichtpeertje staren, als in een kortstondige hypnose, vooral ook omdat
het peertje buitengewoon fel is. Vorige week heb ik het vervangen zonder de
verpakking te lezen: het licht steekt diep in mijn oog. Loshangend vel. Ik kan weinig
zien maar des te beter horen, de ramen - hoe de wind aan ze rukt. Een ogenblik ben
ik duizelig. Iets hards en zwaars komt mijn voorhoofd binnen, alsof de zwaartekracht
via mijn gehoorgang verder omhoog kruipt, de trekkracht ervan vervolgens aanspant
en mijn lichaam binnenstroomt. Het is moeilijk om rechtop te blijven staan.
Automatisch wil ik gaan zitten, zet muizenstapjes in de richting van de leunstoel.
Het ronde, versleten ding rechts in de kamer, dat nu oneindig ver verwijderd lijkt
van waar ik momenteel sta. De lampen op de binnenplaats gaan aan.
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Wanneer mijn ogen een beetje opengaan, is het aanvankelijk vrijwel onmogelijk iets
te zien in het felle licht. Dan verplaatsen mijn gedachten zich, naar een pijnscheut
in mijn rug, een drukkende pijn die langzaam overgaat in een zwak trillen. Ik ben
behoorlijk geschrokken van deze val, kan ik nog denken, of wat het was, het kost
me een paar minuten om het moment te herbeleven. Misschien was ik letterlijk in
slaap gevallen of ben ik flauwgevallen en hard op het parket terecht gekomen alsof
ik instortte. Geen pijn aan mijn hoofd, in ieder geval nog niet waarneembaar, komt
misschien pas als ik opsta. Misschien ben ik nog in het ongewisse over het fatale dat
mij zal overkomen, zelfs al lijkt alles in orde. Een onhandige poging om me op te
richten, ik strek mijn vingers omhoog, bal mijn vuist en steun erop zoals soldaten
doen. Ik sta op, rek mijn lange, asymmetrische lichaam uit, terwijl ik ervoor zorg
houvast te zoeken op de armleuning van de stoel. Op de wc vul ik mijn handen met
koud water, leg mijn gezicht behoedzaam in het kommetje van mijn handen waarvan
de omtrek op een waterplas lijkt. Stilte. Het licht in de badkamer is geler en zwakker
geworden. Zweet op mijn voorhoofd. Het besef dat ik zou moeten douchen. Het is
allemaal aangeleerd. De verbinding tussen de vrije, bijna eigenwijze indeling en
plotseling het strenge, op routine gebaseerde, is niet terug te vinden. Het ingestorte
plot. Hoewel ik niet weinig praat gebeurt het dat ik daartoe gedwongen word.
Verdwijnen, af en toe is die gedachte niet eens zo onaantrekkelijk.
Nadat ik gedoucht heb loop ik naar buiten om Julie te ontmoeten. Nog voor we aan
een van de tafeltjes op het terras met asbakken en warmtelampen gaan zitten heeft
ze alles verteld over wat haar die dag overkomen is. Hoe ze op kinderlijke wijze en
geheel tegen haar gewoonte in, steentjes in een vijver in het Nygårdspark gooide,
als in een plotselinge opwelling. Een man die langsliep, of liever een junk, had haar
gevraagd om voor hem ook een steentje te gooien. Dat had ze gedaan. Zoals altijd
vond ik het lastig om te begrijpen wat ze nu precies wilde zeggen, eigenlijk maakte
het ook niets uit. Het zonlicht vormt strepen op haar gezicht. Het was fijn om haar
te zien, maar tegelijkertijd ook weer niet. Af en toe beschouw ik haar als een
zekerheid, iemand om mee op te trekken indien de behoefte zich zou voordoen. Maar
aan de andere kant: die behoefte is klein. We lijken niet op elkaar. Hebben weinig
om over te praten, toch blijven we zitten. Met de gedachte aan slechtere dagen tref
ik haar of houd ik het contact in stand, zoals ze dat zo zeggen. Het onschuldige waar
haar aanblik van getuigt. We hebben elkaar lang niet gezien, als het geen maanden
zijn dan in ieder geval weken. De serveerster betaalt ze precies gepast, met kleingeld
nog wel, vierenzestig kronen voor een biertje. Nooit eerder heb ik haar met kleingeld
zien betalen. Ik wil vragen waarom, maar waak ervoor dat ik het niet te groot maak,
merk alleen op dat dat iets nieuws is, nog steeds praat ze onvermoeibaar door.
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Je had dinsdag mee moeten gaan. Lars was zo dronken, zegt ze.
Ze gaat niet verder, wacht tot ik zal vragen wie Lars is. Door het niet te doen versterk
ik het zwakke in haar opmerking, het pijnlijke en hoopvolle. Ze neemt een slok van
haar biertje, kijkt over haar schouder. Ze veegt met haar hand over haar mond, haalt
het schuim van haar bovenlip weg. Gaapt. Ik moet denken aan alle keren dat ze
gaapte, zelfs midden in een gesprek. Het hoort niet. Op geen enkel moment in het
gesprek is een geeuw gepast, toch gaapt ze alsof ze alles vóór zich probeert in te
slikken, ook de afstand tussen ons.
Ze is zo doorzichtig als ze vertelt, vol tegenstrijdigheden. Soms kan ze van een bijna
aapachtig wezen binnen een paar tellen veranderen in de mooiste mens die ik ken,
of misschien lijkt dat zo. Ze trommelt zachtjes met haar vingers op de houten tafel.
Haar nagels zijn kort en het geluid is dof als ze het tafelblad raken alsof iemand 's
nachts heel voorzichtig op iemands deur klopt. Even kijkt ze op. Haar blik was lang
naar de grond gericht waar een handvol peuken in een sierlijke formatie terecht zijn
gekomen, het lijkt net op het patroon van een oriëntaals tapijt. Nu kijkt ze op, ze kijkt
me zelfs recht aan alsof dat wat ze gaat vertellen oprechtheid vergt, zodat ik niet de
indruk krijg dat haar gedachten alle kanten op gaan, terwijl wat ze vertelt alleen maar
alledaagse futiliteiten zijn, nog een manier om de afstand tussen ons weg te nemen.
Ze zegt: ik maak me zorgen.
Waarover? Vraag ik.
Om wie.
Om wie?
Ik maak me zorgen om jou, zegt ze.
De wolken pakken zich boven ons samen, eerst alleen een paar druppels, in een mum
van tijd is het veranderd in storm. We rennen het café in, blijven staan tussen kletsnatte
lichamen, paraplu's, regenjassen, mutsen, handschoenen, regenlaarzen, zelfs twee
honden, klein en verregend, een stel in de hoek staat tegen elkaar te schelden, zelfs
al kan het hele café horen waar de ruzie over gaat, het is niet eens interessant genoeg
om er woorden aan vuil te maken. Een oudere dame zegt: God, wat een weer. Gevolgd
door: God, wat maken die twee een herrie. Wat zijn we onbeweeglijk in deze ruimte
denk ik, als een klein leger gestuurd door onverwachte, bovenmenselijke krachten
die ons samentrekken, die een onbeweeglijkheid in de kleine ruimtes tussen onze
lichamen creëren, er is niemand die zich beweegt, behalve een paar handen naar een
hoofd om de natgeregende kuif te fatsoeneren, om een paar druppels uit de verwaaide
haren, op de schouders, de jas, te schudden. Dan pakt Julie mijn hand, ze pakt hem
zomaar ook al bezit ze me niet, toch doet ze het. Ik probeer me in haar te
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verplaatsen op dit moment, zie hoe ze zich voorstelt dat ze deze hand bezit. Nu kijkt
ze me ook aan, met een onderzoekende blik, alleen met haar blik zoekt ze; zo machtig
is die. Ze wil dat ik iets zeg. Ik zeg iets, concreter zeg ik dat het goed gaat, dat is het
meest fatsoenlijke wat ik kan zeggen, hier met haar hand, heel dichtbij.
We kunnen naar buiten gaan. De regen in. Zeg ik.
Wil je dat?
Kom.
Dan kijk ik naar de uitgang. Voorzichtig trek ik Julie met me mee. De massieve
buitendeur wordt geblokkeerd door een tiental mensen. Een dikke man met een
hotdog in zijn linkerhand, hij knaagt voorzichtig aan het velletje. Misschien denkt
hij dat hij slanker wordt als hij alleen hapjes ter grootte van een pluisje neemt. Nog
steeds met de hand van Julie in de mijne. Ik zou hem los kunnen laten als ik had
gewild, dat wil ik ook, maar het is toch noodzakelijk om hem vast te houden zodat
ik haar hieruit kan trekken, haar door de mensenmassa te slepen, iedereen schuilt
voor de regen. Een lichtgele regenjas van de man met de hotdog, ik raak zijn jas even
aan als ik me langzaam een weg baan door de groep, met Julie op sleeptouw. Buiten
in de regen laat ik haar los, en in plaats van haar blik te ontmoeten, kijk ik in een
soort rechte lijn terug het café in, door het raam, mijn oog valt op de hotdog die op
de grond ligt, met ketchup en mosterd in een wilde kleurmix over de schaakbordvloer.
Zie in dat het misschien mijn schuld is, dat hij gevallen was toen ik hem op weg naar
buiten raakte.
Met rasse schreden leid ik haar naar een afdakje waar we blijven staan. Het is
overdekt met een zeil, waarschijnlijk om het terras te beschermen, dat moet wel in
deze stad. Uiteindelijk zeg ik dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Dat ik me nooit
beter heb gevoeld, waarschijnlijk zal ik me nooit meer zo goed voelen als nu, dat ik
ervoor kies om deze periode in mijn leven te benutten, en dan kan isolement
noodzakelijk zijn, en hoewel zij noch ik begrijp waar ik over bazel, werkt het, in
ieder geval tot op zekere hoogte. Ze heeft me er lang van verdacht dat ik me bezighield
met een of andere kunstzinnige activiteit en dat dat me ervan weerhield een sociaal
leven te leiden. Zo gaat het altijd, ze neemt het voor zoete koek aan, zegt dat als ik
het zeg het dan wel waar moet zijn. Dat is natuurlijk een beladen antwoord, een
reactie waar veel meer in ligt, maar ik kies ervoor het te negeren. Ik leid haar af door
opnieuw haar hand te pakken, erin te knijpen en haar ervoor te bedanken dat ze zich
zo om mij bekommert, dat het onnodig is, daarvan verzeker ik haar.
Ik ben nu toch hier, met jou, zeg ik en glimlach.
Ja.
We lopen een stukje samen op. Het regent minder hard, de wind draait naar zee. Bij
de Staatsslijterij gaan we uit elkaar, ze moet wat kopen voor haar schoonmoeder, ze
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zegt het alsof zij en haar vriend getrouwd zijn en al begonnen zijn elkaar allerlei
cadeautjes en attenties te geven. Soms vraag ik me af of deze verwachtingen van
elkaar het waard zijn, ik kan er onmogelijk antwoord op geven, nog moeilijker kan
ik het voor anderen zeggen, maar zelf vraag ik me vaak af of deze bezitterige
eigenschappen goed zijn, of ze ergens toe leiden, of dat ze juist alles, of in ieder geval
het meeste, veranderen in iets wat ingewikkelder is dan wat oorspronkelijk bedoeld
wordt, of beter gezegd noodzakelijk is. Natuurlijk, zeg ik alleen maar. Geef haar een
knuffel alsof ik brooddeeg omhels, ze ruikt altijd naar iets versgebakkens, als een
kind, hoewel ze betrekkelijk slank is heeft ze deze zachtheid, wat het eigenlijk
onmogelijk maakt om haar echt een knuffel te geven, haar voor iets anders aan te
zien dan zacht deeg.
Vrijwel helemaal alleen op straat op weg naar huis. Een paraplu hier en daar, maar
vooral stilte, door de lege steegjes als in een of andere ziekenhuisgang, dat is in
wezen typisch voor dit weer, dat de tijd plotseling wordt opgedeeld, dat wil zeggen,
de regen die naar beneden komt in onverwachte, aanzienlijke hoeveelheden, die
ervoor zorgt dat de straten leeg lopen, dan is men ergens anders en krijgt alles een
andere vorm, of een nieuw filter. Kleine mogelijkheden worden groter, als een
deurknop gezien door een regendruppel. Alsof ik in de loop van een heel jaar de
dingen slechts op afstand heb gezien en het gevoel van nabijheid vergeten ben.
Uit: Eline Lund Fjaeren, Klokken og sengen, Forlaget Oktober 2015.
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Rokus Hofstede
Charles-Ferdinand Ramuz, Ramuzist
Charles-Ferdinand Ramuz is een geval apart. Franstalig Zwitserland heeft diverse
grote schrijvers voortgebracht, maar de meesten - Jean-Jacques Rousseau, Benjamin
Constant, Blaise Cendrars of Robert Pinget - zijn opgegaan in de Franse letteren als
geheel. Ramuz daarentegen heeft altijd nadrukkelijk zijn herkomst geclaimd (hij
werd in 1878 in Lausanne geboren en stierf er in 1947). Aan het begin van de eeuw
woonde hij twaalf jaar in Parijs, zonder ooit een Parijse schrijver te worden (‘Parijs
leert je dat je jezelf moet zijn als je niet kapot wilt gaan.’). Tegelijk had hij een afkeer
van het moralisme en kleinburgerlijk pragmatisme die hem in Zwitserland omringden
(‘Ik heb me nergens zo vaak vreemd gevoeld als in mijn eigen land.’). Ramuz wilde
niet kiezen - tussen het academische Frans en de streekroman, tussen universalisme
en regionalisme, tussen Parijs en het platteland.
Ramuz' ontdekking was de spreektaal: hij streefde naar een ‘grote boerse stijl’,
waarvan de ritmes en klanken waren geënt op de taal van de boeren uit zijn
geboortestreek, het kanton Vaud. De ruwe grootsheid van de natuur die hij beschrijft
gold ook voor zijn stijl, die hardhandig brak met de Parijse canon van de goede
smaak. Het ‘ramuzisme’ stond in de jaren '20 en '30 bij menig criticus voor
taalverloedering (‘Als hij een Frans schrijver wil zijn, laat hij dan onze taal leren!
En als hij die niet wil leren, laat hij dan een andere taal gebruiken!’). Zijn antwoord
op die kritieken was eenvoudig: ‘Ik ben alleen maar “slecht” gaan schrijven om
waarachtiger te zijn, zo waarachtig als maar mogelijk is.’ Tegenover het Schoolfrans,
dat in boeken de boventoon voerde, stelde hij zijn eigen variant van het Frans: het
‘Openluchtfrans’.
Zijn grootste literaire successen kende Ramuz met romans als La Grande Peur
dans la montagne (1926) en Derborence (1934), sombere evocaties van kleine
boerengemeenschappen die in de greep raken van een kwaadwillige, wraakzuchtige
natuur; met een beetje wil zijn die romans te lezen als onheilsprofetieën waarin de
ecologische rampen die ons te wachten staan al worden aangekondigd. Daarnaast
schreef Ramuz essays, prozapoëzie en verhalen. Uit zijn voorlaatste bundeling
verhalen, Nouvelles (1946), is het hier vertaalde ‘Terugkeer van de dode’ afkomstig.
Dit huiveringwekkende verhaal over een drenkeling die uit het meer van Genève
wordt opgedregd, is in veel opzichten exemplarisch voor Ramuz' vertelkunst - tragisch
en lyrisch tegelijk, op het macabere af. Frappant is het atypische gebruik van
werkwoordstijden (met de nadruk op de tegenwoordige en voltooid tegenwoordige
tijd),
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de afwisseling van abrupt korte, spreektalige zinnetjes en lange volzinnen, en meer
algemeen de poëtische densiteit van het proza. Adembenemend vind ik de manier
waarop Ramuz in ‘Terugkeer van de dode’ een spel speelt met contrasterende thema's
die hij onnadrukkelijk, bijna achteloos, ten tonele voert: het banale en het verhevene,
levenslust en doodsverlangen, het genot van het aardse en het grimmiger genot je
aan het aardse te onttrekken - die thema's verweven in een realistisch verhaal dat her
en der geheel terloops de allure van een prozagedicht aanneemt.
Van Ramuz' werk is, uitgezonderd een toneeltekst uit 1918, Histoire du soldat, op
muziek gezet door zijn vriend Stravinsky en in 1930 door Martinus Nijhoff vertaald
onder de titel ‘De geschiedenis van den soldaat’, nog niets in het Nederlands
verschenen. Ik zou daar graag verandering in brengen, onder het motto: ‘Ze doen er
vaak lang over om bij ons terug te komen. Ze zijn wispelturig.’
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Charles-Ferdinand Ramuz
Terugkeer van de dode
Vertaling: Rokus Hofstede
Ze doen er vaak lang over om bij ons terug te komen. Ze zijn wispelturig.
Een man in een bootje gebaart uit de verte naar Zumlauf, die in zijn eigen bootje
zit, ter hoogte van de badinrichting, en het lijkt erop dat Zumlauf meteen heeft
begrepen wat de bedoeling was nadat hij had opgekeken naar die ander die naar hem
zwaaide.
En hem vervolgens met de hand te kennen gaf dat hij dichterbij moest komen
zonder iets te zeggen, want hij hield een paar keer achter elkaar zijn hand voor zijn
gezicht.
Zumlauf heeft niets gevraagd.
Ze hebben nooit haast. Ze drijven en raken op drift. Ze laten zich meevoeren door
het water, dat zelf weer gehoorzaamt aan de winden, die nu eens uit het noorden,
dan weer uit het zuiden waaien, meer of minder gestaag en meer of minder onstuimig:
de bise uit het noordoosten, de joran uit het noordwesten, nog een heleboel andere
plaatselijke winden die elk hun naam hebben en die elkaar in het wilde weg
afwisselen; dan worden die arme sloebers de kant van Savoye op gedreven tot midden
op het meer, maken rechtsomkeert, worden weer naar ons teruggedreven, en opnieuw
evenwijdig aan de oever voortgeduwd, almaar voort, in een droom waarin ze verzeild
zijn geraakt.
Ze zinken, ze stijgen. Ze worden opgeslokt door de diepte en doorgeslikt. Ze
worden langdurig naar beneden getrokken, dwars door de dichte, klare watermassa's
waar geen eind aan komt, en om hen heen is het zachtblauw, dan groenig, en dan is
het een gaandeweg afdalen in de nacht, met een restje licht heel ver daarboven, dat
vanzelf uitdooft, als achter in een lange gang waarvan iemand de deur dichtdoet.
Zij blijven intussen maar zinken, met hun armen in de lucht, hun haar in de lucht,
op zoek naar die bodem die ze niet bereiken, met hun kleren die hun aan het lichaam
kleven, verstrikt in algen, gadegeslagen door vissen die nieuwsgierig op hen komen
toegezwommen, die vanwege hun platte kop van opzij naderen om hen van dichterbij
te bekijken en dan weer met een zwiep van hun staart wegzwemmen. Ze zinken, ze
blijven maar zakken, ze bereiken regionen waar geen algen meer zijn, waar zelfs
geen vissen meer komen, regionen van volmaakte stilte, regionen waar het licht niet
eens meer voorstelbaar is; en daar kantelen ze voorover, met hun voeten in de lucht,
hun armen die naar beneden hangen.
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Zumlauf was aan de riemen gaan zitten, zijn even brede als lange bootje had wel iets
weg van een halve, groen geverfde pompoen.
Zumlauf roeide met grote halen in de richting van de andere varensman die over
de rand gebogen op hem wachtte en die met een roeispaan iets zwarts langs zijn
schuit tegenhield. Ze komen namelijk ooit weer bovendrijven. Ze vinden de zon
terug, die met een lauwe hand over hun verrukte gezicht strijkt. Ze ondergaan zijn
schittering met hun grote open ogen zonder verbazing of vermoeidheid. Ze trotseren
het fonkelen van zijn stralen die, op de kruin van de golven, op brandende spaanders
lijken. Ze bieden de dagster het hoofd. Ze wenden zich niet van hem af, drijven aan
het wateroppervlak en beginnen achteloos opnieuw aan hun lukrake reis, nu eens op
hun rug, dan weer op hun buik, overdag, 's nachts, bij mooi weer en bij onweer,
stijgend en dalend al naar het ritme van de golven, en gedwee gaan ze overal naartoe
waar ze ook maar naartoe moeten gaan, tot ze bij ons terugkomen. En daarom heeft
Zumlauf gevraagd: ‘Wie is het?’
‘Weet niet,’ zegt de andere man, een dorpeling.
Die andere man was een zekere Rochat, horlogemaker van beroep, maar die bij
gelegenheid uit vissen ging omdat hij niet veel omhanden had. Zumlauf heeft tegen
hem gezegd: ‘Hou hem goed tegen.’
Vervolgens heeft hij zijn bootshaak gegrepen. Die is beland in iets wat halfvergaan
en slijmerig was, flarden van kleren zijn komen bovendrijven, maar Zumlauf steekt
zijn bootshaak nog eens krachtig naar voren en ditmaal heeft hij beet. De dunne
waterlaag tussen de dode en ons was als een ruit die je breekt; de dode is zijn gezicht
komen tonen in de buitenlucht. Hij had geen gezicht meer.
Hij had nog maar een half gezicht, de andere helft was helemaal weggevreten en
verzwolgen, de schedel kaal, de oogkas leeg, zonder nog iets van snor of baard aan
die kant, en intussen roeide Zumlauf, die zijn haak achter aan zijn boot had
vastgesjord, moeizaam achter Rochat aan naar de oever.
De dode toonde zich nu al voortdrijvend bijna geheel, met een broek die plat om
zijn zo goed als afwezige benen dobberde, onder de mooie avondzon, te midden van
het gelach en geroep dat kwam overwaaien uit de badinrichting. Er naderde namelijk
een stoomboot en op dit punt van hun vaarroute komen de stoomboten dicht langs
de oever, zo dicht erlangs dat ze onafzienbaar groot lijken met hun twee of drie
verdiepingen en pal op je af stomen, en de stuurman staat op zijn loopbrug waar hij
een roer laat draaien, en de schoepen maken een watervalgeluid, terwijl de schoorsteen
een dikke zwarte pluim rook uitstoot, als een paardenharen koord dat wordt
losgewikkeld.
Zumlauf had het bootje op de helling getrokken; de dode kwam erachteraan.
Ze durfden hem niet aan te raken, want nu hij eenmaal op het droge lag en naarmate
het water van hem week, leek hij wel uiteen te vallen, al platter wordend, alleen nog
een egale, gelatineachtige massa.
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Hij is op de helling gelegd, met zijn gezicht naar boven gericht, waarop een halve
baard en een halve snor, één enkele lange grijze snorrepunt die zo nat was dat hij
langs zijn open mond bleef plakken - onherkenbaar.
En toch al meteen herkend. Zumlauf staat erbij; Zumlauf wenkt Rochat van onder
zijn pet; Zumlauf knipoogt. Zumlauf neemt zijn mooie bootsmanspet met de lakleren
klep af en houdt hem laag vast terwijl hij vooroverbuigt naar de dode, zodat hij het
deel van het gezicht afdekt dat er slecht aan toe is.
Toen kwam de dode tevoorschijn met het gezicht dat hij had als levende.
‘Weet je het al?’ zegt Zumlauf.
‘Welja!’ luidt Rochats antwoord.
‘Weet je al wie het is?’
‘De ouwe Lambelet... Het ging niet meer met zijn kinderen...’
Op dat moment is er een politieagent op de oever verschenen. Zumlauf heeft hem
geroepen. Ze zullen nog maar heel kort tijd hebben om de man te bekijken die daar
op zijn rug ligt, met zijn hoofd hoger dan zijn voeten; - en hij was bij zijn kinderen
ingetrokken, omdat hij niet meer kon werken, en toen had hij het niet met zijn kinderen
kunnen vinden.
Met zijn werkkleren aan, want nu werd duidelijk, getuige de resten van zijn broek,
dat het een bruine bombazijnen broek was geweest, en ook werd duidelijk dat het
hemd een blauwgestreept hemd was geweest en dat hij daaroverheen een vest had
gedragen met mouwen van dril, waarvan er maar één over was.
Daarna hebben ze niets meer gezien. De politieagent had het lijk bedekt met een
zeil.
Je zag het lichaam nauwelijks opbollen onder het zeil, waar nog altijd water uit
wegstroomde, twee kleine stroompjes tussen het korte, gele mos dat tussen de tegels
groeide.
Het is een bed, het is een laatste bed, en zelfs een bed dat is voorzien van een
laken, maar wie daaronder ligt te slapen moet wel verschrikkelijk diep slapen, want
een groot gedruis van stemmen en gelach klinkt nog steeds op ter linkerzijde, en
intussen roeit Zumlauf met grote slagen terug naar de badinrichting.
***
Het was net sluitingstijd; Larpin liep heen en weer voor de badhokjes; Larpin riep:
‘Sluitingstijd!’
De baders gingen naar huis, sommigen met verbrande benen of verbrande nek,
kinderen met zwembroekjes die ze tot een bolletje hadden opgerold en nu uit alle
macht aan het koordje rondzwierden, een grote meid met gebronsde nek, blote armen
en benen, in een kort, dun zomerjurkje; en Larpin sloot de deur van de badinrichting
terwijl Zumlauf afmeerde.
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Ondertussen brak mevrouw Larpin macaronistengels in een grote pan die op een
gaspit stond, in een klein vertrek dat zich naast de kassa bevond, en ondertussen ook
gingen Larpin en Zumlauf zitten op de gaanderij tegenover het meer, aan een klein
grenen tafeltje waar mevrouw Larpin zojuist een verzegelde literfles witte wijn was
komen brengen.
Uit beleefdheid schenkt Larpin eerst een paar druppels wijn in zijn eigen glas,
daarna vult hij het glas van Zumlauf, die het zijne heft om te klinken. En ze zeggen:
‘Gezondheid! Gezondheid!’ Ze zitten tegenover elkaar. Ze kijken elkaar aan. Zo
gebruiken ze elke dag de avondmaaltijd samen, zij tweeën en mevrouw Larpin. Ze
roken allebei een pijp, ze kijken elkaar aan. Het is hier goed. De hitte houdt zich
alleen nog op in het zand van het strandje, waarin veel ronde gaten van voetstappen
zijn achtergelaten, en zindert daarboven in een soort trillen van de lucht, waarin het
wel lijkt alsof de dingen voortdurend aan hun eigen massa ontsnappen, en de lijn die
zich langs hun bovenrand aftekent, verbrokkelt in kleine stukjes die door het oog
maar met moeite weer worden samengevoegd. De twee mannen zitten in een
tochtstroom die het haar boven op de schedel van de blootshoofdse Larpin beroert.
Zumlauf heeft zijn pet nog steeds op. En vanonder zijn pet zegt hij opeens: ‘Weer
één.’
Larpin haalt zijn schouders op.
‘Hoeveel nu al deze zomer?’ vraagt hij.
‘Vier. De Duitser, één, een wijnkelnerin uit Lausanne, twee, die werkloze van een
paar dagen terug, drie, en dan vandaag Lambelet.’
Larpin zegt: ‘Arme Lambelet!’
‘Waarom arme?’ zegt Zumlauf.
Hij kijkt naar Larpin door de rook van zijn pijp. Je ziet Larpin die mager is, knokig,
spichtig, dor, hij draagt een hemd met blauw-witte, horizontale strepen, hij heeft
zondoorbakken armen waarop de zwarte adertjes dooreengevlochten zijn als klimop
rond een tak, en gisse, halfgesloten ogen; en als je een blik onder de tafel zou werpen,
zou je zijn rode riem zien, zijn blote voeten met nagels als slecht ingehamerde
kopspijkers, een grote nikkelen horlogeketting met erepenningen die dwars over zijn
buik loopt en in zijn zak verdwijnt.
‘Hij kon het niet meer vinden met zijn dochter.’
Dat zegt andermaal Larpin, maar Zumlauf: ‘Hij is nu op zijn gemak.’
‘Jawel,’ zegt Larpin, ‘maar dit allemaal dan...’
En terwijl hij zijn arm half opheft, wijst hij in de rondte op dit allemaal om hem
heen: en het is de avond die daalt over het volmaakt rimpelloze meer, waarin roze
wolken drijven, en er drijven ook roze wolken in de hemel, en er zijn tweemaal
populieren, die in de lucht en die in het water. Heel kleine golven komen aanleggen
op de oever, ze rekken in het zand hun klauwtjes uit die zich spreiden zoals de
klauwtjes van katten. Ze worden wit als ze opengaan. Dit allemaal, heeft Larpin
gezegd, en dit allemaal is
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ook dat het hier goed is, gezeten voor een liter koele witte wijn met je pijp, en dan
nog het plezier dat je niks hoeft te doen als je klaar bent met het gedane.
‘Kan hem dat nu nog wat verrotten,’ zegt Zumlauf. ‘Als je 't mij vraagt,’ zegt hij,
en hij heeft het over het meer, ‘dan is het erin even goed als ervoor.’
Mevrouw Larpin brengt een schotel macaroni met kaas en ook een restje ham. Ze
bedient de twee mannen. Larpin zegt: ‘Hij had anders genoeg gewerkt zijn hele leven.
En hij heeft niets opzij kunnen zetten.’
Larpin zegt tegen zijn vrouw: ‘Het gaat over Lambelet, ze hebben hem net
opgevist.’
‘Mijn hemel!’ zegt mevrouw Larpin, ‘waar dat zo?’
‘Hier, vlakbij,’ zegt Larpin, ‘Zumlauf heeft het klusje geklaard. Ze hebben gedaan
alsof hun neus bloedde, omdat er zoveel volk was. De ambulance komt hem direct
halen.’
‘Mijn hemel!’, zegt mevrouw Larpin, ‘wat een toestand!’
‘Het ging immers niet meer met zijn dochter die hem in huis had genomen. Je
weet wel, ze is getrouwd met een vent die bij het spoor werkt. Ze wonen onder de
kerk.’
Zumlauf hoort zwijgend toe. Hij weet dat Larpin beter op de hoogte is dan hij.
Zumlauf kent alleen het meer en hij is vrijgezel.
Larpin gaat intussen gewoon door met praten, onderwijl plakjes ham afsnijdend,
met zijn vork een hap macaronislierten naar zijn mond brengend die hij begint op te
slurpen zodat hij wel een baardje lijkt te hebben dat hij beetje bij beetje binnenhaalt,
af en toe slokjes wijn drinkend, met volle mond.
‘O, maar daarover werd al een hele poos gepraat. Die mensen zijn erg op de
penning. De oude kreeg niets dan een bodempje soep, hij sliep in een rommelhok.
Toen kon hij er niet meer tegen.’
‘Hoeveel tijd is er overheen gegaan sinds hij verdwenen was?’
‘Tja,’ heeft Zumlauf gezegd, ‘het is nu eind augustus: juni, juli, augustus, dat is
toch drie maanden.’
‘Hij heeft er lang over gedaan om terug te komen.’
‘Ze komen terug, ze komen niet terug,’ zegt Zumlauf, ‘ze doen er zo lang over als
ze willen, je hebt er die er jaren over doen, anderen doen er zo lang over dat ze
helemaal nooit meer terugkomen. Lambelet, die is vast een ommetje gaan maken de
kant op van Genève. In het midden van het meer heb je de stroming die ze meevoert.
Soms ook worden ze door de golven tegen de golfbrekers gesmakt, ze worden zo
slap als een vaatdoek, ze hebben in hun lijf geen bot meer dat heel is. Lambelet was
nog niet eens al te lelijk toegetakeld, niet al te erg uitgekleed ook. Je hebt er die zo
bloot terugkomen dat het niet om aan te zien is. Hij had nog de helft van zijn broek
aan, een mouw van zijn vest en zijn hemd.’
‘Hoe dan ook,’ zei mevrouw Larpin, ‘het blijft een akelig verhaal. Zou het gerecht
daar niet het zijne over te zeggen hebben?’
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‘Wat moet het dan doen volgens jou?’ reageert haar man. ‘Lambelet is uit vrije wil
in het water gesprongen, niemand kan daarop worden aangesproken.’
‘Toch wel,’ zegt mevrouw Larpin, ‘die mensen die hem zo slecht hebben behandeld
dat hij zich wel moest verdoen.’
‘Dan zou je eerst moeten kunnen bewijzen dat hij slecht behandeld is geweest, dat
is nog niet zo makkelijk. Het zou makkelijker zijn geweest hem tegen te houden toen
hij zich van kant maakte. Want er zijn mensen die hem hebben gezien. Je kent meneer
Perret. Hij is bankbediende in Lausanne. Hij heeft hem gezien. Hij zei tegen mij: “Ik
dacht dat hij wou gaan zwemmen. Ik was een beetje verbaasd. Een oude vent. En
het water was nog koud, maar verder heb ik er niet bij stilgestaan. Hij had net zijn
kleren uitgedaan, zijn broek en hemd had hij aangehouden. Hij droeg roze sokken.
Ik dacht nog: ‘Rare kleren!’ Maar mij ging het niet aan. Onwillekeurig heb ik me
toch omgedraaid toen ik hem boven de golfbreker zag uitsteken. Op dat moment zie
ik hem op het stortpuin naar voren stappen, voorovergebogen, en hij leunde met zijn
hand op de rotsblokken want het is glad, en hij strekte zijn been. Daarna heb ik niets
meer gezien. Hij had zich in het water laten zakken aan de andere kant van de
golfbreker, waar hij achter verborgen bleef. We hoorden het geluid dat hij maakte
toen hij verder het water in liep. Hij gleed vast weg, hij hield zich vast, hij maakte
een geluid als van een klapwiekende zwaan, en toen hebben we een geluid van
geborrel gehoord, en toen een schreeuw, - op dat moment ben ik teruggelopen naar
achteren; we zagen zijn hoofd nog boven het water uitsteken terwijl hij met zijn
handen sloeg alsof hij zich eraan vast wilde klampen, maar het water gaf mee, het
sloot zich boven zijn hoofd. Wat wil je ook? Hij was in diep water, het is een van
die plekken waar het pal bij de oever al steil begint te dalen. Je stapt vijftien of twintig
meter ver met water tot aan je middel en dan heb je niets meer dan een peilloze
afgrond onder je voeten. Ik ben nog hulp gaan halen, maar er is tijd overheen gegaan
voordat die kon komen. Er was al nergens meer een spoor van hem te zien.”’
‘Hoe diep zakt de bodem weg op die plek?’
‘Dat is niet bekend,’ zegt Larpin, ‘honderd, tweehonderd meter, en als ze eenmaal
vertrokken zijn, kun je ze alleen nog laten gaan. Ze beginnen aan hun grote reis, ze
worden door hun kleren naar beneden gezogen, ze raken met hun voeten in de algen
verstrikt. Je moet wachten tot ze opgezwollen zijn om ze ooit weer aan de oppervlakte
te zien verschijnen, maar dan komen de golven, en omdat ze licht zijn geworden,
gaan ze vlug vooruit. Ze zijn als boeien die ze zouden hebben vergeten vast te leggen.
Een vlaag uit het noorden en daar zijn ze al in Savoye, een vlaag vaudaire en ze
komen weer onze kant op. Wat jij, Zumlauf?’
‘Zeker,’ zegt Zumlauf, die zich weer voor het gesprek interesseert omdat het gaat
over dingen die hij goed kent. ‘En het gebeurt ook weleens dat ze dagen achter elkaar
vlak bij de oever ronddobberen zonder dat iemand iets in de gaten heeft.’
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‘Zonder Rochat hadden we hem vandaag niet te pakken gekregen.’
Op dat moment hoorden ze op de weg de sirene van de ambulance. Mevrouw
Larpin stond op, ze probeerde door het raam te zien wat er ging gebeuren.
‘Je zult niks zien,’ zegt Larpin.
De ambulance komt weer in tegenovergestelde richting langs de badinrichting.
Hij rijdt weg.
De twee mannen hebben het goed. Ze zijn klaar met eten. Er is nog wat wijn over
in de literfles. Larpin heeft de glazen bijgeschonken. Zumlauf heft het zijne:
‘Gezondheid!’
Larpin zegt op zijn beurt: ‘Gezondheid!’
Uit: Charles-Ferdinand Ramuz, Nouvelles, Mermod 1944 / Grasset 1947. Herdruk
Plaisir de lire 1982.
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Kiki Coumans
Bij Olivia Rosenthal, ‘Overlevingsmechanismen in een vijandige
omgeving’
Olivia Rosenthal is een van de vele talentvolle stemmen die zijn ontdekt door de
eigenzinnige uitgeverij Les Éditions Verticales. Inmiddels zijn er elf romans van
haar verschenen, waaronder On n'est pas là pour disparaître (2007) en het
veelgeprezen en bekroonde Que font les rennes après Noël? (2010)
De roman Mécanismes de survie en milieu hostile (Overlevingsmechanismen in
een vijandige omgeving) uit 2014 zou je een bildungsroman met trekjes van een
thriller kunnen noemen. De nachtmerrie-achtige vertelling over een meisje dat een
ander meisje achterlaat en beschutting zoekt in een niet nader gespecificeerd
vijandelijk gebied, wordt afgewisseld met korte klinische beschrijvingen in cursief
die op allerlei manieren over dood gaan: verslagen over mensen in comateuze
toestand, bijna-dood ervaringen, plaatsen delict en de ontbinding van lijken. Door
deze experimentele schrijfstijl wordt de lezer lang in het ongewisse gelaten over de
precieze toedracht en over de relatie tussen de verschillende teksten, wat een
bijzondere en spannende leeservaring oplevert.
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Olivia Rosenthal
Overlevingsmechanismen in een vijandige omgeving
Vertaling: Kiki Coumans
De vlucht
Ik heb haar langs de weg achtergelaten, ik kon niet meer bij haar blijven, het werd
te gevaarlijk. Ik zorgde dat ze beschut was tegen de wind, in een wagenspoor achter
een dichte haag, een wirwar van wortels en doornige planten, vijandig als
prikkeldraad. Ik dacht bij mezelf dat ze daar ongezien kon blijven en dat als er
bondgenoten via deze weg zouden komen, ze die wel zou horen en haar aanwezigheid
kenbaar zou kunnen maken. Ik heb wat proviand in een linnen tasje gepropt en dat
onder haar arm gedrukt. Ze kermde, opende haar ogen, ik fluisterde alleen in haar
oor Ik ga nu. Toen ben ik doorgelopen. Ik volgde het wagenspoor honderden meters
lang, daarna was er een weidse open vlakte, ik wilde liever wachten tot het nacht
werd, hoewel de nacht niet gunstig is. We moeten ons niet 's nachts verplaatsen.
Toch deed ik het. Ik wachtte tot de zon onderging. Ik keek lang naar het onbegroeide
plateau, spiedend naar de kleinste bewegingen en veranderingen in het licht, speurend
naar de aanwezigheid van onzichtbare aanvallers. Het lukte me niet de knoop door
te hakken, ik vroeg me af of ik niet beter rechtsomkeert kon maken en terug kon
gaan. Achter me hoorde ik een geluid, een soort geritsel. Het was misschien gewoon
een vogel die tussen de takken een weg zocht, maar ik was zo bang dat ik het zonder
nadenken op een lopen zette. Ik rende zo hard als ik kon recht vooruit en stelde me
de hele tijd voor dat ik ineens door een kogel tot stilstand gebracht zou worden. In
plaats van me te verlammen, verdubbelde die mogelijkheid mijn krachten. Ik
concentreerde me uitsluitend op mijn ademhaling, de meest doeltreffende manier
om de lucht te doorklieven. Angst is een manier om jezelf te negeren en aldus te
behouden.
Ik weet niet hoe lang ik heb gerend. Ik vond mezelf terug onder de bomen. Toen ik
bijna niet meer kon ademen, stopte ik. Ik keek achter me. Vaag zag ik nog de lange
borstelige haag waar ik haar had achtergelaten, met een stukje verderop de weg. Iets
in mij weigerde weg te gaan. Ik bleef lang met bonzend hart daar zitten, bij de
bomenrij, alsof de gestalte plotseling op het plateau zou opduiken en naar me toe
zou komen. Niets van dat alles gebeurde. Later, ik weet niet meer hoe, vond ik mezelf
ineens terug in het bos. Ik stootte tegen omgevallen boomstammen, tastend in het
duister. Er was een wind opgestoken. Het was frisser.
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Ik sliep bij tussenpozen met mijn rug tegen een boom. Gegeten heb ik niet. Aangezien
ik me niet meer herinnerde op welke dag ik precies was vertrokken, besloot ik vanaf
de volgende ochtend de dagen te gaan tellen. Ik bedacht dat ik zo de tijd dat ik van
haar gescheiden was kon bijhouden en er onverbiddelijk afstand van kon nemen. Ik
bedacht ook dat het aantal dagen groter en groter zou worden en dat het op een
gegeven moment zo groot zou zijn dat ik er niets meer aan zou kunnen doen. De
cijfers zouden mijn geest vullen en zouden die tot rust brengen en verdikken. Ik had
zin in de dikte van cijfers te duiken.
De volgende dag was de eerste dag. Ik zorgde dat ik het oude spoor op een afstandje
volgde. Ik wilde de patrouilles mijden.
Op de vijfde dag bereikte ik een dorp. Ik bleef op enkele tientallen meters voor het
dorp staan en wachtte. Ik was bang dat er een groep zijn intrek had genomen. Ik
snoof de lucht op, geen enkele verdachte geur bereikte mijn neus. Ik wroette in de
grond om te controleren of die niet hol was vanwege onderaardse gangen. Ik drukte
mijn oor tegen de aarde en luisterde. Niets. Alles was rustig. Ik wachtte nog even.
Een hele dag en een nacht ben ik in de buurt van het dorp gebleven zonder het dorp
zelf binnen te gaan. Pas de zesde nacht durfde ik in de huizen te gaan kijken. Het
dorp was verlaten. Voor hun vertrek hadden de bewoners alles verbrand dat ze had
kunnen identificeren. Ik heb overal gezocht, ik vond een geschikte schuilplaats, ik
begon te verzwakken, ik ben gebleven.
Aanvankelijk vond ik het moeilijk dat ik niemand had om mee te praten. Ik had spijt
dat ik haar had achtergelaten. Het stemde me treurig. Ik dacht dat als ik met haar tot
dit dorp was gekomen, ik haar misschien had kunnen verzorgen. Maar dat denken
matte me af, dus toen ben ik ermee gestopt. Ik concentreerde me op mijn eigen
overleving en besloot het uit te spreken, woorden te gaan zeggen. Ik was bang dat
ik ze anders zou vergeten. Mijn stem klonk me vreemd in de oren. Ik zei Ik ga me
verstoppen, ik zei Ik ga op het middelste uur de huizen doorzoeken, ik ga een veilige
plek vinden, een plek voor mij alleen, om droog te kunnen slapen, warm, beschut
tegen blikken. Er zijn woorden die ik heb gebruikt zonder het te weten. Bijvoorbeeld
‘middelste uur’, dat zei ik voor mijn eigen plezier, om iets van vroeger terug te halen,
iets diep verborgens, en het uitspreken van die woorden was heilzaam.
De eerste dagen was ik bang dat er een groep zou komen. Als ze me zouden vinden,
was ik verloren, ze zouden me straffen, en wreed ook. Dat had ik ze eerder zien doen.
En ik had het zelf ook gedaan. In een van de huizen vond ik een verstopplek en ik
besloot daar provisorisch mijn domein in te richten, totdat ik genoeg kracht had
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om wapens te maken. De achtste dag zei ik Ik ga wapens maken. Ik merkte dat ik in
de toekomst sprak, dat er dus een toekomst te verkennen was. Ik beloofde mezelf
dat ik dat later zou doen, als ik rust zou hebben genomen. Ik sliep ineengedoken in
mijn verstopplek, nauwelijks groter dan een la. Ik werd meerdere malen wakker
zonder te weten hoe laat het was. Ik kon de uren allang niet meer bijhouden. Ik besloot
dat ik in ieder geval bij benadering moest weten hoe laat het was, want als ook de
uren zouden verdwijnen, zou het onmogelijk worden de dagen te tellen, en ik wilde
koste wat kost de dagen bijhouden. Ik kwam voorzichtig uit mijn schuilplaats, ik
duwde tegen de soort van luikopening waarachter ik verstopt zat, het was er heel
licht. Schoorvoetend ging ik naar de voordeur van het huis. Ik was liever op mijn
verstopplek gebleven om me voorgoed in slaap onder te dompelen. Ik zag de zon
verticaal, middaguur zei ik bij mezelf, het uur van het zenit. Ik had de bevestiging
dat de woorden reële dingen in de wereld aanduidden en ze een tijdsduur gaven. Het
deed me voor even plezier, en daarna vergat ik dat genoegen weer. Ik voelde me in
de gaten lopen, daar voor dat huis. Ik had de indruk dat er naar me gekeken werd, ik
ging zo snel ik kon terug naar mijn verstopplaats en ik trilde, ik trilde met een van
die primitieve wapens in mijn hand die ik was gaan maken.
Later begreep ik dat niemand me had gezien. Voorlopig was ik alleen. Het stelde me
niet helemaal gerust, maar ik bedacht dat het me in ieder geval de tijd gaf om over
het vervolg na te denken. Ik zei tegen mezelf Denk na over het vervolg, maar mezelf
opdrachten geven had niet het gehoopte effect. Ik dacht niet na. Ik bleef moedeloos
in mijn verstopplaats zitten. Ik kreeg honger. Ik kreeg dorst. Ik ging weer naar buiten,
waar ik vaststelde dat het inmiddels donker was. Ik kon er dus één dag bij tellen, een
dag sinds ik mijn vriendin bij de weg had achtergelaten.
Uit: Olivia Rosenthal, Mécanismes de survie en milieu hostile, Gallimard, coll.
Verticales, 2014.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

