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Selfs die geringste woord wat emigreer
moet risiko en onbegrip trotseer
(uit ‘Brief in Januarie’, Balans 1962, VG 244)
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Voorwoord
‘Hoe het u is vergaan, lezer, weet ik niet, maar voor mij bestond er geen
Zuid-Afrikaanse literatuur - niet op school, niet in de boeken en tijdschriften, niet in
de wandelgangen. Een naam hoorde je wel eens, en misschien nog een naam, maar
een beeld wilde er niet ontstaan.’ Zo schreef Gerrit Komrij in NRC Handelsblad van
12 februari 1998. ‘De literatuur van de Eskimo's en de Paparapaya's was je
vertrouwder. Had die Zuid-Afrikaanse literatuur, als ze er al was, een geschiedenis?
Wanneer was die geschiedenis dan begonnen? En wanneer was er een einde gekomen
aan die literatuur?’ Volgens Komrij was die onwetendheid geen hoogmoed. ‘Het
was gewoon zo dat niemand je ergens van op de hoogte kon stellen. Stilte ontstond
door stilte, er was geen vraag naar Zuid-Afrikaanse literatuur omdat er geen antwoord
op was. Geen aanbod.’
De redenen voor die ‘blinde vlek’ die de afgelopen decennia in de Lage Landen
ten opzichte van de Zuid-Afrikaanse literatuur is ontstaan, komen in hoofdstuk 3 aan
de orde; dit boek echter wil vooral de aandacht vestigen op het uitzonderlijke feit
dat het Elisabeth Eybers als eenling gelukt is om te midden van onwetendheid en
stilte, met haar poëzie, ín het Afrikaans, tot de Nederlandse lezers door te dringen.
Sinds Elisabeth Eybers (geboren in 1915) Zuid-Afrika in 1961 op 46-jarige leeftijd
had verlaten om in Amsterdam te komen wonen, verschijnen haar bundels gelijktijdig
in zowel Zuid-Afrika als Nederland: in twee uitgaven, maar in identiek dezelfde
taalvorm - dus onvertaald naar welke kant ook. Dit betekent dat twaalf van de
negentien bundels die Eybers van 1936 tot en met 1997 publiceerde, niet slechts bij
wijze van spreken, maar ook concreet ‘Amsterdamse bundels’ genoemd kunnen
worden.
In Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam vestig ik de aandacht op
bepaalde eigenschappen van deze bundels die verband houden met de twee werelden
van waaruit en waarover zij schrift en de reacties van lezers daarop. De relatie tussen
de levensloop en het oeuvre van Eybers komt aan de orde en ik maak duidelijk dat
haar positie in de Nederlandse letterkunde een ontwikkeling is die
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zonder twijfel gekoppeld kan worden aan het feit dat haar werk in Nederland
gepubliceerd wordt en dat zij in Amsterdam woont. Tot en met het eind van de jaren
vijftig was Eybers ‘niet meer’ dan een Afrikaanse dichter, de zogenaamde
‘vrouwelijke component van Dertig’, terwijl zij vooral sinds het begin van de jaren
zestig ook als Nederlands dichter erkenning krijgt. Totaal onafhankelijk van de
jarenlange moeizame culturele relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika heeft Elisabeth
Eybers een aandachtig lezerspubliek voor zichzelf weten te verwerven in de Lage
Landen en deze waardering werd in 1991 bevestigd toen de belangrijkste Nederlandse
literatuurprijs, de P.C.Hooft-prijs, aan haar werd toegekend voor haar Afrikaanse
oeuvre.
De Zuid-Afrikaanse taal heeft volgens Komrij een eigen mentaliteit: ‘een beetje
droevig en een beetje spottend tegelijk’. En hiervan maakt Eybers gebruik: ‘dat kale
en toch zo soepele, de kruising tussen angst en sarcasme - het lijkt een taal geschapen
voor de poëzie’. Zoals elke dichter schiep ze een eigen poëtische taal en werd
bovendien bekend en geliefd in een taalomgeving waar sommige
Nederlandssprekenden zich nog wel ‘dat ijle, dat eenlettergrepige, dat schrijnende’
van het liedje ‘Sarie Marais’ konden herinneren, maar waarin weinig mensen nog
iets met het Afrikaans te maken wilden hebben.
Het feit dat Eybers zowel in Zuid-Afrika als in Nederland als een groot dichteres
beschouwd wordt en dat beide landen haar vereren met hun belangrijkste
literatuurprijzen, is zo'n boeiend verschijnsel dat ik mij daar de afgelopen jaren steeds
meer in heb verdiept. In Uit liefde en ironie: Liber amicorum Elisabeth Eybers (Ester
& Lindenberg 1990:45-61) heb ik Eybers op grond van haar unieke positie in de
Afrikaanse en Nederlandse letterkunde een ‘vreemde eend in de bijt’ genoemd. Deze
karakterisering is gebaseerd op de rol van de Petrus-eend in ‘Vriesweer’ (VG 274).
Hij is zo opvallend buitenstaander dat ik de eend en de dichter met elkaar vergelijk:
‘de Petrus-eend (kan) een beeld zijn van de dichter in nieuwe omstandigheden’.
Wat aanvankelijk was bedoeld als literaire analyse van een afzonderlijk gedicht
bleek tijdens mijn onderzoek voor het proefschrift Elisabeth Eybers se ‘Nederlandse’
bundels 1962-1991 (Universiteit van de Witwatersrand, 1992) steeds meer op het
geheel van toespassing te zijn. Ik ben van mening dat belangrijke redenen waarom
Eybers door twee lezerspublieken wordt gewaardeerd haar buitenstaanderschap is,
de ontwijkende helderheid van haar poëzie en de dubbelheid van haar taal en
leefwereld. Omdat ik Zuid-Afrikaanse ben, maar tien jaar in Nederland heb gewoond
en nog regelmatig terugkom, vind ik mezelf deel uitmaken van beide lezersgroepen.
We zouden kunnen stellen dat lezers die zowel het Afrikaans als het Nederlands en
ook de landen Zuid-Afrika en Nederland goed kennen, een derde lezersgroep vormen.
Elisabeth Eybers se ‘Nederlandse’ bundels 1962-1991 bevat onder meer
geschiedschrijving, documentatie van de Eybers -receptie en interpretaties van
afzonderlijke gedichten. In Afstand en verbintenis - dat gedeeltelijk op dit proef-
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schrift is gebaseerd - zijn drie uitvoerige documenterende hoofdstukken over de
receptie van Eybers weggelaten en alle gegevens worden aangeboden op een manier
die vooral twee doelstellingen op argumenterende wijze voor ogen heeft. Het eerste
doel is een beschrijving te geven van de unieke positie die Elisabeth Eybers in zowel
de Afrikaanse als de Nederlandse letterkunde inneemt. Het tweede doel is een
verklaring zoeken voor de toegankelijkheid van Eybers en de waardering voor haar
poëzie in de letterkunde van deze twee landen. Voor het boek dat J.L.van Schaik in
1996 heeft uitgegeven, heb ik vier nieuwe hoofdstukken geschreven, terwijl het boek
met het oog op de Nederlandse vertaling werd uitgebreid om de twee nieuwe bundels
die Eybers in 1996 en 1997 publiceerde erbij te betrekken.
Omdat ik de poëzie van Elisabeth Eybers centraal wil stellen, opent Afstand en
verbintenis niet met de hoofdstukken waarin een meer algemeen historisch overzicht
wordt gegeven, maar richt ik in de hoofdstukken 1 en 2 het zoeklicht op enkele van
de gevolgen van haar intercontinentale verhuizing voor haar poëzie. In hoofdstuk 3
wordt erop gewezen dat het Afrikaans tegen het begin van de jaren zestig in Nederland
als een vreemde taal werd beschouwd. Ook de Afrikaanse letterkunde was zo goed
als onbekend. Hoofdstuk 4 focust op de rol van de uitgever G.A. van Oorschot bij
het bekendmaken van Eybers' poëzie in Nederland in 1957 en de voortzetting daarvan
door Em. Querido's Uitgeverij vanaf 1962. De ‘feestjaren’ 1990 en 1991 van Eybers
worden besproken en gezien als een bevestiging en bewijs van haar hoge aanzien
als dichter in twee landen. In hoofdstuk 5 wordt onderzocht in welke mate Eybers
als schrijver in ballingschap kan worden beschouwd en welke invloed dit
ballingschap-topos heeft op haar werk. In hoofdstuk 6 komt Elisabeth Eybers zelf
aan het woord in een collage van interviews. De daaropvolgende twee hoofdstukken
gaan over Eybers' idiolect en haar verwijzingswereld: hoofdstuk 7 geeft een
uiteenzetting van opvallende taalverschijnselen waarvoor zowel Nederlandse als
Afrikaanse lezers komen te staan en hoofdstuk 8 handelt over referentiële
verwijzingen. In de hoofdstukken 9 en 10 worden de redenen besproken waarom de
Amsterdamse poëzie van Elisabeth Eybers zich mag verheugen in zowel een
Zuid-Afrikaans als een Nederlands lezerspubliek. Als belangrijkste reden voor deze
waardering wordt aangevoerd dat de poëticiteit in de Eybers-bundels ‘dubbel
vooropgesteld’ is. De combinatie van vertrouwde elementen en vervreemdende
effecten op het talige en referentiële niveau dragen hiertoe bij. Eybers beschrijft
algemeen-menselijke emoties op een vaak ‘klassiek-poëtische’ wijze, maar de
‘vreemdheid’ van de dubbele wereld in haar gedichten brengen zowel de gevestigde
taal- als de denkstructuren aan het wankelen. ‘Het gedicht ontregelt, het ontvoert en
ontwricht’ (Meijer 1988:11) - in Eybers' geval vooral ook omdat haar idiolect niet
alleen poëtisch afwijkt van één standaardtaal (we kunnen tenslotte ieder dichtwerk
zo omschrijven), maar in sommige onderdelen ook van het Nederlands. Er moet met
nadruk op gewezen worden dat Eybers
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in het Afrikaans schrijft; dat doet zij echter op zo'n manier dat zij de enige Afrikaanse
dichter is wiens werk zuiver en alleen om de poëtische kwaliteit de waardering van
het Nederlandse publiek heeft verkregen.Het laatste hoofdstuk bevat een bespreking
van voornamelijk de vier bundels die na de 75ste verjaardag van Elisabeth Eybers
zijn gepubliceerd. Haar oeuvre-lange zoeken naar een balans tussen tegenstellingen
krijgt hier een ontroerende nieuwe dimensie in de gedichten waarin ouderdom en
dood centraal staan.
Over het algemeen hebben de verwijzingen van de Eybers-gedichten betrekking op
vier bronnen. De titels van deze bundels worden als volgt afgekort:
VG: Versamelde gedigte (1995). Gedichten uit alle bundels tot en met Respyt
(1993) zijn hierin opgenomen.
NL: Nuweling. De Zuid-Afrikaanse uitgave hiervan verscheen eind 1994 en de
Amsterdamse uitgave in februari 1995.
TV: Tydverdryf / Pastime (1996).
VV: Verbruikersverse / Consumer's Verse (1997).
De paginering van de Nederlandse en de Zuid-Afrikaanse uitgaven van de
Eybersbundels is in alle gevallen identiek.
Ten behoeve van de Nederlandse vertaling van mijn boek heb ik de volgende
richtlijnen aangehouden:
- alle gedichten van Eybers worden uiteraard in hun originele vorm geciteerd;
- uitspraken die Eybers in het Afrikaans over haar werk maakte in onder meer
dankwoorden bij de ontvangst van literaire prijzen, blijven onvertaald;
- citaten uit Eybers' recensies van andere dichters zijn in het Nederlands vertaald;
- citaten uit recensies en theoretisch werk van Afrikaanse letterkundigen zijn in
het Nederlands vertaald;
- citaten uit theoretisch werk dat oorspronkelijk in het Duits of het Engels is
verschenen, blijven onvertaald.
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1 Inleiding
Hoewel de Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers, die sinds 1961 in Amsterdam
woont, haar gedichten nog steeds in het Afrikaans schrijft, wordt haar poëzie niet
alleen door Zuid-Afrikanen, maar ook door Nederlandse lezers zeer gewaardeerd.
Aangezien deze dubbele waardering geen andere Afrikaanse dichter ooit ten deel is
gevallen, kunnen we terecht stellen dat de poëzie van Elisabeth Eybers uitzonderlijk
van karakter is en dat dít de belangrijkste reden is waarom zij zo'n opvallende figuur
is in zowel de Afrikaans- als de Nederlandstalige letterkunde.
Sinds haar debuut op 21-jarige leeftijd zijn er van Elisabeth Eybers met grote
regelmaat dichtbundels verschenen en in 1990 is haar 75ste geboortedag niet alleen
herdacht met Uit liefde en ironie: Liber amicorum Elisabeth Eybers, maar ook met
de publicatie van de prachtige dundrukuitgave Versamelde Gedigte waarin bijna al
haar gedichten tot dat moment, meer dan 600, zijn opgenomen. Waarschijnlijk zouden
weinig van haar lezers het de dichteres hebben aangerekend als zij met deze bundel
haar oeuvre als voltooid had beschouwd. Toen Elisabeth Eybers in 1995 tachtig jaar
werd, vierde zij deze mijlpaal echter met Nuweling, een bundel die eind 1994 in
Kaapstad en begin 1995 in Amsterdam verscheen. Intussen waren al in 1993 de
keurige boekenkasten van hen die de Versamelde Gedigte als een afgerond oeuvre
beschouwden in de war gebracht door Respyt. Deze bundel werd trouwens opgenomen
in de tweede, uitgebreide druk van haar Versamelde Gedigte die in 1995 verscheen.
Hieruit blijkt dat Elisabeth Eybers niet alleen een bijzonder dichteres is omdat zij in
staat is de taalgrenzen met poëzie van een hoogstaande kwaliteit te overschrijden en
te overbruggen, maar dat zij bovendien op hoge leeftijd nog een uitzonderlijk sterk
volgehouden poëtische zeggingskracht in haar werk weet te leggen. In het voorjaar
van 1996 verscheen haar bundel Tydverdryf/Pastime en in de herfst van 1997
Verbruikersverse/Consumer's Verse. Winter-surplus verschijnt in het voorjaar van
1999.
In Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam wordt slechts zijdelings
verwezen naar de eerste fase van haar oeuvre, de zeven bundels Belydenis in die
skemering (1936), Die stil avontuur (1939), Die vrou en ander verse (1945), Die
ander dors (1946), Tussensang (1950), Die helder halfjaar (1956) en Neerslag (1958)
die nog in Zuid-Afrika tot stand zijn gekomen. Vooral de tweede fase van
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Eybers' oeuvre interesseert me, omdat zowel taal en thematiek van de Amsterdamse
bundels als de receptie daarvan een invloedrijke verruiming hebben ondergaan in
vergelijking met het vroegere werk. Ná 1961 onderging ook het leven van Elisabeth
Eybers een invloedrijke verandering en vanaf Balans (1962), maar vooral sinds
Onderdak (1968), werd Eybers bovendien in een breder Nederlands kader opgenomen.
Her thema van de ballingschap en de problemen om zichzelf in een vreemde wereld
staande te houden is nieuw en wordt verder uitgebouwd in de bundels die volgden:
Kruis of munt (1973), Einder (1977), Bestand (1982), Dryfsand (1985), Rymdwang
(1987), Noodluik (1989), Respyt (1993), Nuweling (1994), Tydverdryf/Pastime (1996)
en Verbruikersverse/Consumer's Verse (1997). De ouder wordende mens die zichzelf
steeds met ironie observeert, die rekening houdt met ziekte en dood, vormt een ander
fascinerend thema in deze latere bundels.
In dit hoofdstuk wordt in het kort aandacht geschonken aan enkele gevolgen van
Eybers' emigratie, die in de rest van het boek telkens weer ter sprake zullen komen.
Eerst worden de titel en het motto van Afstand en verbintenis verklaard en daarna
worden voorlopige antwoorden gezocht op de volgende vragen: In welke mate werd
de zintuiglijkheid van de dichteres Eybers beïnvloed kort ná haar verhuizing? Paste
zij haar taal aan bij de nieuwe omgeving? Wat is het poëtische belang van de
tegenstelling Afrika/Europa?