32

Piet Meeuse
Francis Ponge over Paul Valéry
Francis Ponge (1899-1988) was een dichter met uitgesproken opvattingen over taal
en literatuur. Pas in 1942, met de verschijning van Le parti pris des choses, werd hij
erkend als een belangrijk dichter die met zijn prozagedichten over dingen heel nieuwe
wegen insloeg.
In deze tekst uit 1982, gepubliceerd in het Magazine Littéraire, blikt hij terug en
geeft zich rekenschap van zijn gecompliceerde verhouding tot een van de grote
figuren uit de Franse literatuur van begin 20ste eeuw: Paul Valéry. Kritiek en
bewondering sluiten elkaar geenszins uit, zoals blijkt uit zijn herinneringen. En
daarbij schroomt hij niet om en passant ook zijn (gepeperde) mening over andere
schrijvers te ventileren, zoals o.a. over Saint-John Perse, die hier figureert als
‘Saint-Leger Leger’, en Jules Romains. Zo schetst hij een context van stekelige
literaire verhoudingen, waaruit de figuur van Valéry - ondanks zijn kritische
kanttekeningen - oprijst als iemand die daar ver boven staat: een schrijver
hors-concours.
Ponge dicteerde deze tekst aan zijn vrouw omdat hij juist geopereerd was aan
staar, wat hem het schrijven onmogelijk maakte. Dat verklaart de openingszinnen.
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Francis Ponge
Paul Valéry
Vertaling: Piet Meeuse
Het spijt me dat ik op dit moment erg slecht zie, en niet, zoals ik gewend ben, in de
Littré het juiste gebruik van de woorden die in me opkomen, kan controleren.
Het staat vast dat Paul Valéry voor de auteurs van mijn generatie - en dat geldt
ook voor de voorgaande generatie (die van laten we zeggen Jean Paulhan), net als
voor de volgende (die van bijvoorbeeld de groep rond Tel Quel) - een fascinerend
personage, persoonlijkheid of figuur was. Van die drie woorden, elk verdedigbaar,
geef ik de voorkeur aan ‘figuur’, wat me de gelegenheid geeft zijn mooie gezicht op
te roepen: sterk vermagerd, ascetisch, zo getekend door de intellectuele preoccupatie
die hem kenmerkte.
Dankzij hem konden we ervan afzien (te) intelligent te zijn: dat was hij voor ons,
al was hij dat duidelijk al te zeer, absoluut té, wat hemzelf betrof. Hij bezat, goddank,
de eigenschap die de werkelijk superieure geesten onderscheidt: bescheidenheid.
Een bescheidenheid overigens zonder overdrijving, zonder een spoortje van spijt (en
die niets te maken had met die van de Sartre van Les Mots of die van de Camus van
La Chute), maar een bescheidenheid waartegenover die van bijvoorbeeld Saint-Leger
Leger de indruk maakt van een lachwekkende schijnheiligheid.
Als ik zeg dat hij een personage was, is dat waar, want hij was er een uit de komedie
van het intellect; ik zou ook kunnen zeggen dat hij een persoonlijkheid was in de zin
waarin Littré dat woord, in 1867, beschouwt als een neologisme, dat wil zeggen een
persoon van grote sociale betekenis, zoals een zeer beroemd, zeer gevierd persoon.
Valéry betekende voor ons zowel het avontuur, het intellectuele parcours, de
fysieke verschijningsvormen van het personage, het spook, het fenomeen, alsook
zijn geschriften, zijn perioden van zwijgen, zijn verschijningen, verdwijningen en
zijn opnieuw verschijnen.
Het is opmerkelijk dat de fascinatie die deze ‘figuur’ in ons opwekte, en die de
indruk kon wekken van hartstochtelijke relaties met hem, waarin liefde,
quasi-aanbidding en tegelijk jaloezie, afgunst, soms bijna haat een rol speelden, met
zeer korte tussenpozen merkbaar (of op te merken) is in de houding of de geschriften
van degenen die haar ondergingen.
Wat mij betreft, toen ik op grond van mijn vriendschap met Jean Hytier en Gabriel
Audisio tijdens onze gemeenschappelijke deelname aan de voorbereiding van het
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concours Normale Lettres deel uitmaakte van de groep van Le Mouton Blanc, het
blad van het ‘moderne classicisme’, door hen opgericht onder het beschermheerschap
van Jules Romains, wiens leerlingen ze waren geweest op het Collège Rollin, en ik
enigermate de invloed onderging van laatstgenoemde, die volkomen vijandig stond
tegenover Valéry, schafte ik me niettemin, zodra het verscheen in 1922, het relatief
kostbare Charmes aan, het superbe bandje waarvan de typografische uitvoering door
de drukker Coulouma mijn geestdrift wekte. Een paar maanden later, in de loop van
het soort ondervraging of toelatingsexamen waaraan Jacques Rivière, Jean Paulhan
en Roger Allard me onderwierpen, antwoordde ik - op de vraag naar mijn favoriete
hedendaagse dichter - tot hun grote verrassing dat dat Jules Romains was, van wie
ik juist Europe et Amour, couleur de Paris had gelezen. ‘En Paul Valéry dan?’ zeiden
ze. Waarop ik antwoordde: ‘Te veel op het verleden gericht, te veel een imitator van
de 17e eeuwse klassieken.’
Het staat me bij dat ik een paar weken later, door Gaston Gallimard aangenomen
als secretaris van de productie-afdeling, Paul Valéry voor het eerst zag, die zojuist,
vergezeld van de chefs van de zaak, het kantoor van Gaston was binnengestapt:
iedereen was zichtbaar verrukt, want Valéry had net uit handen van Ambroise Vollard
de Prix des Peintres ontvangen, die aan hem voor de eerste keer was toegekend.
Ik heb gezegd dat mensen als Jean Paulhan, evenzeer als ikzelf of de surrealisten
van mijn generatie (in het bijzonder André Breton), gefascineerd waren door Paul
Valéry. Het is bekend dat Paulhan slechts drie van zijn werken aan personen heeft
opgedragen: een aan Paul Valéry, een ander aan André Gide en het derde aan mij.
Een dus aan Paul Valéry. Wat hem er niet van weerhield om, toen hij in 1926, na de
dood van Jacques Rivière, hoofdredacteur van de N.R.F. was geworden, in een
speciaal nummer over Stéphane Mallarmé waaraan hij mij vroeg mee te werken,
mijn fel polemische artikel op te nemen, waarin ik ironiserend over de dichter-denkers
schreef: ‘De eerste die breekt door met Mallarmé te zwaaien, is een uit glas geblazen
discipel.’1. Het is waar dat Valéry in die tijd juist in de Academie Française was
gekozen en ik herinner me nog heel goed dat ik, toen ik op de dag van zijn intrede
opzettelijk langs het monument liep, daar tegen een van zijn muren geleund, en
huilend van emotie, Paul Léautaud zag staan!
Nauwelijks had ik nauwe betrekkingen met Jean Paulhan aangeknoopt, of hij, die
me waarschijnlijk graag van mijn voorkeur voor Jules Romains wilde genezen (wat
overigens helemaal niet nodig was, want ik doorzag al heel snel diens roemzucht,
‘flatteus in zijn verlangen naar volgelingen’), sprak me vaak aan over Valéry,
bijvoorbeeld over zijn mooie voorwoord bij de Adonis van La Fontaine. (‘Je moet
veranderen van uur en dag, zoals je van werktuig zou veranderen.’). Niet veel later,

1.

Zie ‘Aantekeningen voor een gedicht (over Mallarmé)’ in Proëmia, De Bezige Bij 1991
(Noot van de vertaler).
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toen we allebei volkomen op zwart zaad zaten, stelde hij me voor om samen in de
vroege ochtend, voordat de vuilnisophaal langs was geweest, de vuilnisemmers te
gaan doorzoeken in de Rue de Villejuste, waar Paul Valéry toen woonde, om er een
paar kladjes of handgeschreven pagina's van de dichter uit te vissen, waarvan de
bibliofiele waarde toen zeer hoog werd aangeslagen.
Dat is een zeer betrouwbare aanwijzing voor de roem van een schrijver, zoals ook
de rechtvaardiging van de oplage van Charmes met zijn stortvloed van grote artikelen,
van edities ‘hors commerce’ etc., me het teken had geleken van een buitengewoon
succes in de carrière van een auteur. Het spreekt vanzelf dat de positie van Valéry
alleen maar luisterrijker werd en dat men hem weldra kon beschouwen als de officiële
staatsdichter van de Republiek. Als bewijs daarvoor hoef ik alleen maar te wijzen
op de keus van bepaalde zinnen van zijn hand om in gouden letters gegraveerd te
worden op het fronton van het nieuwe Palais de Chaillot, toen dat werd gebouwd op
de plaats van het oude Trocadero.
Niet lang voor de dood van de grote schrijver zag ik hem voor de laatste keer
tijdens een bijeenkomst in een zaal vlak bij de Champs-Elysées ter ere van T.S. Eliot,
van wie een paar van de Four Quartets en andere fragmenten in het Engels werden
voorgedragen door een zeer grote Engelse toneelspeler. Deze promotie tot officiële
dichter leek Paul Valéry totaal niet tot ook maar een beetje verwaand gedrag te
verleiden. Waarschijnlijk leed hij er evenzeer onder als hij ervan genoot.
Wat ik vooral wil zeggen, zoals ik dat al meer dan eens heb mogen doen, is dat
de prozageschriften van Valéry met kop en schouders uitsteken boven zijn poëtische
werk. Sinds La Soirée avec monsieur Teste en de magnifieke bladzijden van de
Introduction à la methode de Léonard de Vinci tot Degas, Danse, Dessin en L'âme
et la Dance, en verder: L'idee fixe en de andere teksten van Variété en Regards sur
le monde actuel, om te besluiten met de Carnets en Mauvaises pensées, openbaar
gemaakt na de dood van hun auteur, rechtvaardigt de onvergelijkbare intelligentie
van dit personage de verleiding en de fascinatie die hij uitlokte, en nog steeds uitlokt.
Maar ik wil besluiten met een verwijzing naar een van mijn werken2., dat soms en ook door mijzelf - wordt beschouwd als mijn ‘grote Testament’, om een uitdrukking
van Francois Villon te gebruiken. Daar zijn, enkele pagina's van elkaar verwijderd,
zeer kritische waarderingen ten aanzien van Paul Valéry te lezen (bijvoorbeeld deze,
die spot met de lof op het rijm, dat ideeën zou suggereren: ‘des idées: quelle pitié!’),
en verder op pagina 293, een hoofdstuk op zich in mijn boek, of tenminste een
paragraaf, gedateerd in het jaar 1956, een hele pagina met citaten van de auteur van
de Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, en duidelijk door mij aangevoerd
als essentiële voorschriften voor de Ars poëtica.

2.

Pour un Malherbe, 1965.
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Ah, en dan nog iets, wat me op dit moment te binnen schiet, en ik zou het me kwalijk
hebben genomen als ik het was vergeten. Hoe ik me na de bevrijding nog verzette
tegen de hardnekkige verzoeken van Paulhan om mee te werken aan de Cahiers de
la Pléiade, omdat ik daarin niet wilde verschijnen naast bepaalde auteurs die op de
lijst van ‘collaborateurs’ stonden, aangezien ik een manifest had ondertekend dat
hen veroordeelde en dat de belofte bevatte om nooit samen met hen te verschijnen,
in geen enkele publicatie. Dat is wat diezelfde Jean Paulhan me leerde, bij wijze van
argument dat mij zou kunnen overtuigen.
Paul Valéry, die tijdens de Dreyfusaffaire trouwens werkte op het Ministerie van
Defensie, had zich tot de anti-dreyfusards bekend en had de zogenaamde ‘listes
Henry’ ondertekend; maar Paulhan zelf was een fanatieke dreyfusard en hij had
gezworen zich nooit te compromitteren met een ondertekenaar van die lijsten. Welnu,
godzijdank heeft hij zijn woord niet gehouden, want dat zou hem hebben verhinderd
ooit de hand te drukken van M. Teste.
Uit: Le Magazine Littéraire no 188, okt. 1982.
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Karin Benner
Arnaud Dudeks tweede tragi-komedie Les fuyants: een eigentijdse
mini-familiegeschiedenis
Zijn voornaam heeft hij te danken aan de film Les Arnaud met Bourvil en Adamo.
Verwondering is zijn drijfveer en hij houdt van verrassingen. De Amerikaanse
schrijver Raymond Carver is een voorbeeld voor hem.
Het zijn feiten die Arnaud Dudek (Nancy, 1979) ons op speelse wijze meedeelt
in een zelfportret op de laatste bladzijden van zijn debuutroman Rester sage (2012)
en in de ‘vervolgregels’ daarop aan het einde van zijn tweede en derde roman Les
fuyants (2013) en Une plage au pôle nord (2014). In die ludieke stukjes tekst over
hemzelf lezen we ook dat hij niets liever doet dan verhalen vertellen over mensen
die niet bestaan, hun portret perfectioneren, zorg dragen voor de coherentie tussen
hun woorden en hun gedrag, de gevolgen inschatten van hun keuzes en ontmoetingen,
iets tragisch of grappigs, zwaars of gevoeligs laten gebeuren in hun levens en dat hij
zich daarbij soms laat verrassen door hun reacties.
Dudek studeerde rechten en werkte aan de universiteit van Bourgogne. Naast
Raymond Carver zijn Paul Auster, Emmanuel Bove en Jean Echenoz belangrijke
auteurs voor hem.
Eerder genoemde debuutroman - in Nederland uitgebracht onder de titel Braaf
blijven (Nobelman, 2013) - stond in 2012 op de shortlist van de Prix Goncourt du
premier roman en was genomineerd voor zowel de Prix Méditerranée des lycéens
als de Belgische Prix Première. Ook Les fuyants werd genomineerd voor een Franse
literaire prijs. Une plage au pôle nord is onlangs in het Duits vertaald. Naast drie
romans verschenen er twee bundels korte verhalen van Dudeks hand: Copenhague
en Les vies imperméables. Zijn vierde roman verschijnt begin 2017. Tegenwoordig
woont de schrijver in Parijs.
Les fuyants is een compacte, eigentijdse roman. Zowel qua vorm (de lezer wordt als
het ware ‘zappend’ door de mini-familiekroniek geloodst: hij moet voortdurend
schakelen tussen de verschillende verhaallijnen), als qua inhoud (met bijvoorbeeld
de politieke piratenpartijen en de andersglobalistische beweging). Net als Dudeks
debuutroman is het een tragikomedie: ondanks een vrij zware inhoud (een zelfmoord,
een wegloper, een mislukte sportcarrière) toch absoluut geen zware kost. Dit komt
door de vorm. Het verhaal wordt licht gepresenteerd: in kleine stukken geknipt en
in heldere, rake zinnen verteld, waardoor er ook vaart in zit. Bondigheid (de vaak
korte,
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elliptische zinnen staan vol details), humor en ironie kenmerken Dudeks stijl en
zorgen voor een lichte toon.
Les fuyants is een hedendaagse mini-familiegeschiedenis. Vier verhaallijnen zijn
door elkaar geweven. Opa Jacob, zoon David, kleinzoon Jozef en oom Simon zijn
bepaald niet familieziek. Drie van de vier knijpen er op de een of andere manier
tussenuit.
Enige uitzondering is Jozef, de jongste telg van de Hintel-familie. Hij gaat op zoek
naar het verhaal van zijn vader, David, die zelfmoord pleegde toen hij vijf jaar was.
Jozef is een intelligente, puberende computernerd. Hij houdt een dagboek bij. Met
behulp van zijn oom Simon, de broer van zijn moeder, lukt het hem een ontmoeting
te regelen met de zus van de overleden vriendin van zijn vader.
Simon heeft nog maar pas een atletiekcarrière beëindigd, is tegenwoordig coach
en heeft een relatie met de veel jongere studente Marie. Hij besluit zijn neefje te
helpen.
Dan is er nog Jacob, de opa van Jozef. Hij heeft zijn biezen gepakt toen zijn zoon
David een jaar of tien was. Op de vlucht voor de huwelijkse sleur lukt het hem
uiteindelijk niet de verveling uit zijn leven te bannen en zien we hem de leegte van
een vervroegd pensioen instappen.
Op de laatste bladzijden lijken twee lijnen, die van opa Jacob en die van kleinzoon
Jozef, samen te komen...
In het hiernavolgende hoofdstuk worstelt Simon met zijn recente carrièreswitch en
wordt zijn ontmoeting met Marie uit de doeken gedaan.
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Arnaud Dudek
Simon
Vertaling: Karin Benner
Al twee douches genomen vanochtend. De eerste heel vroeg, Marie sliep nog. De
tweede kort na het vertrek van de verliefde blonde studente, die er elegant gekleed
(wijdvallende bloes, korte spijkerbroek, fluorescerend gele Bensimon gympen) en
met een onmiskenbaar oprecht ‘Ik hou van jou’ vandoor ging.
Simon ruikt lekker, ziet er vrolijk uit, heeft een goed humeur. Hij lijkt gelukkig, en
toch.
Vier maanden eerder. Een wegwedstrijd van tien kilometer. Snelwandelen, zijn
sport. Volgens de definitie van de International Association of Athletics Federations
(cf. De wedstrijdregels, deel 7, regel 230) is snelwandelen ‘een opeenvolging van
passen die zodanig worden uitgevoerd dat de wandelaar in contact blijft met de grond
zonder ook maar één enkel zichtbaar (voor het menselijk oog) contactverlies. Het
rechterbeen moet gestrekt zijn (dat wil zeggen dat de knie niet gebogen mag zijn)
vanaf het eerste contact met de grond totdat het zich in een verticale positie bevindt.’
Kortom, een wedstrijd langs het Kanaal, rustige zee, licht versluierde zon, ideale
luchtvochtigheid, perfecte stand van de planeten. Simon moet al heel snel wijken
voor een groep van acht wandelaars. Schokkende bewegingen, niet mooi om te zien.
Helemaal niet vloeiend, helemaal niet soepel.
Na de vijfde kilometer krijgt hij de nekslag. Drie rode kaarten voor niet gestrekte
benen, Simon wordt gediskwalificeerd. Hij trekt zijn rugnummer los en slentert naar
de verversingspost. Zijn lijf verdraagt de hoge dosering aan trainingen niet langer,
de ene blessure na de andere, gescheurde en ontstoken pezen en slijmbeurzen. Het
vorige seizoen heeft hij het verval van zijn fysieke vermogens gecompenseerd met
betere wedstrijdstrategieën. Maar dit jaar voelt hij geen behoefte meer om ervoor te
knokken. De uitputting overheerst. Hij zit er mentaal en fysiek doorheen. Wat is zijn
toekomst in de Franse atletiekwereld? Hij heeft de uiterste houdbaarheidsdatum
overschreden. Hij had er nog een nachtje over kunnen slapen, er even over kunnen
nadenken alvorens een beslissing te nemen. Waarom zou hij? Die dag langs het
Kanaal dus, terwijl hij als toeschouwer naar de rest van de wedstrijd kijkt, beëindigt
Simon Yachar, meerdere keren voor het A-team van Frankrijk geselecteerd, geen
enkel record, slechts een paar medailles veroverd, Simon Yachar bijgenaamd de Jak,
zijn eervolle carrière.
De volgende dag al pleegt hij een tiental telefoontjes, naar trainingsmaatjes,
wedstrijdorganisatoren, bondscoaches. Degenen die al eerder zijn gestopt wensen
hem
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veel geluk op een toon van welgemeende condoleances. De Jak neemt ze in ontvangst,
perplex. Op een dag zal de Jak het begrijpen. Je haalt niet zo gemakkelijk een streep
door twintig seizoenen van water- en gelbevoorrading, tactiekplanningen,
energiekoeken met dezelfde voedingswaarde als 300 gram pasta met kip,
techniekverbeteringen, twintig seizoenen van clubkampioenschappen, van rekken
en strekken, van startschotten en gele borden.
Sinds vier maanden is de leegte onbeschrijfelijk. Verlies van richting, van controle,
van identiteit. Sinds drie maanden is Simon volkomen de weg kwijt. Hij houdt de
schijn goed op.
Terwijl Marie een grote puntzak frites deelt met haar vroegere huisgenote en tussen
twee dippen barbecuesaus een gedetailleerd verslag eist over haar afgelopen dagen,
met name over de uren samen met haar knappe Duitser van het Erasmusprogramma,
doet de Jak zich in diepe stilte te goed aan een lunch die vrijwel identiek is aan de
vorige, die weer lijkt op die van de dag ervoor. Diepvriesrundergehakt met
aardappelpuree van Weight Watchers (per 100 gram: 100 kcal, 5 gram proteïnen,
7,5 gram vetten, 10 gram koolhydraten). Appelmoes naturel uit een tube (per 100
gram: 70 kcal, 0,3 gram proteïnen, 16 gram koolhydraten). Daarna maakt hij een kop
oploskoffie, die hij langzaam drinkt terwijl hij zijn gedachten de vrije loop laat. Eerst
een boodschappenlijst maken, appelcompote light, lichte kant-en-klaar gerechten,
het minimum om in leven te blijven.
Vervolgens de kadertraining die hij gaat leiden. Binnen een kwartier kan hij bij
de sportzaal zijn waar een handvol leidinggevenden onrustig op hem wachten, uit
hun doen door de gedachte een joggingpak in plaats van een donker kostuum aan te
hebben naar hun werk. Hij hoeft alleen een autovrije straat door te lopen, langs een
plantsoen, voorbij een technische school en over te steken zonder door bus 89
overreden te worden. Aan het eind van zijn wandeling een rij ingenieurs, vanwege
hun functie ingeschreven voor een training die niet veel zal opleveren, maar die het
voordeel heeft hen een beetje uit de comfortzone te halen. Kwistig strooiend met
modieuze managementtermen zal Simon het beste van zichzelf geven, zoals hij vaak
doet. ‘Mag ik even jullie aandacht, de training Body Stick Attitude past volledig in
het kader van het nieuwe bestuursbeleid voor het menselijk kapitaal van de
onderneming. Tijdens deze twee dagen van teambuilding zullen jullie je persoonlijk
kunnen inzetten en tegelijkertijd zullen jullie je een gezamenlijke win-win-aanpak
in lastige situaties eigen kunnen maken. De gefilmde sessies zullen op een cd worden
gebrand zodat de cursisten een blijvend bewijs van hun deelname mee naar huis
kunnen nemen. Bedankt voor het laten rondgaan van de presentielijst.’
Ten slotte tekent Marie zich in de mist van zijn gedachten af. Marie is absoluut
geen schoonheid, haar wenkbrauwen zijn asymmetrisch en haar lippen te dun. In
meer dan één opzicht is ze een kind, een nog niet gevormde persoonlijkheid waaraan
wordt
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gewerkt. Maar ze geeft blijk van een buitengewoon gevoel voor humor. Het lijdt
geen enkele twijfel dat ze extreem intelligent is, dat ze in dezelfde categorie thuishoort
als Jozef, de hoogbegaafde neef van Simon. Ze heeft karakter. En erg fraaie billen.
Een mooi persoon in wording. Simon geeft zonder problemen toe dat hij zich meteen
tot haar aangetrokken voelde. Er waren signalen die hem onmiddellijk uitdaagden
om te proberen haar te verleiden. En die gingen wel verder dan haar jonge leeftijd
of haar achterwerk. Een soort alchemie, een licht parfum waardoor hij onmiddellijk
zin kreeg meer dan een seksueel object van haar te maken...
Hun ontmoeting? We zullen alles laten beginnen in het zuidelijke deel van de stad.
In de rue Bartholdi, in de avenue Des Granges van de provinciehoofdstad. Simon
loopt daar langzaam, of was het snel, nou ja, doet er niet toe, je loopt trouwens altijd
langzamer in het verleden dan in het heden. Vrienden hebben hem uitgenodigd voor
een etentje bij hen thuis. Dat heeft hij afgeslagen. Totaal geen zin om in vervoering
te raken over de ontwikkeling van hun baby, zijn eerste stapjes, zijn eerste tand, zijn
eerste woordjes. Augustin waggelt, zijn hoektand groeit scheef, hij brult ‘baba’ als
je hem een paard laat zien, dat alles is van zeer betrekkelijk belang. In plaats van de
ouders van Augustin te feliciteren met de prachtige groenige drol die de
laatstgenoemde in zijn luier heeft gedraaid, kiest Simon ervoor zich onder de mensen
te begeven, veel te drinken, vooral niet alleen thuis te komen. Stapt een bar binnen.
Op goed geluk.
Simon gaat aan de tapkast zitten. Hij probeert de blik te vangen van een serveerster
(tweekleurige haardos, 15 UV-sessies per week), en van een tweede (dubbelgangster
van de eerste, met als extraatje een neuspiercing). Achter hem is de jeugd aan de Red
Bull en heldere alcoholische drankjes, ze vergeten de bachelorcolleges over Keynes
en heupwiegen op remixes van Kanye West. De jongens zijn fris en fruitig, ze dragen
slim fit jeans en tweekleurige poloshirts van Fred Perry. De meisjes zijn fris en fruitig,
ze combineren appelgroene naaldhakken en leggings met pythonprint. Op hun leeftijd
voelde Simon zich even onweerstaanbaar, bestelde hij flessen drank, gooide stoelen
om, kende de namen van de verleidsters wier monden hij veroverde niet. O, was hij
op hun leeftijd maar serieuzer geweest, dan had hij waarschijnlijk dikwijls breed
staan lachen als goudenmedaillewinnaar.
Terwijl een serveerster (een paar uur te lang op de grill van een barbecue gelegen,
een grote verfvlek in haar haren: ongetwijfeld de hoofdserveerster) eindelijk aandacht
aan hem schenkt, draait Simon zich om en ziet een blond meisje, gesloten gezicht,
kin steunend op haar armen, dromerig, afstandelijk, zonder aandacht voor haar
omgeving. Bloedmooi. Op haar lippen en wenkbrauwen na, die, afijn, laten we
verdergaan. Ze luistert niet naar de opgewonden monoloog van het meisje dat naast
haar aan het tafeltje zit. Ze is elders, kilometers ver van de bar en zijn karikaturale
serveersters. Als een veroveringslustige casanova of glimmende toreador verlaat
Simon zijn fluorescerende barkruk, gewapend met het biertje dat hem eindelijk is
gebracht.
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‘Mag ik hier komen zitten?’
Mevrouw Bijna Bloedmooi haalt haar schouders op: dat moet hij zelf beslissen.
‘Hoe heet je?’
Volgt een aantal vragen, en korte antwoorden. Simon ploetert om meer dan twee
lettergrepen los te krijgen, en hij oogst toch wat informatie, haar voornaam, de stand
van haar liefdesleven (vrijgezel), haar leeftijd (pff, ze is volwassen), langzaam wordt
het later. Tegen één uur in de ochtend staat ze op: haar vriendinnen gaan naar huis,
zij dus ook, ze zetten haar af, ze heeft nog geen rijbewijs. Voor het geval dat geeft
Simon het nummer van zijn mobiel. De jongedame knikt begripvol, alsof haar de
geografische coördinaten van een eilandje in de Stille Oceaan worden doorgegeven
dat ze helemaal niet van plan is te bezoeken.
‘Nou...tot kijk.’
Buiten voor de bar blaast een joch, leeg glas in de ene hand, aansteker in de andere,
en haren glimmend van de gel, zijn zware adem in Simons gezicht. Hij wil weten of
zijn nieuwe beste vriend in God gelooft, of hij zijn communie heeft gedaan, dat soort
dingen. Simon ontwijkt hem, blijft op veilige afstand, loopt rustig weg.
Het begin van de volgende dag? Nogal deprimerend. En dan om één uur een nieuw
bericht.
Uit: Arnaud Dudek, Les fuyants, Alma éditeur 2013.
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Vicky Francken
Brandstofmachines van een dichter-drummer
Jean-Michel Espitallier is voor Terras-lezers geen onbekende. In Terras #01
‘Gereedschap’ en in Terras #05 ‘Maken en breken’ werden al teksten van zijn hand
opgenomen. Voor ‘Gereedschap’ een stuk uit zijn Caisse à outils (Gereedschapskist)
uit 2006: een kritisch panorama, een praktische ‘handleiding’ als vervolg op zijn in
2000 gepubliceerde bloemlezing van de hedendaagse Franse poëzie Pièces détachées
(Onderdelen). Voor ‘Maken en breken’ een kort essayistisch fragment met de titel
Verwarde noten. Dit keer brengen we graag zijn gedichten, afkomstig uit de
respectievelijk in 2000 en 2015 door Flammarion uitgegeven bundels Gasoil (Diesel)
en Salle des machines (Machinekamer), voor het voetlicht.
Espitallier is dichter, performer en muzikant. Drummer, wel te verstaan. En waar
drumsticks bij uitstek vragen om een energieke, wellicht zelfs ‘explosieve’ hantering,
lijken de gedichten van Espitallier met een zelfde geestdrift te zijn geschreven. Taal
is zijn materiaal: verschillende stijlen en registers worden gecombineerd, vakjargon
en lekentermen worden door elkaar gebruikt, wiskundige stellingen worden vervormd
en handleidingen geraadpleegd. Reeds bestaande teksten wordt door middel van
sampling- en cut-up-technieken een nieuwe bestemming gegeven, nieuw leven
ingeblazen. Ik zie zijn gedichten daarom als brandstofmachines: de taal wordt gekneed
en geknepen, loopt deuken op, valt en staat weer op, zorgt voor zijn eigen verplaatsing,
is opstandig en springlevend. De taal wordt opgeschud als een dekbed en de veren
die daarna het luchtruim kiezen blijken uiterst levenslustig. Dit levert niet alleen
geestdriftige maar vaak ook uiterst geestige gedichten op.
Brandstof is ontvlambaar, lijkt soms op springstof. Alles kan kapot. Alles kan
gemaakt. Alles kan weer in elkaar gezet. Poëzie schrijven, volgens Espitallier, is
midden in de wereld staan. Taal als wiskunde voor alfa's. Taal als een hoopvolle,
humoristische, pijnlijke, waggelende en prachtige grammaticale machine.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

44

Jean-Michel Espitallier
Dieselgedichten uit de machinekamer
Vertaling: Vicky Francken
In Europa
Europa, het grote Europa van de spoorwegen en de diplomatieke verdragen.
Het Europa van de eerste ballonvaarten.
Het Europa van de verschuivende grenzen, de kleine hertogdommen en de rondtrekkende
monarchen.
Het Europa van de herhaalde wederopbouw.
Het Europa van slib, synclines en morenegronden.
Het Europa van gletsjers en ooievaars.
De bellende trams van de grote Europese stad.
De kabeltreinen, de lorries, de woonwagens van Europa.
Het Europa van de stafkaarten.
Het Europa van de slobkousen met knopen, de bajonetten, de bietenvelden.
Het slijk, de pekblende, het zwarte mijngas van Europa.
De ijsdam en de diplomatieke verdragen.
De belforten, de jaquemarts, de carillons op de marktpleinen van Europa.
Het Europa van de marmerhouwers, de houthakkers, de sluiswachters.
Het Europa van de marskramers en de apentemmers.
De gereedschapsschuurtjes en lampisterijen van Europa.
Het Europa van de windmolens, de watertorens en de gasfabrieken.
Het Europa van de fabrieken in de alpenvalleien.
Europa, het grote Europa van de getto's en de hangars met glazen daken.
De pogroms en de diplomatieke verdragen.
Het Europa van oude dialecten, kostuums en fanfarekorpsen.
Het Europa van de preekstoelen, de gebedsriemen en het gelakte hout van bibliotheken.
Linealen met meetstreepjes, Europese uitvindingen.
Er is een Europa van symfonieën en gebeden.
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Men heeft in Europa mensen laten reizen in zeugenwagons.
Men heeft, in het hart van het Europese woud, gebouwen met stoomketels en
houten bokken opgericht.
Het Europa van de slijpstenen en de vleeshaken.
De ongebluste kalk en de diplomatieke verdragen.