Woorden die emigreren
Het werk van Eybers van na 1961 bevat veel aspecten die het verdienen nader te
worden bestudeerd. De titel en het motto van dit boek willen nadrukkelijk de aandacht
vestigen op het feit dat de poëzie van Elisabeth Eybers in twee taalgebieden gelezen
wordt en dat hiervoor een bijzondere inzet van de lezers wordt gevraagd. Wanneer
we ons realiseren dat de titel en het motto van dit boek zijn ontleend aan gedichten
die geschreven werden voordat Eybers uit Zuid-Afrika vertrok, lijkt het er bijna op
dat zij, terwijl ze nog in Johannesburg woonde, voorzag hoe haar leven en haar poëzie
zich zouden ontwikkelen. De titel van mijn boek is afkomstig uit een gedicht uit het
eerste gedeelte van Balans (VG 261).

Blare per pos
Twee herfsblare - gewebde paar
aan één pols vas, doodsbleek deuraar
het vroeg hul tak tot siens gewenk,
die wind ontwyk met 'n kort swenk,
die suiderkruis gekies tot skyf,
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daglank, naglank 'n boog beskryf.
Dor soos die blad waaraan hul kleef
reik hul te voorskyn uit die skreef.
Aan die motief wat ingegrif
bly - vae stempel op die skrif mag mens jou weer eens vergewis
van afstand, van verbintenis.

De situatie is duidelijk: herfstbladeren worden in een luchtpostbrief gestuurd aan
iemand die zich kennelijk op een ander halfrond bevindt dan de afzender. Als de
geadresseerde de bladeren ontvangt, zijn ze al kleurloos (‘doodsbleek deuraar’) en
‘dor’, maar hun boodschap is toch duidelijk voor haar bedoeld. Ze leest dit af aan
het ‘motief wat ingegrif / bly - vae stempel op die skrif’, en tegelijk wordt ze op deze
manier weer met de feiten ‘van afstand, van verbintenis’ geconfronteerd.
Door de slotregel in aangepaste vorm als titel te gebruiken, wil ik met nadruk de
aandacht vestigen op het feit dat Eybers' poëzie sinds 1961 geschreven wordt in een
omgeving ver van haar Zuid-Afrikaanse lezers. Door taal en thematiek spreekt zij
haar oorspronkelijke lezerspubliek echter nog steeds aan, blijft ze met hen verbonden.
Nederlandse lezers mogen intussen goed op de hoogte zijn van veel aspecten van
haar referentiekader, toch worden zij, ondanks deze verbintenis, op afstand gehouden
door de taal waarin Eybers schrijft en de Zuid-Afrikaanse leefwereld die ze oproept.
Deze afstand is echter geen drempel; het esthetische genot bij het lezen van de
gedichten wordt er eerder door verhoogd.
Elisabeth Eybers' belangrijke positie in de letterkunde van twee talen is mijns
inziens juist te danken aan de wisselwerking tussen het vreemde en het bekende
waarmee de lezers worden geconfronteerd bij het lezen van haar gedichten.
In eerste instantie ervaart Eybers natuurlijk zelf de afstand en de verbintenis ten
opzichte van zowel Nederland als Zuid-Afrika. De titel die zij koos voor een
bloemlezing van haar Amsterdamse gedichten, Uit en tuis (1995; samenstellers Jansen
en Ester), plaatst het accent trouwens op deze dubbelheid.
Het motto van Afstand en verbintenis, ‘selfs die geringste woord wat emigreer /
moet risiko en onbegrip trotseer’, is genomen uit een ander vroeg gedicht in Balans,
‘Brief in Januarie’ (VG 245). Zoals er gevaar bestaat dat herfstbladeren verdorren en
hun boodschap ‘verloor’ tenzij ze doelbewust ‘gestuur’ worden en dus kunnen
‘uitreik’, zo kunnen ook woorden die van het ene (taal-)gebied naar het andere, van
de ene persoon naar de andere gaan, verkeerd begrepen worden.
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Brief in januarie
Weer swoeg ek teen die steil bult uit en staar
ligduiselig deur die wye leegte waar,
uit erts gepers, my minerale stad
regstandig uit die kim skiet, krat op krat:
reklamepanorama van karton
meedoënloos ontliggaam deur die son.
Die blaadjies wat ek fluisterend oopvou klem
my vingertoppe, die dun letters swem,
selfs die geringste woord wat emigreer
moet risiko en onbegrip trotseer.
Ek lees, sodra ek in 'n koelte sit:
...en toe ek wakker word was alles wit ...
Dan buitel uitgelate beelde snel
om 'n kristalfyn sprokie voor te stel
sodat ek koud na asem snak en ril,
'n kind voor 'n blink kermiskraam verstil.
Teen wolkkrappers wat uit die veld opstaan
draai ek my rug om blindelings terug te gaan
terwyl my knikkende gewrigte weer
die troostelose klipperigheid noteer.

Omdat de omstandigheden waarin de ontvanger van de brief zich bevindt radicaal
verschillen van die van de afzender, kan er gemakkelijk een misverstand ontstaan.
De eenvoudige, maar prachtig allitererend-poëtische woorden ‘en toe ek wakker word
was alles wit’ slagen er echter in de lezer van de brief, ondanks de januari-hitte in
Johannesburg, over te plaatsen naar een ‘kristalfyn’ sprookjeswereld. De woorden
‘wat emigreer’, die vreemde omstandigheden ‘trotseer’, slagen erin om het risico
van onbegrip te voorkomen. De aandacht en de verbeeldingskracht van de lezer zijn
hierbij echter belangrijke voorwaarden. Vergelijk hoe de blaadjes ‘fluisterend
oop(ge)vou(wen)’ worden en de gunstige leesomstandigheden die ‘in 'n koelte’
geschapen worden. In de volgende hoofdstukken wordt regelmatig gewezen op de
‘gevare’ waaraan Elisabeth Eybers' emigrerende woorden worden blootgesteld en
op de aandacht die daarom nodig is om deel te kunnen nemen aan het ‘Eybersiaanse
leesavontuur’.
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Elisabeth Eybers in haar werkkamer in Johannesburg. De foto is afgedrukt bij het eerste Nederlandse
interview met haar, door Adriaan Morriën, verschenen in Het Parool van 1 mei 1958, ‘Elisabeth
Eijbers bezoekt ons land’. Foto: Zuid-Afrikaanse Inlichtingendienst, Beeld-bibliotheek.

Een nieuwe zintuiglijkheid
Sinds haar debuut schrijft Eybers over thema's als liefde, verlangen, heimwee en
dood. Haar verwoording van deze begrippen was al in de vroege bundels niet alleen
bespiegelend en belijdend van aard. Het is echter pas met de publicatie van Die helder
halfjaar (1956) dat de radicale doorbraak naar de concrete en sterk zintuiglijke
verbeelding heeft plaatsgevonden die zo kenmerkend voor haar poëzie is geworden.
Eybers' woorden moeten vanaf deze bundel in eerste instantie heel letterlijk worden
genomen voordat er figuurlijke betekenissen aan worden toegekend.
Deze poëtische werkwijze is gebaseerd op het scherpe waarnemingsvermogen van
de dichteres. Zij kijkt nauwlettend, luistert goed, voelt, ruikt en proeft, en weet deze
waarnemingen bijzonder beeldend te verwoorden. Een willekeurig openslaan van
Versamelde gedigte bij de bundels van vóór 1960 leveren talrijke
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voorbeelden op van Eybers' zintuiglijk geïnspireerde beschrijvingen, onder andere
‘Veld in September’ (VG 155) en ‘Seun in die son’ (VG 174).
Aangezien de leefwereld van Eybers radicaal veranderde door haar verhuizing
naar Amsterdam, was het goed denkbaar geweest dat zij in haar gedichten geen
compromis had kunnen sluiten met die verandering. Wat is nu het geval? Wanneer
we Balans (1962) lezen, wordt het duidelijk dat de eerste 41 gedichten in die bundel
nog betrekking hebben op het leven van Eybers in Zuid-Afrika, terwijl in de volgende
15 de Nederlandse omstandigheden beschreven worden. Ik zal de twee groepen
gedichten niet tot in detail met elkaar vergelijken, maar vooral aandacht besteden
aan enkele van de eerste gedichten in haar nieuwe omgeving.
In ‘Immigrant’ (VG 269) - het allereerste gedicht dat Eybers in Amsterdam schreef
- worden allerlei lichaamsdelen benoemd, maar de zintuiglijkheid die zo kenmerkend
is voor de voorafgaande bundels, wordt schijnbaar doelbewust genegeerd. Toch lijkt
het in dit gedicht of de verhuizing van Eybers een verandering met zich meebrengt
in de wijze waarop zij haar omgeving zintuiglijk ervaart.

Immigrant
Niks as my hande en voete het ek hier,
die res het met die oortog soek geraak:
die katswink hart, die prikkelbare klier,
wat moet mens bowendien met hulle maak?
Om wat verlore is te vergelyk
met die omringende, om klank en lig
te gryp sonder te luister of te kyk
het ek tog nog sintuie aan my gesig.
Ook aan my bors en buikruimte gewaar
ek dat daar vroeër wel iets anders was.
Wie het geweet dat leegte ooit so swaar
sou word en onbelemmerdheid so 'n las?

In de tweede strofe blijkt dat de dichteres zich wel bewust is van de ‘sintuie aan my
gesig’ die haar grip moesten geven op ‘die omringende’ zodat dit vergeleken kon
worden met dat ‘wat verlore is’. De omslachtige manier waarop deze mededeling
wordt gedaan zonder ook maar iets zintuiglijks op te roepen, is opvallend. Ook
opvallend is dat er van de woorden ‘mond’, ‘tong’ (smaakzintuigen, maar ook
spraakorganen) en ‘woorde’ geen melding wordt gemaakt in dit gedicht. Zowel het
verwoordingsproces als de zintuiglijkheid waren in vroegere gedichten dikwijls wel
expliciet aan de orde.
Ondanks de ontreddering van de spreker is de meerduidige versregel 8 van ‘Im-

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

23
migrant’ een aanwijzing dat er toch sprake van optimisme is: ‘het ek tog nog sintuie
aan my gesig’. De tweede strofe kan worden gelezen alsof de immigrant niet meer
kan of wil luisteren en kijken, maar weet dat oren en ogen ‘tog’ beschikbaar zijn,
indien zij die later wel weer nodig zou krijgen. We kunnen de zin echter ook lezen
met het accent op ‘nog’: dus ‘ook andere’ of ‘meerdere’ zintuigen. Hierbij worden
dan de reuk- en smaakzintuigen betrokken en met proeven ook de tong en mond:
organen die nodig zijn om woorden te kunnen uitspreken; dat gebeurt al in dit eerste
Amsterdamse gedicht.
Het gedicht ‘Immigrant’ is, ondanks de ogenschijnlijke ontkenning van de spreker
van de zintuiglijkheid en de mogelijkheid zich uit te drukken, een overwinning op
de stomheid waarmee zij zich schijnbaar geslagen voelt wanneer zij in het vreemde
‘hier’ aankomt. Trouwens, al in dit allereerste Amsterdamse gedicht wordt de slotregel
van een van de allerlaatste Zuid-Afrikaanse gedichten, ‘Slot’ (VG 266), gelogenstraft.
Redenen waarom het huwelijk van Eybers mislukte en zij Zuid-Afrika wilde
verlaten, kunnen mogelijk uit dit gedicht worden afgelezen.