Uit: Jean-Michel Espitallier, Salle des machines, Flammarion 2015.
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De gedachten van meneer Wilgenhoutrups
Je moet talent hebben
*
Een luchtje kan van nut zijn
*
Men dient nabijheid zorgvuldig te vermijden
*
De winter levert geen producten op
*
Een vetpot brengt geen genot
*
Het atelier, de kweekplaats, moet altijd verwarmd zijn
*
Er liggen contreien aan de Middellandse Zee
*
Bij belangrijke operaties is het noodzakelijk om samen te blijven
*
Koolzaad oefent de grootste invloed uit
*
Op een economisch rapport moet niet worden neergekeken
*
Bij het uit bad stappen is het moeilijk wennen
*
De tijd is
*
De werking van het water is een traktatie
*
Studeren is noodzakelijk
*
Ook zwavel kan bestaan
*
Het is altijd gemakkelijk om een resultaat te behalen
*
De temperatuur maakt geestdriftig
*
Je moet de titel behalen
*
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Water bloost niet
*
De ervaring leert ons
*
We gaan, we begrijpen het, maar we kunnen het niet
*
Men dient alles in het werk te stellen
*
Stoom kan stoppen
*
Stoom kan oplossen
*
Iemand die geïnteresseerd is slaagt
*
In vaten opgehelderd worden
Onderscheid maken
*
Katoen wordt vies
*
Je moet niet de tijd nemen
*
Geur kan van land tot land verschillen
*
Men roostert de graankorrel voor men hem vermaalt
*
Producten kunnen van pas komen bij fabricatie
*
Het is nuttig de aanwijzingen te raadplegen
*
Je moet niet te veel tellen
*
Water: kies het zo zuiver mogelijk
*
De eersten zullen in de laatsten oplosbaar zijn
*
Heus
*
Proeven vereisen een zekere handigheid
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Elke actie is snel
*
Je moet methodisch te werk gaan
*
Het risico te doden
*
Ammoniak, dat is nog eens wat
*
Gebruik de omleidingen
*
Een ogenblik is genoeg om te waarderen
*
Men verdraait, soms
*
Meteen de klant waarschuwen
*
Het is nauwelijks mogelijk om veel vertrouwen te hebben
*
Een cirkelvormige kamer bouwen om verliezen te vermijden
*
Verbeteren is gemakkelijk
*
Ontwikkel een stroming
Kleur felrood
*
Aanhoudende actie is nuttig maar funest
*
Men is nog vol van lompe vergissing
*
Bijtende soda werkt niet
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Stilte, vlucht, veranderlijkheid
Alle vazen die worden blootgesteld aan de lucht raken in stilte bedekt met een dunne,
organische laag, als gevolg van de condensatie op hun oppervlak van de
voortbrengselen van de stille ademhaling van mens en dier en een groot aantal
onzuiverheden voortkomend uit verbranding: minerale, plantaardige of dierlijke
grondstoffen die geruisloos door de lucht dwarrelen. Als men probeert met een doek
het glas schoon te maken, zal men er - ondanks dat het oog misschien tevreden is niet in slagen dit dunne laagje te verwijderen, en als men er wel in slaagt om het weg
te poetsen vervangt men het heimelijk door een ander laagje afkomstig van de stof
die werd gebruikt om schoon te maken, zodat wanneer men in stilte het glas met
water vult, dit laagje zich geluidloos losmaakt en het stille oppervlak van de vloeistof
bedekt.
Uit: Jean-Michel Espitallier, Gasoil. prises de guerre, Flammarion 2000.
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Lukas Skowroneck
Over ‘vijanden’ van Lorrie Moore
Lorrie Moore (1957) is een Amerikaans auteur, vooral bekend om haar korte verhalen.
Ze debuteerde in 1985 met de verhalenbundel Self Help, waarop nog twee bundels,
drie romans en een kinderboek volgden. In 1998 ontving ze de O. Henry Award voor
het korte verhaal ‘People Like That Are the Only People Here’ en ze kreeg in 2004
voor haar gehele oeuvre de Rea Award for the Short Story. Haar nieuwste
verhalenbundel Bark: Stories (2014) stond op de shortlist voor de Frank O'Connor
International Short Story Award.
In haar vroege werk maakt Moore veelvuldig en verrassend effectief gebruik van
de tweede persoon enkelvoud als vertellersperspectief - de hoofdpersoon is ‘jij’.
Zulke taalexperimenten zijn karakteristiek voor haar werk, dat bol staat van de
dubbelzinnigheid, complexe zinnen en woordgrappen. Toch blijft haar proza licht
en helder, en ondanks de taalspelletjes wordt de samenhang van de tekstwereld niet
verstoord. Integendeel: de taalspelletjes zijn onlosmakelijk verbonden met Moores
personages, die allen met een flinke dosis (zelf)ironie door het leven gaan. Die
ironische blik is hun houvast: in de verhalen van Moore lopen gesprekken dood en
relaties stuk; vrienden, geliefden en kinderen vertrekken en de personages blijven
verslagen achter. In hun onmacht proberen zij de werkelijkheid te vangen in humor,
om zo nog enig gevoel van controle te houden. Bij Moore staat humor dus gelijk aan
wanhoop, en in het grijze gebied tussen opgewektheid en wrangheid ondergaat elk
personage zijn eigen privédrama.
Zo ook in ‘Vijanden’ uit Bark. Bake McCurty, een schrijver op leeftijd, leeft
weliswaar een vrij onbekommerd leven, maar ook in zijn kleine conflicten schemert
een lichte hulpeloosheid door. Bake bezoekt een benefietgala, waar een poging
contact te zoeken met de sociale elite uitmondt in een ongemakkelijk spervuur van
vragen. Bake zet de bizarste middelen in om het gesprek te redden, maar zijn
excentrieke uitbarstingen maken weinig indruk en zoals we van Moore gewend zijn
ligt de wanhoop, en daarmee de humor, op de loer.
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Lorrie Moore
Vijanden
Vertaling: Lukas Skowroneck
Bake McKurty had genoeg ervaring met de parasitaire vermenging van kunst en
commercie, literatuur en groot geld. ‘Vrij vers en vastgoed!’ had hij uitgeroepen naar
zijn vrouw Suzy - en toch leek het of zulke mengsels nooit hun vermogen verloren
om hem met afkeer te vervullen. De zucht naar rijkdom ontmoette de zucht naar het
verhevene en even boterde het tussen iedereen. Dat kwam vaak genoeg voor, maar
hoe raakte je die vettige bijsmaak weer kwijt? ‘Daar is je citroen voor,’ zou Suzy
zeggen, terwijl ze wees naar de twist in de martini waar hij niet van hoorde te drinken.
Toch voelde hij zich zo nu en dan, terwijl hij opkeek tussen een krabcocktail en een
met venkelpollen bestoven smaakneutraliserende sorbet, geschokt door het hele
gebeuren.
‘Het is symbiose,’ zei Suzy terwijl ze zich opmaakten om te gaan. ‘Zie ons maar
als het krill dat garnalen schoonhoudt en helpt zien. Of die vogel die insecten uit de
huid van neushoorns pikt.’
‘Dus we zijn blindengeleidekrill.’
‘Ja!’
‘We zijn ossenpikkers.’
‘Nou ja, dat wou ik niet meteen zeggen,’ antwoordde ze.
‘Kleine beestjes spelen een grote rol in onze wereld,’ zei Bake.
‘Voedsel’ zei ze. ‘Voedsel en verzorging spelen een grote rol. Trek je dat aan?’
‘Is er iets mee?’
‘Weg met die - Wat zijn dat?’
‘Bretels.’
‘Ze zijn rood.’
‘Al goed, al goed. Maar weet je, ik doe dat nooit bij jou.’
‘Ik ben het kijkende krill,’ zei ze. Ze streek zijn haar glad, dat sinds kort een
vreemde pompon was van zilver en vlassig blond.
‘En ik ben de blinde jongen?’
‘Nou ja, dat wou ik ook weer niet zeggen.’
‘Je ziet er goed uit. Wat dat ook is wat je aanhebt. Zie je? Ik geef jou wel
complimentjes.’
‘Het is een sarong.’ Ze sjorde hem iets omhoog.
Hij trok zijn bretels los. ‘Nou, hier. Misschien kun je deze gebruiken.’
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Om wat geld te sparen sliepen ze bij een B&B in Georgetown, in een stadspand waar
de eigenaars 's nachts warme koekjes voor elke deur legden als compensatie voor
hun luidruchtige peuter, die om zes uur 's ochtends al bevelen zat te blaffen en haar
moeder gebood dit of dat speelgoed voor haar te pakken. Nadat ze een middag in de
stad hadden rondgekeken - al die musea die draaiden op inkomstenbelasting; ze
voelden zich net filantropen die langskwamen om te bezichtigen wat er met hun geld
was gedaan - waren Suzy en Bake al moe. Ze hielden een taxi aan en gaven het adres
van het evenement door aan de bestuurder, die knikte en veelbetekenend zei: ‘O, ja.’
Goede smaak was ver te zoeken - bij dit gala was zelfs het laatste vernisje van
bescheidenheid weggehaald: het benefietdiner voor het Lunar Lines Literary Journal
- 3LJ voor lezers en inzenders, door de redactie ‘het blad’ genoemd, alsof er geen
andere waren - vond plaats in een bank. Of tenminste een ex-bank, een die kortgeleden
failliet was gegaan, en waar ze nu onder het gewelf orecchiette met inktvisinkt
serveerden, en martini's en grenache bij de voormalige loketten. Hout en marmer
waren geolied en gepolijst, de glazen tussenschotten weggehaald. In het avondlicht
fonkelde het er als goud. Het was enig! Wat maakte het uit dat de subtiele grenzen
tussen evenement en transactie vervaagd waren? Wat maakte het uit dat dit een
mausoleum van hebzucht was waar nu iedereen in danste? Hij en Suzy waren
uitgenodigd. Je kon altijd de lijdende vorm gebruiken om je verantwoordelijkheid
te verdoezelen.
Maar de uitnodiging voor dit gala in D.C. leek Bake niet meer dan stom toeval,
want Man on a Quarter, Man on a Horse, de slechtlopende biografie van George
Washington die hij had geschreven (in een jaar dat iedereen door Lincoln geobsedeerd
was, had zelfs Presidents' Day, dat aan beiden gewijd was, weinig gedaan voor de
verkoopcijfers van zijn boek), leek hem bij geen van beide soorten gasten in te delen.
Maar Lunar Lines, waarvan het hoofdkantoor in Washington stond, had er een
fragment uit geciteerd, alsof ze het bestaan van hun stad wilden vieren. En dus had
Bake twee vrijkaarten voor het diner gekregen. Hij zou moeten socializen en met de
andere genodigden aanpappen - de rijken, de geldschieters van het blad, die
vijfhonderd dollar per bord betaalden. Kon hij dat aan? Kon hij de hofnar uithangen,
de dorpsgek, de excuusschrijver aan tafel? ‘Reken maar,’ loog hij.
Waarom was hij gekomen? Washington was weliswaar vernoemd naar de man
aan wie hij jaren van toegenegen aandacht en onderzoek had gewijd, maar de stad
zelf had hij nooit gemogen. Een opzichtige bedrijfsstad die op een moeras gebouwd
was - een lompe, opgeblazen, peperdure autoshowroom in de handen van gladiatoren.
Corrupte topbeambten met hoofden vol valse oneliners en geveinsd geheugen. ‘Zo!
Hoe gaat het? Tijdje geleden.’ Niet eens, ‘Dat is lang geleden,’ want wie weet?
Misschien was het helemaal niet zo lang geleden. Beter dus om gewoon neutraal te
zeggen, ‘Tijdje geleden,’ want dan kon niemand je tegenspreken.
Hij bleef zo dicht mogelijk bij Suzy. ‘De wijn is in ieder geval lekker,’ zei ze. Ze
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waren niet echt aan het socializen. Wat ze deden leek meer op ongemakkelijk deinen,
ronddobberen en heen en weer wiegen. Door de akoestiek was het onmogelijk om
normaal te praten, dus riepen ze alleen betekenisloos wat, om daarna weer stil te
vallen. Het lawaai in de zaal was oorverdovend als de zee, en de bulderende jovialiteit
van anderen leek hun laatste beetje hoop op geluk te overspoelen.
‘Nog even en we moeten onze tafel zoeken,’ riep hij, terwijl hij zijlings de enorme
zaal in keek, waar honderd met wit beklede cirkels stonden waarop kaarslicht
flakkerde. In het midden van de tafels stonden ook kleine vaasjes met takjes heide
die zo vlam konden vatten, en kleine kaarthouders van chroom met de tafelnummers.
‘Waar zitten we?’
Suzy trok hun nummerkaartje uit wat ze voor de grap haar ‘snoezige kleine
handtasje’ noemde en stopte het weer terug. ‘Nummer 79,’ zei ze. ‘Ik hoop dat het
bij de wc's is.’
‘Ik hoop dat het bij de uitgang is.’
‘Kom, we rennen snel naar buiten.’
‘Of we roepen “brand!”’
‘Of we doen alsof we allebei een hartaanval krijgen.’
‘Heb je wiet bij je?’
‘We zijn met het vliegtuig, weet je nog? Ik kan geen wiet meenemen in het
vliegtuig.’
‘We zijn ons gevoel voor avontuur kwijt. In alle opzichten.’
‘Dit is een avontuur!’
‘Ja, dat bedoel ik dus.’
Toen er een belletje rinkelde was het de bedoeling dat iedereen ging zitten - niet
alleen de mensen in rolstoel. Bake liet Suzy vooroplopen terwijl ze zich, glas in de
hand, een weg baanden langs de tientallen tafels die hen scheidden van nummer 79.
Ze waren er als eersten, en toen hij de plaatskaartjes bekeek en zag dat iemand Suzy
ver bij hem vandaan had gepland, verwisselde hij snel de kaartjes zodat ze naast hem
kwam te zitten, aan zijn linkerkant. ‘Ik ben niet helemaal hierheen gekomen om niet
eens naast je te zitten,’ zei hij, en ze glimlachte flauwtjes en kneep in zijn hand. Zulke
gebaartjes waren belangrijk, want ze hadden al zes maanden geen seks meer gehad.
‘Ik ben zestig en aan de antidepressiva,’ had Bake gezegd toen Suzy een keer (waarom
alleen één keer?) had geklaagd. ‘Ik mag van geluk spreken dat m'n piemel er niet af
is gevallen.’
Ze bleven bij hun stoelen staan terwijl ze op de andere gasten wachtten. Al snel
kwamen er twee jonge beleggers van Wall Street bij die hun banen nog niet kwijt
waren. Toen een beeldhouwster en haar zoon. Toen een junior-redacteur van 3LJ.
En als laatste, voor de stoel rechts van hem, een kwieke Aziatische jongedame met
tikkende hoge hakken. Als groet stak ze haar hand naar hem uit. Haar nagels waren
lang en witgelakt - misschien waren ze nep: Suzy zou het weten, maar Suzy zat nu
al aan tafel
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en was in gesprek met de beeldhouwster naast haar.
‘Ik ben Linda Santo,’ zei de vrouw rechts van hem met een glimlach. Haar zwarte
haar glansde en het was zo lang dat ze het met een hoofdbeweging achter haar
schouder kon gooien maar kort genoeg om al snel weer terug te vallen. Ze droeg een
donkerblauwe satijnen jurk en ze had een parelketting om. De rode omslagdoek die
eerst om haar schouders had gehangen legde ze nu over de rug van haar stoel. Hij
voelde een kleine prikkeling in zijn binnenste. Hij had Aziatische vrouwen altijd al
aantrekkelijk gevonden, al wist hij dat hij dat niet tegen Suzy moest zeggen, of
eigenlijk tegen wie dan ook.
‘Ik ben Baker McKurty,’ zei hij en schudde haar hand.
‘Baker?’ herhaalde ze.
‘Ze noemen me meestal Bake.’ Hij gaf haar per ongeluk een knipoog. Je moest
erg stevig in je schoenen staan om naar mensen te knipogen zonder hen af te
schrikken.
‘Bake?’ Ze keek hem een beetje ontzet aan - voor zover je alleen een beetje ontzet
kon zijn. Ze leek wat van haar stuk gebracht, dus trok hij haar stoel naar achter om
te laten zien dat hij ongevaarlijk was. Ze zaten nog maar net toen de voorgerechten
binnen kwamen vliegen. Tomaten gevuld met avocado en avocado's gevuld met
tomaten. Het was guitig bedoeld - een kerstige kleurencombinatie, al was het nog
lang geen kerst.
‘Dus, waar zijn alle schrijvers?’ vroeg Linda Santo hem, terwijl ze over haar beide
schouders keek. Het glanzende haar vloog in het rond. ‘Er is me verteld dat er
schrijvers zouden komen.’
‘Ben jij geen schrijver?’
‘Nee, ik ben een lobbyist van de duivel,’ zei ze met een kleine grijns. ‘Ben jij
schrijver?’
‘In zekere zin wel, denk ik,’ zei hij.
‘Echt?’ Haar gezicht klaarde op. ‘Wat mag je dan zoal geschreven hebben?’
‘Wat ik geschreven mag hebben? Of: wat heb ik daadwerkelijk geschreven?’
‘Eén van de twee.’
Hij schraapte zijn keel. ‘Ik heb een aantal biografieën geschreven. Boy George.
Koning George. En nu George Washington. Dat is mijn recentste. Een biografie van
George Washington. Een fascinerende man, echt, met een enorme vastgoedknobbel.
En nogal verontwaardigd over het feit dat hij nooit bevorderd werd toen hij in het
Britse leger diende. Wat er al niet tot oorlog kan leiden! En ik ben niet zoals zijn
andere biografen. Ik sluit niet uit dat hij op mannen viel.’
‘Je bent een George-biograaf,’ zei ze knikkend en onbewogen. Ze had duidelijk
gehoopt op Don DeLillo.
Dat provoceerde hem. Hij kreeg een driftige, krankzinnige ingeving. ‘Nou, eigenlijk
heb ik de Nobelprijs gewonnen.’
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‘Echt?’
‘Ja! Maar, nou ja, ik won hem in een jaar dat er weinig aandacht voor was bij de
media. Dus het raakte een beetje verloren in de drukte. Ik won - vlak na elf september.
In de schaduw van elf september. Dat wil zeggen, ik won precies op het moment dat
de tweede toren geraakt werd.’
Ze fronste diep. ‘De Nobelprijs voor de Literatuur?’
‘O, voor Literatuur? Nee, nee, nee, niet voor Literatuur.’ Zijn penis lag nu zacht
als een krimpende perzik in zijn broek.
Suzy leunde van links naar hen toe en zei over Bakes bord heen tegen Linda: ‘Doet
hij vervelend? Zeg het maar als hij vervelend doet. Ik ben Suzy.’ Ze haalde haar hand
van haar schoot en de twee vrouwen schudden elkaar boven zijn avocado de hand.
Hij kon zien dat Linda's nagels nep waren. Of, als ze niet nep waren, iets anders. Het
leken net klauwen.
‘Dit is Linda,’ zei Bake. ‘Ze is een lobbyist van de duivel.’
‘Echt waar!’ antwoordde Suzy opgewekt, maar ze werd al snel door de
beeldhouwster op haar arm getikt en moest zich omdraaien om voorgesteld te worden
aan haar zoon.
‘Is het moeilijk om lobbyist te zijn?’
‘Het is interessant,’ antwoordde ze. ‘Hard werken, maar interessant.’
‘Dat is het beste werk.’
‘Waar kom je vandaan?’
‘Uit Chicago.’
‘Ach, echt waar,’ zei ze, alsof hij had aangekondigd dat hij connecties had met Al
Capone. Elke keer dat hij het met iemand over Chicago had, werd Al Capone
genoemd. Al Capone of de Chicago Cubs.
‘Heb je trouwens al iets gehoord over de presidentskandidaat van de Democraten?’
‘Brocko? Geweldige vent! Hij is het helemaal. Hij is zelf ook schrijver. Ik vraag
me af of hij hier ook is.’ Nu keek Bake, alsof hij haar nadeed, zelf over zijn beide
schouders.
‘Hij is vast op pad met zijn terroristenvriendjes,’ zei Linda.
‘Heeft hij terroristenvriendjes?’ Bake had zelf een terrorist als vriend. In het
Midwesten hield je van je terroristenvrienden, die meestal prima, saaie burgers waren
die nog teerden op de mythische zonden van een vervlogen jeugd. Ze hadden nooit
echt iemand vermoord - tenminste niet met opzet. Ze werden ouder en dikker zoals
iedereen. Ze waren gerehabiliteerd. Ze zaten hun straf uit. En, nou, als ze die niet
uitzaten, dankzij vreselijk klassenprivilege waardoor ze gewoon verder konden met
hun bestaan alsof er nooit iets was gebeurd, nou, dan voedden ze elkaars kinderen
op, haalden ze een masterdiploma en gaven ze op andere manieren iets terug aan de
samenleving. Gokte hij. Hij wist helemaal niet zo veel van Chicago. Hij kwam
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eigenlijk uit Michigan, maar als hij op reis ging vloog hij altijd vanuit O'Hare.
‘Eh, ja. Die terrorist die overheidsgebouwen probeerde op te blazen, nog hier in
Washington.’
‘Toen Brocko nog klein was? In de jaren zestig, die vent? Maar Brocko houdt niet
eens van de jaren zestig. Hij vindt ze zo... sixties. De jaren zestig sleurden zijn moeder
ver van hem vandaan.’
‘Zonder de jaren zestig was er niets van hem gekomen, vriend.’
Bake keek nog eens goed naar haar. Nu zag hij dat ze helemaal geen Aziaat was.
Ze had gewoon een of andere plastische chirurgie gehad: haar huid was vreemd om
haar ogen gespannen en gehangen. Een slordige ooglidcorrectie. Een mislukte facelift.
Een uit de hand gelopen chemische behandeling. Wat het ook was, Suzy zou het
precies weten.
‘Nou, hij was nog maar een kind.’
‘Dat beweert hij.’
‘Is er twijfel over zijn leeftijd?’
‘Waar is zijn geboortebewijs?’
‘Geen idee,’ zei Bake. ‘Ik weet niet eens waar dat van mij is.’
‘Dit vind ik het echte probleem: ons land is gesticht en wordt nog altijd bij elkaar
gehouden door mensen die keihard hebben gewerkt om iets te bereiken.’
Bake haalde zijn schouders op en wiegde zijn hoofd in het rond. Dit was geen
goed moment om het over timing te hebben. Het zou alleen ongeluk brengen als hij
over geluk begon. Kon hij iets zeggen over mensen die niet verdienden wat ze hadden,
in een kamer vol met zulke mensen? Ze ging verder: ‘En als je dát nog niet had
begrepen, vriend, dan is ons gesprek al snel afgelopen.’
Hij schrok ervan dat ineens de hele mogelijkheid tot communicatie op het spel
stond. ‘Ik merk dat je verstand hebt van de oprichting van ons land.’ Hij zou op zoek
gaan naar iets dat ze gemeen hadden.
‘Ik heb John Adams op HBO gekeken. Alle afleveringen.’
‘Wat leek de acteur van George Washington sprekend, hè? Ik vond wel dat
Jefferson te veel op Martin Amis leek. Zou Martin hier zijn?’ Hij keek weer over
zijn schouders. Martin Amis moest onmiddellijk naar ze toe komen en hem helpen.
Linda keek hem woest aan. ‘Het was een geweldige serie en een geweldig eerbetoon
aan de basisbeginselen van ons land.’
‘Wist je dat George Washington als de dood was om levend begraven te worden?’
‘Daar had ik nog niets over gehoord.’
‘Hij was zowat nergens bang voor, behalve daarvoor. Je wist dat hij zijn slaven
vrijliet?’
‘Hmmmm.’
Ze was aan het eten; hij niet. Dat zou niet in zijn voordeel werken. Toch ging hij
verder. ‘Over mensen gesproken die hard voor ons land hebben gewerkt - en toch,
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ik wil je stelling niet al te veel tegenspreken, maar al die slaven kwamen niet bepaald
hogerop.’
‘Die Barama van jou zou niet eens in de race zitten als hij niet zwart was.’
Nu raakte hij zijn eetlust helemaal kwijt. Het voedsel op zijn bord, wat het ook
was, bruingrijze klodders, kwakjes oranje, werd zo abstract als een schilderij. Zijn
bloeddruk schoot omhoog, hij voelde het kloppende trekje in zijn slaap. ‘Weet je,
zo had ik er nog nooit over nagedacht, maar je hebt gelijk! Zwart zijn is inderdaad
de snelste, makkelijkste manier om in het Witte Huis te belanden!’
Ze zei niets, dus voegde hij toe, ‘Tenzij je met de taxi gaat, want dan, nou, dan
kan het wat langer duren.’
Linda keek hem kauwend aan en haar ogen flitsten. Ze slikte. ‘Nou, het schijnt
dat we al een zwarte president hebben gehad.’
‘Echt waar?’
‘Ja! Een schrijver met een Nobelprijs zei van wel!’
‘Zeg. Neem het maar van me aan: geloof niet alles wat een Nobelprijswinnaar
tegen je zegt. Ik denk niet dat een zwarte president ooit president zou worden als hij
vreemdging met een nachtclubzangeres die tijdens de campagne persconferenties
gaf. Dat kan - dat kan alleen een blanke president zijn. Mag ik het zout, alsjeblieft?’
Het zoutvat verscheen voor hem. Hij schudde wat zout over zijn bord en staarde
ernaar.
Linda glimlachte streng en geforceerd terwijl ze iets met haar mes probeerde te
snijden. Was het vlees? Was het kip? Het was een troost dat de rijken voor de
verandering eens een lieve duit voor hun kip moesten betalen terwijl die van hem
gratis was. Maar de troost was niet groot genoeg. ‘Als je denkt dat ik als vrouw niet
het een en ander van discriminatie weet, zit je er toch echt naast,’ zei Linda.
‘Ach, zo makkelijk is het ook niet om een man te zijn,’ zei Bake. ‘Je moet bakken
geld uitgeven aan porno, en geloof me maar dat je dát geld nooit meer terugziet.’
Toen trok hij zich terug, draaide naar links, naar Suzy, en boog zich naar haar toe.
‘Help,’ fluisterde hij in haar oor.
‘Ben je de genodigden aan het charmeren?’
‘Ik ben bang dat er straks iets gegooid gaat worden.’
‘Je zou de genodigden charmeren.’
‘Weet ik, weet ik, dat probeerde ik ook. Echt waar. Maar zij is er zo eentje die
Brocko steeds maar Barama blijft noemen.’ Hij had de meeste taboes van Suzy op
het gebied van tafelgesprekken al verbroken: geen politiek, geen religie, geen
portfoliotips. En tenzij je het hoofdje al ziet verschijnen, nooit naar de buik van een
vrouw kijken en vragen of ze zwanger is. Hij had het allemaal met vallen en opstaan
geleerd.
Maar in een jaar als dit kón je sommige gespreksonderwerpen niet negeren.
‘Terug jij,’ zei Suzy. De beeldhouwster tikte haar weer op haar arm.
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Hij ging het gesprek weer aan met Linda Santo, de lobbyist van de duivel. ‘Ik zie
het zo - en volgens mij vind je dit wel wat. Het zou toch mooi zijn om eindelijk eens
een president in het Witte Huis te hebben wiens achternaam op een klinker eindigt.’
‘Hebben we er nog nooit een gehad met een klinker aan het einde van zijn naam?’
‘Nou ja, Coolidge reken ik niet mee.’
‘Waar in Chicago kom je vandaan?’
‘Nou, vlak buiten Chicago.’
‘Waar dan buiten?’
‘Michigan.’
‘Ligt Michigan niet ver van Chicago?’
‘Klopt!’ Hij voelde de koude lucht tegen het stukje ontblote huid tussen zijn sokken
en zijn broekspijpen. Toen hij naar haar handen keek leken ze verstard te zijn in de
vorm van klauwen.
‘Ze hebben het altijd over de onverstoorbare lieflijkheid van het Midwesten, maar
ik moet zeggen: de inwoners van Chicago lijken erg trots te zijn op hun eigen
misdaadcijfers.’ Ze glimlachte macaber.
‘Ik denk niet dat dat waar is.’ Of was het wel waar? Hij wilde haar een kans geven.
Wat als ze gelijk had? ‘Misschien hebben we een onvervuld verlangen naar
heldenverhalen. Of misschien gaan we niet even bang door het leven als andere
mensen,’ zei hij. Nu was hij alleen nog aan het gissen.
‘Wacht maar, vriend, er zit al een stel duivels naar die Sears Tower van jullie te
loeren, as we speak.’
Nu zei hij niets.
‘En als jij in die toren bent als het gebeurt, wat ik natuurlijk niet hoop, maar als
je daar bent, als je daar bent, áls, als je bovenin zit te lunchen of beneden een
vergadering hebt of wat het ook is dat je doet, dan zal het je leven veranderen. Want
ik heb het beleefd. Ik weet hoe het is om door terroristen aangevallen te worden - ik
was in het Pentagon toen ze dat vliegtuig er recht in lieten vliegen en luister: ik ben
levend verbrand maar ik ging niet dood. Levend verbrand, zeg ik je. En nu brandt
het nog vanbinnen. Daarom weet ik meer dan ooit waar het in ons land om draait,
vriend.’
Hij zag nu dat haar nagels eigenlijk van plastic waren, dat haar hand echt een
uitgedroogde, verstarde klauw was, dat het gezicht dat er eerst betoverend exotisch
uit had gezien eigenlijk misvormd was door het vuur en alleen deels was hersteld.
Hij zag hoe ze omhuld was door heldhaftige en intense afzichtelijkheid. Haar haar
was mooi, maar nu gokte hij dat het waarschijnlijk een pruik was. Hij werd vervuld
van medelijden. Hij had zich nog nooit zo vreselijk gevoeld om iemand. Hoe kon
iemand zo veel hebben geleden? Hoe kon iemand zo dicht bij de dood zijn gekomen,
zo onverdiend, zo pijnlijk en heldhaftig, en hoe kon hij haar dan toch willen wurgen?
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‘Was je lobbyist voor het Pentagon?’ Meer wist hij niet uit te brengen.
‘Nog vrienden gemaakt?’ vroeg Suzy in de taxi op de terugweg naar de B&B,
waar warme koekjes bij hun deur zouden klaarliggen, en neusstrips op hun nachtkastje.
‘Alleen vijanden,’ antwoordde Bake. ‘Verdomd onvriendelijke vijanden. Het
noemen van mijn naam alleen al voelde alsof ik op de tafel ging staan en in een
wijnglas piste.’
‘Wat? O, alsjeblieft zeg.’
‘Ik vrees dat ik over politiek ben begonnen. Ik kon me niet inhouden.’
‘Brocko gaat winnen, wacht maar. Zijn dochters gaan zich hier prima vermaken.
Alles komt goed. Wees maar gerust,’ zei ze, terwijl de taxi richting Georgetown
voortsnelde, langs de stoepranden die al roestig rood waren van de eerste
herfstbladeren.
‘Beloofd?’
‘Beloofd.’
Hij was bang om nog meer te zeggen.
Hij wist niet hoeveel tijd hij en Suzy überhaupt nog samen hadden en een eindspel
van geriatrische speeddates - iedereen stokdoof en hetzelfde uiterlijk: ‘Wat? Ik versta
je niet? Wat? Weer jij? Had ik jou net niet ook al?’ - en dat allemaal te midden van
financiële crisis en oorlog, dat zou wel eens de echte hel kunnen zijn die hem te
wachten stond.
‘Laat me nooit alleen achter.’
‘Waarom zou ik dat ooit doen?’
Hij was even stil. ‘Ik bedoel niet alleen tot de dood ons scheidt, maar ook in het
hiernamaals nog.’
‘Is goed,’ zei ze en kneep hem zachtjes in zijn vlezige dij. Tenminste, hij had hem
ooit graag vlezig genoemd.
‘Ik ben bang dat je binnenkort een totaal voor de hand liggende reden ontdekt om
me onvoldoende te vinden.’
‘Je bent voldoende,’ zei ze.
‘Net voldoende genoeg.’
Ze hield haar hand daar op zijn been, en bovenop de hare legde hij de zijne, die
met de trouwring die ze hem had gegeven, identiek aan de hare. Hij zond al zijn
liefde naar het uiterste van zijn vingertoppen, en terwijl zijn hand die van haar
vastpakte, keek hij naar de stevige, doelbewuste hydrauliek van de knokkels en
gewrichten. Maar zij had haar hoofd al afgewend en keek onverstoorbaar uit het
raam, de hele weg terug, en keerde hem alleen haar sierlijke haar toe, dat als goud
oplichtte in de voorbijflitsende straatlantaarns alsof het helemaal geen deel van haar
uitmaakte.
Uit: Lorrie Moore, Bark. Stories, Deckle Edge 2014.
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Rokus Hofstede
Vetgemest met mijn eigen naam
Wij zijn de privé-bankiers van onze reputatie. Gemeengoed is tegenwoordig in
literatuur en kunst de aanname dat openbaarheid - in real-time, via sociale of andere
media - goed is, of tenminste nuttig: we willen immers ons werk de nodige uitstraling
geven, we willen naam maken en daar de uiteenlopende vruchten van plukken. Wie
de openbaarheid schuwt, wie het spel van de openbaarheid niet meespeelt, is die nog
wel van deze tijd?
De Franse dichter en grafisch kunstenaar van Belgische oorsprong Henri Michaux
(1899-1984) heeft zijn hele leven koppig vrijwel alle voorstellen en verzoeken
afgewezen waarmee zijn werk en zijn naam wereldkundig zouden kunnen worden
gemaakt. Of het nu ging om bijdragen aan bloemlezingen, vertalingen, interviews,
tijdschriftspecials, toneeladaptaties, filmadaptaties, groepsexposities, conferenties,
samenwerkingsprojecten, lidmaatschappen, eerbewijzen, prijzen: het antwoord was
nee. Een kostelijke introductie tot die averechtse, publieksvijandige grondhouding
biedt de eerder dit jaar verschenen bundeling van afwijzingsbrieven getiteld Donc
c'est non (Gallimard 2016). Bezorger Jean-Luc Outers had het geniale idee om een
ruime selectie van Michaux' afwijzingsbrieven te bundelen, verspreid over een periode
van meer dan vijftig jaar. ‘Ik heb een secretaris nodig die voor mij op veertig of
vijftig verschillende manieren nee kan schrijven.’ Michaux weigert systematisch alle
heruitgaven, zowel pocketuitgaven als bundeling van zijn werk in de prestigieuze
Pléiade-reeks: ‘Ik word al gelezen door tweeduizend imbecielen. Waarom moeten
het er twintigduizend zijn?’ Elke vorm van erkenning of consecratie is voor hem
verdacht: ‘Als ik maar niet vetgemest met mijn eigen naam eindig.’
De paradox is dat het verlangen om te verzaken aan roem in Michaux' geval werd
gevoed door de omstandigheid dat zijn roem al bestond en door het verzaken eraan
tot op zekere hoogte juist werd versterkt. In het echte leven was Michaux - zo blijkt
uit de aan hem gewijde biografie van Jean-Pierre Martin - een subtiel strateeg die
het literaire spel geraffineerd kon spelen en die als dichter permanent op zoek was
naar de erkenning en vriendschap van degenen die hij als zijn gelijken beschouwde.
Wat niet wegneemt dat zijn verlangen om met rust te worden gelaten, zijn afwijzing
van de openbaarheid en zijn pleidooi voor sociale afvalligheid nog steeds inspirerend
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kunnen zijn - Donc c'est non is een heilzaam antidotum tegen de verlokkingen van
roemzucht en zelfpromotie, het was in Frankrijk een opvallend verkoopsucces.
In de laatste decennia van zijn leven werkte Michaux aan een soort poëtisch
vademecum, een distillaat van opstandige wijsheid, ergens halverwege cynisme en
taoïsme, getiteld Poteaux d'angle (Hoekposten). In 1971 verscheen een eerste uitgave
van deze aan zichzelf en aan de lezer gerichte tegendraadse maximen en bezweringen.
In 1979 en 1981 volgden vermeerderde, verbeterde versies. Een door Jacq Vogelaar
vertaalde selectie uit Poteaux d'angle werd gepubliceerd in Raster 23 (1982); zelf
heb ik een paar jaar geleden een handvol maximen uit de bundel vertaald voor
www.maximen.nl.
In het hier gepubliceerde hoofdstuk uit Hoekposten, een reeks van twaalf
prozafragmenten, is het thema van de sociale afvalligheid nadrukkelijk aanwezig,
soms in de vorm van expliciete vermaningen aan het adres van de lezer, soms ook
als autobiografisch angehauchte stellingen. In elk geval kan in deze illustraties van
Michaux' onthechte, dwarse levenshouding een appel worden gelezen om terug te
keren naar de eigen kern en de openbaarheid met gezonde argwaan te bejegenen een unzeitgemäss maar daarom misschien des te actueler appel. Naar ik hoop is het
een voorpublicatie.
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Henri Michaux
Hoekposten
Vertaling: Rokus Hofstede
Communiceren? Jij wilt ook al communiceren? Wat wil je dan communiceren? Je
ophoogsels? Altijd weer dezelfde vergissing. Jullie wederzijdse ophoogsels?
Je bent nog niet intiem genoeg met jezelf, ongelukkige, om iets te communiceren
te hebben.
Nieuws van de planeet der rustelozen: met een draadje aan hun poot reizen ze in
vliegende draf naar de maan, met duizend draadjes liever gezegd, ze zijn er, ze doen
hun maanlanding en al meteen dromen ze van verder weg, verder weg, duizendmaal
duizendmaal verder weg, aangetrokken door het nieuwe verlangen waaraan geen
eind meer komt, in een uitdijend heelal. Intussen wervelen onmetelijke massa's
onvermoeibaar op volle snelheid rond in de hemelruimte, ze wijken, ontlopen elkaar,
trekken elkaar aan, houden elkaar in evenwicht, cirkelen rond, muteren, reuzen van
kolkende materie, tot en met de explosie, tot en met de implosie, verbeten strijdend
om het bestaan, het bestaan om het bestaan, om miljarden jaren door te blijven bestaan,
sterren allerhande en melkwegstelsels, die ook zelf in die drang om te bestaan worden
meegesleept.
Maar waarom toch? Waarom?
Zelfmoord in satelliet.
Wie ooit weer in die baan wordt gebracht, zal vreemde geluiden horen: een
spookastronaut geplaagd door dwanggedachten seint onophoudelijk, over miljoenen
kilometers ruimte waar niemand is, een niet te begrijpen laatste boodschap.
In een museumvitrine, een grote hond, stevig overeind op zijn vier poten. Het dier
is kalm, de blik arrogant, ongelofelijk arrogant, een schepsel dat zich niet laat
imponeren. Als je zulke honden op straat tegenkwam, zouden heel wat mensen
voortaan binnen blijven.
Een klein opschrift, in een hoekje op de ruit geplakt, leert ons dat we in equatoriaal
Afrika zijn, dat de hond een leeuw is en de leeuw een Koning.
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De schilder, onderdaan van een gevreesd heerser, heeft geen superieure levenskracht
uitgebeeld, wilde dat ook niet, vond het vast onnodig. Het teken was voldoende. De
Koning is degene die de ogen doet neerslaan. Koningschap: recht op arrogantie.
Dat soort blikken kom je niet meer tegen, een detail dat datering mogelijk maakt.
Op een smal weitje grazen een koe en een paard. Het voedsel is hetzelfde, de plek
is dezelfde, de baas aan wie ze toebehoren is dezelfde en de jongen die ze op stal zal
zetten is dezelfde. Toch zijn koe en paard niet ‘samen’. De een eet het gras aan zijn
kant, de ander aan de andere zonder dat ze naar elkaar kijken, ze verplaatsen zich
traag, houden steeds afstand, en komen ze toch bij elkaar in de buurt, dan lijken ze
elkaar niet op te merken.
Geen enkel contact - ze zijn niet in elkaar geïnteresseerd - maar ook geen agressie,
geen ruzie, geen ontstemdheid.
Hoog uit de lucht valt een man. Zijn snelheid neemt gestaag toe, een snelheid waarop
hij geen enkele rem kan zetten, van generlei aard.
Aan de tijd die hem rest wordt in stilte geknaagd.
Omlaag nu, alleen maar omlaag.
De grond daarbeneden begint aan verte te verliezen, vertoont her en der
oneffenheden, schaduwen, iets wat beslist duidt op nadering, een vervaarlijke
nadering...
De betrekkelijke behaaglijkheid van de grote hoogtes is verdwenen.
De komende gebeurtenissen beginnen de ruimte van het heden te betreden.
Daarbeneden doen de details zich nu in groter getale voor, ze drukken zich steeds
dichter tegen elkaar aan... binnenkort ook tegen hem.
Het is nu niet ver meer, misschien elf seconden, misschien negen of nog maar
acht.
De grond, maar wat heeft de grond een haast ineens!... om een man tegen te komen,
één maar, want op dit moment zijn er in de lucht geen andere, tenminste geen
zichtbare. Er wordt niet meer op hem geschoten. Hoeft niet meer, helemaal niet meer.
Soldaat S. sluit zijn ogen, hij heeft nu wel genoeg gezien.
In zekere zin valt hij al jaren, soldaat S.
Hoe beter het schrijven je afgaat (als je schrijft), hoe verder je afraakt van de
vervulling van het zuivere, krachtige, oorspronkelijke verlangen, het zo fundamentele
verlangen om geen sporen na te laten.
Welke voldoening weegt daar tegenop? Als schrijver doe je precies het tegendeel,
moeizaam het tegendeel!
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De belangrijke uren zijn de onbeweeglijke uren. Die stilgezette stukken tijd hoegenaamd dode minuten - zijn het waarachtigste wat je hebt, het waarachtigste
wat je bent, omdat je ze niet bezit, omdat je er niet door wordt bezeten, momenten
zonder eigenschappen en die je niet zou kunnen ‘weergeven’ - horizontale
uitgestrektheid boven bodemloze putten.
Bomen rillen fijner, ruimer, soepeler, sierlijker, oneindiger dan man of vrouw op
deze aarde en bieden meer verlichting.
Angsten, benauwenissen, zorgen, zwaarmoedigheid, innigheden, niet onder
woorden te brengen emoties - er hoeft maar een zuchtje wind te staan en bomen
weten ze te begeleiden.
Het waardevolle, het werkelijk waardevolle wordt onbewust uitgedeeld en
ontvangen zonder tegenprestatie.
Waarom gesprekken? Waarom zoveel woorden gewisseld, urenlang? We vallen terug
op onze naaste omgeving en hebben het met naasten over naasten, om het heelal te
vergeten, het al te nietig makende heelal, maar evengoed het al te hinderlijke innerlijk,
onontwarbaar kluwen van het intieme dat geen vorm heeft.
Heer tijger, het is trompetgeschal in heel zijn wezen als hij zijn prooi ontwaart, het
is sport, jacht, avontuur, bestorming, lotsbestemming, bevrijding, vuur, licht.
Opgezweept door honger springt hij.
Wie durft zijn eigen seconden daarmee te vergelijken?
Wie heeft in heel zijn leven ook maar tien tijgerseconden gehad?
Drijf, zolang dat mogelijk is, je nederlagen tot het uiterste, tot je ervan walgt. Dan
zal, als de magie verbroken is, wat overblijft - er moet iets zijn - je niet langer schaden.
Zo kun je je eruit redden, als je je eruit wilt redden. Als je daar echt op staat.
Verzadiging. Ervóór heb je geen verweermiddel dat werkt, contemplatie niet en
kritiek niet. En erna, nauwelijks nog problemen.
Uit: Henri Michaux, Poteaux d'angle, Gallimard 1981.
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Fabienne Rachmadiev
Parijse honden
Je est un autre.
- Arthur Rimbaud
Mon oeil qui pleure c'est à cause du vent.
Mes absences c'est du sentiment.
- Christine and the Queens