Slot
Hy kon alleen maar doen,
sy grypsug met geen sagte woord versoen.
Sy kon alleen maar sê,
haar saamstem deur geen helder handeling staaf.
En só volg woord op daad en daad op woord,
hul fladder en marsjeer noodlottig voort:
meedoënloos marsjeer die ruwe daad,
die sagte woord krys soos 'n honger raaf.
Nou het hy eindelik wat hy wou hê:
sy dade buk onder hul donker buit,
haar woorde sirkel weg in eensaamheid.

Het lijkt alsof de sprekende ‘sy’ in ‘Slot’ het nut en de kracht van haar woorden
steeds meer begint te wantrouwen, dat zij zich in vergelijking met de handelende
‘hy’ gedoemd voelt te zwijgen en vreest dat haar woorden vruchteloos zijn. Hoewel
het aanvankelijk lijkt alsof ‘Immigrant’ deze gedachte bevestigt, zijn dit en ook
andere gedichten in de bundel Balans echter een veelzeggende weerspreking van
deze angst. Het laatste gedicht in Balans eindigt zelfs erg positief en hoopgevend:
‘Alles van A tot Z word eendag woord’ (VG 283). Tussen ‘Immigrant’ en ‘Al-
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les van A tot Z’ bevindt zich bovendien een aantal prachtige Amsterdamse gedichten
waaruit blijkt dat Eybers zich doelbewust zintuiglijk toespitst op de nieuwe omgeving.
In ‘Toeskouer’ (VG 273) schrijft zij bijvoorbeeld:
Maar nou dat alles my ontwyk
mag ek van meet af kyk en kyk.

Het lijkt alsof zij juist als gevolg van het afgesneden zijn van het vroeger zo bekende,
dus dankzij het ervaren van het vreemde, opnieuw leert kijken en ook opnieuw leert
praten. In het Amsterdamse gedeelte van Balans zijn ‘Heimwee’ (VG 275), ‘Oggend’
(VG 276), ‘Amsterdam, 13 Maart’ (VG 280) en ‘Twee kleuters in die Vondelpark’
(VG 281) gedichten waaruit blijkt hóe direct zintuiglijk de dichteres reageert op haar
nieuwe omgeving. In elke latere Amsterdamse bundel benut de dichteres haar positie
als vreemdeling om haar omgeving op een oorspronkelijke manier te observeren.

Een nieuwe taal
Toen Elisabeth Eybers vertrok uit Zuid-Afrika veranderde haar taalomgeving radicaal.
Zij hoorde geen Afrikaans meer spreken, noch Engels of Afrika-talen, maar
Nederlands. Het was te verwachten dat een dergelijke verandering een grote invloed
op de dichteres zou hebben en een van de kenmerken van Eybers' Amsterdamse
poëzie is dan ook dat daarin een nieuw vermogen om zich uit te drukken merkbaar
wordt dat haar helpt zich staande te houden te midden van deze veranderde
omstandigheden. Hiermee bedoel ik niet dat zij in het Nederlands begon te schrijven
of opvallend veel Nederlandse woorden in haar Afrikaanse gedichten gebruikte. Het
is eerder zo dat ze als vreemdeling een bijzondere scherpte ontwikkelde voor de
metaforische implicaties van taal. De bekende werkwijze van Eybers om de
etymologische herkomst van woorden poëtisch te ontginnen - dit trad vooral in Die
helder halfjaar op de voorgrond - kreeg bovendien sterke nieuwe impulsen door de
Nederlandse omgeving.
In Onderdak (1968) - de eerste volledige Amsterdamse bundel van Eybers die zes
jaar na Balans verscheen - werd dit op een speelse manier gedemonstreerd in zes
gedichten waarin het aanleren van een nieuwe taal metaforisch werd beschreven.
Deze versregels behoren tot Eybers' intrigerendste liefdesgedichten. Zij beschrijft
mond en tong nu niet alleen als smaak- en spraakorganen, maar ook als wederzijds
seksueel aantrekkelijke lichaamsdelen voor geliefden. Het verwoorden wordt intiem
vervlochten met een zintuiglijke ontdekking van het lichaam en het leven van de
nieuwe geliefde. ‘Kwiksilwertong’ (VG 313), ‘Akkoord’ (VG 319) en ‘Woordeskat’
(VG 337) zijn treffende voorbeelden van haar verkenning van een nieuw bestaan in
Nederland. Zie in dit verband vooral ook ‘Ter sake’ (VG 307):
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Die eerste (ná ontswagtling)
wat Lasarus nodig het
om die wonderkuur te keur
is 'n nuwe alfabet
Half-tuis nog in die grotland
waaruit ek tastend keer
moet ek van jou 'n huistaal
vir hierdie lewe leer.
Jy sal die dinge opnoem,
die pasmuntname sê
en wat op die punt van jou tong is
my tussen die lippe lê.

De spreker vergelijkt zichzelf met Lazarus die uit de dode is opgestaan. Om te kunnen
getuigen van het wonder dat is geschied is taal, ‘'n nuwe alfabet’, het eerste wat nodig
is nadat de windsels zijn afgewikkeld. Hoe weinig thuis de ‘ek’ zich in het nieuwe
leven voelt, blijkt uit haar verwijzing naar het feit dat zij nog gedeeltelijk hoort bij
haar vorige bestaan: ‘half-tuis nog in die grotland’ - dus in het verblijf van de doden.
Zij keert zich echter van het grotbestaan af en is ‘tastend’, dus zintuiglijk ingesteld
op ‘hierdie lewe’ waarvoor een nieuwe ‘huistaal’ geleerd zal moeten worden. De
‘jy’ zal haar dit heel precies en nauwkeurig leren en ‘die pasmuntname sê’.
Het woord ‘pasmunt’ betekent ‘gepast kleingeld’. Het is mogelijk dat hiermee
wordt gezinspeeld op het feit dat Nederlands en Afrikaans verwant zijn aan elkaar,
maar juist in kleine bijzonderheden die belangrijk zijn, sterk van elkaar verschillen.
Geen groot geld, ofwel een totaal nieuwe taal (zoals bijvoorbeeld Grieks of Spaans),
maar gepaste kleine muntstukken zijn nodig voor dit nieuwe dagelijkse leven.
De laatste strofe roept verder in samenhang met het woord ‘pasmunt’ een bekende
klassieke mythe over de dood op. Een ‘pasmunt’ of obool (vroeger een zesde deel
van een drachme) werd in de mond van de overledene gelegd als veergeld voor
Charon die de overledene over de Styx naar de onderwereld moest roeien. In ‘Ter
sake’ is de ‘pasmunt’ niet nodig om uit het leven te vertrekken, maar om erin te
kunnen terugkeren. Bijbelse en Grieks-klassieke verwijzingen worden dus op een
fantasierijke wijze geactiveerd om het nieuwe leven op te roepen waarin de spreker
dankzij de ‘jy’ haar intrede maakt. Wat vooral opvalt zijn alle woorden die met
verwoording te maken hebben (‘alfabet’, ‘huistaal’, ‘opnoem’, ‘name’) en
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de intieme woordspeling waarmee wordt aangeduid hoe de persoon die haar onderricht
dat ‘wat op de punt van (sy) tong is / (haar) tussen de lippe lê’.
Twintig jaar ná het verschijnen van dit gedicht in Onderdak publiceert Eybers in
Rymdwang (1987) een gelegenheidsgedicht waarin zij haar kennismaking met de
Nederlandse Proust-vertaler Thérèse Cornips in herinnering roept (VG 546). Het
ontstaan van hun vriendschap is te danken aan het feit dat hun beider manier van
praten afwijkt, dat ze allebei vreemdelingen zijn. Ook in dit gedicht is taal dus van
groot belang.

Vir Thérèse
Vriendskap word uit vervreemding soms gebore...
By ons eerste ontmoeting onverwags gewend
aan 'n uitwyktaal: vanaf dié dag in Groet
verskyn jy soos 'n kripto-immigrant
in 'n kontrei van skelle en verhewe
krete wat klots teen my ontstelde ore.
Jou suidelike en sluierige aksent
bring steeds weer sussend iets aan my verstand:
mens kan subtiel en onomkoopbaar lewe
in hierdie mini-linialeland.

Het dorpje Groet ligt in de provincie Noord-Holland. We mogen aannemen dat de
mensen bij wie Eybers Thérèse ontmoette (het is bekend dat zij met de dichter Chris
van Geel was getrouwd en samen met hem in Groet woonde) het gewone ABN
spraken dat voor Eybers' ‘ontstelde (Afrikaanse) ore’ echter als ‘skelle en verhewe
/ krete’ moet hebben geklonken. Let op de harde k-alliteraties. In tegenstelling
daarmee is het ‘suidelike en sluierige aksent’ van de nieuwe vriendin onverwacht
rustig. Nederlandse lezers zullen begrijpen dat Thérèse waarschijnlijk uit het zuiden
van het land afkomstig is waar de zogenaamde ‘zachte g’ gebruikelijk is. Dat zij haar
accent toch behield in de noordelijke provincie is voor Eybers een geruststelling:
‘mens kan subtiel en onomkoopbaar lewe / in hierdie mini-liniale land’. Door middel
van je ‘uitwyktaal’ kun je jezelf blijven: oningelijfd, onomkoopbaar, een tussenmens.
De elliptische zin ‘By ons eerste ontmoeting onverwags gewend / aan 'n uitwyktaal’
in de regels 2 en 3 van het gedicht is nogal problematisch. De Zuid-Afrikaanse B.H.J.
van Niekerk (1987) stelt in een doctoraalscriptie dat de ‘uitwyktaal’ Nederlands is
en dat de spreker plotsklaps beseft dat zij daar intussen aan gewend begint te raken.
Als we ons echter realiseren dat de betekenis van het werkwoord ‘uitwijken’ niet
alleen is: uit de weg, opzij voor iets gaan door weg te zwenken, maar ook ‘uit een
land wijken, zich in vrijwillige ballingschap begeven’ (Koenen & Endepols), meen
ik dat met ‘uitwyktaal’ eerder de taal met de zachtere klanken bedoeld
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Elisabeth Eybers en Thérèse Cornips ter gelegenheid van de publicatie van Uit en tuis in de bibliotheek
van het Zuid-Afrikaanse Instituut aan de Keizersgracht in Amsterdam op 6 maart 1995. Foto: Ena
Jansen.

wordt die de ‘kripto-immigrant’ Thérèse (als Zuid-Nederlander is zij niet zo
nadrukkelijk een immigrant als Eybers zelf) en de Zuid-Afrikaanse Eybers zo
‘onverwags’ met elkaar gemeen hebben. In het Zuid-Nederlands is ‘uitwijkeling’
trouwens synoniem voor ‘uitgewekene’ en ‘emigrant’. De spontane herkenning van
elkaar als vreemdelingen door hun verschillende afwijkende accenten in deze
Noord-Nederlandse omgeving leidt ertoe dat ze het belang inzien van een
vertrouwelijke non-conformistische ‘uitwyktaal’.
In tal van andere Amsterdamse gedichten wordt de taal specifiek belicht en het
blijkt dat taal sinds 1961 niet meer ‘alleen maar’ het vanzelfsprekende bouwmateriaal
van de dichteres is. Eybers ontwikkelde in haar poëzie ná 1961 een soort tus-
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sentaal waarmee zij, hoewel her Afrikaans is, toch verrassend goed kan communiceren
met de Nederlandse lezers en die ook boeiende vervreemdende elementen voor
Zuid-Afrikanen bevat. Het woord ‘tussentaal’ moet dus niet als denigrerend in de
zin van brabbeltaal of ‘halftaaltje’ opgevat worden, maar is metaforisch bedoeld.
Door diens bijzonder sterke zeggingskracht bemiddelt het Afrikaans zoals Eybers
het schrijft, tussen haar en de lezers van twee taalgroepen. Haar taal wordt een
voorwaarde waardoor zij ‘onomkoopbaar’ kan overleven in het vreemde Nederland.

Het poëtische belang van de tegenstelling Afrika/Europa
Een bekend aspect van de Eybers-code wordt in bijna alle gedichten waarnaar
hierboven al is verwezen aan de orde gesteld: de gelijktijdige aanwezigheid van
tegengestelde elementen (tussen hier en daar, noord en zuid, tussen ‘skel’ en
‘sussend’). Critici wijzen dan ook vaak op tegengestelde ruimten in Eybers' werk:
Afrika en Europa, Zuid-Afrika en Nederland, Johannesburg en Amsterdam. Het gaat
hier om meer dan alleen zonnig tegenover somber weer. De tegenstelling tussen haar
‘geweldige vaderland’ en een aangeharkt ‘tabelleland’ is vooral ook van toepassing
op ruimte tegenover beperking, het ontembare tegenover het gereglementeerde, het
verleden tegenover het heden. Deze elementen vertegenwoordigen de twee uitersten
waartussen Eybers' poëzie zich beweegt. In ‘Opgawe’ uit Noodluik (1989, VG 568)
worden deze contrasten en dat waarvoor ze staan, als volgt beschreven:
Ruimte, misterie, wanorde, tragiek
van 'n maatloos ontembare kontinent
was ín my gevesel, hoe kon ek krimp
tot voorgeskrewe omgewingsmimiek?