1
Wie ben ik?
Denk ik daar wel eens over na? - Ja, soms. Liever niet.
Qui suis-je? Zo begint Nadja, van André Breton. Ooit gelezen, maar wie is Nadja?
Wel de kaft onthouden. Op de Franstalige editie staat een tekening van een hand en
het halve gezicht van een vrouw en een hartje met daarin de naam Nadja.
Op zoek naar het boek duik ik de opslagruimte in waar, sinds ik geen vaste
verblijfplaats meer heb, al mijn spullen in dozen staan opgestapeld in een solide
tetrisconstructie. Nadja, tu es où? Ik verschuif een doos met schoenen, een doos met
dvd's, oude kampeerspullen (komen van pas?), een doos met reisgidsen (geen Parijs),
nog meer schoenen, tot mijn allenige schaamte. Een doos scheurt open, te zwaar
beladen met studieboeken, over kunst en over filosofie, maar daar heb ik niets aan.
Geen Franse pockets, geen Nadja. Waar ben je, waar ben je?
Volgens mijn telefoon is het buiten tweeëndertig graden, hier binnen denk ik
veertig. Ik vind haar niet, ik geef het op. Ik ga Nadja wel zoeken in Parijs, eerst naar
buiten, waar er (vast) dingen wachten.

2
De pain-au-chocolat kan inmiddels ook wel voor lunch doorgaan. Het is très chaud,
de stad nog niet leeg, maar leegrakend. De stop uit een bad en ik zie het zeepvuile
badwater in een mooie kolk verdwijnen en - zou ik van bovenaf naar Parijs kijken de auto's in steeds grotere getallen links rechts afzakken naar de périphérique.
Steeds meer rolluiken dicht, het zijn de hondsdagen. Wat verleent de dagen
scherpte? De Tour is nog bezig. Wie draagt er een gele trui, dat weet ik eigenlijk
niet. Ik zou een krant moeten lezen, etc. - het blijft bij de gedachte. Augustus vol van
stro hangt al boven de stad en het is augustus die de stop straks uit het bad gaat
trekken.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

66
Mijn voorlaatste bezoek aan Parijs was precies vier jaar geleden: voor de gesloten
poort van Cimetière du Montparnasse. Nu een herkansing: de poort staat open, er is
een vriendelijke suppoost. Bonjour mademoiselle! Zingend alsof ik de enige bezoeker
ben. Slechts toevallig loop ik langs Charles Baudelaire, Samuel Beckett, Marguerite
Duras, de kus van Brancusi, die me ondanks fel zonlicht in het lelijkste hoekje van
dit kerkhof toch, denk ik, een klein beetje, een beetje maar, ontroert. Maar dat is
plaats en herinnering. Of het is de felle zon. Geen voornemens om iets inwendig te
laten roeren vandaag.
Vooruit, toch een vluchtige blik op de kermissteen van S&B. Iets langer sta ik
voor het graf van Duras. Er zijn spiegeltjes en pennen achtergelaten. Ik blijf dralen,
weet niet zo goed hoe lang gepast is en misschien hoop ik op een openbaring, ook
al is het maar een kleintje, maar behalve opspelende lichte gêne graftoerist te zijn,
gebeurt er niets. Er naderen andere bezoekers die ook even stil willen staan voor
Marguerite. Ik schuif iets op en prent mezelf in: hoop moet geëlimineerd, indien vals.
Over ontroering ben ik nog niet uit, maar voor nu best te vermijden.

3
De eerste dag in Parijs zit erop en ik heb Nadja straal genegeerd, zat uiteindelijk
gewoon koffie te drinken op de Boulevard St. Michel. Voor mijn oog, aan de overkant
van de boulevard, een groep mensen, uitgerust als alpinisten. Ineens werd er door
een van hen een putdeksel gelicht en verdwenen ze zo een voor een het riool in, alsof
het niets was. Niemand zag het, dus het leek ook niets. Ik maakte er een foto van en
daar bleef het bij, noteerde niets.

4
Parijs is er in boeken. In geval van twijfel: lees een boek. In dit geval een boek dat
kwijt is en opnieuw gevonden moet worden. Het idee is om daarnaast een Nadja, of
- mocht ik zoveel geluk hebben - twee, te zoeken in Parijs. Dan zou ik die Nadja's
wat kunnen vragen over hoe het is om heden ten dage een Nadja in Parijs te zijn.
Nadja: in mijn tweede taal, het Russisch, kort voor Nadezhda, het woord voor hoop.
In het Frans Nadine, in het Arabisch Nadiyah, waar het delicaat betekent, teder.
In de praktijk heb ik geen zin om met mensen te praten en blijf liever in mijn eigen
hoofd. Het vooruitzicht van stroeve conversaties - in welke taal? - alleen al doet me
huiveren.
Het was allemaal eenvoudiger geweest als ik zelf Nadja had geheten.

5
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Vandaag is een dag met een doel. Ik vind Nadja onder het stof, in een van de
boekenstalletjes langs de Seine. Drie euro betaal ik voor haar. Nu alleen nog een
plek,
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bij voorkeur in de schaduw, om te lezen. Place des Vosges, waar ik vaak heb gezeten
(plaats en herinnering), is maar vierentwintig minuten lopen vanaf hier, zie ik. En
het is zesendertig graden.
Breton: ‘Ik ben van plan slechts de meest doorslaggevende episodes uit mijn leven
te vertellen, los van hoe ze zich organisch zouden ontvouwen.’
In Nadja staan foto's van de plekken die belangrijk zijn voor Breton (‘zonder
vooropgezette volgorde’), portretten van mensen die hij noemt of tegenkomt en veel
tekeningen gemaakt door Nadja, van wie de lezer niet veel meer weet dan haar naam.
In de eerste ontmoeting met de schrijver is Nadja voor de lezer gefragmenteerd: een
been in een kous is waar Bretons surrealistische blik op valt.

6
Parijs: het idee van schrijver, het idee van plaats. Het idee van liefde. O, maar mijn
chocoladebroodje kruimelt en laat vlekken achter. Ik probeer mijn jurk schoon te
vegen, vererger het juist. Op zoek naar een kraantje met koud water. Te heet is het,
tijdens de hondsdagen, in ieder geval voor ideeën.

7
De boekhandel Shakespeare & Co bestaat nog altijd, het interieur dezer dagen als
was het reeds een foto met filter. Om maar iets te kopen, kies ik een boekje (van de
plank Books on Paris) van Enrique Vila-Matas. Titel: Never Any End to Paris benieuwd of hij iets heeft toe te voegen aan die kwintessens van de jonge schrijver
in Parijs. De jongen achter de kassa, met baard en miniem hemdje, denk ik ook gezien
te hebben toen ik een special French Roast koffie bestelde, eerder op de dag in
Belleville, maar ik kan me vergissen.
‘Uitstekende keus,’ zegt hij, over het boek. Bij nader inzien: deze draagt een
montuur.
‘Eén van de interessantste schrijvers van de 21ste eeuw. Beter dan Roberto Bolano,
als je het mij vraagt.’
Ik krijg geen tijd voor een antwoord, want hij heeft nog een tip voor me. Ken ik
wellicht A Moveable Feast van....?

8
Het is nog altijd warm en ik vind een onbemand stoeltje in de schaduw van een korte,
dikke palmboom in pot, vlakbij het standbeeld van Marguerite d'Angoulème (14921546). Ik lees over Vila-Matas' tijd in Parijs, in de jaren '70. Hij kreeg geld van zijn
vader en huurde een kamer bij die andere Marguerite, de geluksvogel. Hij ging koffie
drinken in een van de cafés aan Boulevard St. Michel, omdat hij, Hemingway, dat
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gelukt E.H. erbuiten te laten, maar hier in de Jardin du Luxembourg kijk ik terloops
of ik een duif zie die me eetbaar zou lijken. Misschien is het een generatiekloof (wat
een mal woord) - net als Hemingway heb ik mijn grootvader ook wel eens verlekkerd
naar de houtduif in de achtertuin zien staan loeren terwijl hij het recept (duivenkluifjes
met rijst) zo uit z'n hoofd kon opzeggen. Ik heb weer een kleffe pain au chocolat in
een papieren zakje, de laatste dag voordat het bakkertje op de hoek en vacances gaat.
En Down and Out in Paris and London, George Orwells verslag van zijn
kennismaking met armoede in Parijs en Londen. Ik kocht het ooit tijdens een eenzame
dwaaltocht door Londen (donker, kou, regen) en sleep het sindsdien met me mee.
Het is een boek als metgezel en een boek als reddingsboei. Dieptepunt is als Orwell
maar liefst achtenzestig uur zonder eten heeft doorgebracht in zijn armetierige
onderkomen en hij noch aan schrijven noch aan werk zoeken toekomt. Alles kan
altijd erger. Ook is het een ontzettend geestig boek.
In Parijs is alles zo verheven, très sérieux. Of juist frivool, maar ook dat past
binnen de esthetiek van Parijs als thema. Breton maakt ook nooit eens een grapje en
Nadja heeft dat ongetwijfeld wel geprobeerd, maar de genadeloze filter van Bretons
blik laat daar geen spoor van over. Wanneer Nadja zich na een wandeling door de
Tuileries niet zo lekker voelt, begint Breton haar een gedicht van Baudelaire voor te
dragen - namens Nadja frons ik mijn wenkbrauwen. Waarom Baudelaire in plaats
van een opbeurend grapje? Een lachende Nadja is wellicht lang niet zo mysterieus,
of tragisch. Een lachende persoon is een echte persoon.
Ik wissel van boek: de jonge Vila-Matas, die wel voortdurend grappig wil zijn,
houdt zich bezig met bezoek uit Barcelona, een meisje dat hij absoluut lelijk vindt,
maar waarmee hij toch het bed induikt. Verder maakt hij zich druk om geld - wie
niet - en heeft al maanden geen huur betaald aan Marguerite. Hij was arm (maar niet
echt) en, in tegenstelling tot zijn idool, niet gelukkig. Maar ook ongeluk is eenvoudiger
te cultiveren dan geluk, al was het maar omdat het je eerder een valse glans van
uniciteit en diepgang lijkt te verlenen.
Waarom is Orwell wel hier in Parijs, zijn woorden vermengd met mijn blik, maar
lees ik Vila-Matas met een afstand alsof ik gewoon weer een tabblad in mijn browser
open heb geklikt? Omdat Orwell niet pretendeert literatuur te schrijven, kunst te
maken, over het leven, maar je wel steeds denkt: zo was - is - het dus? In het eerste
hoofdstuk schrijft Orwell dat alle mensen in zijn boek deel uitmaken van het verhaal
en dat verhaal gaat over armoede. Parijs en Londen zijn het decor. Wie was Orwell?
Of: wat deed hij in Parijs?
Ondanks de dubbele bescherming van zonnebril en boek, spreekt een jongen me aan.
Het duurt ontzettend lang voordat ik zijn Frans kan ontrafelen.
Of de stoel vrij is? Ja, hoor neem maar mee. Nee, hij wil naast mij zitten, heb ik
daar
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bezwaar tegen? Jazeker, denk ik - ik wilde net weggaan, zeg ik. Hij verstaat me niet
of doet alsof hij me niet verstaat.
Partir! Ik wijs naar een uitgang.
‘Zal ik meelopen?’ Hij kijkt me iets te lang aan, net zoals andermans huisdieren
die weten dat ze wat rek hebben in de dagelijkse regels wanneer ik ze kom verzorgen.
Ga maar zitten, gebaar ik.
Hij heet Eddy (klemtoon op de y), hij werkt in een restaurant. Als kok? Nee, hij
maakt hamburgers. Hij logeert nu gratis een maand in de kamer van een vriend,
vlakbij Trocadero. Troh Ka Dee Roh, zegt hij. In augustus, wanneer hij voldoende
hamburgers heeft geflipt, gaat hij naar Malaga. En hij is eenmaal in Italië geweest,
naar Rimini. Eddy kijkt me aan met blauwe ogen en donkere wimpers en het spijt
me dat mijn zestienjarige ik niet in de buurt is. Die lag nu vast al op het stukje gras
over wolken te praten met Eddy en had toegezegd mee te gaan naar Spanje. Eddy
lijkt me het soort vakantievriendje dat je beider initialen in een boomschors kerft, in
een hartje, met de datum erbij. Wij waren daar, hier.

9
Eric Rohmer kreeg in 1964 de opdracht een korte film te maken over buitenlandse
studenten in Parijs. Hij kwam daar, per toeval of niet, dat is niet duidelijk, een
Joegoslavische studente tegen die Nadja heette en zijn film werd Nadja à Paris.
Nadja Tesich, politiek activiste, schreef over die ervaring en haar tijd in Parijs een
essay voor The New Yorker. Ze ging akkoord met het verzoek van de sjofel geklede
man - Rohmer, later een van de illustere nouvelle vague filmmakers, was nog relatief
onbekend - omdat ze wel wat geld kon gebruiken voor de huur en een nieuw paar
schoenen. Ze verbleef in de Cité Universitaire - waar ook ik twee weken een
onderkomen heb - en schreef een scriptie over Marcel Proust (‘la raison officielle
de mon séjour à Paris’). In de film volgen we Nadja die koffie gaat drinken, die de
metro neemt, die door het park Buttes Chaumont wandelt en voor de lunch het liefst
iets zoets eet.
‘Ik wacht op niemand, ik heb gewoon zin om hier te zijn,’ zegt de voice-over van
Nadja, terwijl we haar op een terras zien zitten, voorbijgangers observerend. En, bij
wijze van conclusie, staand op een brug bij nacht: ‘Je leert (in Parijs) uiteindelijk
meer over jezelf dan dat je over de stad leert.’
Iets pragmatischer dan Bretons laatste woorden in Nadja: ‘Schoonheid zal
overrompelend zijn, of in het geheel niet.’ Hoewel dat natuurlijk waar is, want hoe
anders schoonheid op te merken indien die niet overrompelend - al is het maar een
rimpeling - is?

10
Ik loop over Rue Faubourg St. Denis, niet ver van een van de cafés van Breton en
Nadja, en zie op een terras een jongen alleen aan een tafeltje zitten, backpack naast
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zich, café au lait reeds besteld. Ik loop langs en spiek in zijn openliggende Moleskine
notitieboekje. ‘Paris. Day One’ staat er, onderstreept. Hij staart de straat over, de
pen stil in zijn hand.

11
‘Ik vraag me af wat je hier eigenlijk kan doen in Parijs,’ zegt Nadja tegen Breton.

12
Dag zes. Omweg via Rue Mouffetard en 17 Rue Cardinal Lemoine naar een scène
uit Nadja: Hotel Des Grands Hommes, tegenover het Pantheon. De gevel is iets
opgeknapt, maar verder komt het aardig overeen met de foto's uit mijn paperback.
Het is nog altijd een hotel, maar nu zonder die grote letters op de gevel. Ik mis iets:
Jean Jacques. Zijn standbeeld staat verborgen tussen geparkeerde SUV's, glimmend
in de zon. Zou Breton hebben verzonnen dat hij in dat hotel verbleef, met uitzicht
op een verstilde Rousseau, omdat dat zo goed uitkwam voor zijn boek, of was het
echt zo, en vormde het juist een aanleiding voor zijn boek? Of was het een zeer
gelukkige samenkomst van omstandigheden, waardoor de dingen zich weer wat
eleganter tot literatuur laten boetseren? Toevallig of expres dat Breton juist dit hotel
tot zijn tijdelijke domicilie verhief? Terzijde, zou ik graag in een hotel wonen met
die naam? Hoeveel vrouwen liggen er inmiddels in dat Pantheon? En: vervalt niet
elke Parijse struiner in een herhaling van Rousseaus passen?
Boek nog in de hand, probeer ik de straat over te steken. Het verkeer is hier
dodelijk.

13
‘Voor Eric zou ik altijd Nadja uit het boek van Breton blijven,’ schrijft Tesich in
haar essay.
Waar is een Nadja zonder Breton, zonder Rohmer? Breton gaat ondertussen op
bezoek bij een clairvoyante. Een afbeelding van een vrouw in exotische,
oriëntalistische kleding op de pagina ernaast. Ze lijkt in niets op mevrouw Francine
die, gehuld in een donkergroene fleecetrui en wijde spijkerbroek, mij een keer de
hand heeft gelezen toen ik daar plots een onbedwingbare behoefte toe had. Ik wilde
maar één ding van haar horen.

14
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In Nightwood, de gefragmenteerde, modernistische liefdesgeschiedenis tussen Nora
en Robin in het Parijs van de jaren 1930, schrijft Djuna Barnes: ‘Nora will leave that
girl someday; but though those two are buried at the opposite ends of the earth, one
dog will find them both.’
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15
Ik zit weer in Jardin du Luxembourg, op dezelfde plaats, op eenzelfde stoel, met het
voornemen het avonturenjongensboek Never Any End to Paris nu echt uit te lezen.
Weer de kennelijk slecht werkende bescherming van boek, zonnebril, telefoon binnen
handbereik, want ik word maar onderbroken en ik wil met niemand praten. Ik duw
mijn zonnebril strakker op mijn neus en haal ook mijn iPod tevoorschijn, doe de
oordopjes in zonder naar muziek te luisteren. Marguerite d'Angoulème staat ook nog
altijd voor zich uit te staren. Veel toeristen blijven voor haar standbeeld staan en
gaan met haar op de foto.
‘Kijk hoe mooi ze is,’ is de meest voorbijkomende opmerking in de talen die ik
kan verstaan. Ik heb te doen met Marguerite, maar weet eigenlijk ook niets van haar
af, behalve dat ze hier in wit steen is vereeuwigd in een bevallige pose die ze bij
leven wellicht helemaal niet had willen aannemen. Later vind ik op Wikipedia dat
ze in haar tijd de belangrijkste intellectuele vrouw van Frankrijk was en
correspondeerde met onder anderen Erasmus. Ze schreef een lang religieus en mystiek
gedicht: Miroir de l'âme pécheresse.
Qui êtes-vous? vraagt Breton aan Nadja. Je suis l'âme errante, antwoordt ze, ik
ben een dolende ziel.
Ik worstel me door de rest van Vila-Matas' tweejarig verblijf heen en bedenk dat
ik misschien iets van Duras moet lezen. Marguerite - slechts een figurante voor de
jonge schrijver die zo graag in de voetstappen van zijn idool Hemingway wil treden.

16
Breton: ‘Ik ben gedoemd mijn passen te herhalen, in de illusie dat ik op
ontdekkingstocht ben.’ Ik begin me af te vragen wiens voetstappen ik eigenlijk aan
het nalopen ben: die van Breton of van mezelf.

17
Op mijn oude Nokia zat het spelletje Snake. Het principe: hoe meer je eet, hoe meer
je groeit, zo ook de slang. Het was game over als de slang tegen zichzelf opbotste.
Als je er een beetje bedreven in raakte, kon bijna het hele groengrijze scherm gevuld
raken met het slangenlijf. Alle plekken van diens digitale leven waren vol en dan
kwam de slang zijn oude zelf tegen en dan was het over en uit. Het devies is dus:
steeds een nieuwe weg inslaan, een herhaling van zetten koste wat kost vermijden.
Voor de slang was elke plek nieuw, maar alleen omdat het dier geprogrammeerd was
om nooit over een oud spoor te kunnen gaan.
Hier in Parijs herken ik steeds maar van alles.
Le temps est taquin, zegt Nadja.
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18
Om allerlei (...) redenen heb ik een papieren kaart van de stad gekocht. Die heb ik
in mijn kamertje in Cité Universitaire uitgevouwen en daar teken ik steeds een stukje
na van de route die ik die dag heb gelopen in de toevallige kleuren paars en rood.
Het zijn van die gelpennen en mijn sporen glinsteren op het papier. Als ik twee keer
dezelfde straat heb gelopen, probeer ik toch netjes een tweede lijn te trekken naast
de eerste lijn, in plaats van eroverheen, om die route niet verloren te laten gaan.
Wat hebben deze kaart en de herinnering aan Parijs met elkaar gemeen? We denken,
we hopen, dat ze echt zijn, maar het is alleen maar bij benadering, een nabootsing
van.
La vie est autre que ce qu'on écrit, aldus Breton.

19
Breton ligt begraven op Cimetière Les Batignolles, in het uiterste noordwesten van
de stad. Hij is gewoon nog altijd in Parijs! Een soort afspraak. Die koffie drink ik
wel weer alleen.
Mijn mini-pelgrimage van Cité Universitaire tot aan Porte de Clichy duurt al snel
anderhalf uur.
De man bij de receptie - een kleine houten cabine - heeft me al een tijdje in de
smiezen, als enige bezoeker, en hij zegt bonjour terwijl ik zijn kantoortje nog nader.
‘Bonjour monsieur!’ zeg ik. ‘Je cherche André Breton.’
De man met snor pakt, zittend, een velletje van een dikke stapel. De kaart van de
begraafplaats. ‘Il est ici,’ wijst hij op de linkerhoek van het A-viertje, waar precies
zie ik niet, maar ik wil nu niet meer door de mand vallen met mijn Frans.
‘Il y a beaucoup de visiteurs?’ vraag ik.
Hij kijkt links, rechts en vervolgens naar mij, in de veronderstelling dat ook ik
inmiddels wel opgemerkt zou moeten hebben dat er verder niemand is.
‘Eh, pour Breton.. je veux dire.’
‘Ah, pour Breton!
Hij knikt en schudt wat met zijn hoofd.
‘Ben je sais pas..peut-être de temps en temps...’
‘Tres bien - merci beaucoup - bonne journée.’ Al mijn Frans voor de dag in één
keer erdoorheen.
Nu ik hier toch ben, waar ben je, Blaise Cendrars (J'étais déjà si mauvais poète,
que je ne savais pas aller jusqu'au bout)? Verlaine hoef ik niet te zoeken, die vind
ik. Zijn tombe bedolven onder de verlepte boeketten en plastic bloemen met linten.
Poëzie leeft voort, bien sûr. Of: het idee van de liefde leeft voort. Ik loop lang tussen
de graven en over zanderige paden, waarbij het weer steeds omslaat van snikheet
naar windvlagen met druppels die geen fatsoenlijke regenbui willen worden, maar
Breton vind ik niet.
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Ik besluit de getekende plattegrond van de begraafplaats wat ruimdenkender op te
vatten en zie dan ineens, vijf rijen terug, het is niet waar, een goudachtige ster op
een grote, poreuze witte grafsteen:
André Breton (1896-1966).

20
Nadat er geen andere uitgang van begraafplaats Les Batignolles blijkt te zijn dan de
ingang, loop ik noodgedwongen dezelfde route terug, maar bij Porte de Clichy kan
ik gelukkig een andere weg inslaan. Ik zet nu koers op Porte St. Ouen - waar Breton
graag rommel kocht op de marché aux puces. Ik verdoe mijn tijd onderweg met het
kopen van een fles Perrier in een Carrefour. De caissières kibbelen, er moet van
dienst gewisseld, kassa's worden traag geteld, een man, de manager, staat erbij en
kijkt ernaar. Het minuscule gebochelde vrouwtje voor mij in de rij draait zich om en
begint te zuchten en grapjes te maken in het Frans. De allergoedkoopste eieren heeft
ze op de band gelegd, lang houdbare melk en een zak gesneden witbrood. Ik wil iets
antwoorden, maar herinner me dat ik mijn Frans al had opgebruikt om die grafsteen
van Breton te kunnen vinden. Glimlachen dan maar en samen wachten.
De route gaat verder naar Montmartre, waarvan ik weet dat er herinneringen liggen
en dat ik nog maar 17 minuten lopen verwijderd ben (toch even Google Maps erbij)
van een plaats waar ik wist wie ik was, of nee, waar ik gewoonweg was. En gelukkig
bovendien. Ik berg mijn telefoon weer op voordat ik de route helemaal bestudeerd
heb - er moet toch nog iets aan het toeval worden overgelaten - maar even later loop
ik dat kleine straatje in en speur de gevels af naar het raam van die kamer. En het is
niet de eerste keer dat ik die route bestudeerde, maar niemand kijkt nu nog mee over
mijn schouder om te beamen dat we op de goede weg zijn.

21
Ik lees: ...de commencer par revenir à l'endroit même où nous étions... Wat te doen?
Te beginnen door terug te gaan naar de plek waar we waren. Kunnen we gewoon
opnieuw beginnen?
De kaart op mijn kamer raakt steeds meer ingekleurd en terwijl ik die lijntjes zet,
van dit verblijf, kom ik hoekjes en pleintjes tegen die ik toen, ooit, meteen in had
moeten kleuren, dan was ik ze misschien niet vergeten - dan had ik nu niet opnieuw
hoeven te beginnen.

22

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

Het regent. Ik geef deze wandeling op en neem vanaf La Chapelle de metro, de
donkerblauwe lijn twee. Ook hier ben ik eerder geweest, op weg van, naar, Père
Lachaise,
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Abesses, Gare du Nord. Ik stap uit bij Villiers en zoek weer een foto uit Nadja: de
buste van dramaturg Henri Becque (1837-1899). Zijn bekendste werk, zoek ik op,
is de komedie La Parisienne over... het zou over Nadja kunnen gaan.
De koffie die ik drink om te schuilen voor de stortbui kost evenveel als het boek
dat ernaast ligt en ik doe mijn best om het me extra goed te laten smaken. Aan de
blik van de ober kan ik aflezen dat hij weet dat hij niet hoeft te vragen of ik nog iets
wil bestellen.
Ik sla mijn Moleskine-schrift open en noteer: Parijs, dag elf. Het tafeltje waaraan
ik zit geeft precies uitzicht op de buste en ik staar een beetje naar Henri in de regen.
Af en toe komt er een vogel op zijn stenen hoofd zitten.

23
In het Palais de Tokyo kom ik hem dan toch tegen, via via. Er is een video-installatie
van de Amerikaanse kunstenaar Jesper Just. Op een groot scherm eet een jonge vrouw
met donker haar in slow motion een maiskolf, gehinderd (of geholpen) door een soort
armprotheses. Ik herken haar als het fotomodel Dree Hemingway, achterkleindochter
van. Haar naam wordt nergens genoemd, maar ik volg haar op Instagram en herken
haar meteen. Anoniem staart ze hier in de camera, anoniem staart ze op een ander
scherm uit het raam, met uitzicht op een stad, prevelt droevig iets onverstaanbaars.
Als ik het museum uitloop is het al nacht. De Eiffeltoren is ineens onwerkelijk
dichtbij, als de topattractie van een lunapark dat er eerst nog niet was, met veel, echt
veel te veel lichtjes. Ik loop richting de Seine, steek de pont de l'Alma over. De
terugtocht te voet zal lang zijn, maar dat hindert niet, eindelijk ben ik een keer een
nachtwandelaar en op een kaart zal ik niet kijken. ‘The night and the day are two
travels,’ schrijft Barnes in Nightwood. ‘We tear up the one for the sake of the other.’

24
Wie ben ik? Een optelsom van de plaatsen waar ik ben geweest. Een spoor in elkaar
overlopende stipjes van bovenaf gezien, nooit meer te ontwaren als een individueel
afgelegd pad.