Eybers ís ook nooit ‘gekrompen’ tot ‘omgewingsmimiek’. Zelfs al bewoont zij een
‘selfverwarmde nis’, een ‘smal dakkamer’, of een ‘tweekamerspeelruim’ die zo
verschillen van het Zuid-Afrikaanse huis waaraan zij gewend was (zie het gedicht
‘Heimwee’ in Balans 1962, VG 275), toch imiteert zij niemand, schrijft zij niet eens
in de taal die zij iedere dag om zich heen hoort in een omgeving die zij vaak als
tweedimensionaal, als een ‘strak grou-en-groen plattegrond’ beschrijft.
Réna Pretorius wijst in haar artikel ‘Kruis of munt: skoonheid gebore uit gemis’
(in: Nienaber-Luitingh 1975:83-103) op een uitspraak van Coleridge om de
gelijktijdige aanwezigheid van tegenstellingen in Eybers' poëzie te beschrijven:
‘reconciliation of opposites (...) is the central activity of the whole poetic imagination’.
Volgens haar is Kruis of munt (1973), Eybers' derde Amsterdamse bundel, ‘een
volgehouden streven (...) om een ironisch evenwicht tussen de tegenstellingen
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te bewerkstelligen’. Dit zien we trouwens al in de titel van de eerste Amsterdamse
bundel, Balans. Zoals in hoofdstuk 11 besproken zal worden, blijft dit thema van
groot belang in Eybers' poëzie.
Om zich met succes tussen die tegenstellingen te kunnen bewegen en een evenwicht
te handhaven is het wel een vereiste dat de uitersten in stand worden gehouden.
Omdat Zuid-Afrika en Nederland sinds 1961 deel uitmaken van de twee polen in
Eybers' werk, moeten beide gebieden actueel, aanwezig, levenskrachtig blijven. Is
dat mogelijk? In 1998 woont Eybers al 38 jaar in Nederland; zij was in 1979 voor
het laatst in haar geboorteland. De kans is groot dat een van de polen van het
spanningsveld waarin zij zich al lang bevindt in de loop van de tijd aan kracht inboet.
Dat Eybers zichzelf bewust is van dit gevaar, is voor mij een reden om de enige
twee gedichten in het Eybers-oeuvre onder de loupe te nemen waarin de pool ‘Afrika’
in de tegenstelling Afrika/Europa met nadruk wordt genoemd: ‘Ode aan Kontroleur
de Laar’ (uit: Onderdak 1968, VG 295) en ‘Uitgewekene’ (uit: Respyt 1993, VG 638).

Ode aan kontroleur de laar
Meneer de Laar, belastingkontroleur,
wys my met kleinste tydverlies die deur:
‘Soek eers die juiste syfers en kom terug.’
Hy draai sy hegemoniële rug
en ek wat trap-af strompel mompel: stik
voor ek weer skrompel voor jou leenheerblik.
(Blote bravade. Binne 'n dag of tien
sal hy my, nederig-ingelig, terugsien.)
Meneer de Laar, dit was jou beste uur
toe jy my traanblind, stotterend wegstuur.
Jou skamper kommentaar gons agterna:
‘Allicht! U bent niet meer in Afrika!’
Meneer de Laar, my land het leemtes: daar
het ek jou soortgelyke nooit gewaar...
Miskien vanweë my huid? Ek dink bevrees:
só voel dit dus om Gam se kind te wees.
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Meneer de Laar, ek wil geen skuld ontduik
en gee jou met jou wantroue gelyk
betreffende transaksies waarvan ek
geen syfers vir jou skema kan verstrek.
Jy kan dit ook nie help dat jy hier sit
en nou en dan nog mymer oor geluk
en jou vergoeding uit my gasie vra.
As ek kan eet en klere het om te dra
- my bloed loop nog stroom op in jou klimaat -,
eens in die maand 'n boek koop of 'n plaat
mag jy jou ryklik van die res bedien
en hoe ons uitkom moet elkeen maar sien.
Die keurigste vereffening kos pyn,
meneer de Laar, of vindt U het wel fijn?

Er wordt beschreven hoe iemand die niet gewend is een boekhouding bij te houden
bij een belastingconsulent aankomt zonder de nodige informatie. De zakelijke woorden
van de consulent worden aanvankelijk nog in Afrikaans verhaald: ‘Soek eers die
juiste syfers en kom terug’ (‘regte syfers’ is gebruikelijker Afrikaans), maar dan
volgt zijn ‘skamper kommentaar’ in het Nederlands: ‘Allicht, u bent niet meer in
Afrika!’. De verontwaardigde ik-spreker antwoordt hem ten slotte ook in het
Nederlands: ‘Of vindt U het wel fijn?’ - kompleet met Nederlandse spelling en
syntaxis. Een en ander wordt provocerend aangepast.
Dit gedicht werd opvallend vaak geciteerd door Nederlandse recensenten van
Onderdak. Het blijkt trouwens telkens weer in Nederlandse recensies dat het
schijnbaar vervreemdend-interessant gevonden wordt om een bekende Nederlandse
situatie beschreven te zien door iemand uit ‘'n onordeliker kontinent’. Dat was al
duidelijk toen bijna alle 28 recensies van Balans (1962) ‘Twee kleuters in die
Vondelpark’ (VG 281) citeerden.
In de Zuid-Afrikaanse kritiek werden De Laars ‘skamper’ woorden, ‘U bent niet
meer in Afrika!’, opgemerkt door H. Ohlhoff (1971:227). Hij interpreteerde dit niet
alleen als kritiek op de spreker in het gedicht, ‘maar op een heel continent en daarmee
ook op Zuid-Afrika dat (...) in één adem genoemd wordt met de rest van Afrika’.
Ohlhoff hield er geen rekening mee dat het een algemeen Nederlands gebruik is om
met het woord ‘Afrika’ specifiek Zuid-Afrika aan te duiden - zeker nog in de jaren
zestig toen het gedicht verscheen. Het lijkt zelfs alsof hij zich per-
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soonlijk beledigd voelde bij de gedachte dat De Laar Zuid-Afrika met andere
Afrika-landen op één lijn stelt!
We kunnen ons afvragen of Eybers om dezelfde reden de woorden van de consulent
als ‘skamper’ beschrijft. Ik denk van niet. Zij weet immers uit eigen ervaring hoe
Nederlanders het woord ‘Afrika’ wel eens gebruiken. Mijns inziens zit haar iets
anders dwars bij deze afkorting. Het zou echter 25 jaar duren voor zij het woord
‘Afrika’ weer gebruikte: in het gedicht ‘Uitgewekene’ (uit: Respyt 1993, VG 638).
Net zoals in ‘Nolens volens’ (uit: Bestand 1982, VG 439: ‘Suid-Afrika, toe ek jou
moes verlaat / nie om jou domheid maar om eie seer’), wordt Zuid-Afrika in
‘Uitgewekene’ gepersonifieerd. Deze personificatie accentueert de persoonlijke
verhouding van de spreker tot het land, maar dat is ook nodig om de dialoogvorm
van het gedicht te rechtvaardigen. De ‘ek’ stelt het land gerust dat het altijd in haar
‘binnenste agterbly’.
Het gedicht heeft een bijzonder dubbelzinnig en ironisch slot waarop de lezers al
in de eerste strofe worden voorbereid:
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Uitgewekene
Wat ook al in my binnenste agterbly,
Suid-Afrika, jý hoort feilloos daarby.
Om die inherente geheuetaak
nog onaanvaarbaarder te maak
noem hulle jou hier somaar Afrika.
Onreg en honger en opstand speel
'n omvattende rol in die groot geheel
en het niks, maar hoegenaamd niks te maak
met die herinneringe wat my bewaak
en wat ek bewaak. Terwyl jy verdwyn,
Suid-Afrika, hoed ek die heilige skyn
en kom jou nooit ofte nimmer te na.