25
Is Parijs plaats of thema of decor? Motief of bestemming?

26
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Wie ben ik? Volgens schrijfster Hélène Cixous is dat de vraag niet: qui sont-je,
schreef zij, grammaticaal incorrect. Wie zijn ik? Dat klinkt als: qui songe, wie mijmert
er?
‘Ik was hier.’
De vraag is: wat deed ik?
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27
Que sais-je?
Deze tekst kwam tot stand dankzij de schrijfresidentie van deBuren en stichting
Biermans-Lapôtre.
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Poëziedossier
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Kim Andringa
Anne Kawala, in het hart van het hart
Vraag Anne Kawala om zichzelf voor te stellen, en je leest het volgende:
‘Je zou kunnen zeggen dat Anne Kawala in 1980 geboren is, in Herlincourt,
departement Pas-de-Calais, maar dat zegt niks. Je zou kunnen zeggen dat ze is geboren
in het huis waar ze is opgegroeid (daar vertelt ze een beetje over, tussen 114 andere
gedichten, in een eerste bundel, F.aire L.a F.euille (uitg. Du Clou dans le Fer, 2008)),
dat ze niet is ingeënt, dat ze 10 jaar lang weilanden heeft gezien. Dat zou al meer
verklaren: ze is geen Parisienne maar je zult haar nooit zonder hoge hakken zien. Je
moet weten dat ze daarop rent omdat ze vaak te laat komt. Maar dat doet ze niet als
ze voorleest (dan is ze niet te laat en rent ze niet): haar armen wapperen in een soort
vreemde choreografie, staand achter een lessenaar leest ze een mogelijke vertaling
van haar gedichten, dat wil zeggen een rond teksten en visuele poëzie gecomponeerde
partituur.’1.
Ik maakte voor het eerst kennis met haar werk op een lezing. Het gedicht dat ze zou
gaan voorlezen werd uitgedeeld aan het publiek. Op het eerste gezicht ziet het eruit
als een blad dat meerdere keren door de printer is gehaald, over elkaar gelegde
transparanten, lagen in een beeldbewerkingsprogramma: beeld met tekst erachter,
erdoor, eromheen... Wat aanvankelijk een onleesbare visuele compositie leek, bleek
door Anne Kawala getransformeerd te worden in iets vloeiends, haast
vanzelfsprekends betekenisvols bleek zelfs op verschillende manieren leesbaar te
zijn.
Choreografie, partituur, beeld, tekst: de hierboven gevallen woorden maken al
duidelijk dat de poëzie van Anne Kawala als veelvormig en veranderlijk gezien moet
worden. Tekst wordt gecombineerd met typo- en iconografische elementen die samen
een heterogene compositie vormen die vervolgens door de lezer ‘gerealiseerd’ moet
worden, door de manier waarop deze de puzzel ontcijfert:
‘ik vraag wie leest om uitgaand van de verschillende elementen een verband te
leggen, tot een vorm van begrip te komen, zijn eigen montage te maken: er is niet
één manier om [...] te lezen, de lineaire is niet de enige.’2.

1.
2.

http://www.leflac.fr/noms/54/anne_kawala
http://remue.net/spip.php?article8238
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De betekenis krijgt vorm in de manier waarop iedere lezer deze samenhang creëert.
Ook als Anne Kawala zelf haar poëzie voorleest en er met stem en gebaar nog een
extra dimensie aan verleent - sommige teksten worden meerstemmig voorgedragen
- draagt de performance bij aan de steeds veranderende heterogeniteit.
Leesbaar is het dus wel; vertaalbaar, dat is een tweede, al was het maar omdat die
bijna driedimensionale opmaak niet zo eenvoudig te reproduceren is.3. Daarom
maakten we - niet geheel zonder spijt - voor dit nummer van Terras een selectie uit
een nieuwe, nog niet verschenen bundel die minder met vorm experimenteert, Au
coeur du coeur de l'écrin. Uitgangspunt is de eivormige gouden reliekschrijn waarin
oorspronkelijk het hart van koningin Anna van Bretagne (1477-1514) bewaard werd.
Het hart is vergaan, maar de lege schrijn is nog te zien in het Dobréemuseum in
Nantes.4. Anne Kawala duikt in deze lege huls en in de leemtes van onze historische
kennis en probeert de overgeleverde flarden met betrekking tot leven en handelen
van deze voor haar tijd zeer onafhankelijke vrouw, en de zweem van waarheid die
deze bevatten, te verbinden tot een samenhangend beeld. Vandaar die raadselachtige
zweemtes in het eerste gedicht. Ook de lezer ontdekt gaandeweg heel wat lacunes in
zijn intellectuele bagage. Begijntjes kennen we allemaal nog wel, maar wist u dat er
ook mannelijke begarden bestonden? De assag die u verderop tegenkomt is een hoofs
gebruik vergelijkbaar met het kweesten of nachtvrijen dat in Nederland op sommige
plaatsen nog in de 20e eeuw in zwang was, een proef waarbij twee geliefden naakt
het bed deelden zonder te bezwijken voor de verleiding om elkaar aan te raken. De
Khan-el-franj of karavanserai der Franken was in de tijd van de kruistochten een
pleisterplaats in Sidon, Libanon.
Het is poëzie die zoekt en ondervraagt, poëzie die wil begrijpen, maar zoals Kawala
schrijft: ‘begrijpen is een geheel, geen dichotomie, het is een mandje: er liggen eieren
in, maar ook naast.’5. Niet alles vindt uiteindelijk zijn plaats in het grotere geheel,
maar ook de dingen die daarbuiten vallen zijn vruchtbaar.
En zo voert de bundel ons van Bretagne naar Noord-Afrika, langs historische
kronieken, Wikipedia, wetenschappelijke studies en hoofse of mystieke liederen,
langs begijnen, feministes en andere onafhankelijke vrouwen, en langs uitgesneden,
gebalsemde of verslonden harten. Samen vormen de gedichten een hoogst persoonlijk
historisch, maatschappelijk en literair mozaïek.

3.
4.
5.

Zie voor een voorbeeld hiervan:
http://www.leflac.fr/essais/43/tu_vois_c_est_comme_si_essai_texte_audio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écrin_du_coeur_d'Anne_de_Bretagne
http://www.leflac.fr/noms/54/anne_kawala
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Anne Kawala
In het hart van het hart van de schrijn
Vertaling: Kim Andringa
Gedicht van mijn herinneringen aan de middeleeuwen (proloog)
voor de schrijn met het hart ben ik gekomen toegerust met wat
wat, welke, wat kennis,
voor de schrijn, mijn hart toegerust met leemtes,
wat herinneringen, welke middeleeuwse herinneringen
aan het begin van de schrijn, mijn middeleeuwse herinneringen
waren met hop-back zweemtes toegerust: hoplaback:
basisschool: roerige tijden, er zijn burchten, oorlogen en kruistochten, we weten het niet
precies en hopla,
brugklas: barbaren zijn het nog, monniken zijn er, tandentrekkers, horigen, gepeupel,
geuzen, vazallen, suzereinen, heksen, armoe, en hopla,
vierde klas: oorlogen, buiten kastelen buiten abdijen niks geen veiligheid, het christendom, oei, ze wegen zwaar, zoutaccijns, poortgeld en zo verder, men sterft jong, niks
geen democratie, laat ons de terugkeer van de geboorte afwachten, laat ons de komst
van de renaissance afwachten, dan wordt het leesbaar, daarvoor, oei oei, is het chaos...
over de middeleeuwen vragen mijn vage herinneringen mij: herverduidelijk
ze vragen me: verduidelijk het antwoord op deze vraag die de ontmoeting
op de vraag die de ontmoeting met het hart, met de schrijn van het hart, met de zweemtesherinneringen oproept, vragen mijn vage herinneringen mij:
antwoord op de vraag wat heeft deze ontmoeting opgeroepen, antwoord op:
stond de kerk in de middeleeuwen lijkopening toe?
hoe, hoezeer verzet de kerk zich in 1514 tegen een hand die in een borst het hart komt
plukken om het, na het in een bad van kwik gebaad te hebben, met een gouden schrijn te
omgeven?
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over de middeleeuwen vragen mijn vage herinneringen mij: herverduidelijk
ze vragen me: verduidelijk het antwoord op deze vraag die de ontmoeting
op de vraag die de ontmoeting met het hart, met de schrijn van het hart, met de zweemtesherinneringen oproept, vragen mijn vage herinneringen mij:
antwoord op de vraag wat heeft deze ontmoeting opgeroepen, antwoord op:
maar wat is de positie van de vrouw in deze maatschappij?
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Historisch gedicht (Lodewijk XI sterft)
Karel VIII, 13 jaar, 1483, 13 jaar, geen 14, 14 is meerderjarig, is daar royaal
meerderjarig, maar 1483, Karel is 13 jaar, zijn vader, Lodewijk XI, de vader van
Karel gaat dood, Lodewijk XI gaat dood, Karel is 13 jaar, zijn vader gaat dood bang
om dood te gaan aan een hersenbloeding en voor de ogen van Sint Franciscus van
Paola, Sint Franciscus van Paola bewerkstelligt wonderbaarlijke genezingen, Lodewijk
wil hem zien, in twee breven beveelt paus Sixtus IV Franciscus, Franciscus
gehoorzaamt, van Paola reist hij van Napels naar Marseille naar Lyon naar Roanne
naar Tours komt aan in Plessis-les-Tours, Franciscus komt aan, letterlijk aan zijn
voeten werpt zich Lodewijk en sterft dan, spreek weinig, tegen Lodewijk XI die bang
was om dood te gaan werd gezegd spreek weinig, Lodewijk wil dat tegen Lodewijk
XI om hem te zeggen dat hij doodging werd gezegd spreek weinig, spreek weinig,
Lodewijk XI tegen de minst dwaze dochter van Frankrijk, want wijze zijn er niet
zegt Lodewijk, Lodewijk XI zegt tegen zijn dochter, zegt Lodewijk tegen Anna,
Lodewijk zegt tegen Anna van Beaujeu, Lodewijk XI maakt Anna van Beaujeu tot
Anna van Frankrijk, spreek weinig, Anne de Beaujeu zal regentes zijn, spreek weinig,
Anna van Beaujeu is Anna van Frankrijk, regentes, Lodewijk XI gaat dood, de koning
is dood, leve de koning, leve de twee lichamen van de koning, het dode lichaam van
de dode koning en levend het levende lichaam van de regentes1.

1.

Vertrouwt Lodewijk XI het regentschap werkelijk toe aan Anna van Beaujeu? De generale
staten van 1483 bevestigen dat niet, maar die van 1484 wel - voor wie geen historicus is zijn
de feiten tegenstrijdig, verward, duister, maar uit de geschiedenisboeken heb ik weinig geleerd
over koninginnen en regentessen, ik betwijfel of dat te wijten is aan hun mindere kwaliteiten
op dit gebied, sommige koninginnen en regentessen waren goede strateges en uitstekende
diplomates.
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Gedicht van wie in het koningschap het eerst het hart werd uitgesneden
in de schrijn van het hart vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd
uitgesneden,
in de schrijn van het hart van een Franse koningin ontmoet ik een Franse koningin,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,
in het hart van de schrijn volg ik de weduwe van Lodewijk de Leeuw, van Lodewijk
Al-Assad,
in het hart van de schrijn ontmoet ik de moeder van Lodewijk de Heilige, van Lodewijk IX,
ik volg haar lange regentschap, het lange regentschap van deze Franse koningin,
ik lees Blanche stichtster van de abdijen van Lys, van Royaumont en Maubuisson,
in de schrijn van het hart ontmoet ik de eerste heerser over Frankrijk die besloot
mijn hart na mijn dood zal worden uitgesneden,
in de schrijn van het hart, in het hart van de schrijn, vind ik de schrijn van het hart van
Blanche
ik vind het in de abdij van Lys,
ik zoek haar dood en ik vind 1252,
Anna van Bretagne sterft in 1514
in het hart van de schrijn vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd
uitgesneden,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,
ik ontmoet deze eerste heerser, deze eerste heerser is een heerseres,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

84

Gedicht van Blanche van Castilië
in de schrijn van het hart vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd
uitgesneden,
in het hart van de schrijn met het hart van een Franse koningin ontmoet ik een Franse
koningin,
ik ontmoet Blanche van Castilië,
ik ontmoet wie geschreven heeft:
de liefde waar te laat ik mij aan overgaf / heeft mij door haar heerlijkheid geleerd /
zoete vrouwe van het paradijs / dat ik van u een lied wil zingen / voor de vreugde die
duren kan / moet men u dienen ende minnen / want niemand is zozeer gedwaald /
van uw zoon, hetzij in woord of daad / mits hij zich u dienstbaar heeft gemaakt / dat gij
geen verzoening voor hem krijgt / voor de vreugde die duren kan / moet men u dienen
ende minnen / Koningin-Maagd, leliebloem / zulke genietingen kent de mens / die
van uwe minne brandt / dat geen mens ze kan vatten in woorden / voor de vreugde die
duren kan / moet men u dienen ende minnen /...
in het hart van de schrijn ontmoet ik een vrouw die van de goede minne haar partij maakt,
ik ontmoet wie begunst de hoofse liefde van een man voor een vrouw,
in de schrijn van het hart lees ik Blanche,
in het hart van de schrijn bemint mijn hart de macht van Blanche
in het hart van de schrijn lees ik het gedicht van onpartijdigheid
in de schrijn van het hart ontmoet ik van wie het eerst het hart werd uitgesneden,
in het hart van de schrijn ontmoet ik de eerste heerser over Frankrijk die besloot
mijn hart na mijn dood zal worden uitgesneden,
ik ontmoet Blanche
in het hart van de schrijn lees ik haar liefde voor de goede minne,
ik lees de Lai van de Es, leer eruit dat de trouw werd belasterd van haar die van twee
ineens beviel
in het hart van de schrijn lees ik van Blanche de liefde voor de goede minne en zie er haar
tweeling opgroeien,
in het hart van de schrijn van haar hart bleef de belasterde Blanche voogdes,
regentes-vorstin,
in het hart van de schrijn sticht de vrome Blanche de abdij van Lys,
in het hart van de schrijn ontmoet ik een vrouw die van de goede minne haar partij maakt,
ik ontmoet wie begunst de hoofse liefde van een man voor een vrouw,
in het hart van de schrijn van haar hart volg ik de weduwe van Lodewijk de Leeuw, van
Lodewijk Al-Assad,
en ik ontmoet de moeder van Lodewijk de Heilige, van Lodewijk IX,
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in de schrijn van het hart van Blanche zie ik haar het einde van de kruistochten zien
Blanche sterft 30 jaar voor de dood van de kruistochten, haar zoon zal de laatste
kruisvaarder zijn
ik lees Blanche de dood in het gevecht kennen, de dood met opengereten buik, de dood
met uitgerukt en verslonden hart,
in het hart van de schrijn zie ik de dubbelzinnigheid van de liefde van de goede minne
juist daar waar zij geboren is, het Arabische rijk,
Blanche sterft 30 jaar voor de dood van de kruistochten, haar zoon zal de laatste
kruisvaarder zijn
ik lees Blanche de dood in het gevecht kennen, de mos teutonicus kennen, het villen, het
opdelen van de lichamen, hart, ingewanden, beenderen, een ontleding, een ontvlezing,
het lichaam in stukken gesneden, van ingewanden ontdaan, gekookt, urenlang, in een
pot gekruide wijn,
in het hart van het hart van de schrijn, in de veldslagen, de gevechten en de oorlogen,
waren de vrouwen aanwezig,
in het hart van de schrijn lees ik de Geschiedenis van het beleg van Brest van Anna van
Beaujeu,
in het hart van het hart van de schrijn zijn Anna van Bretagne en vele vrouwen aanwezig,
zijn strijdsters aanwezig, gewapend, in het hart van het hart van de schrijn
zijn heelmeesteressen aanwezig, gewapend, in het hart van het hart van de schrijn
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Gedicht van de begijnen
in de schrijn van het hart vind ik de assag, de begarden en de begijnen
ik ontmoet haar die Meester Eckhart inspireerde: ik vind Matilda
en ik ontmoet Margarete Porete
in het hart van de schrijn is Margarete Porete begijn
in het hart van het hart herinnert mij de begard
de schrijn van het hart leert me over de begijn:
Begijnen waren vrouwen die leefden als alleenstaanden en deel uitmaakten van een soort vrije lekengemeenschap binnen de RoomsKatholieke Kerk en meestal in een begijnhof verbleven. Anders dan een
lid van een kloosterorde legden begijnen geen eeuwige geloften af,
behalve die van kuisheid.2.
in het hart van het hart leer ik
ik leer: de begijnse beweging is ontstaan in Luik aan het eind van de XIIe eeuw
ik leer: hun ontstaan is te danken aan de dood van de kruisvaarders, de vrouwenkloosters zitten vol
ik leer: de begijnse beweging is de eerste niet gesloten religieuze samenlevingsvorm
voor vrouwen,
ik leer: de begijnse beweging staat dicht bij de bedelorden
ik leer, in het hart van het hart: de onafhankelijkheid van de begijnen, de begijnen hebben zelfbestuur, besturen zelf hun begijnhoven

2.

Niets wordt opgelegd: noch de kledij, noch de woning. De meeste begijnen wonen alleen in
een huisje, waar ze hun maaltijden nuttigen. De armsten onder hen vestigen zich in het
gemeenschapshuis, het convent. Werken, als middel tot economische emancipatie, is onderdeel
van hun bestaan. Ze bleken lakens, wassen wol, werken op de boerderij, maken kaarsen. De
hoogst opgeleiden wijden zich aan het onderwijs. Tot slot ontwikkelen ze hun medische
kennis dankzij de ziekenzalen die in begijnhoven zijn ingericht. Veel begijnen beleven hun
geloof ook door middel van de kunst. Aanvankelijk werkten veel begijnen om in hun
levensonderhoud te voorzien en het geld voor hun aalmoezen te verzamelen. Soms hadden
ze eigen werkplaatsen, vooral weverijen, maar ook pottenbakkerijen en kopieerateliers. Ook
werk als dienstbode, met name in ziekenhuizen, kwam vanwege de daarvoor vereiste
toewijding aan armen en zieken veel voor. Hun bijna-heilige levenswijze trok ook rijkere en
hoger opgeleide vrouwen aan, die hun aardse bezittingen lieten beheren, zodat ze hun
inkomsten in de vorm van aalmoezen konden uitdelen. Onder de geleerdste begijnen waren
Sybille de Gages, beroemd latiniste, dichteres Ida van Léau en Mechtild von Magdeburg,
schrijfster van het eerste devotieboek in de volkstaal.
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ik lees Silvana Panciera: ‘Het is een soort voorloper van de democratie. Er is geen moeder overste, alleen een “hoofdjuffrouw” die voor een paar jaar gekozen wordt. Ook stelt
ieder begijnhof zijn eigen regels op, die altijd gewijzigd kunnen worden.’
ik lees Régine Pernoud: ‘De beweging der begijnen is aantrekkelijk omdat ze vrouwen
een bestaansmogelijkheid biedt buiten het huwelijk en het kloosterleven, vrij van iedere
mannelijke overheersing’,
ik leer: ze zijn beïnvloed door de hoofse literatuur
ik leer: hun vrije bestaan maakt hen verdacht in de ogen van de kerkelijke autoriteiten
ik leer: vervolgd en veroordeeld op het concilie van Vienne voor valse vroomheid
in het hart van het hart van de schrijn: ik leer de terechtstelling van Marguerite Porete, ik
lees
haar Spiegel der eenvoudige, vernietigde zielen die enkel in wil en verlangen naar liefde
verwijlen
ik leer dat Marguerite Porete het quiëtisme aankondigt, de ‘annihilatie van de ziel’ vervuld van de liefde voor Dieu en ik denk aan Zwaartekracht en genade, aan de zwaartekracht en de genade van Simone Weil,
in het hart van het hart van de schrijn denk ik aan Simone Weil,
het hart van het hart van de schrijn neemt me mee tot achter het khan el franj, het
Fransenfort,
neemt me mee naar Saïda
in het hart van het hart van de schrijn ligt het Nabije Oosten
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Gedicht van de geboortes van Virginia Woolf en Anna van Bretagne
in het hart van het hart van de schrijn ben ik gelukkig,
in het hart van het hart is het feest,
een feestdag in het hart van het hart van de schrijn klinken fluiten, trommels en trompetten
het is vandaag, gisteren of vandaag is, werd Anna van Bretagne, is Anna van Bretagne
geboren 539 jaar geleden,
en gisteren, gisteren dat is zeker, de registers zijn er zeker van,
gisteren werd geboren, 134 jaar geleden werd geboren, het was in 1882,
gisteren is zij geboren die Een kamer voor jezelf zal schrijven,
in het hart van het hart van de schrijn worden met 405 jaar verschil Anna en Virginia
geboren, Bretagne en Woolf, worden twee vrouwen geboren
in het hart van het hart van de schrijn door hun geboorte
de geboortedag in het hart van het hart van het voorwerp waar het dode hart in rustte
rond de schrijn is het anniversarium van de sterfdag gevierd, ik vier de geboorte
in het hart van het hart van de schrijn door hun geboorte ontmoeten twee vrouwen elkaar
twee vrouwen voor wie mijn genegenheid groot is, gisteren en vandaag,
gisteren of vandaag, in het hart van het hart van de schrijn ontmoet ik het belang van de
dood,
het onbelang van de geboorte
de geschiedenis ontmoetend in het hart van het hart van de schrijn, haar ontmoetend
ondervraag ik haar
ik ondervraag de geschiedenis daar waar Virginia Woolf en Anne de Bretagne elkaar
ontmoeten,
ik ondervraag de geschiedenis vanaf de geboortedag, en ik denk bij mezelf, als de
geschiedenis de geboortedatum niet kent van deze keizerin die tweemaal koningin
was, als de geschiedenis aarzelt, als die zo aarzelt, de geschiedenis, denk ik bij mezelf:
ik heb het recht haar te ondervragen en haar te vragen: weet je wel zeker dat Anne de
Bretagne, zoals jij vandaag de dag beweert, een dom gansje was dat zich van kop tot
staart kaal liet plukken?

Uit: Anne Kawala, Au coeur du coeur de l'écrin, te verschijnen in 2017 bij Éditions
Lanskine.
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Elies Smeyers
Overvloed als gemeengoed
Antoine Dufeus (o1974) bundel Abonder (2010, uitgeverij Nous), waaruit het vertaalde
fragment is geselecteerd, is tot nu toe zijn best ontvangen werk en kadert in een
breder project van meerdere werken dat hij La diagonale du vide heeft gedoopt.
Dufeu beschrijft zichzelf als ‘poète, théoricien et artiste’. Zijn dichterschap (en bij
uitbreiding schrijverschap, want hij werkt ook aan romans en toneel) is met andere
woorden slechts een deel van zijn artistiek project. Ook cinema, beeldende kunst en
muziek interesseren hem en hij verwerkt dan ook af en toe elementen uit die andere
kunstvormen in zijn literaire werk. In dit kader geeft hij regelmatig lezingen en
performances, die hij als een integraal deel van zijn werk, zijn niet-afgebakend
‘project’ ziet.
Zijn poëzie is beïnvloed door zijn lectuur van denkers zoals Badiou en snijdt
actuele thema's aan die vaak geworteld zijn in de economische en politieke vragen
van onze tijd. Het is anders gezegd geen verrassing dat zijn stem vaak geëngageerd
klinkt. Toch vindt de auteur dat literatuur niet noodzakelijk als wel of niet geëngageerd
hoeft gezien te worden; ‘la littérature est ce qu'elle est’.1. Het is zijn interesse voor
thema's als vrijheid en gelijkheid die maakt dat zijn werk zich als vanzelf inbedt in
actuele politiek-economische kwesties die hij tegelijk kritisch en poëtisch ontleedt
en bevraagt.
Abonder is een lang ‘gedicht’ dat zich uitstrekt over 264 bladzijden en acht
hoofdstukken. Er komen meerdere stemmen in aan het woord, maar we horen vooral
Arthur Gonzalès-Ojjeh, een soort alter ego van de dichter. De dichter - of zijn alter
ego - spreekt als een ‘ik’ die geworteld is in de collectiviteit en wordt daarom
herhaaldelijk een ‘wij’: ‘Désormais, je est aussi nous’ (p. 121). Het is dus allesbehalve
een lyrisch ‘ik’. In plaats van een innerlijke monoloog of dialoog met zichzelf gaat
de dichter hier de dialoog aan met de wereld, met zijn tijdgenoten, of zoals Dufeu
het zelf verwoordt aan het begin van Abonder: ‘je veux à présent discuter avec le
monde entier’ (p. 13).
Abonder betekent letterlijk ‘overvloedig zijn’, wat zowel een positieve als een
negatieve bijklank kan hebben. Aan de ene kant heeft Dufeu het in het vertaalde
fragment bijvoorbeeld over de liefde die overvloedig is (‘L'amour [...] abonde’, p.
127) en over de veelheid en variatie aan mensen, keuzes, culturen, werelden, ... Hij
ervaart die overvloed als een verrijking, maar beseft dat die in werkelijkheid vaak
met

1.

Zie http://d-fiction.fr/2011/02/entretien-avec-antoine-dufeu/
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ongelijkheid gepaard gaat. Aan de andere kant is deze overvloed ook emblematisch
voor de hedendaagse consumptiemaatschappij die in Abonder gehekeld wordt, onder
meer omwille van de ongelijke verdeling van die ‘overvloed’.
Het vertaalde fragment presenteert zich als een droom van Arthur Gonzalès-Ojjeh.
Het is een visioen, een utopisch wensbeeld van een toekomstige wereld waarin
mensen echt samen-leven en waarin gelijkheid een realiteit is.
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Antoine Dufeu
De premissen van een gebeurtenis?
Tussen angst en opstand
Vertaling: Elies Smeyers
Vannacht droomde Arthur Gonzalès-Ojjeh van tumult in de wereld...
Voortaan is ik ook wij.
De wereld is veranderd,
de oude wereld is voorbij
Ik luister naar de nieuwe wereld
aan zee
als was
mijn oor tegen een carburateur gedrukt
als was
mijn verstand een ogenblik
opgeëist door een of andere calculator.
Het was wennen
aan die werelden:
de zee evenaart de computer
de hemel evenaart een motor
een zuivere hemel een zuivere motor,
- anders maak ik me van kant.
want...
een wegwijzer bevalt me
evenzeer
als een drilboor of
als een met smaak gegeten en daarna verteerde oester.
We zijn allen welkom in de werelden
en scheppen de liederen
van onze nieuwe eenheden. We laten de hemel, de sterren, en de universums hun gang gaan,
laten ze
met rust.
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We zijn gestopt met het vertrappen of vermijden of verwerpen
van de stront door van de zuivere hemel te dromen.
Voortaan is stront een feit:
uitwerpselen, afval of vuilnis.
We hebben begrepen dat we er mee bezig moeten zijn:
afvoer, recycling of verrotting.
Voortaan is geld een feit.
Het gaat beter met ons,
het gaat ons goed.
Voortaan maken we geen lawaai meer
om de talrijke geluiden uit te drijven
die opwellen uit de oneindige werelden.
We hebben al vele
nieuwe woorden uitgevonden,
neologismen en ingevingen uit het niets;
wij herzien en herinterpreteren,
elk van ons,
de oude troep van de Wereldgeschiedenis,
de woorden ontdaan van betekenis,
de verdorvenheid van onze kostbare, zo kostbare eigentijdsheid.
Voorlopig is er geen sprake van de wereld veranderen:
de wereld veranderen, voor wie? voor wat?
Nee, we willen haar liever teruggeven
aan de rechthebbenden:
wij, wij allemaal,
mensen,
bewoners van de wereld.
Voortaan willen we de demonstranten
geen enkele reden meer geven
om te demonstreren
of de spot te drijven
met de vroegere gevechten
voor gelijkheid, vrijheid en broederschap.
Wij zijn een kracht,
een geduldig gevormde, gerichte en vastberaden kracht.
Wij zijn voedingsbodems voor deugden:
zie hoe ze al zijn
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gegroeid en gerijpt
sinds hun zo onverwachte of verguisde
vroegste ontkieming...
en blijf er niet bij stilstaan!
Want we moeten nu
tot de essentie komen
en de drempel oversteken die ons scheidt
van het toekomstige heden.
Voortaan heeft de behoefte aan eensgezindheid
eindelijk de overhand gekregen op
de strijd om het bestaan.
Voortaan spreken en denken wij,
we denken en we verwoorden.
De liefde? Zeker.
Maar de politiek.
Maar de economie.
Maar de wetenschap.
Maar de schepping.
We overdenken het internationale financiële systeem
om... een nieuw te scheppen.
En we spreken over politieke organisatie
om niet te geloven
dat het land als vorm heeft afgedaan
bij gebrek aan strijdkrachten.
Banzai!
Voortaan geven we toe dat we het nodig hebben
samen te leven
en trekken daar de conclusies uit die zich opdringen
in het samenkomen,
van volkeren en mensen,
overal ter wereld,
op elke straathoek,
in elk huis.
Voortaan hoeven we geen
vriendschap, liefde of medelijden meer aan te voeren
om dat verlangen te vervullen.
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Voortaan is het
eeuwige schommelen,
kaf van de contrarevolutie,
tussen
OPSTAND
en
ANGST
voorbij.
We zijn beslist kalm en vastberaden.
Houd je wapens maar klaar
om ons neer te slaan:
we zullen de strijd nooit opgeven.
Voortaan
eten de bewoners van deze planeet elke dag
tot ze genoeg hebben.
De belachelijke hongersnoden
zijn van de aardbodem
verdwenen.
Elke dag put vreugde uit
de schoonheid van het alledaagse.
Voortaan is gelijkheid een feit
en wordt zij overal ter wereld beleefd,
gevarieerde, onvoorwaardelijke taal,
lokale gebruiken als onderscheid.
Voortaan leven de mensen samen.
Er zijn volkeren
en deze volkeren leven samen,
bewoners van de werelden.
Wat is voortaan de lengte,
de duur of de omvang
van een passie, van een kortstondige liefde?
Een milliseconde!
Het is geweldig,
geweldig en formidabel,
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formidabel en ongelooflijk,
ongelooflijk en ontzaglijk,
ontzaglijk en tijdloos,
tijdloos en duizelingwekkend,
duizelingwekkend en eindeloos.
En aan de impuls van zulke momenten,
ergens tussen de duur
van een milliseconde en van een heel leven,
wijden wij ons toe!
Voortaan valt de dood in het niet
bij de vervreemding
van één enkele mens:
onze individuele dimensies
staan in functie van
onze visie op een collectieve toekomst.
Voortaan wekt het aanbreken daarvan
een soortgelijk animo op
bij ieder van ons;
ze ontsnappen aan de patronen
van concurrentie en verdienste.
Voortaan - wat een geluk! is geen enkele liefde onmogelijk.
Voortaan mag al wie
deze gedachte tegenspreekt
gerust zijn idee van
de liefde in zijn kont steken,
met een lont erbij,
en de fik erin
zodat de boel implodeert
in de hoop terug te worden gestuurd
naar een vroegere periode
die hem beter bevalt.
De liefde is vandaag de dag banaal.
Iedereen kan liefhebben;
iedereen kan liefgehad worden;
iedereen heeft lief;
de liefde begint op de speelplaats!
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en vergaat pas met de dood.
De liefde beleeft genot
en is overvloedig,
weelde van oneindigheden.
Voortaan boezemt geen enkele variatie
van het oneindige register gevoelens
die ons vroeger met onkwetsbare
twijfels overspoelden
ons nog vrees in
voor onze moraal
die getransformeerd is in evenveel
culturen als er talen zijn
(rad van tong).
Voortaan kennen wij
de bewegingen
van de oceanen, de hemellichamen, de vlaggetjes.
Voortaan gaan we, vol van verscheidenheid en gelijkheid,
voortdurend over
van onszelf in de anderen,
van de anderen in onszelf.
De vanzelfsprekendheid van die sprong is
net zo oud als het samengaan
van tijd en liefde.
Nu ik voortaan per dag
een funeste gedachte ontkracht
zijn het bestaan en de organisatie van de wereld
niet langer getekend door een sinister verbond tussen
de verwoestingen en de tekorten afgekondigd door
een zorgvuldig als natuurlijk gecamoufleerde chaos
maar opgevat vanuit hun normale
banale
bijzondere
toevallige pracht en veelheid
als evenzovele manieren om ons te verheugen.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

97
Voortaan is
onze animo om samen te leven
even groot
als die voor de liefde!

Uit: Antoine Dufeu, Abonder, Nous 2010.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

98

Eva Wissenburg
Voor 100% eens met het gevoel
Inleiding bij Laura Vazquez, ‘Alles is langzaam aan het vallen’ en
‘Goed zwarte handen’
In een poëtisch essay (of een essayistisch gedicht) over wat schrijven vandaag de
dag is, stelt Laura Lisa Vazquez (1986) dat ze er misselijk van wordt als iemand haar
een dichteres noemt. Zodra ze denkt dat ze aan het schrijven is, is ze eigenlijk al niet
meer aan het schrijven. De gedichten komen soms, en soms ook niet. Ze schrijft niet
veel, want slijtage en erosie liggen op de loer. Ze hoeft niet zo nodig slimme gedichten
te schrijven, ze is het voor ‘100% eens met het gevoel.’ (En die ‘gevoelens bestaan
voor 99,99% uit water van een onbekende bron.’) Als je haar wilt martelen, moet je
haar ‘opsluiten in een kamer, [haar] ogen openhouden met haaknaalden en alle teksten
die [ze] ooit [heeft] geschreven op een beeldscherm voorbij laten komen.’ De
confrontatie met haar eigen teksten is een hel, maar het schrijven is essentieel. Nieuwe
teksten doen haar goed, ze brengen leven en ontdooien haar.1.
Vazquez ontving in 2014 de Prix de la vocation en poésie en ze publiceerde vijf
dichtbundels bij verschillende uitgeverijen. In juli 2016 verscheen de bundel Oui.
bij uitgeverij Plaine Page. Behalve op papier publiceert Vazquez veel werk op internet.
Ze houdt een blog bij en plaatst iedere maand een poème du mois online2.: elke dag
van de maand krijgt een woord en elke dag maakt Vazquez een filmpje van zichzelf
van nog geen seconde, waarin ze het woord van die dag inspreekt. Aan het eind van
de maand monteert ze de filmpjes aan elkaar en ontstaat er een gedicht dat precies
zoveel woorden telt als de maand aan dagen heeft.
Het gedicht ‘Tout tombe lentement’ (‘Alles is langzaam aan het vallen’) is
afkomstig uit Vazquez' laatste bundel, Oui. Het maakt deel uit van de serie ‘Cerveau’
(hersenen) en het laat goed zien, of liever horen, hoe belangrijk klank en ritme zijn
in Vazquez' poëzie. Het is niet voor niets dat de auteur haar gedichten vaak live ten
gehore brengt, soms onder begeleiding van muzikante Clara de Asís. Op Vazquez'
YouTube-kanaal zijn veel opnamen te vinden van haar voordrachten. Wanneer ze
‘Tout tombe lentement’ leest, klinkt het als een muziekstuk, met het steeds
terugkerende ‘lentement’ (langzaam) als solide baslijn.

1.
2.

Laura Vazquez, ‘Mort + vie du jeune Pavel Kashin’, diacritik.com, 17 februari 2016.
Zie voor alle gedichten van de maand tapin2.org/le-poeme-du-mois
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‘Tout tombe lentement’ is een gedicht met een hypnotiserend karakter en een
duizelingwekkend effect. Het brengt een welhaast fysiek gevoel van wankeling
teweeg. Ook in die zin is het kenmerkend voor Vazquez' werk, waarin de fysieke
ervaring van gevoelens centraal staat. Of misschien moet je zeggen dat bij Vazquez
gevoelens fysieke ervaringen zíjn. Vazquez maakt geen onderscheid tussen gedachte,
gevoel en lichaam. Een emotie wordt volledig ondergaan, ze kruipt in iedere vezel
van het lijf en dat maakt Vazquez' gedichten opmerkelijk intens.
Vaak is er bovendien geen onderscheid tussen binnen en buiten het lichaam,
gevoelens worden niet alleen ervaren door mensen, maar kruipen ook in de wereld
om de mensen heen. Dat gebeurt in ‘Tout tombe lentement’, waar de val van alles
en iedereen binnen en buiten het lichaam een alomvattend verdriet weergeeft en
oproept, maar ook in ‘Les mains bien noires’ (‘Goed zwarte handen’). In dit gedicht,
dat in juni 2014 door Vazquez op haar blog is gezet, vervaagt de grens tussen geest
en lichaam, lichaam en buitenwereld. Alles raakt van gevoel doordrongen. Wanhoop
maakt zich meester van de buik, de handen, de ogen, de sleutels, en ook de woorden
worden meegesleurd en lijken niet meer allemaal op hun plek te staan.
‘Tout tombe lentement’ en ‘Les mains bien noires’ laten zien wat Vazquez bedoelt
als ze zegt dat ze het voor 100% eens is met het gevoel. Vazquez is niet bang voor
gevoelens, ze laat zich erdoor overweldigen en ervaart wat komt met haar hoofd,
met haar ogen en met de muren om haar heen.
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Laura Vazquez
Alles is langzaam aan het vallen / Goed zwarte handen
Vertaling: Eva Wissenburg
Alles is langzaam aan het vallen
het huis is langzaam aan het vallen, het is langzaam aan het vallen, de kinderen zijn
langzaam aan het vallen, ze zijn langzaam aan het vallen, hun monden zijn langzaam
aan het vallen, de monden van de kinderen zijn langzaam aan het bewegen, en hun
benen zijn langzaam aan het vallen, hun benen zijn langzaam aan het vallen, alles is
langzaam aan het vallen, de stad valt, ze valt, ze is langzaam aan het vallen, de stad
valt, ze is zachtjes aan het vallen, al een hele tijd, al een lange tijd, het huis valt en
de mensen vallen, de monden vallen en de mensen vallen
en de onderkant van de ogen, en de bovenkant van de buik, en de binnenkant van de
buik, en de binnenkant van de wangen, en de bovenkant van de wimpers, en de
bovenkant van de handen, en de binnenkant van de voeten, en de onderkant van de
tafels, en de onderkant van de borsten, en de bovenkant van de graven, en de
bovenkant van de schedels, en de onderkant van het ik, en de bovenkant van het ik,
en de bovenkant van de buiken, en de onderkant van de buiken, en de binnenkant
van de buiken, alles valt valt, alles is langzaam aan het vallen, de stenen vallen, en
de verbanden, en de verhalen, en de voorwerpen, en de vloeistoffen, en de beken, en
de langen, en de vloeistoffen, en het speeksel, alles valt valt
alles is langzaam aan het vallen, in de organen, in de huizen, in de verbanden, het is
de wending, het is de weg, het is de methode, het is de cadans, het is een verband,
het is een idee, het is een probleem, het is een idee, het is een weg, het is een gesprek,
het is een relatie, het is een weg, het is de wending, het is de methode, het is de cadans
alles valt valt, alles is zachtjes aan het vallen, alles is langzaam aan het vallen,
alles is zachtjes aan het vallen, in de huizen, in de perken, in de bossen, in de verhalen,
in de woorden, en zonder stoppen, en zonder snelheid, en zonder kabaal, en zonder
denken, en zonder lijden, het is de wending, het is wat valt
en de onderkant van de armen, en de idee van de gezichten, en de idee van de
schaamte, en de idee van de vloeistoffen, en de vloeistoffen zelf, en de langzame
mensen, en de goede mensen, en het leven is heel langzaam, en het leven is gevallen,
en het leven is heel
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rustig, en het leven is heel zwaar, en het leven is het leven, en het leven is gevallen,
en het leven is bezig te vallen, maar langzaam
alles is langzaam aan het vallen, in de mensen, en in de kelen van de mensen, en
in de buiken van de mensen, en alles slokt alles slokt de mensen op, en in de keel en
langzaamaan, en alles gaat in de keel maar langzaamaan, in het huis van de mannen,
in het huis van de wolven, in het huis van de moeders, in het huis o zo donker, alle
moeders donker, je geeft elkaar water, je geeft elkaar takken, je geeft elkaar brood,
en alles valt erbovenop
Uit: Laura Vazquez, Oui., Éditions Plaine Page 2016.
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Goed zwarte handen
kom met me praten
kom met me praten
ik weet niet meer hoe je je vingers moet bewegen
pak je spullen
kom met me praten
neem mijn mond
haal mijn mond naar buiten
haal me rustig naar buiten
ik ben rustig
ik ben rustig
ik hou me vast
ik hou me recht
je gaat me niet achterlaten als een boom
je kunt me niet achterlaten als een tas
ik ben geen boom
mijn buik maakt toch geen honing
mijn buik maakt geen geluid
als je komt, kun je zien
dat ik weet hoe je sigaretten moet rollen
ik weet hoe je bewegend in slaap kunt vallen
ik verveel me als ik overal aan denk
was ik maar een verrot kasteel
was ik maar een vervallen paard
was ik maar heel eenvoudig
ik ben mijn ogen vol met tatoeages aan het krassen
kom en raak mijn ogen aan
ik ben alle alfabetten van de wereld aan het leren
kom nu snel met dat van jou
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kom met me praten, kom in mijn kamer
kom via de sleutels
ik ben toch niet als de bomen
jij bent een druppel
en je valt op je hoofd
je zou op het dak moeten vallen
je moet planten laten groeien
kom snel met je vuile takken
kom met mijn mond praten
met jouw mond
kom met mijn kamer praten
met mijn mond
kom me op mijn vingers praten
met jouw mond
je gaat me niet met dode handen achterlaten
met mijn mond
je ziet niet dat mijn handen liggen te slapen
onder mijn hoofd
ik ben geen fanfare, ik ben geen lantaarnpaal
ik heb een huid, ik heb een huid
ik woon in het allerkleinste kamertje
ik denk dat ik gevangenzit
ik voel de rotte witte beestjes
ik slik ze een voor een door
ik rook de hele dag
ik rook miljoenen sigaretten
dode
goede
lange
zware
snel
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kom snel, pak je nagels, pak je spullen
pak je mond
kom snel, ik ben ziek aan het zijn
pak je mond
kom, ik ben toch geen beer, ik ben geen auto
kom snel, er zitten overal mieren, kom snel nu
er zitten planken op de muren
er zitten nagels op de muren
schiet op, schiet op
ik ben niet als een slang
ik rol mijn benen niet op
ik trek mijn benen niet in
ik warm mijn buik niet
of mijn darmen of mijn longen
ik spreek mijn mond niet
kom snel
kom te dichtbij
hou je ogen open
draai je om
verdwijn door de deur
je moet de plant wegkrabben
in de muur
in mijn keel
je moet je plant wegkrabben
in de muur
in jouw keel
je moet komen praten
je moet heel vroeg komen
pak de auto
pak de sleutels
denk aan mij
bel me op
antwoord snel
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ik zit in mijn kamer
ik kan mijn ogen niet vinden
haast je
kom
je gaat me niet achterlaten richting dood
ik ben rustig
ik ben rustig
mijn schedel zit op mijn haar
je moet opschieten
je gaat me niet niets laten voelen
kom snel, ik ben een kleine kiezelsteen
ik ga mijn gezicht weggooien, je moet heel snel komen
je gaat me niet achterlaten als een auto
ik ben geen auto
kom met me praten
dicht bij mijn keel
je bent een wit beestje
je hebt bloed in je mond en ik heb overal bloed
ik heb bloed in mijn hoofd en mijn hoofd zit heel erg vol
ik ben als je zus
ik ben deel van je familie
kom met me praten, kom met me praten, kom met me praten
je hebt mooie zwarte handen

Gepubliceerd op http://www.lauralisavazquez.com/tagged/texte 26/06/2014
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Vicky Francken
Ontsporen en ontstaan
Jérôme Game (1971) is een dichter die bundels publiceert, klankpoëzie ten gehore
brengt, videogedichten maakt en essays schrijft. Hij werkt als universitair hoofddocent
film en filosofie aan de American University in Parijs en als post-doc-onderzoeker
aan de Université Paris 8 en de prestigieuze Ecole Normale Superiéure-Lettres et
Sciences Humaines. Eerder gaf hij les op Cambridge en ontving hij een beurs van
verschillende universiteiten, het Institut Français, het Centre National du Livre en
de British Council, voor zijn onderzoek naar hedendaagse cultuuruitingen in relatie
tot identiteitsvorming. Hij is geïnteresseerd in narratieve structuren en in zowel
visuele als verbale representaties van ‘het zelf’.
Volgens Game zijn genregrenzen er om overschreden te worden; de schrijver en
de kunstenaar zijn geen gijzelaars, mogen zich niet laten opsluiten binnen
genreaanduidingen, maar zijn vrij om kunstvormen de dialoog met elkaar aan te laten
gaan. Voordragen doet hij daarom vaak samen met muzikanten, dansers, beeldend
kunstenaars of regisseurs: beeld en geluid zijn belangrijk voor zijn ‘installaties’. Ook
zijn poëzie op papier lijkt te zijn ontstaan door het oog van een ‘tekstuele camera’.
Belangrijke thema's in zijn werk zijn het beeld en de werkelijkheid, de taal en de
(on)verstaanbaarheid.
In de in 2004 verschenen bundel écrire à même les choses, ou (schrijven op de
dingen zelf, of) staan gedichten die gekenmerkt worden door zowel complexe als
fragmentarische zinsstructuren. Ellipsen zijn aan de orde van de dag. Woorden en
zinnen vallen in fragmenten uiteen of worden juist op originele wijze samengeraapt.
Er wordt geknipt - in de taal, in de klank, in de betekenis - en geplakt, al stotterend
ontspoort én ontstaat het gedicht.
Kleine noot voor de Nederlandstalige lezer: in gedicht 3. wordt tussen allerhande
tekstuele uitdagingen ook nog eens Spaans gesproken. Ik heb besloten om het Spaans
in de vertaling te handhaven, omdat het anderstalige, het - ook voor de Franstalige
lezer! - niet meteen begrijpelijke uiteraard van belang is.1. Taal spreekt. Ook als wij
de taal niet spreken. En, geheel volgens de visie van Game: uiteindelijk zijn het juist
de vluchtwegen van de desintegratie (dat wat we niet thuis kunnen brengen) die ons
thuis zullen brengen.

1.

Maar voor wie - ná een eerste lezing van het gedicht - toch graag wil weten wat er staat:
gisteren kwamen we over jouw casus te spreken / en uiteindelijk is besloten dat jij overbodig
bent / te veel al zeg maar / en dat je daar wel eens naar mag / kijken. kom langs op mijn
kantoor / om te praten / vraag maar naar
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Jérôme Game
Schrijven op de dingen zelf, of
Vertaling: Vicky Francken
3.
ik zag las zag alles en zonder onder de tekst onder ogen ik herinner
me niets meer niets ben alles vergeten alles.
<actie: ongeordend en inadequaat tumult
Het werkt bij gebrek aan zijn eigen
dat
syntaxis
de leegte die in ons open is gegaan heeft door met ons vermaak met
eieren
ik begrijp er niets
het is onmoge
lijk om over te stastappen op
algemeenhe
men zou willen toegev men zou will dat waarvan men dat zou
maar ONMOGEL'
't is
we zijn getuige van een
transformatie van de essentie
een ontbinding van de vormen
men bereikt het kosmo opiritueel
gekabbel
van het
VERVAL
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fuimos hablando de tu caso ayer
y en fin fue decidido que ya estas
demasiado ya
que ya tienes que echarle
ojo. pásate a mi oficina
para hablar
reférate a
als u het expres doet
te laat op de
beteken-de
doet u het expr
de lezer meeslepen
even steeds verder min in 't opgeslokte
van in 't ll'ment van het frag
interpersoonlijke ethiek
esthe. politiK. van de
vlaag

aagheid

aanlenging onverenigbaar met het begrip de oplossing van een
continuï
u heeft ons opge los
leg het vast

leg het vluchtige vast

die onophoudelijke elisie
maakt er geheimschrift van
_tdrukking
een geheel
_afdraaien de van de oeverloze zinnen
de ineenschuiving van d'
e poë is geen genre is een manier snelheid tegen de litera
toer
angzaam
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ik maak het alleen maar erger ,: de klonten
vloeibaar maken
de van de jijjij's
onbepaa
een ontvangstbewijs van
indiening asielaanvraag
te hier en nu
- wie laat er dichtslibben het inwijdingsgebaar (het experimen
- platgewalst ndoorzichtig
van een
137
welk ¨?
synoniem
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5.
alles wat ik beleef zal ik herbeleven, alles wat ik doe zal ik overdoen, niets gaat echt
voorbij, er gebeurt ook nooit eens iets nieuws alles is er altijd al, alles is er altijd nog, ik
doe nooit niets, alles is altijd in altijd al gedaan, dat alles is welbeschouwd is wel absurd
is welhaast metafoor voor de tijd door het absurde is

de richtingen en de ruimte, de daadkracht en de drama's, het potentieel
en de potentie verveelvoudigen, om het spatium van het ei te peilen, of
liever gezegd zijn intensieve diepte. De wereld is een ei.
we hebben het heden geleefd en we zullen het heden leven waarin we leven & we leven
en zullen het verleden leven waarin we hebben geleefd & we leven en we hebben de
toekomst geleefd waarin we zullen leven mijn heden is ook mijn verleden want ik heb
deze minuut _een_ aantal keren geleefd & mijn toekomst want ik zal hem nog talloze
keren herbeleven _een_ mijn verleden is ook mijn toekomst want ik zal alle momenten
herbeleven die ik al heb beleefd mijn toekomst is ook mijn verleden _twee_ want alle
momenten die ik in de toekomst zal beleven heppik al beleefd ik zou ik niet al te mij zijn
deze afgelopen de laatste tijd

de vervloekte vorm van de cirkel die ons treft ons zowel als wat het
gelijktijdige ontstaan aangaat van spontaan, van velden van oplosbaarheid
& tegelijkertijd & dat zijn onderdelen zich op dit moment verwerkelijken
als termen als en in sterk verschillende vormen, de vice-dictie dient
casussen te produceren op basis van hulpwerkwoorden en verbinding
dient ook
ik heb een enorm ding in mij als cartesiaan wil ik alles zijn alles controleren alles van
boven beheersen plannen ik wil mij zijn buiten op afstand mijn bestuurbare dingen mijn
alles is voor mij een ding mijn denkvermogen waarom geen cartesiaan zijn dat
rationalisme wordt zo afgebrand de nieuwste drug
in de mode ik moet van boven zien heel klein al
tekende ik bovenaanzichten plannen beheersen buiten het spel staan niet in 't sp ik woonde op de hoogste
etage van een gebouw in new york ik ging voor het raam staan
en hield van boven de stroom van de avenue in de gaten die beneden schetsgewijs
voorbijkwam
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het is aan de Idee om de gebrokenheid van zijn inwoners, de mieren, te
verinnerlijken, langs de lengteassen en van de ene pool naar de andere
haar kracht te verdelen in een variabele golf die uitvloeit door heel het
protoplasma in de diepte van de lichamen die giftige mengsels opborrelen
waar afschuwelijke bloedschandelijke dodenbezweringen tot stand komen
en voedsel voor het Grote Mengsel de eenheid van oorzaken onderling de
gebeurtenis
het skelet van het vlees van het in-progress - de wie-zich-schrijft het
opgeblazen narcisme
roman zonder paraafgrafen en alinea's
de archeologie van het zelf & de ogenblikken die het
ik organiseer mijn agenda's omgeven
obsederende barokke meerstemmigheid van het
een woord voor Iokaste
een voor Rex

óf hij heeft
en leeft van verschillen
hij is zelf geconstrueerd op een
ongelijkheid heeft hem verinnerlijkt het onderscheid binnen zijn reeksen
de divergentie van zijn standpunten zodat hij tegelijkertijd meerdere dingen
toont meerdere verhalen vertelt maar uitgerekend de zwakte van de
belangrijkste overgangen de zwakke verbindingen zijn geschikt voor het
losmaken van grote desintegrerende krachten van grote degeneratieve
krachten
het is geen begin
Zoals de voortzetting van een zin een zucht
de kegelvormige subjectiviteit die ontsnapt, - het ik
een boek van 25 jaar oud met de eeuw: zomaar ergens beginnen
gewoon leven: het vilt van de werkelijkheid oversteken
een man komt zich in new york vestigen
het vilt van de werkelijkheid oversteken
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9.
welk zelfverzekerd organisme is niet
gemaakt van elementen van gevallen van herhaling van water van stikstof van
koolstof van chloride
van overdachte overgebrachte sulfaten op die manier al die
de gewoonten vervlechtend waaruit het bestaat?
elke poging tot modelvorming gaat hier mank, wat ook
de parameters zijn gekozen door die door
dat allen bij elke denkbare gemeenschap horen bij wat
ik noem e ou zijn het de afwezigheid van de onmogelijkheid van van een
gemeenschap als fundament dankt de aan het fundament van de aan
functionering van elk denkbare gemeenschap in zijn
fonement en
hier het _comité tegen vereniging ssst rijdt voor strijden voor
ontbinden ont uitsluiten sluit elke gemeenschap uit behalve
het is de kunst van d’dominante klasse deze praktijk van het vacuüm van de
zoals de markteconomie zorgt voor schaarste in
de overvloed van het d doen kantelen van elk verlangen van de Grote
Angst om te Tekort te komen het object afhankelijk maken van van een reële
productie die geacht wordt buiten het verlangen te liggen naar de de (de
redelijkheidseisen) terwijl het produ van het verlangen
afhankelijk is van fantasie van (niets anders dan fanta
sm)
ze heeft nog honger.; -, ‘drainage overnodig:
de cilinders - opmaak - vooral de cilinders, waanz
buitensporige hoev. (heden) vet, een voortdurende honger,
een ware overdaad’.
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terrein ventielen leeg laten lopen
de lijn ontkoppelen
van de leegte
van het ongeschapene
in zichzelf
de tijd
zijn werk
die

Uit: Jérôme Game, écrire à même les choses, ou, Inventaire/Invention 2004.
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Ilse Barendregt
Over In mijn hoofd van Nadine Agostini
Nadine Agostini werd in 1960 geboren in de Zuid-Franse stad Toulon. Ze heeft
verschillende poëtische werken op haar naam staan, waaronder Ariane (2015), Dans
ma tête (2015) en La Doll (2016). Agostini bespreekt poëzie voor het tijdschrift CCP
(Cahier Critique de Poésie), en heeft lange tijd een rubriek verzorgd in het
poëzie-tijdschrift Action poétique (1950-2012). Ze werkt daarnaast mee aan
kunstenaarsboeken en optredens, en publiceert van tijd tot tijd persoonlijke verslagen
van haar ervaringen op poëziefestivals. De integrale versie van haar boek Dans ma
tête (In mijn hoofd) verscheen in 2015 bij Dernier Télégramme, nadat een deel van
de tekst eerder al was gepubliceerd door uitgeverij Derrière la salle de bains.
In Dans ma tête krijgt een vrouwelijk persoon die wordt aangesproken met ‘je’
de mogelijkheid om een glimp op te vangen van wat zich in het hoofd van een,
eveneens vrouwelijk, lyrisch subject afspeelt. Dit lyrisch subject begint aan een
opsomming van ervaringen, indrukken, gedachten, dromen, wensen, verlangens,
overtuigingen, voorstellingen, fantasieën, enz. die de aangesprokene zou moeten
hebben of hebben gehad om te kunnen denken zoals zij. Het is echter onmogelijk
om de ‘je’ volledig toegang te geven tot haar hoofd en gedachtegang, en het eigenlijke
doel van de opsomming lijkt dan ook ergens anders te liggen. Waar het eerder om
gaat is dat het lyrisch subject, via de omweg van de aangesproken ‘je’, haar eigen
herinneringen en gedachten kan ophalen en verkennen.
Deze omweg en de doorgaans ontkennende syntactische constructie (‘[zolang] je
niet/geen/nooit’) lijken bewust te worden opgeworpen om de herinneringen en
indrukken van een veilige afstand te kunnen benaderen. Het ontkennende Franse
‘(ne)...pas/jamais’ (‘niet/geen/nooit’) zou gezien kunnen worden als een blokkade
die het subject moet beschermen tegen herinneringen aan traumatische ervaringen.
Op pagina 131. staat bijvoorbeeld: ‘[je kunt niet denken zoals ik zolang] je niet hebt
gehuild terwijl je vader je hoofd tegen de muur sloeg tot je niks meer kon horen’.
Het idee dat het lyrisch subject bescherming zoekt tegen dergelijke pijnlijke
herinneringen wordt daarnaast versterkt door het gebruik van anaforen, die doen
denken aan bezwerende formules.

1.

Nadine Agostini, Dans ma tête, Dernier Télégramme, g.p., 2015, p. 13, niet opgenomen in
het vertaalde fragment.
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Wie de omweg eenmaal heeft gevolgd en de blokkade over is, staat evenwel kwetsbaar
tegenover scherpe, directe uitspraken, waarin herinneringen en ervaringen naakt en
onomwonden tot uitdrukking komen. Een staccato van korte, krachtige regels wordt
afgewisseld met langere passages die even kernachtig beginnen, maar vervolgens
uitmonden in een soort innerlijke dialoog of stroomversnelling van gedachten en
indrukken. Tijdens dergelijke ‘ontsporingen’ lukt het het lyrisch subject soms niet
langer om zich achter de tweede persoon enkelvoud te verschuilen: de ‘je’ gaat over
in een ‘ik’, waardoor de afstand tot de herinnering nog kleiner wordt.
Hoewel de opeenvolging van de verschillende uitspraken op sommige plekken
willekeurig lijkt, zijn er vaak thematische, syntactische, semantische of lexicale
verbanden te leggen. Ook klankovereenkomsten kunnen delen van de opsomming
met elkaar verbinden. Soms komt een ogenschijnlijk onbenullig detail in een uitspraak
later in de tekst in een sterk uitvergrote vorm terug, of zorgt de verbeelding ervoor
dat een herinnering of ervaring van gedaante verandert. Zo lijkt een van ‘de wollen
tapijten’ die het lyrisch subject langdurig op haar knieën heeft geborsteld later in de
opsomming te veranderen in ‘het Gulden Vlies’.2.
Tot slot dient Agostini's spel met woorden en klanken genoemd te worden, evenals
haar (zwarte) humor, die, als een laatste beschermingsmechanisme, het leed dat in
sommige regels naar voren komt wat verzacht.
De volgende tekst is een vertaling van het begin (p.7 t/m 11) en eind (p.40 t/m 43)
van Agostini's Dans ma tête.

2.

Ibid., p. 21, niet opgenomen in het vertaalde fragment.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

116

Nadine Agostini
In mijn hoofd
Vertaling: Ilse Barendregt
Je kunt niet weten wat er in mijn hoofd zit wat ik mijn hoofd in heb
laten gaan je kunt niet weten wat mijn hoofd is ingegaan met mijn
toestemming of op eigen gezag je kunt niet weten je kunt niet
weten hoe ik denk zolang je niet in je hoofd hebt wat ik heb in het
mijne je kunt niets weten je kunt niet denken zoals ik je kunt niet
denken zoals ik zolang
je niet bent geboren uit een vrouw die is geboren uit geen
enkele vrouw
je niet bent geboren uit een man die geen vader meer had
je niet bent grootgebracht door een nep-lesbische moeder met
een onbekende moeder
je niet bent grootgebracht door een echt lesbische nepmoeder
met een onbekende vader
je niet bent grootgebracht door een Griekse heks die
Engels sprak
je niet bent grootgebracht door een alcoholistische
douanebeambte
je niet bent grootgebracht door de alcoholistische vrouw van
een alcoholistische douanebeambte
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je niet langdurig op je knieën de wollen tapijten hebt
geborsteld
je geen zus hebt gehad die je achtervolgde met een
groot slagersmes in haar hand
je geen beste vriendin hebt gehad van wie de moeder zo bang
was voor het communisme dat ze hoopte op de terugkeer van
het nazisme
je denkt dat je geen kerst hebt gekend voor je zevende
je geen anorexia hebt gehad
je niet bang bent geweest voor boulimia
je niet bent grootgebracht door een drugsverslaafde
je niet doodsbang was toen je het bloedende hart zag in Jezus'
hand van wie is dat hart aan wie is het ontrukt en wie heeft dat
gedaan en waarom schilderen ze zulke walgelijke dingen en
waarom lijkt Jezus zo kalm met dat bloedende hart in zijn hand
en om welke hand gaat het eigenlijk in welke hand ligt het bloedende hart ik herinner het me niet ik herinner me de handen van
Jezus niet alleen het bloedrode hart
je je tijd niet vult met het zoeken naar de waarheid de ware niet
de valse niet de waarheid die iedereen vertelt gelooft verzint de
ware waarheid is wat bestaat en wat de mensen weigeren te
zien omdat ze anders niet zouden kunnen leven ze zouden in
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waanzin vervallen allen allen allen
je niet hebt gehouden van een alcoholistische acteur
je niet hebt gehouden van een alcoholistische tatoeëerder
je niet hebt gehouden van drugsverslaafde mannen
je niet serieus hebt overwogen om het klooster in te gaan
je er niet van hebt gedroomd om een diva te zijn
je er niet van hebt gedroomd om croupier te zijn
je er niet van hebt gedroomd om dirigent te zijn
je African Queen niet hebt gezien
je er niet van hebt gedroomd om missionaris te zijn aan het eind
van de wereld het woord te verkondigen maar welk woord je wil
gaan voorlezen gedichten lezen in de jungle wat is dat nu weer
voor idee van een missie denk je dat dat jouw missie is in het
leven gedichten lezen in de savanne en in welke taal ga je die
gedichten voorlezen want de inheemse bevolking moet kunnen
begrijpen wat je zegt en welke gedichten ga je voorlezen en heb
je gedacht aan de gevoeligheid aan hun gevoeligheid want die
zal wel anders zijn dan die van jou sommigen zeggen dat de
poëzie een universele taal is dat de gevoeligheid van de poëzie
universeel is maar dat is niet zo en trouwens je zin rammelt je drukt
je slecht uit mijn kind je weet je niet meer uit te drukken je bent je
gevoel voor communicatie kwijt dus missionaris dat valt nog te
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bezien hè
[...]
je nooit een dief van hardgekookte eieren met een keukenmes
hebt achtervolgd in een verlaten hotel met dubbele entree waar
twee lesbiennes zichzelf hebben gedood door zich van de hoogste verdieping te werpen via de middenkolom van de wenteltrap maar de twee lesbiennes waren niet jouw echte moeder en
nepmoeder
je nooit hebt geprobeerd om je te verplaatsen in je gesprekspartners om erachter te komen wat ze denken wat ze voelen hoe ze
leven wat ze daarna gaan doen later in de tijd over lange tijd hoe
ze zich zullen ontwikkelen achteruit zullen gaan
je denkt dat Stands With a Fist een filmpersonage is je die uitdrukking niet begrijpt je haar grappig vindt
je La città delle donne niet hebt gezien
je er niet van overtuigd bent geweest dat Elizabeth II je echte moeder was want als je twee moeders hebt kun je er toch eigenlijk ook
wel drie hebben en waar het dan om gaat is te raden wie de echte
is en als de koningin je moeder is kun je trouwen met Charles als
je later groot bent want Charles houdt van rozen en tuinen en een
man die van rozen en tuinen houdt moet wel een aardige man zijn
een man met wie je gerust kunt trouwen
je je niet urenlang hebt beziggehouden met de vraag waar de
toiletten waren in Versailles ten tijde van Lodewijk XIV en omdat
ze je zeiden dat die er niet waren met denken dat de bedienden
hun meesters achternaholden met een po in hun hand en waar zij
die po's dan vervolgens leegden hè en hoe het kan dat je jezelf
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steeds van dat soort praktische vragen stelt terwijl anderen zich
die vragen nooit stellen er in hun hele leven zelfs geen honderdste
van een seconde over nadenken en hoe het kan dat sommigen
zich dergelijke dingen niet afvragen waar denken de mensen
dan aan ze denken nergens aan je denkt nergens aan
je begrijpt wat de woorden structuralisme en conceptueel
betekenen
je niet iedere keer verliefd wordt op Kevin Spacey als je hem in
een film ziet
je niet alle woorden ontleedt
je nooit hebt gebeden dat het stopt ik smeek u laat het ophouden
ik moet mijn gezond verstand terugvinden ik moet mijn hoofd
terugvinden ik ben mijn hoofd kwijtgeraakt wees gerust het komt
terug hoe vaak komt het terug en als het niet terugkomt dan ben ik
helemaal gek hè antwoordt u mij u antwoordt niet
aan het eind van dit boek zit je nog altijd niet in mijn hoofd je weet
niet waarom je dit boek leest

Uit: Nadine Agostini, Dans ma tête, Dernier Télégramme 2015.
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Bart Vonck
Jean-Marie Gleize: een andere poëzie uitvinden
Jean-Marie Gleize (Parijs, 1949) ziet zijn poëtische methode als een voortzetting van
de historische avant-gardes van de jaren 1960-1970. Sinds 1987 wijdt hij zich aan
een project dat de ‘versimpeling’ van de poëzie op het oog heeft. Hij onderzoekt
nieuwe analytische concepten zoals de ‘naaktheid’ en de ‘letterlijkheid’ van het
gedicht. Gleize wil een ‘realistische’ poëzie schrijven maar beseft meteen dat een
zuiver objectief resultaat onmogelijk is. In zijn methode is er plaats voor fragmentair
schrijven (‘sporen’), voor verschillende mechanismen (‘dispositifs’) waarin
aantekeningen een plaats krijgen, evenals heterogene teksten, intertekstualiteit (citaten)
en verwijzingen naar foto (vooral polaroid) en film (en video).
In 1990 ontwerpt Gleize het eerste deel (Léman) van een tot op heden onvoltooide
reeks boeken. Typisch is dat die ‘bundels’ verschijnen bij uitgeverij Seuil in de reeks
Fiction & Cie. Krijgen ze daardoor een statuut dat ze onderscheidt van wat men
gewoonlijk als ‘poëzie’ herkent? De ondertitel van Le livre des cabanes (2015) luidt
‘politiques’, een term die meteen aantoont dat de schriftuur en het bereik van Gleizes
werken niet in het traditionele poëtische circuit te plaatsen zijn. Gleize vat zijn boeken
op als ‘meditaties in proza’ (of ‘proza in proza’). De vorm van het onderzoek noemt
Gleize een ‘discontinue, narratieve investigatie’ (waaruit de ‘cyclusvorm’ van zijn
werken volgt).
De ondertitel in het meervoud geeft ook aan waarin deze bundel van andere
verschilt. Politiek is enerzijds een globale opvatting van de maatschappij en de band
daarvan met de ‘praktijk van de literatuur.’ Anderzijds wijst de term gewoon het
‘politieke engagement’ aan als een vorm van ethiek. De meervoudsvorm ‘politiques’
verenigt beide opvattingen maar voegt er volgens Sébastien Goffinet in het Cahier
Critique de Poésie (van 27 oktober 2015) ‘een andere ethiek, een andere esthetiek,
een ander lichaam, een andere syntaxis en een andere taal’ aan toe. Hoofdstuk 15
kreeg als titel ‘Over een radicale politiek.’ De band tussen proza en (o.m.) natuur
wordt ook geëxpliciteerd: ‘Zo komt het volk terug. Het gras groeit en groeit opnieuw.’
Gleize schrijft aan een heel tastbaar project, dat aanwezig is in de hand van een
vriend, in toevallige ontmoetingen. Aardse dingen dus: geluid van water, van wind.
De mens moet naar buiten, moet iets uitvinden. Maar die uitgang is innerlijk: men
vertrekt uit de poëzie om erin binnen te gaan, en hetzelfde geldt voor de politiek.
Dat ‘uitgaan’ is in Het boek van de hutten het uitblijven van antwoorden, het weigeren
van definitieve omschrijvingen; schrijven is zoeken, altijd en opnieuw.
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Buiten de poëzie een andere poëzie uitvinden. In de lijn van de o zo concrete Francis
Ponge. Het tijdschrift Diacritik verwoordt het zo: ‘we moeten hutten bouwen is een
politiek en poëtisch ordewoord. Onze naam is geschreven in het water, weldra hebben
we geen namen meer, zullen we vrij zijn, we moeten hutten bouwen. Schrijven is
zich verwijderen, zich verplaatsen. Het is als het bouwen van breekbare, efemere
dingen, die in elkaar geflanst zijn zoals een vriendschap, een politiek, een boek.
Schrijven is wegen trekken met potlood.’
Gleize is professor emeritus in de Letteren (aan de École Normale Supérieure in
Lyon en Aix). Hij is de initiatiefnemer van het tijdschrift Nioques (sinds 1990).
Eerder was hij verantwoordelijk voor de collectie ‘Niok’ bij uitgeverij Al Dante en
voor ‘Signes’ bij ENS-éditeurs. Als prof begon Gleize met het Centre d'Études
Poétiques (1999-2009) dat hij zag als een ‘laboratorium’, een ‘gemeenschap van
onderzoek en creatie’. Gleize ontwerpt een ‘objectief schrijven’, hij wil de poëzie
als genre laten uitdoven en achter zich laten en bezig zijn met wat hij aanduidt als
‘post-poëzie’.
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Jean-Marie Gleize
Het boek van de hutten
Vertaling: Bart Vonck
3. De geschiedenis van het stof
‘een totale lichtklem’
Hier om te ontwerpen (verbinden) wat deel uitmaakt (van opbouw) van die beweging
of van ontbinding in
(de fragmenten zelf ontbonden in)
Men zal het met me eens zijn dat die beweging onwaarneembaar is
Er is dus een ervaring (geformuleerd als ‘de omkering van de beelden’) maar die
veronderstelt het afstellen (geslaagd, gevoelig, opgevat als sprongsgewijze verandering met de stroom mee, afname en toename, houvasten en verrassingen, flarden),
langzaam (reële tijd, nog te preciseren), van een apparaat dat wel en niet hetzelfde is
als mijn eigen lichaam (mijn lichaam)
(dat die bewegingen schijnbaar onbeweeglijk zijn)
Daarna lijkt zich iets op te bouwen en uiteen te vallen in de tijd een ding onzichtbaar
onzichtbaar is het voorwerp van die ervaring
plat op de buik gelegen op de brug of op een laken de druk handhavend
in afwachting van wat
dat mechanisme voor inbezitneming
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Zondag vertelt mij een vriend dat hij sinds enkele dagen het licht in een van zijn ogen
verliest, troebel ziet, trillerig. Hij deelt mij ook mee dat hij, vanaf zijn geboorte, aan
het andere oog blind is.
Op de bodem van die kubus (dertiende eeuw) brandt iets. De drie deuren zijn open,
ingetrapt. De middelste is donker, de gordijnen zijn dichtgetrokken. Ze rot langzaam
weg, het lijkt of ze wegzakt.
Onzichtbare beelden. Die van de bodem van de rivier. Ik lig op de brug en kijk tussen
de planken door. Ik wilde het geluid van het water zien.
Stekende pijn diep in mijn oog.
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Onderin de doos is het houten huis hoe langer hoe meer gebroken, vernield. De centrale holte is zwaar beschadigd, het gordijn vol gaten wappert nog vochtig. Ik ben
binnengegaan met mijn handen voor mij uitgestoken. Met toegeknepen ogen heb ik
de vorm van de wasbak en het gat gezien.
Die kubus, of doos, was een apparaat, een soort wasbak, ja, een wasbak.
(Hier dwarrelde, als stof.)
Soms stroomde er bloed op de grond, maakte de houten ramen nat verdroogde tegen
de tralies.
Onzichtbare beelden. Gewoon gemurmeld, tussen de planken, tussen de latten, in
de barsten.
Een water van geheugen.
Onverhoeds in de stal binnengegaan word ik verblind door de geur van het stro.
Mineraal te ver
Animaal te dicht.
Vegetaal komt binnen.
Dan komt vegetaal binnen en als nogal traag.
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Niets tegen de snelheid
tenzij niet en nooit ‘vlug’
(het geluid van het water volkomen egaal en neutraal als een glimp in het raam).
Het vertraagde is
alles reëel vertraagd zoals het is
is de reële tijd.
Alles ‘in de stijl van het wachten’.
Die doos is ook mijn aangezicht en wat het omgeeft. ik houd met twee handen mijn
hoofd vast en druk,
ik duw naar binnen toe, ik wilde wel dat mijn handen elkaar raakten en dat zo het
beeld platgedrukt werd als zwartebessenfruit in de holte van mijn handpalmen.
Nu strekt het zich uit in mijn binnenste, het maakt de randen nat, ik kan het niet zien
maar ik voel hoe het zich uitstrekt in mijn binnenste.
Niets tegen de snelheid tenzij niet meetbaar en overal
de ladder staat in de doos met de bloedplassen
een spiegel aan diggelen
het vertraagde is de reële tijd
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(iets als een plukje watten doordrenkt van ether of alcohol)
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Hij is een van die doden. Een van hen die dood voor me zijn en van wie de naam in
de stenen is gedrongen, hij zit, hij wacht.
Het is de vader van de onbekende met het beenderhoofd. Hij weet het niet meer.
Hij is niemands vader. Hij is blijven zitten. Hij strekt zijn spierwitte handen uit. De
tuin ligt rechts van hem. Hij heeft zojuist de rijst gegeten. Hij heeft het schoteltje en
het glas weggeduwd. Hij wacht de eerste maten af. Hij doet zijn ogen dicht. De
gordijnen zijn dichtgetrokken. Hij raakt zijn grijze sjerp aan. Hij volgt met zijn
rechterhand de trekken van zijn gezicht, glijdt langs zijn wangen, laat zijn hand weer
neervallen en loopt rondjes in zichzelf. Nu stapt hij in het donker. Hij is volkomen
onbeweeglijk. Hij drinkt de rum van de varens, hij herkent die boom, zegt zijn naam,
praat ermee. Hij wordt onzichtbaar. Hij is naakt. Hij zegt dat hij terugkomt maar dat
hij het niet weet. Hij loopt rondjes in zichzelf. Jeff Wall stelt in 1978 zijn eerste foto
tentoon. Ze heeft als titel The Destroyed Room.
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Zo is het vertrek nu leeg. Er is een muur bijgekomen. Een andere muur. De woorden
zijn één voor één gevallen, druppel na druppel, en hebben zich met het stof vermengd.
Ze zijn overal kapot, verhakkeld, verbrijzeld, met de grond vermengd, met het fijne
laagje stof, met het stof dat in de houten vloer is geperst, gedrukt.
Uit: Jean-Marie Gleize, Le livre des cabanes, Seuil, coll. Fiction et Cie 2015.
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Eva Wissenburg
Het heden van de herinnering
Inleiding bij Anne Parian, La Chambre du milieu
Op de volgende pagina's staan de eerste twee reeksen en het begin van de derde reeks
van La Chambre du milieu (De kamer in het midden) van Anne Parian. Anne Parian
(1964, Marseille) woont en werkt als kunstenaar en psycholoog in Parijs. Haar werk
is zeer divers. Ze noemt zichzelf dichteres, maar voor haar betekent dat juist dat ze
zich ook bezighoudt met andere uitingsvormen dan het geschreven woord alleen. Zo
publiceerde ze in 1994 het fotoboek À la recherche du lieu de ma naissance
(CIPM/Spectres familiers, 1994) en werkt ze daarnaast veel met video en geluid.1.
Ook binnen haar geschreven oeuvre lopen de stijlen uiteen. Een goed voorbeeld van
een vormexperiment is de bundel met gedichten die ogen als wiskundige formules
(= jonchée; poésie dure, Ed. Les petits matins, 2008). La Chambre du milieu, dat in
2008 bij P.O.L. verscheen, is relatief verhalend, maar ook in dit boek wordt door de
auteur geëxperimenteerd met vorm en stijl.
Parian baseerde zich voor La Chambre du milieu op de beelden die haar zijn
bijgebleven uit haar allervroegste jeugd, de tijd waarin herinneringen eigenlijk nooit
meer dan losse beelden zijn. Ze heeft geen poging gedaan tijdens het schrijven de
beelden te ordenen of het verhaal van haar eigen jeugd te reconstrueren, integendeel.
Parian heeft zich - zoals ze in een interview op de site van de uitgeverij zegt - ‘zonder
valsspelen’ volledig laten leiden door de volgorde waarin de beelden zich aan haar
voordeden. Iedere reeks is voortgekomen uit hetzelfde handjevol herinnerde beelden,
maar in iedere reeks hebben ze zich in een andere volgorde gepresenteerd en tot
andere zinnen geleid. Het gaat de auteur niet om het verhaal achter de beelden, maar
om de vorm waarin de herinneringen zich nu aan haar voordoen, het gaat om het
heden van de herinnering.2.
Parian omschrijft zichzelf als een regardeuse, iemand die graag observeert.3. In
La Chambre du milieu zijn haar eigen herinneringen het object van observatie. Dat
ze er niet op uit is het verhaal van haar kindertijd te reconstrueren betekent ook dat
ze zich ervoor heeft willen hoeden emoties aan de beelden vast te plakken die er
destijds

1.
2.

3.

Zie de pagina van Anne Parian op de site van Editions de l'Attente:
www.editionsdelattente.com
Zie voor het volledige interview de pagina van Anne Parian op de site van Editions P.O.L.:
www.pol-editeur.com. Tenzij anders vermeld, is de informatie uit deze inleiding afkomstig
van deze site.
Zoals ze vertelt in een interview over poëzie en fotografie op de site van het Centre
international de poésie Marseille: www.cipmarseille.com
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misschien niet zijn geweest. In haar herinnering bestaan in de eerste plaats de beelden
zelf, ze kan wel raden hoe ze zich als kind op het bewuste moment heeft gevoeld,
maar strikt genomen maken die vermoede emoties geen deel uit van de herinnering.
Opvallend is de afstand die Parian tot veel van de personages creëert. De kinderblik
die de volwassen schrijfster tot observatieobject heeft gemaakt is van zichzelf al zeer
observerend en dat gaat met een zekere afstand gepaard. Parian heeft het niet over
‘mon grand-père’, maar over ‘le père de la mère’. Slechts bij enkele personages - de
grootmoeder, het nichtje - wordt zo nu en dan het bezittelijk voornaamwoord gebruikt,
en dan nog niet eens in alle gevallen. Volgens Parian geeft dit een afstand weer die
destijds tussen het kind en de betreffende personen bestond en dus binnen de
herinnering nog steeds bestaat. Dat bepaalde personages het ene moment een
bezittelijk voornaamwoord krijgen en het volgende moment niet meer, komt doordat
die personen het ene moment dichterbij waren dan het andere. Ook hieruit blijkt
hoezeer Parian heeft getracht haar herinneringen zo zuiver mogelijk te brengen.
Het gaat haar dus om de herinnering zoals die is overgebleven in het heden, om
de tegenwoordigheid in het heden van de beelden uit het verleden. Dat is ook waarom
Parian in La Chambre du milieu vooral de tegenwoordige tijd gebruikt. De herinnering
speelt zich immers af op het moment van schrijven. Parian zegt dat ze in een eerder
stadium van het boek heeft overwogen een voorwoord in te voegen waarin ze uitlegt
dat La Chambre du milieu kan worden gezien als een Livre d'enfant, een kinderboek.
Een boek dat zou kunnen zijn geschreven door een kind en dat ook goed door een
kind zou kunnen worden gelezen. Ze heeft het voorwoord uiteindelijk niet ingevoegd,
want ze vond het te uitleggerig, maar het idee geeft wel weer wat er in het boek
gebeurt: Parians kindertijd is in zijn vorm van herinnerde beelden aanwezig in haar
heden en die aanwezigheid maakt dat de herinneringen kunnen worden (her) beleefd
met de beleving van een kind. Juist omdat ze zo onbevooroordeeld mogelijk zijn
opgetekend en zo min mogelijk zijn geduid, is het ook voor de lezer mogelijk
geworden Parians herinneringen te ervaren alsof hij zelf een kind is dat alles voor
de eerste keer ondergaat.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

133

Anne Parian
De kamer in het midden, reeks 1, 2 en 3
Vertaling: Eva Wissenburg
De zwarte 403 rijdt naar het witte huis.
Na de brug waar de oudere kinderen de rivier induiken zetten we het op een
schreeuwen.

1.
Het is het terrein van hun gezin, maar het is mijn territorium. Of misschien ligt mijn territorium op hun terrein.
Het zijn mijn bomen mijn dieren de insecten de hagedis. 's Nachts zoek ik zonder
maan met een kaars naar de pad.
De vader van de moeder zegt dat ik blind word als hij in mijn gezicht pist terwijl ik hem
aankijk.
Ik kan het kleverige lijfje van de pad goed zien. Ik weet dat hij glibberig is me aankijkt
dat hij snel wegspringt.
Ik ben op mijn hoede.
De wijnstokken in de tuin zijn hoger dan wij blauw vol sulfaat niet ver van de rijen
bosaardbeien.
De perzikbomen zijn er de tomaten de boontjes de rode en gele pruimen de kersen de
kakiboom de zwarte en witte vijgen.
Als ik de vader zie of hem vanuit die auto met de ramen dicht roep.
Wat ik op dat moment op mijn hurken in het gras zogenaamd aan het doen ben lijkt
niemand belangrijk en er is niemand die op me let.
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De moeder laat de bloeduitstorting zien die van het hoofd naar de lies naar de enkel
loopt. Maar de schedel van de vader heeft niet helemaal open gelegen. Dat geloof ik.
De blauwe Ami 6 van de dokter rijdt weg.
Het is te laat om vast te stellen dat er een ander kind is gestorven. Om nog te stoppen
met bang zijn dat dat gebeurt.
Ik mag dan behendig zijn je kunt er niet van uitgaan dat ik sterk genoeg ben.
Ik herinner me niet dat ik in deze kelder heb gewacht.
Tante Angèle draagt een netje over het permanent in haar dunne grijs met blauwe
haar.
Elke operatie is een keizersnee.
Net als jij eet ik een halve grapefruit met poedersuiker. Terwijl ik best weet dat ik daar
niet van hou.
Het huis van mijn dromen ontploft niet.
In het gemeentezwembad besef ik niet dat je kunt zien dat ik naakt ben.
De oude dame redt me niet.
Ze geeft me wat van het rauwe deeg dat ze tussen haar vingers tot slierten rolt voor de
strepen op de appeltaart.
Ik weet niet meer of de koelkast tegenover de deur staat of dat ik met mijn rug naar het
raam zit.
De avond dat de vader met zijn vuist tegen het beige formica kastdeurtje slaat kruip
ik nog.
Of ik begin net te lopen.
Plat op mijn buik lik ik de zwart-witte tegelvloer in het licht van de krassen in de
keukendeur.
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's Ochtends lik ik de ouders om ze te troosten.
De zon verwarmt de vloer op dezelfde plek op hetzelfde tijdstip dus als ik wakker ben
ga ik er om dezelfde reden zitten met dezelfde onverstoorbare rust.
Ik voel me schuldig over het litteken van weet ik veel wat in het formica. Dat het deels
hol was deels bobbelig dat je het niet meer kon zien.
De kast tegen deze muur staat tegenover de deur of tegen de andere muur tegenover
het raam.
Misschien kunnen we het geluid van botten helemaal niet horen.
Ik reageer anders dan anders. We houden het schilderij verkeerd om.
De donkere broer in de armen van de moeder lijkt niet op mij maar hij is wees. Zonder
het te weten steken we dezelfde weg over.

2.
Met de auto op het breedste punt van Frankrijk van de ene kant naar de andere is de
langste enkele reis die er is.
Ik slaap met het eindeloze geluid van de motor op de achtergrond.
We reizen heel vaak heen en terug van het onderste naar het bovenste punt van
Frankrijk. De vader huilt op het perron van een van de stations. Jean-Pierre in de trein.
Ik niet.
Ik zie de moeder lachen om zichzelf op wie ze eigenlijk verzot is.
Heel duidelijk met het geluid van de trein op de achtergrond.
We nemen het vliegtuig. Met het mapje dat om onze hals op onze borst hangt lijken
we net twee pakketjes.
Ik kruip door de gangen door het gras onder de tafels. In stilte zie ik alles wat voor mij
verborgen is.
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Op de dag van de begrafenis hoor ik alles wat er wordt gezegd in het huis waarvan
het dak boven mijn doodskist wordt voltooid.
De mensen die er waren zijn vandaag goeddeels zelf dood.
Ik heb ze niet anders gekend dan oud.
Met moeite komen ze uit hun nieuwe auto's het grind op gestapt dat knerpt onder hun
schoenen.
Ik ren er op blote voeten heen om zeker te weten dat hun komst een teleurstelling is.
Ze eten allerlei zoete dingen die ze hebben meegebracht die wij niet lekker vinden:
kruidkoekjes sinaasappelbiscuitjes zachte fruitsnoepjes kattentongen.
Ze soppen ze in hun koffie en eten rood vlees.
Hun stemmen worden harder en raken vervormd naarmate ze meer drinken.
Ik kan me voeden met de wormen en trek geen vies gezicht bij de naaktslakken. Boven
me groeit de wijnstok.
De sperziebonen uit de tuin gaan van het bakje in de saladeschaal. De topjes blijven
achter op de opgevouwen pagina's van La Marseillaise naast de schillen van de knoflook die in de olijfolie is uitgeperst.
Het grootmoedertje staat gebogen over de sperzieboonbedden in de zon.

3.
Met mijn billen in het grind splijt ik met een steen de abrikozenpitten en de amandel
eet ik op.
De amandelen uit de perzikpitten zijn juist giftig. Ik weet niet waarom.
Ik buig voorover of de vader buigt voorover uit het raampje om iets van het crèmewitte
portier te poetsen. Ik buig net als hij voorover om te kijken.
Ik verstop me achter hem hij weet niet dat ik bang ben.
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De dronken man met zijn schipperstrui in de deuropening praat hard. Hij zou ons
onmiddellijk moeten vermoorden.
Hij zal ons komen vermoorden. Ik gooi de indeling om zodat ik vanuit het raam alle
verdiepingen naar beneden kan klimmen.
Ik heb met één arm alles weggeveegd wat op mijn bureau lag.
Onder de dekens hang ik keer op keer het touw op dat ik niet heb. Ik verzin pijpen
vensterbanken waar je aan kunt hangen om op de grond te komen.
Hoe ren ik over het grind?
Ik schreeuw mijn longen uit mijn lijf in de berging waar niemand de lamp aandoet of
de deur openmaakt.
De vader van de moeder neemt me in zijn bed in zijn armen. Of het is mijn broer weer
die niet donker is of dood.
Door de muur tussen die kamer en de berging heen kan niemand me horen.
Ik loop op blote voeten over het grind. Het zal het begin van de lente zijn. Deze kleurenfoto is genomen door iemand die je niet kunt zien.
Hij ziet niet alles.
Met mijn dubbelganger ren ik rondjes over de speelplaats. De juffrouw geeft ons zomaar snoepjes waar we op goed geluk om vragen. Samen lachen we.
Ik slaap tijdens de langste reis.
Het hele bezoek van de juffrouwen lang blijf ik onder het rieten bankje achter hun
benen zitten. Ik ben zes jaar oud.

Anne Parian, La chambre du milieu, P.O.L. 2008.
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Kim Andringa
Een dichter die de regels naar zijn hand zet: Lucien Suel
Lucien Suel (Guarbecque, 1948) is voor Terraslezers geen onbekende: in het
allereerste nummer van Terras publiceerden we al een fragment uit zijn roman Mort
d'un jardinier (Dood van een tuinman). Dat hij toch in dit dossier met onvertaalde
dichters mag figureren is omdat dat proza was, geen poëzie, zo was onze redenering.
Toegegeven, de scheidslijn is in Suels werk vrij dun, zozeer worden beide geregeerd
door het ritme - geregeerd, of juist niet: het is Suel zelf die op speelse wijze het ritme
naar zijn hand zet, zijn eigen beperkingen kiest en de van buitenaf opgelegde resoluut
verwerpt. Zo is het eerste hier vertaalde gedicht, ‘D341 chaussée Brunehaut’
weliswaar in alexandrijnen geschreven, maar in tegenstelling tot de klassieke Franse
traditie die elke scholier nog altijd met de paplepel ingegoten krijgt, zijn die wel
ritmisch maar allesbehalve metrisch, zoals bij voordracht door de dichter duidelijk
te horen is.1. Dat verzet tegen de historische dictatuur van de alexandrijn kom je ook
bij andere hedendaagse Franse dichters wel tegen, als die klassieke versvorm nog
wel ergens de kop opsteekt, dan is het vaak op heel ironische wijze. Dat ontslaat in
dit geval de vertaler van de verplichting ze om te zetten in de conventionele
syllabotonische hexameters van Hooft en Vondel. De twaalflettergrepige vrije verzen
zoeven voorbij als bomen langs de weg, nu eens snel, nu eens langzaam, terwijl
Lucien Suel in de auto zijn Frans-Vlaamse landschap doorkruist en zijn gedachten
de vrije loop laat.
In het fragment ‘Dood van een tuinman’ werd het ritme bepaald door de gebaren
van de spittende man in zijn moestuin, in ‘Mauricette op de fiets’ zijn het de
rondgaande fietstrappers van Mauricette die als een alter ego van de auteur het asfalt
onderwerpt aan de wenteling van haar wielen - een On the road op de fiets, het gevoel
van vrijheid dat je kunt hebben als je door het donker fietst en de wereld van jou lijkt
te zijn, tot er een tientonner op je af komt denderen: Lucien Suel weet het op bijna
filmische wijze aanschouwelijk en invoelbaar te maken.
Niet alleen Kerouac reist mee op de bagagedrager, er zit een hele stapel boeken
en platen onder de snelbinders van Suel, en het derde hier vertaalde gedicht,
‘Vlaggevel’, is met al zijn kleurige zintuiglijkheid moeilijk te lezen zonder te denken
aan de gekleurde klinkers van Rimbauds sonnet ‘Voyelles’.

1.

Zie op Youtube ‘Lucien Suel et Armand Mirland, du gros son en #pirouésie. 4’:
https://www.youtube.com/watch?v=vsIZkFeNSgc
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Bij zoveel vrijheid van geest en bevrijding van conventies legt Lucien Suel zichzelf
in veel andere gedichten uit zijn oeuvre Oulipiaanse regels en beperkingen op. Dat
is niet zo paradoxaal als het lijkt. Suel kiest zijn eigen wetten. Die dwingen hem niet
in een keurslijf maar creëren hun eigen dynamiek, ze zetten de deur open, voeren
hem mee naar buiten, en de lezer mag mee, achterop de fiets of achterin de Simca
Aronde.
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Lucien Suel
Ik sta overeind
Vertaling: Kim Andringa
Mauricette op de fiets
Op weg in de avondschemer tussen Haveskerke en Gaverbeke.
Trapt door nevelslierten ademhaling van het moeras.
Handen geklemd om handgrepen van petroleumblauw plastic.
Door kuitspierkracht besturen de hersenen de trappers crankset ketting tanden van de vrijloop naaf velg en band.
Het rubber zoemzoemt over het geribbelde dynamowieltje.
Ssuissssgespin mechanisch product van menselijke energie
Geel licht voor klein rood flikkerend puntje achter.
Het hardleren zadel ingepakt in een geruite theedoek
vastgeknoopt onder de veren om gemakkelijker te zitten.
Aan de zoom van de rok schampen ronde knieën boven het frame.
Het geheel van bewegingen van de tweelingkuitspieren produceert
vervoersveiligheid rendementsefficiëntie verplaatsverlichting.
Lichtsnelheid in het kwadraat vermenigvuldigd met lichaamsgewicht.
Licht verplaatst zich versnelt vertraagt tegelijk met de fiets.
Gele bundel danst in de berm van de weg doorboort scheurt
aan stukken onthulkleurt de grijze plassen mist.
De door de maan geworpen dansende schaduw beult zich af om
het wiel bij te houden rijdt geruisloos over de diepe sloten.
Reukloze koelte op de huid geen spat op de borden van de fiets.
Op de houten brug opeens ineens alles hikt alles
alles alalalles hortstootstoot ramramhobbelt fiefiets
rereflector kuikuitenten neuneuspupupuntje van Mauricette
In het invallende duister de schimmen van koeien en kalveren weggedoken in het hoge gras van de nieuwe weide herkauwend.
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Daar is de maan diep in het water als je over de reling kijkt.
Geruisloze vlucht van een uil met een pakje ingewanden in zijn bek.
Vlugge ril-kippenvel-ling enkels breien de af te leggen weg.
Mauricette gevangen in de lange-afstandskoplampen met
het geraas van de vrachtwagen die op het rode lichtje afstormt.
Reuzeklap van de achter het monster opgehoopte wind en bbwahh
wolk verbrande diesel diep in de neusgaten ingeademd verstoven.
Fietslijf wankelend om evenwicht en regelmaat terug te vinden.
Oor gespitst ketting en kogellager wegdek onder de wielen.
Aan weerskanten van de fiets huizen ramen blauw uitgeslagen door de televisieziekte ongeneeslijke alzheimerkanker van kindertijd tot dood.
Tot de volgende ochtend geparkeerde auto's worden gefilmd
dunne sluier condens en chemische moleculen koolstof en lood.
Met stilstaande fiets is het asfalt een wereldwijd tapijt.
Staand op de trappers haren waaiend in de bries bij zonsopgang
als de nacht valt in de zon onderweg eindeloos richting hierdaarheen
recht voorachteruit in het rond in een kring alaltijd op-deweg
lucht van zweet geur van ether eindeloze terugweg terugkeer
naar jezelf eeuwig op drift tegen de keer in onderweg gew-red-no...
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Vlaggevel
Ik schreeuw rood.
Ik hoor geel.
Ik voel blauw.
Bloedige zon in de nevel van het ploegen.
Ochtendlijk keelgekir van de Turkse tortel.
Kronkels van aders in het ellebooggewricht.
Het stroomt en is blauw in het vermiljoenen zand.
De Rode Zee splijt open in een cadmium dageraad.
Vergeelde yoghurt traant uit het ultramarijnen kalfsoog.
Oor van Vincent op de planken vloer van de kamer.
Dichtgeklemde kaken in de aarde van de loopgraaf.
Fluiten van de leren riem op het kindervlees.
Ik krab rood.
Ik bijt blauw.
Ik raak geel.
Spatten licht op de snavel van de merel.
Blauw verkleurde glimlach verzonken in het romige van de kaas.
De malse weide verbergt het gebeente van de afgeslachten.
De blauwe inkt kringelt tussen het borsthaar.
De behaarde hand komt neer op de rug van het aasetend insect.
De wind glijdt tussen de wolken.
Het stro kleurt de naakte huid zwart.
De gele hond hapt naar de muilezel.
De kleuren versmelten met de loodkleurige nacht.
Ik spuug rood.
Ik adem geel.
Ik eet blauw.
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D341, de Chaussée Brunehaut
Van hier ga ik naar ja van hier naar daal ik af
vlieg van mijn heuvels naar daarginds veraf. Van hier
kijk ik naar de bergen. Van hier stuiter ik over
de molshopen Kassel Katsberg en Zwarteberg.
Richting Belgische grens in Abeele koop ik
mijn bier op de hoeve bij mijnheer Cuvelier
aan de kant van de hoofdweg naar Poperinge.
Een groen krat met Hommel Bier en een zwart krat met
Westmalle Tripel. Ik kom terug uit ik rij
alsof ik achterin zit. Komend uit het noorden
zie ik de Artesische heuvels zoals vroeger
vanuit de Aronde. Verschuif de hinkelsteen
steek de Brunehaut heerweg over oost-west-as
van Atrecht naar Bonen over de uitstekende
wervelkolom van de heuvels. Het bloedspoor van
de gescheurde spieren van de koningin wordt
door de wielen uitgewist. Duizenden auto's
schieten voorbij en spuien gas. Zuidwestenwind
die waait vanaf het Kanaal vanaf Stella-Plage
blaast ook dat alles weg de resten yperiet
de resten mijngas naar het noorden in het doek
vol gaten op de molens en in de zilveren
abelen die bevend langs de weg staan. Het snoeien
heeft ze vervormd; de boom die mij het liefste is
reikt naar de hemel maar zijn stekelbaarsjeshaar
verspreidt de zilveren visjes naar alweer het
noorden. Zo niet de wortelkluit die zuidwaarts groeit
naar de warmte van de aarde toe. Eén graad meer
per drieëndertig meter; de kompels in hun
terrils-mausolea met de witte beenderen
van jonge mannen uit Diksmuide uit Vimy
uit Kemmel weten dat. De wolken drijven over
naar het noorden als ijzervijlsel aangetrokken
door de magnetische pool, als een tweede tuin
voor de minnaars van Virginie waar Boreas
alles doet wervelen in de zeven windstreken
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van de Navajokosmologie: noord zuid oost
west onder boven in het hart. De schaduw staat
altijd in het noorden als ik van Liegesboort
afdaal naar Gent. Liegesboort met zijn kleine schoof
van Leieriet, een zwart gat vol zwart water dat
naar Gent stroomt, naar Sint-Martens-Latem en door naar de
grazige weide van het lam gods van de broers
Van Eyck. We zien een visser aan de waterkant,
hij lijkt wel wat op die in wit linnen gewaad
van het schilderij. Hij heeft dikke boerenvingers
kneedt daarmee kleine rode balletjes uit het
mystiek gehakt; het bloed van het lam gaat naar de
snoeken de baarzen en de zeelten in de Leie.
Van links komt de Schelde aangestroomd trillend onder
een sleep aken uit Doornik, golvend op weg naar
Zeeland naar het eiland van Johan en van Tien,
onder de eindeloze brug bij Zierikzee.
Sinds het begin der tijden bestaat al het Noorden
zo niet het Westen, uitvinding van de drakar
van Erik de Rode, wereldonthuller, of
van de karvelen, van de duif. De zon laat zich
in zee storten, roodgloeiende stromen gietijzer
aan de horizon, een nachtmerrie met airco.
De verrijzenis vlamt in de rijp in het oosten.
Zelfs in het uiterste noorden kijk ik op om
dat andere noorden van de sterren te zien.
Ik zie dat alles hier vanuit mijn kalkgrot hier
onder de regen die doorsijpelt drup voor drup
om op te wellen als artesische bron - rots
die tot de verbeelding van dokter Faustroll spreekt.
Die dag was de hel in Artesië. Het ruwe
linnen zwepend, bespugend met het speeksel van
de driekoppige cobra, Brussel Amsterdam
Kopenhagen, terwijl Christian Dotremont
van het laagland gekomen verdwaalt in het noorden
in de sneeuwbestoven Laplandse logogrammen,
de wilde aardbeivisioenen van Knut Hamsun,
en de kristallen kathedralen van Tarjei
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Vesaas. O Mattis en o Matisse het doek,
met de kracht die voortkomt uit de hoogste nood.
een Inuït die een lapje spek gebruikt als
sledeschaats; het bloed van de ijsbeer bruist onder
een dikke witte bontjas. Het noorden zit in de
stalen hemel. De adem wordt gezuiverd door
sneeuw verzadigd met lood dat poeierig is als
de doodskist van de beer die getransporteerd wordt
in de wind; per ipsum cum ipso in ipso;
de scheur in het uitspansel doet ectoplasma's
klonteren. Ginder wachten mijn doden mij op.

Uit: Lucien Suel, Je suis debout, La Table Ronde 2014.
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Vicky Francken
In de voetsporen van het voortbestaan
Sandra Moussempès (1965) is schrijfster, dichteres, zangeres en fotografe. Na haar
debuut Exercices d'incendie (Brandoefeningen), in 1994 verschenen bij uitgeverij
Fourbis, publiceerde ze meerdere bundels in de poëziereeks van Flammarion.
Photogénie des ombres peintes (Het fotogenieke van geschilderde schaduwen), de
in 2009 verschenen bundel waaruit de hierna volgende gedichten afkomstig zijn,
won in 2010 de prix Hercule de Paris - een poëzieprijs die dat jaar voor het laatst
werd uitgereikt.
De gekozen gedichten gaan over aan- en afwezigheid, (on)zichtbaarheid en
doorzichtigheid, vroeger en nu, projectie en herkenning. Door de eerste gedichten
loopt een lijn van missen: een verleden dat overgaat in een spiegel-heden en
vervolgens in een droom-werkelijkheid. We eindigen voorlopig in de wachtkamer,
waar we niet alleen wachten (op wie of wat dan ook), maar waar het leven (en de
film, het filmen!) ook gewoon doorgaat, is het niet het onze, dan wel dat van onze
spiegel-stand-ins. Dit alles vormt, in de woorden van Moussempès: ‘een zuiver
cinematografisch geheel’. We stappen uiteindelijk, ondanks het gemis, ondanks de
afwezigheid, ondanks ‘de verbijstering van de onthechting’ in de voetsporen van het
voortbestaan. We kunnen en mogen niet anders.

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

147

Sandra Moussempès
Het fotogenieke van geschilderde schaduwen
Vertaling: Vicky Francken
De verschillen tussen gelijktijdige werelden I en II (Boek I)
Voorbedachten rade
We zaten in die bar, net bezig een zin af te maken
Een nostalgische gestalte impliceerde zijn terugkeer in de ruimte, ectoplasma
Ik stelde me een urn voor met daarin:
- stukjes stof
- een oude half opgerookte sigaar
- een van zijn haren
- zijn geur
- een balpen die het nog doet, onlangs door hem gebruikt
- de hoorn van de telefoon die hij opnam, met zijn stem vastgekoekt in het oor
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Staat van onderhoud
De bezweringstraditie maakt onze behoeften tot de eerste last, een stuivertje wisselen tussen terugkeer en vertrek, de vereniging van in stilte voorbijgegleden gebeurtenissen en meer extatische, die verbonden zijn met de afwijking van de liefde
De verbijstering van de onthechting varieert al naar gelang leeftijd, ‘leefklimaat’,
etniciteit en seksuele voorkeur, je zou van fictieve dementie kunnen spreken
Deze schuld wordt bestraft met experimenten: ‘de mug zuigt het bloed op, meermaals per nacht, op verschillende plekken, op de licht geurende huid’ (soms in een
fractie van een seconde)
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Een essay over zichtbaarheid (wat schrijven niet gezegd krijgt)
Op deze foto houdt (een man die lijkt te lachen) een envelop vast met daarin de stukken
van een boek over Artaud, canvasbroek aan, Clarks aan zijn voeten, gaat hij weer
terug naar het kasteel na een potje kaarten in de dorpskroeg
...
Op deze foto drukt (een man die lijkt te lachen) zich uit ten overstaan van zijn leerlingen, hij lijkt te worden meegesleept door de zin die hij uitspreekt, zij kan zich die
warme stem met de volmaakte dictie goed voorstellen
...
Op deze foto ligt (een man die lijkt te lachen) uitgestrekt op het droge gras, zij ligt bijna
in zijn armen maar net ver genoeg van hem af om hun blikken te laten kruisen
...
Op deze foto komt (een man die lijkt te lachen) terug uit Brazilië, vergezeld door een
vriend, ze staan voor het vliegtuig, ze dragen Panamahoeden, ze dragen pakken
onder hun regenjassen zoals in een film noir
...
Op deze foto nemen (een man die lijkt te lachen) en zijn dochter elkaar rustig op, uit
dit ogenblik zal het concept ballistisch geheugen worden geboren: hoe weten we of
de doden het leven van de anderen gewaarworden of op welke manier dan ook verbonden zijn met wie hen betreuren
...
Op deze foto is (een man die lijkt te lachen) in Puducherry met aan zijn zijde een hindoeprinses in een witte sari, als fundament voor gedeelde kennis is er de verkenning
van de locatie
...
Op deze foto, maissigaret in de mond, coltrui aan, zit (een man die lijkt te lachen) op
de treden van een gebouw, zijn dochter met hippiehaar zit op zijn schouders, haar
vader houdt haar kuiten vast, zij slaat haar armen om hem heen
...
Op deze foto kijkt (een man die lijkt te lachen) naar haar in een halo van bleek licht,
altijd die doordringende vriendelijkheid, het oog vochtig vanwege de breekbaarheid
van het blauw
...
Op deze foto (een man die lijkt te lachen) met een vrouw die op zijn schoot zit, het is
avond, hij heeft zijn hand op haar middel gelegd, een beetje terughoudend, met altijd
die afwezige glimlach, zijn gedachten ergens anders, bij iets engelachtigs
...
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Op deze foto zit (een man die lijkt te lachen) aan de lange tafel van het kasteel, hij
schaakt, vóór hem blauwe glazen die het licht weerkaatsen op het hout en de vloer,
rechtsboven op de foto staat de deur naar de kamer van zijn dochter
...
Op deze foto ligt (een man die lijkt te lachen) uitgestrekt in het droge gras, hij slaapt
diep zoals hij dat kon, waar dan ook, zomaar eventjes, zij kietelt zijn gezicht met een
grassprietje, het is de zomer van '76, hij lijkt ergens anders, weer die halve glimlach
in een droom, alsof hij haar wil zeggen ‘het is allemaal een groot doolhof’
...
Op deze foto, tafel op schragen, dikke gewitte muren, in dit huis in het zuiden hebben
een paar tieners het rijk alleen, nog even, de afwezigheid van (een man die lijkt te
lachen) vult de hele ruimte
...
Op deze donkere foto is (een man die lijkt te lachen) een mollige baby die een kosmische omvang heeft voor de toekomstige kleindochter die ik ben geweest, hangend om
zijn hals.
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Jij stapt in de voetsporen van het voortbestaan enkel gekleed in je lichaam
Hoe kan ik met jouw duisternis omgaan of afleiden dat het gaat om bevroren sneeuw
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Biografie van idylles II. Lichtlichaam: ‘happy ending’
Opdat hij zijn ogen vol kan laten lopen met een spiegel-heden
er zit een vrouw met een pagekopje in de spiegel, de vrouw is volkomen donker, een
duistere schim, die vanaf haar bevoorrechte positie het komen en gaan gadeslaat
van de andere personages, zij die weerspiegeld worden in het gebroken glas, zij
die een lichtend en zichtbaar lichaam hebben, zou je daarom moeten vergeten dat
de ruimte is opgegaan in de bulk aan informatie (en die avond heeft ze meerdere
telefoontjes ontvangen die daarop wezen), die schitteringen vormen dus de
grondslag van een zelfverloochening, in het gezicht ligt de ‘zin’ besloten; rechts van
de spiegel een stuk hand dat een vel vasthoudt, dat gezicht, die kwijnende zwarte
ogen en dat vel papier vormen een zuiver cinematografisch geheel
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toch, in de droom-werkelijkheid
de mensen gaan voorbij, de tijd gaat voorbij, de gesprekken en de onderwerpen
van conflict zijn nagenoeg dezelfde, en tegen deze prijs, de prijs van de discussie
en het fotogenieke, zullen de merktekenen van de werkelijkheid ingang vinden, zelfs
als de techniek ontoereikend blijft, krijgt de werkelijkheid vorm achter het spiegelheden: door botsing van egregoren of bijstelling van namen, voornamen, tastbare
en virtuele adressen, mobiele telefoonnummers, die in de loop van het verhaal
verzameld worden,
wat beweegt op de bodem van de vissenkom of op het schiereiland van de
fotografische spiegel is onscherp, de moeder en de hoer, de heks en de fee, de
prinses of de koningin-moeder zien een pistool op zich gericht, jazeker een pistool,
en de crew zal er tevoren voor gezorgd hebben dat het blinkt; de voorstelling die ze
zich allemaal maken van de drift, de schimvrouw, in haar afkooksel over het hoofd
gezien, gaat die stukslaan met één blik, in een fractie van een seconde, op de film,
terwijl haar abrikooskleurige wangen grijs worden en vice en versa
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in de wachtkamer
de regisseur ziet niet wat hij kan filmen
filmt wat een onveranderlijke lichtbron is
‘dansen tussen twee vrouwen’
dat waarin films over de werkelijkheid een onwaarschijnlijke levensduur hebben,
zozeer geven ze verschillende vormen van spiegel-stand-ins weer in de trant van een
toegang tot bewolkt gebied
ik is de plooi die alles ogenblikkelijk aan jij onthult wat ons tot op heden achtervolgt
bijvoorbeeld precies het tegenovergestelde van het verbale.

Uit: Sandra Moussempès, Photogénie des ombres peintes, Flammarion, coll. Poésie
2009.
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Kim Andringa
Ivar Ch'vavar: blik op de werkelijkheid
Ivar Ch'vavar (1951) is de spin in een web van 111 heteroniemen. Een spin met zes
poten: ch'vavar betekent ‘de krab’ in het Picardische dialect. Een spin die ook zelf
een heteroniem is van een naamgever wiens bestaansrecht gereduceerd is tot de
ambtelijke molens. Als een ondergronds eenmansdichterscollectief schrijft Ch'vavar
in het Frans en het Picardisch, vertaalt hij Franse- en wereldliteratuur (Emily
Dickinson, Shakespeare, het Mattheüsevangelie...) in zijn dialect en geeft hij literaire
tijdschriften uit die hij met zijn heteroniemen en verwante geesten (zoals Lucien
Suel) volschrijft.
Een van zijn belangrijkste publicaties is de bloemlezing Cadavre grand m'a
raconté: la poésie des fous et des crétins dans le nord et la Picardie, een kleurrijke,
wemelende verzameling literaire ‘art brut’ die met tradities en conventies aan de haal
gaat, verwachtingspatronen overboord gooit, en ondanks de vaak tragische
biografische notities van de erin opgenomen ‘gekken en idioten’ een enorme dosis
humor bevat. Het boek verscheen voor het eerst in 1986, werd in 2005 heruitgegeven,
en vorig jaar verscheen een vermeerderde uitgave van maar liefst 528 bladzijden
(Éd. Le corridor bleu). Dat de auteursnaam op de omslag ‘Ivar Ch'vavar et camarades’
luidt, zou de lezer aan het denken moeten zetten...
Wat men in het Nederlands nogal prozaïsch ‘literaire vervalsing’ noemt, heet in
het Frans mystification. Het betekent hetzelfde, maar in dit geval dekt deze laatste
term de lading toch beter, omdat het er niet zozeer om gaat de schrijver aan ons oog
te onttrekken, als wel om een geheel nieuwe, haast mythische werkelijkheid in het
leven te roepen, een wereld die op de site van de uitgever ‘Grande Picardie Mentale’
wordt gedoopt, ‘gefantaseerd tot de hoogste werkelijkheid’. Zelf zegt Ivar Ch'vavar
over zijn relatie tot de werkelijkheid:
‘De werkelijkheid wordt nooit waargenomen, of heel zelden dan toch...
door mij dan! Misschien dat de anderen, of anderen in elk geval, meer
geluk hebben dan ik. - Ik heb het hier dus alleen over mijn eigen ervaring.
Als je je in aanwezigheid van de werkelijkheid bevindt, weet je dat. Er is
geen twijfel mogelijk. Het is daar, en daardoor ben jij dan ook daar, erin.
Er is niets van plaats veranderd, het is geen andere wereld die zich
blootgeeft. Wat zich blootgeeft was er al, maar je zag het niet, niet op die
manier, totaal niet op die manier. - Er was een soort slijmerig scherm voor
die wereld, dat bestond
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uit onze manier van denken, onze ideologieën, onze manier van dromen,
onze fantasmagorieën (dat komt op hetzelfde neer).
Dat valt allemaal weg, en dan zie je wat er is zoals het is, en dat is veel
mooier, veel complexer, veel dieper... dan alles wat we in onze gedachten
of onze dromen kunnen verzinnen. En het hangt samen: er is een
verbijsterende harmonie van de delen, een magische verbondenheid. Vooral
dat valt op.’1.
Die maximale aanwezigheid van de werkelijkheid overheerst ook in Hölderlin au
mirador (Hölderlin in de uitkijktoren, Le corridor bleu 2004). Het is een soort epos
in zangen, met als bijzonderheid dat het geschreven is in ‘hendeconymische verzen’
(net als Lucien Suel speelt Ivar Ch'vavar graag met formele beperkingen): verzen
van elf woorden. Hoewel dat net zo goed woorden van een letter als van zes
lettergrepen kunnen zijn, en er dus geen sprake is van regelmaat, wordt de lezer
geleidelijk meegesleept in een bezwerend ritme. Nu eens drijven korte woorden en
een wat telegrafische stijl de snelheid op, dan weer treedt in meer lyrische passages
een contemplatieve vertraging op.
De tekst neemt ons mee met een groepje plattelandsjongens die er in de
avondschemer op uitgaan, de (nabije) wereld verkennen, aan seks en meisjes denken,
maar ook aan poëzie. De nadruk op zintuiglijke ervaringen - er wordt veel gekeken,
gehoord, gevoeld - staat in het teken van een zoeken naar de ruimte van het volledig
leven, maar aan het einde van deze proloog blijkt het welslagen van die onderneming
allesbehalve zeker:
we vinden niet genoeg dwaasheid, we komen er niet achter
of we poëzie hebben gezien, we kunnen ons niet meer herinneren
of we - de werkelijkheid - de materie hebben gezien

De wat magische of mystieke sfeer doet denken aan die in De grote Meaulnes, de
coming of age klassieker van Alain-Fournier waarin een jonge verteller zijn
vriendschap met de wat oudere Meaulnes beschrijft. Dat dit geen toeval is, blijkt uit
de passage ‘ik doe mijn “Grand-Meaulnes” vest aan’. Net als de roman van
Alain-Fournier laat de tekst van Ch'vavar zich lezen als een avonturenroman, een
jongensboek over vriendschap en adolescentie. De rol van Meaulnes wordt hier
gespeeld door Wastable, die in het vertaalde fragment een keer genoemd wordt (en
wiens naam geen enkel verband heeft met het Nederlandse ‘wastafel’, dit terzijde).
Het vervolg van de bundel ontwikkelt zich meer in de richting van een
poëtisch-filosofische reflectie. Het verband met Hölderlin zit 'm in diens Wozu Dichter
in dürftiger Zeit? Waarvoor? Ongetwijfeld om ons voor onze televisie met
wormmouwen weg te slepen, mee de uitkijktoren op, en ons een goede blik op de
werkelijkheid te gunnen.

1.

http://www.terreaciel.net/Ivar-Ch-Vavar-et-la-question#.V8LYNRLQ_cs
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Ivar Ch'vavar
Hölderlin in de uitkijktoren (proloog)
Vertaling: Kim Andringa
En ga de planeet zien -. Ga een kwart zien, de helft,
ga de rand van de planeet zien, de kromming die
oplicht, die net zichtbaar is. Sta daar en kijk, hoe de
wolken verticaal lijken te hangen in de melkig groen gekleurde lucht.
De grote langgerekte wolken met wat zwart in hun witte flanken.
- Zoals je daar staat, kijk je naar de wolken, ze lopen
op hun kop, de een na de ander, over de zoom
van de Aarde, langs de horizon, die dof zoemt, die zonzingt.
- Je bent vertrokken uit de hof waar de lamp werd vastgehouden
door de vrouwen bij het hek. Je bent vertrokken van nog
dieper in de tijd, van toen de lamp je slaap aanraakte,
toen je rug breed leek doordat het licht je gedrongen maakte;
toen je gezicht niet te zien was in het oude vertrek;
op de tafel stond daar je schoteltje; een grote schaduw bewoog
zwakjes op de wand voor je; je rug steunde niet tegen
de leuning van je stoel, je hield je rug en je
nek recht, de vuisten gebald; de dijen als houtblokken zo hard.
Alleen met de ritselende bladzijden van een krant en de lichte
ademhaling van oude mensen, dat ben je. Je moet alleen zijn.
Je oren dicht tegen het bot van je schedel, luisterde je naar
de schelle stilte; en het neonlicht van het niets overspoelde je
verstand.
We zijn 's nachts uitgegaan, warm ingepakt; ja we gaan.
Allemaal hun capuchon op, hun gezichten weggedoken in hun sjaals...
Zo staken ze de Kerkstraat over - vaag zichtbaar boven het talud
waren de kale takken zonder hun gebladerte - Wat is er
aan de hand? We rennen, we hijgen, langs niet te onderscheiden
muren. We gaan ervandoor, onze voeten trappen in het donker kluiten
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aarde los. Vlug schieten we weg tussen schuren en stallen door.
Aan de hoek stoten we ons, wreed wondt ons de hoek -.
We kunnen wel huilen van woede, onmacht en pijn. Ik eindig
Zonder / het te willen op mijn achterste bijna in de ligusterhaag;
in mijn plotse terugdeinzen heeft die me gestopt, en voor vallen
behoed -. Daar zit ik dan, mijn rug, mijn billen ijskoud doorweekt.
Oren suizen, onbarmhartig, heel luid suizen ze. De rijp, langzaam, wordt
zichtbaar. Iets / bewoog er. Ik sta in mijn kamer, voor het
raam. Het zwak gloeiende peertje stijfselt me. Moeizaam trek ik mijn
natte jas uit, hang hem op. Maar warm is het niet
in deze witgekalkte doos, ik doe mijn ‘Grand-Meaulnes’ vest aan, en
een schapenvacht erménie. Ik steek een strookje Papier d'Arover aan,
om de lucht van schimmel en van kieren te verjagen uit
deze lemen pleisterzooi. Kijk ik mijn kamer rond, dan zie ik
het fluimerige licht - ik zie aan de muren de kleuren van
de schilderijen die zich in allerlei bochten wringen, voor mijn ogen
wuiven als bloemen of als de kwetsbare zoom van ons vlees.
Mijn kamer staat wijd open in de nacht. Ze is als
een vrouw wier kleren zijn afgerukt en over wie de straal
wolkt van een weerzinwekkend voetlicht. Ze doet haar best om haar
voorzijde als de slip van een kledingstuk dicht te slaan, ze
kan het idee niet verdragen dat haar schamele schatten in het licht
te kijk worden gezet. Mijn kamer, een kot, met enkel vodden,
lompen, lorren, rafels / van rag, oude kaarsen, dozen die leeg zijn
of gevuld met watten, stoelen met gaten waaruit het stro puilt
tot op de grond, en over de planken van het plafond
loopt en zwiert het zedeloos salpeter. De lemen muur houdt stand.
De aangestampte aarden vloer smeekt 's avonds om mijn blote voeten.
Verderop in de tunnel van het huis / ronkt de koelkast zacht.
De tv zwaait met zijn witte wormmouwen: wat neemt het scherm
(het geluid staat uit) in stilte domweg toch veel plaats in.
(De term witte ruis geeft geen goede indruk van de naar
blauw neigende tint.) Het zuigt je het merg uit de ruggenwervels,
de aanwezigheid van dat bewegen en de afwezigheid van dat geluid.
Maar al in deze tunnel zochten we een grote diepe vrouw
om ons te verwelkomen in haar leeftijd, haar gebruinde huid, haar

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

159
bed en golf. Een oudere vrouw die 's nachts glimlacht naar
de knapen die wij zijn, of minstens waren. Een oudere vrouw
die ons opwacht achter in de tunnel van haar glimlach.
En morgen
op de bodem van de Aarde, zijn de jonge meisjes aangetreden.
Met een rimpel van misnoegen op hun voorhoofd of van verbijstering.
Met hun VLEES dat onder hun korte broeken uitkomt, zúlke dijen!!
- het schandaal van hun vlees! heilig, en heilzaam, roze, dat tot
de brede horizon stap na stap de slagers terugdrijft, en ook
de jagers, de pastoors... Een van de meisjes, al te blond,
schramt met haar haren het terrein en komt onze harten doorkerven -.
O! zonder ons te zien, wendt en keert ze haar hoofd!
[O! een vlek van onschuld is het blauw van haar oog]
op het landschap: een onuitwisbare vlek - daarom vloeken wij van onmacht,
met scheef vertrokken mond... of bezaaien met tranen onze bevende vingers.
De rozekutterige dageraad laat haar pis koel over onze ogen lopen.
's Morgens vormen de idioten en de mannen heel het dorp
een lijn die zich licht / ontplooit en in het rond kijkt,
oprukt, misschien is het, vagelijk, slechts verbeelding - naar een hoge heg
achter in de weide of het veld - een doornatte wirwar van takken.
Er is helemaal geen getsjilp van vogels te horen. Enkel druppels
die druppen aan de toppen van twijgen en bladeren. Het heeft
kort geleden geregend, en er heeft wat nevel gehangen - rookpluimen in
de nog donkere hemel zijn langzaam spiralend weggetrokken. Geregend heeft het
een tijdje terug; nevel is er geweest, rookpluimen die opstegen van
verbrande bladeren en loof -. Geen vogels tsjilpen. - De velden doemen op.
En 's avonds gingen wij huiswaarts en de krappe gaten in,
kruipend in de kelders tot onder de varkenstallen en onze gezichten
doken plotseling op achter het gaas van de konijnenhokken vol stro.
Onze neus op de groene voegen in de muren, de schotten
de putten en de vlekken. [Wastable] liep naar de tegenoverliggende hoek,
de plek waar de aarde het hoogst lag opgehoopt; hij bukte
en schraapte een plank schoon... Hij schraapte met een troffel en
vroeg zich toen af: Waar heb ik die troffel eigenlijk vandaan?
Die had ik een minuut geleden nog niet. Het waren nutteloze
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klusjes, maar het stelde ons gerust als we de deuren konden bestrijken
met okerkleurige verf of kalk konden mengen in een oude emmer.
Met lucide verbijstering roeren we lang in de met water gevulde
emmer, of met iets vloeibaars althans. Met een stuk hout. En
dat veroorzaakt een draaikolk, de bodem komt kijken, als een gezicht
opduikend uit het wit wil hij de hemel zien. Zijn oogleden
vol witte modder opslaan -. Wij, wij roeren met een zwarte stok
- we vinden niet genoeg dwaasheid, we komen er niet achter
of we poëzie hebben gezien, we kunnen ons niet meer herinneren
of we - de werkelijkheid - de materie hebben gezien. Zelfs niet zeker
dat we de pissenbedden zien, de oorwurmen, de duizendpoten die krioelen
aan de voet van de muur die verzinkt in de Aarde.
Het ligt er vol met oude lappen vol olie en vuil.
Of anders gaan we naar buiten lopen we tot een zoom
van het land. Onder de wind rent de heide gebukt. Hoog
daarboven vliegen raven in een schorre cirkel. Hun uitwerpselen kletsen
op de aarde die / dadelijk ze opslokt. Vrienden, ik leid jullie
versufte stoet, de wind knaagt aan jullie lokken en jullie jaspanden hij komt jullie woorden inslikken met zijn vingers op jullie lippen.
De uitwerpselen van de kraaiachtigen krijgen geen kans om de Aarde
te bevlekken; die slorpt in een ommezien zelfs hun schaduw op.
We wandelen door de avond, langs de horizon. We zetten onze
voeten neer tussen de zonnestralen, die over de groeven van de
Aarde spelen. Vlug als ratten schieten ze tussen onze benen door.

Uit: Iver Ch'vavar, Hölderlin au mirador, Le corridor bleu 2004.
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Rokus Hofstede
Over het lyrische hermetisme van Marie de Quatrebarbes
‘Ik val in deze gedichten als een steen in de vijver’. Dat zinnetje schreef ik dit voorjaar
in de kantlijn na het lezen van zeven prints met gedichten van Marie de Quatrebarbes,
een mij onbekende jonge Franse dichteres met een naam die afkomstig leek uit een
middeleeuws sprookje. Een vijver is een klein waterbekken in een tuin of park, je
ziet er soms eenden zwemmen - die overzichtelijke, kalme plas water, dat zou dan
de poëzie zijn, en de dichteres: een stenengooister. Quatrebarbes poëzie veroorzaakte
bij mij in elk geval de nodige opschudding. Die aan verbijstering grenzende
vervreemding heeft misschien iets te maken met de talloze uitheemse verwijzingen
die erin opdoemen (kinderversjes, quotes uit damesbladen, seksueel geconnoteerd
jargon, internettaal, de Franse poëtische canon, kortom alles wat Roland Barthes de
‘logosfeer’ noemde). Minstens zozeer heeft die verbijstering te maken met het
fragmentarische, meerstemmige karakter van de poëzie die Quatrebarbes schrijft.
Marie de Quatrebarbes is zeer bedrijvig in de Parijse literaire underground - ze
was mede-oprichtster van het aan (vertaalde) poëzie gewijde tijdschrift La Tête et
les cornes, bezorgde de verzamelde poëzie van Michel Couturier en leverde talloze
bijdragen aan een groot aantal tijdschriften en (internet-)fora. In de twee voornaamste
bundels die ze tot nog toe publiceerde (en uit elk waarvan hier een reeks teksten is
vertaald) Les pères fouettards me hantent toujours (2012) en La vie moins une minute
(2014), zet ze de klassieke poëtica van de experimentele ontregeling van de taal in
om een en bij vlagen herkenbaar autobiografisch verhaal te vertellen - over een
(solitaire) kindertijd, over een (woelige) liefdesrelatie. Niet dat die narratieve flarden
in de ik-vorm zijn opgeschreven; de persoonsvormen wisselen voortdurend, je weet
eigenlijk nooit wie er spreekt, of de tekst niet eerder een vlechtwerk van citaten is,
of er sprake is van spot of zelfspot, hoeveel dubbele bodems erin zijn aangebracht.
In haar commentaar op mijn vertaalvragen repte Quatrebarbes, om het cryptische
karakter van haar poëzie te verklaren, over het ‘gespleten subject’ van haar teksten,
over de ‘lyrisch-hermetische’ grondtoon ervan en over het gedicht als een
‘speelruimte’. De lezer zij gewaarschuwd.
http://mariedequatrebarbes.org/
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Marie de Quatrebarbes
Het leven min één minuut
Vertaling: Rokus Hofstede
14.
De gedaanteverandering van een ding
Het gedaanteveranderingsregister bepaalt onder geen beding
De woorden waarvan de tastbare werkelijkheid
De personages draaien om de roman heen
Dag mevrouw, mag er in de gang worden gerookt?
In de overgave aan het wachten voelde ik je verslapping
Dat je je aan kinderen hecht, dat is zo zeker
Je kneedt jezelf, je pept jezelf op
Er zijn dingen die ik kan zeggen
De man die tegen de struik praat, houdt zijn handen op zijn rug
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Jij leeft je stomme, onvoltooide versie
Je staat 's nachts op om te kijken
Naar de vezels die zijn uitgehold in je kanker
Er zijn twee bestaansruimtes
Verwacht van het puin een vorm van therapie
Je raakt het doel kwijt, het komt bij je terug
Ziet het niet zitten
Blaft honden af
Gaat met tegenzin voort
Het is geen kanker, gevaarlijke grens
En al zouden er geen spinnen meer zijn
Geen wespen, geen apen, geen panters
Zoals ze het zegt, blijft parallel staan
Het startschot neergekomen in haar knieholtes
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Ik ben Fantine die tegen de wolven zegt: hoed je voor Cosette
Ik ben Cosette die scharrelt met de oude Jean Valjean
Ik ben Jean Valjean die uitroept: ik ben je vader
Ik ben alle ijdelheden
Ik ben de vriendschap die verraden wordt, de liefde die ontaardt
Ik ben je schaduw, je vrouw, ik ben de minderheid
En in de schaduw van je schaduw
heeft de slaap mij omgedraaid
Ik word rechts van je wakker
Het voetstuk kijkt je aan

Uit: Marie de Quatrebarbes, Les pères fouettards me hantent toujours, Lanskine
2012.
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Nummer zeven.
Ik liep de trap op naar de zesde verdieping
Ik kwam de spin op zijn autoped tegen
rechts een gang, een deur op een kier
ik duwde hem open
De eerste witte deurknop
je gaat moeiteloos binnen, het is de plee
niet blinkend maar nog tamelijk schoon
er is een raampje, iemand hangt zijn was op
de buurman opent de deur.
Toen ik wegging, ruimde ik eerst alles netjes op
niet te veel lawaai maken of alleen dat van de knip
Kijken we naar het model als u er een minder mooi of minder duur kunt krijgen bij Ikea,
dan heeft hij dat liever, maar het mag ook geen prul zijn. Hij moet het wel doen.
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Totdat de vraag als vanzelf oplost
en plaatsmaakt voor een noodzaak
Denken via jou put me uit
Ik foto-synthetiseer de samenhang
ik leg vage verbanden
zwem naar buiten, met vier armen om te vluchten
van liefde word je vaag.
Ik klamp me vast aan het beeld tot het verflauwt
erg romantisch is dat niet
de machine benauwt
liefde is geen ander verhaal
sensaties en dan rond het donker het gat
Er is geen ander verhaal dan dat, geen ander verhaal dan dit,
dit is het, van liefde word je sprankelend.
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Hoe doe je dat, leven in vrijheid met wezels?
Hoe doe je dat, leven na een zelfmoord?
Hoe doe je dat, leven?
Hoe doe je dat, leven in een ‘normale’ relatie?
Hoe doe je dat, leven in het nu?
Hoe doe je dat, leven in de Verenigde Staten?
Hoe doe je dat, leven van de Forex?
Hoe doe je dat, leven met intrekking van het rijbewijs?
Hoe doe je dat, leven met je prostaat?
Hoe doe je dat, leven in Canada na je pensionering?
Hoe doe je dat, leven zonder de liefde van je leven?
(Jong stel) hoe doe je dat, leven met z'n tweeën?
Hoe moet ik dat doen, leven in Frankrijk?
Schuldovereenkomst: Hoe doe je dat, hier leven?
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Een Vrouw weten te Zijn
Vrouwelijke psychologie - Psychologie van vrouwen
Hoe moet een vrouw (lichamelijk en geestelijk) zijn om...
Video's horend bij hoe een vrouw te zijn
Hoe word je (opnieuw) 1 vrouw?
Bestaan: hoe een man te zijn, hoe een vrouw te zijn
Hoe de vrouw te zijn waar ze van houden - Love - Intelligence?
‘Ik heb besloten een vrouw te worden’ - Agora Vox, le média citoyen
Hoe een volmaakte vrouw te zijn - Vragen/antwoorden?
Hoe een werkende vrouw te zijn?
Hoe een fonteinvrouw te zijn?

Uit: Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine 2014.
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Éric Giraud
Een wereld vol werelden
Vertaling: Sanne van der Meij
De redactrices van Terras vroegen me om hen kennis te laten maken met zoveel
mogelijk namen en werken, teksten en bijdragen. Meer dan honderd namen van
levende dichters, behorend tot sterk uiteenlopende stromingen, genres en generaties.
Een aparte kaart met namen en de kaart van een Wereld. Samen schreven en tekenden
we die op zeven grote vellen A3-papier met rudimentaire schema's, omcirkelde
uitgeverijen, tijdschriften en stromingen, verbonden met diverse namen, die doen
denken aan dierlijke vormen, aan inktvissen, zee-egels of spinnen. Ik had het over
die verschillende werken, besprak ze uitgebreid vanuit een feitelijk perspectief, op
weg over die kaart, door een wereld van taalgebruik, compositie en motieven. Het
was een zware tocht door zo'n weids en uitgestrekt gebied. Trekkend van de ene
naam naar de andere, van de ene wereld naar de andere, terwijl ik ondertussen
aanwijzingen gaf, leestips, namen van werken. Die omstandigheden leidden tot een
grote keuzevrijheid, zonder beperkingen, verplichtingen of overdeterminering. Een
keuze van buiten de Franse poëzie, van twee lezeressen, recensentes en schrijfsters
die lezen in het Frans en schrijven in het Nederlands. Zo is er een subtiele route langs
elf punten uitgestippeld, die kracht geeft in deze nogal moeilijke tijden. Als ik de
selectie, die niet door mij gemaakt is, lees, kunnen die teksten staan voor hoop, hoop
dat de poëzie nog niet tot een einde is gekomen, dat ze niet slechts een herhaling is
van attitudes, tics of maniertjes, dat ze nog steeds een voorraad nieuwe en hernieuwde
energie, uitvindingen, opvattingen en waarnemingen bevat. We zien ook een poëzie
die zich heeft ontdaan van al het overtollige en die een vertaling van de wereld is.
Een wereld vol waarnemingen en waarin het kleine en het alledaagse samenkomen,
herinneringen, gedeeld en deelbaar, die onze geheugens en onze levens verruimen.
Deze poëzie laat een tegelijkertijd alledaagse en onalledaagse leefomgeving zien.
Het schrijven over aan de werkelijkheid ontleende motieven, zoals de maatschappij
en de politiek. Het schrijven van een gedocumenteerde poëzie, die ver staat van
persoonlijke raadselachtigheden. Feitelijke, historische, culturele, speelse en soms,
gelukkig, feministische poëzie. Het zijn niet slechts details, maar eerder een subtiel
evenwicht tussen het persoonlijke en het algemene, versleuteld en ontsleuteld, dat
ons aansluiting laat vinden en doet besluiten tot het volgen van een uiting, van de
samenstelling van een taal, de vertaling van een wereld die niet alleen de persoonlijke
wereld is van een enkel individu, maar een meer gemeenschappelijk, collectief goed,
waarbij de schrijver
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of schrijfster dient als aanstichter van waarnemingen en opvattingen. Soms duiken
er aansprekende narratieve elementen op. Of zijn er maatschappelijke beschouwingen,
niet vrij van ironie. Het is ook het bovenkomen van spreektaal, levende taal, die
diepgang verschaft, volume, materiaal dat wordt gescandeerd, gesproken en als het
ware al lopend ontstaat. De taal die dit tijdperk tot motief heeft kan haperen, om er
beter in te passen, de vorm van een performance aannemen, tweetalig, verknipt, in
zichzelf besloten en in beweging zijn. Het gaat erom de werkelijkheid uit te lichten
en opnieuw op te bouwen. Het zijn unieke taaluitingen, nieuwe stemmen, die ons
vermogen te voelen en te denken, ons vermogen een plaats, een taal en een tijdperk
te bewonen, verrijken. Er vormt zich een samengestelde wereld, een wereld
samengesteld uit verschillende werelden.
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Over de medewerkers
Nadine Agostini (1960) heeft verschillende poëtische werken op haar naam
staan, waaronder Ariane (2015), Dans ma tête (2015) en La Doll (2016). Ze
bespreekt poëzie voor het tijdschrift CCP (Cahier Critique de Poésie), en heeft
lange tijd een rubriek verzorgd in het poëzietijdschrift Action poétique
(1950-2012). Agostini werkt daarnaast mee aan kunstenaarsboeken en optredens,
en publiceert van tijd tot tijd persoonlijke verslagen van haar ervaringen op
poëziefestivals.

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en promoveerde in de vergelijkende
literatuurwetenschap. Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van
Terras, Septentrion en Etudes Germaniques, en universitair docent vertalen aan
de universiteit van Luik.

Ilse Barendregt (1987) is literair vertaalster en Avondenredacteur bij Stichting
Perdu. Ze studeerde Franse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en de
Université Paul-Valéry Montpellier III. In 2013 ontving ze een Talentbeurs
Literair Vertalen van het Nederlands Letterenfonds, en in 2014 vertaalde ze de
columns van Guillaume Vissac tijdens het Crossing Border festival. In 2015
rondde ze de researchmaster Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht af
met een scriptie over Marguerite Duras. Momenteel werkt Ilse aan haar eerste
boekvertaling.

Karin Benner (1958), doctoraal Franse Taalen Letterkunde (RU Leiden),
certificaten Vertaler Frans (SNEVT examens) en Literair Vertaler
(VertalersVakschool Amsterdam). Woonde in Gabon en Syrië. Was tweemaal
prijswinnares vertaalwedstrijd De Talen met fragmenten van Pierre Charras en
Le Clézio. Was leerkracht Frans op een Britse school (BSN). Maakt deel uit
van Femmes Vertaal, een groep vertaalsters, alumni Frans VVS.

Mieke Blotenburg (1993) behaalde in 2015 haar bachelor Scandinavische talen
en culturen (hoofdtaal Noors), studeerde in 2014 een half jaar in Noorwegen
en volgt momenteel de Master Vertalen, eveneens aan de UvA.

Ivar Ch'vavar (1951) is een Noord-Franse dichter die zowel in het Frans als
in het Picardisch schrijft en ook in dit dialect vertaalt. Hij schrijft onder 111
heteroniemen. Deze literaire meerstemmigheid heeft onder meer geleid tot de
eenmansbloemlezing Cadavre grand m'a raconté, La Poésie des fous et des
crétins dans le Nord et la Picardie (Le corridor bleu, 2005).
Ch'vavar trekt graag alle registers van de taal open en schrijft onder meer
vormvaste poëzie volgens door hemzelf bedachte principes. Zijn bundel
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Hölderlin au mirador (1998) verscheen in 2004 in een vermeerderde uitgave
bij Le corridor bleu, in 2012 publiceerde Flammarion de verzamelbundel Le
marasme chaussé.
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Kiki Coumans (1971) studeerde Nederlandse en Franse letterkunde in
Amsterdam en Parijs en vertaalt Franse literatuur. Daarnaast schrijft ze essays
over literatuur en vertalen en is ze redacteur van poëzietijdschrift Awater.
Binnenkort verschijnen in haar vertaling verhalen van Boris Vian onder de titel
De man die van het Empire State Building sprong, een dichtbundel van Yves
Bonnefoy (De gebogen planken) en een Privé Domein van Colette, De eerste
keer dat ik mijn hoed verloor.

Arnaud Dudek (1979) publiceerde twee bundels korte verhalen: Copenhague
en Les vies imperméables. Zijn debuutroman Rester sage (2012) stond op de
shortlist van de Prix Goncourt du premier roman en werd in Nederland
uitgebracht onder de titel Braaf blijven (Nobelman, 2013). Ook zijn tweede
roman Les fuyants (2013) werd genomineerd voor een Franse literaire prijs.
Zijn derde roman Une plage au pôle nord (2014) werd onlangs in het Duits
vertaald. Begin 2017 verschijnt zijn vierde roman.

Antoine Dufeu (1974) is onder meer schrijver, dichter, dramaturg en theoreticus.
Sinds 2009 werkt hij regelmatig samen met de artieste Valentina Traïanova
onder de noemer ‘Lubovda’. In 2012 richtte hij Lic op, een platform voor
onderzoek, creatie en editie. Ook is hij een van de oprichters van het
onderzoeksprogramma ‘Valuations’ (École Nationale Supérieure d'Art de Nancy,
Cneai). Hij is bovendien mededirecteur van de onafhankelijke uitgeverij Mix,
waar hij onder meer verantwoordelijk is voor de ‘collection gris’ die
voornamelijk gericht is op theoretische werken. Abonder (2010) is het tweede
luik (na Vinagi gotov (2009) van een meerdelig project dat hij La diagonale du
vide doopte. Ook is hij de auteur van andere poëtisch-experimentele werken als
SEnsemble (2008) en Nous (2006).

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 ook
een uitgebreid dossier aan de Nederlandse Vijftigers gewijd. In 2006 schreef
hij een kritisch panorama van de hedendaagse Franse poëzie: Caisse à outils
(Gereedschapskist). Espitallier publiceerde vele bundels, de laatste verscheen
in 2015: Salle des machines (Machinekamer).

Eline Lund Fjaeren (1994) is woonachtig in Bergen waar haar tweede roman,
Klokken og sengen, zich afspeelt. Lund Fjaeren debuteerde in 2013 met roman
Ung jente, voksen mann (Jong meisje, volwassen man). Hierin verhaalt Lund
Fjaeren over de verhouding tussen een dertiger en een 13-jarig meisje. De
verhouding wordt vanuit beider perspectief belicht. Niet alleen het controversiële
thema, maar ook de bijzondere stijl werd geprezen door de critici. Klokken og

Terras. Jaargang 2016 (10-11)

sengen (2015) werd door Natt og Dag genomineerd voor de prijs Boek van het
jaar.

Vicky Francken (1989) is dichter en vertaler. Ze publiceerde gedichten in o.a.
Hollands Maandblad en het Liegend Konijn, kreeg een Talentbeurs Literair
Vertalen toegekend door het Nederlands Letterenfonds en haar afstudeerscriptie
werd genomineerd voor de facultaire scriptieprijzen van de Universiteit Utrecht.
Poëzie- en prozavertalingen van haar hand verschenen in tijdschriften als Op
Ruwe Planken, Terras en op de website van De Gids. In 2017 zal bij de Bezige
Bij haar eigen poëziedebuut met de titel Röntgenfotomodel verschijnen.
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Jérôme Game (1971) is een van de belangrijkste hedendaagse Franse dichters
en schrijvers. Hij woont en werkt zowel in Parijs als in New York. Sinds 2000
heeft hij een vijftiental boeken gepubliceerd. Hij werkt regelmatig samen met
beeldend kunstenaars, muzikanten, regisseurs en choreografen om de
wisselwerking tussen literatuur en beeld, beweging en geluid te onderzoeken.
Zijn werk is hedendaags en veelzijdig, zo heeft hij ook videogedichten gemaakt
en draagt hij over de hele wereld voor. Zijn meest recente bundels zijn
Développements (Manucius, 2015) en DQ/HK (L'Attente, 2013).

Eric Giraud (1966) woonde in de V.S. en in zuidelijk Afrika, woont en werkt
nu in Marseille waar hij verantwoordelijk is voor de poëziebibliotheek van het
Centre international de poésie Marseille. Daarnaast is hij vertaler uit het Engels
en dichter. Hij publiceerde onder meer de bundels Marcel ( Ed. Harpo &, 2000),
La fabrication des américains, (Ed. Contre-Pied, 2006/2009) en Kolchak
(Derrière la salle de bains, 2011).

Jean-Marie Gleize (1949) was professor in de Letteren en is oprichter en
hoofdredacteur van het tijdschrift Nioques. Hij werkt aan een cyclus met
‘post-poëzie’ waarvan Le livre des cabanes (2015) het zesde en voorlopig laatste
deel is. Eerder verschenen onder meer Le principe de nudité intégrale (1995)
en Film à venir (2007).

Rokus Hofstede (1959), vertaler van Franse literatuur. Recente solo-vertalingen:
Koningslichamen (Pierre Michon), Maigret en het dode meisje (Georges
Simenon), Palmyra (Paul Veyne). Recente duo-vertalingen (met Martin de
Haan): Swanns kant op (Marcel Proust), Wereld, wereld! (Régis Jauffret)
(www.hofhaan.nl).

Anne Kawala (1980) studeerde aan de kunstacademie van Lyon en publiceerde
in 2008 haar eerste bundel F.aire L.a F.euille (éd. Du Clou dans le Fer). In haar
werk combineert ze tekst met visuele en typografische elementen om een
non-lineaire leeservaring te creëren waar haar performances, soms meerstemmig
of met muzikale begeleiding, nog een extra dimensie aan toevoegen. Andere
bundels van Anne Kawala zijn Part & (Joca Seria, 2011) en Le Cowboy et le
poète (CD-boek met Esther Salmona, L'Attente, 2011). Au coeur du coeur de
l'écrin is nog niet uitgegeven.

Piet Meeuse (1947) is schrijver en vertaler. Hij vertaalde werk van Paul Valéry,
Francis Ponge en Milan Kundera uit het Frans en van Hermann Broch en Hans
Magnus Enzensberger uit het Duits. Zijn eigen werk verschijnt bij De Bezige
Bij. Van 1982 tot 1991 was hij redacteur van De Revisor en van 2000 tot 2009
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redacteur van Raster. In 2014 publiceerde hij de essayroman Het labyrint van
meneer Wolffers.

Henri Michaux (1899-1984), Frans dichter en grafisch kunstenaar van Belgische
origine. Ter gelegenheid van een tentoonstelling van Michaux in het Stedelijk
Museum Amsterdam maakte Gerrit Kouwenaar in 1964 als eerste een
bloemlezing van vertaalde poëziefragmenten. Sindsdien volgden vertalingen
van onder meer Laurens van Crevel, Fritzi Harmsen van Beek, Jacq Vogelaar,
Piet Meeuse, Peter Verstegen, Ernst van Altena, Maarten van Buuren, Martine
Vosmaer en Jan Pieter van der Sterre.
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Lorrie Moore (1957) is een Amerikaans auteur, vooral bekend om haar korte
verhalen. Ze debuteerde in 1985 met de verhalenbundel Self Help, waarop nog
twee bundels, drie romans en een kinderboek volgden. In 1998 ontving ze de
O. Henry Award voor het korte verhaal ‘People Like That Are the Only People
Here’ en ze kreeg in 2004 voor haar gehele oeuvre de Rea Award for the Short
Story. Haar nieuwste verhalenbundel Bark: Stories (2014) stond op de shortlist
voor de Frank O'Connor International Short Story Award.

Sandra Moussempès (1965) is schrijfster, dichteres, zangeres en fotografe.
Deze veelzijdigheid komt zowel in haar poëzie als in haar voordracht naar voren:
haar werk is beeldend en maakt gebruik van cinematografische beschrijvingen.
Ze werd geboren in Parijs maar woont momenteel in het zuiden van Frankrijk.
Haar bundel Photogénie des ombres peintes (Het fotogenieke van geschilderde
schaduwen) won in 2010 de Prix Hercule de Paris, een prijs die dat jaar voor
het laatst werd toegekend. Haar meest recente bundel heet Sunny girls
(Flammarion, 2015).

Anne Parian (1964) woont en werkt als kunstenaar en psycholoog in Parijs.
Haar werk is zeer divers, ze schrijft gedichten en prozaïsche teksten, maar werkt
ook veel met video en geluid. Vanaf 1994 heeft ze diverse titels bij diverse
uitgeverijen uitgebracht, waarin doorgaans veel geëxperimenteerd wordt met
vorm en stijl.

Marie de Quatrebarbes (1984), dichter en literaire duizendpoot te Parijs.
Publiceerde tot nog toe drie bundels, La vie moins une minute (Lanskine, 2014),
Transition pourrait être langue (Les Deux-Siciles, 2013) en Les pères fouettards
me hantent toujours (Lanskine, 2012). Is redacteur van de tijdschriften série z
en La tête et les cornes (http://mariedequatrebarbes.org/).

Fabienne Rachmadiev (1985) schrijft essays en gedichten. Ze werkt aan een
proefschrift over hedendaagse Russische kunst voor het project Sublime
Imperfections aan de Amsterdam School for Cultural Analysis (UvA).

Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1847), romancier, essayist en dichter, geldt
als een van de grootste schrijvers van Franstalig Zwitserland. Hij is in Nederland
vrijwel volledig onvertaald gebleven. Ramuz schreef onder meer Histoire du
Soldat (1920), op muziek gezet door Stravinski, het manifest Raison d'être
(1914), L'amour du monde (1925) en La grande peur dans la montagne (1926).

Olivia Rosenthal (1965) publiceerde elf romans, waaronder On n'est pas là
pour disparaître (2007) en het veelgeprezen en meermaals bekroonde Que font
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les rennes après Noël? (2010). Daarnaast schreef Rosenthal in het kader van
haar project ‘Architectuur in woorden’ twee werken die gebaseerd zijn op een
specifieke locatie: Viande froide over het kunstencentrum Cent Quatre in Parijs
(gevestigd in een voormalige begrafenisonderneming), en een tekst over de
gevangenis La Santé. Daarnaast schreef ze ook twee toneelstukken. Rosenthal
werkt ook regelmatig samen met beeldend kunstenaars, filmmakers en
componisten.

Lukas Skowroneck (1992) vertaalt uit het Engels en het Zweeds. Momenteel
volgt hij de master Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht, met als
afstudeerscriptie een onderzoek naar vertalingen van Haruki Murakami's werk
in het Nederlands, Engels, Zweeds en Duits. Hij liep in 2015 stage bij Terras.
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Elies Smeyers (1991) behaalde na haar master in de Westerse Literatuur (KU
Leuven) het Postgraduaat literair vertalen (KU Leuven - Universiteit Utrecht)
en ontving in 2014 de Vlaamse talentbeurs literair vertalen (uitgereikt door de
Orde van den Prince) voor de vertaling van een fragment uit The Panopticon
van Jenni Fagan. Sinds oktober 2014 werkt ze aan een doctoraat over de
vertalingen van Hugo Claus' toneel in het Frans (Université catholique de
Louvain - UGent). In haar vrije tijd vertaalt ze wanneer de kans zich voordoet
af en toe een literaire tekst uit het Engels of Frans.

Lucien Suel (1948) is een dichter/schrijver/vertaler/tekenaar uit Frans
Vlaanderen. Punk, dada en de Beat Generation beïnvloeden zijn werk, onder
meer in poëtische performances met muzikale begeleiding. In zijn poëzie
experimenteert hij veel met vormbeperkingen. Lucien Suel heeft ook drie
prozaboeken gepubliceerd, waaronder Mort d'un jardinier (La table ronde,
2008) waaruit Terras #1 een fragment publiceerde) en La patience de Mauricette
(La table ronde, 2009). In 2014 verscheen bij dezelfde uitgeverij de
verzamelbundel Je suis debout.

Paul Valéry (1871-1945) was een Frans dichter, essayist, filosoof en auteur
van aforismen. Als dichter stond Valéry bekend als een exponent van de Poésie
pure. Bekende werken zijn Le cimetière marin (1920, Ned. vert. Het kerkhof
aan zee (2011) door Paul Claes), Monsieur Teste (1926, Ned. vert. Mijnheer
Teste (1995) door Piet Meeuse) en zijn Cahiers (dagboeknotities).

Laura Vazquez (1986) is een Franse dichteres die vijf dichtbundels bij
verschillende uitgeverijen op haar naam heeft staan. De meest recente bundel
is Oui. uit 2016. Behalve op papier publiceert Vazquez ook regelmatig werk op
internet. Ze draagt haar werk daarnaast regelmatig live voor, soms onder
begeleiding van een muzikant.

Bart Vonck (1957) is dichter, criticus en vertaler van poëzie uit het Frans, het
Spaans en het Portugees. Zijn laatste bundel, Teloor, zalig, verscheen in 2014
bij Uitgeverij P (Leuven).

Eva Wissenburg (1990) koestert een diepe liefde voor taal, literatuur en
filosofie. Ze studeerde Frans en Literair Vertalen in Utrecht en is sinds 2014
werkzaam als literair vertaler. Het liefst vertaalt ze teksten die zich op het
snijvlak van literatuur en filosofie bevinden en daarnaast laat ze zich graag
verrassen door het experiment.
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