Een aantal woorden in het gedicht is meerduidig, dubbelzinnig; onder andere
‘onaanvaarbaarder’. Mensen die zich in het oude Nederland (dit zeg ik zo met opzet,
want sinds er een ‘nieuw Zuid-Afrika’ is, is er ten aanzien van Zuid-Afrika ook
sprake van een nieuw Nederland) met Zuid-Afrika verbonden voelden - bijvoorbeeld
omdat ze ervandaan kwamen - werden tot kort geleden nog door heel wat
Nederlanders ‘met de nek aangekeken’, ‘onaanvaardbaar’ gevonden. De spreker
weet dit, heeft het dikwijls zelf zo ervaren. Zij geeft nu echter een weerwoord aan
al de ‘De Laars’. Ook zij heeft al die jaren iets ‘onaanvaarbaar’ gevonden: de
versimpelde verwijzingen naar haar land van herkomst als ‘somaar Afrika’. Niet om
dezelfde redenen als Ohlhoff, maar omdat dit haar ‘geheuetaak’ bemoeilijkt: het
woord klinkt zo anders als ‘Suid-Afrika’, wat hier tweemaal met nadruk wordt
gebruikt. Het woord ‘Afrika’ roept niet dezelfde vertrouwde beelden op.
Wat duidelijk blijkt, is dat de spreker met dat wat zij ‘onaanvaarbaar’ vindt, niet
ontkent dat er mensonterende dingen in Zuid-Afrika, trouwens in het hele Afrika
geschieden. In de tweede strofe heeft zij het nadrukkelijk over ‘onreg en honger en
opstand’ in Zuid-Afrika. Wat zij wil, is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de
wantoestanden in het land en haar eigen hoogst persoonlijke herinneringen. Zij is
tegen simplificatie, tegen een ‘hokjesgeest’, dus tegen een manier van denken waarin
alles over één kam geschoren wordt. De politieke wantoestanden hebben volgens
haar ‘niks, maar hoegenaamd niks’ te maken met herinneringen aan het land dat haar
‘bewaak’ (bezighoudt) en dat zij ‘bewaak’ (wil blijven koesteren). Het is erg
belangrijk dat zij daarom niet het voegwoord ‘maar’, doch ‘en’ gebruikt.
Omdat herinneringen de neiging hebben te vervagen en omdat de ‘ek’ weet dat
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niet slechts het land zoals zij het heeft gekend, maar óók haar kostbare herinneringen
aan het verleden, aan ruimte, aan haar vrijheid van bewegen in dat grote land in die
tijd kunnen verdwijnen, wil zij er alles aan doen om deze in stand te houden. Zij
verzet zich daarom tegen alles wat het proces van vergeten kan versnellen: dus ook
tegen simplificerende verwijzingen naar haar droomgebied. Dit gedicht, en trouwens
een groot gedeelte van Eybers' Amsterdamse poëzie, verwoordt dit verzet.
De woorden ‘hoed ek die heilige skyn’ zijn ook erg dubbelzinnig. Er kan uit
afgeleid worden dat de ‘ek’ schijnheilig is en een ontwijkende, zelfs oneerlijke indruk
schept, de wantoestanden in Zuid-Afrika wil verstoppen. Omdat zij dit echter
nadrukkelijk niét doet - zie de tweede strofe van het gedicht, maar ook ‘Regspraak’
(VG 438) over Steve Biko en ‘Kontrasfoto’ (VG 440) in Bestand (1982), ‘Ontheemde’
(VG 506) en ‘Naturalisasie’ (VG 518) in Dryfsand (1985) - realiseren lezers zich dat
hier iets anders bedoeld wordt. Wanneer zij de Goethiaanse omschrijving van poëzie
als een weerschijn of weerkaatsing (‘Nur im farbigen Abglanz des Lebens haben wir
das Leben’), op haar werk toepassen, kunnen lezers hieruit afleiden dat met ‘heilige
skyn’ haar poëzie wordt bedoeld.
Pas aan het einde van het gedicht wordt duidelijk waarom de personificatie van
Zuid-Afrika zo functioneel is. De spreker huichelt namelijk niet wanneer zij zegt dat
zij het land ‘nooit ofte nimmer te na’ komt. ‘Iemand te na komen’ is een uitdrukking
die vooral wordt gebruikt in verband met interpersoonlijke verhoudingen. Het betekent
iemand krenken of beledigen. In dit gedicht betekent het ook ‘nabij of dichtbij komen’
Eybers was bij de verschijning van het gedicht in 1982 al meer dan twintig jaar weg
uit Zuid-Afrika. Weliswaar had zij haar geboorteland drie jaar daarvoor nog bezocht,
maar daarna nooit meer.
Het is verstechnisch bijzonder interessant dat in het hele gedicht paarrijm voorkomt,
behalve bij ‘Afrika’ en ‘te na’. De titel van mijn boek, Afstand en verbintenis, wordt
dus op een erg bijzondere manier door het rijmschema van het gedicht geïllustreerd:
Eybers blijft verbonden met (Zuid-)Afrika ondanks, of juist dankzij, de afstand. Het
is in en om dit spanningsgebied dat lezers uit zowel Zuid-Afrika als Nederland haar
opzoeken en waarderen.
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2 Eybers, de vreemde eend
Omdat de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse lezersgroepen elk een eigen woordenschat
en referentiekader hebben, kunnen we met betrekking tot de receptie van Elisabeth
Eybers' poëzie onder meer de volgende vragen stellen: Wát maakt haar poëzie
interessant voor lezers uit beide taalgebieden? Met welk type problemen hebben de
twee groepen lezers afzonderlijk te kampen bij het lezen?
Het is bekend dat het Afrikaans en het Nederlands een grote gemeenschappelijke
woordenschat bezitten, maar er zijn zoveel opvallende verschillen tussen de talen
dat Nederlandse lezers, die gedichten van een Afrikaanse schrijver beginnen te lezen,
zeker begripsproblemen zullen hebben, terwijl Zuid-Afrikaanse Eyberslezers
dergelijke problemen niét verwachten. Toch vinden we in Elisabeth Eybers' poëzie
vanaf het tweede gedeelte van Balans (1962) vaak Nederlandse woorden en
uitdrukkingen die voor Zuid-Afrikaanse lezers vreemd en problematisch kunnen
zijn.

‘Stevige loopplank’
Zoals al in de Inleiding is geconstateerd, is Elisabeth Eybers, ondanks de grote
verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands en de taalproblemen waarvoor
beide lezersgroepen in haar poëzie worden gesteld (voorbeelden hiervan worden
uitvoerig in hoofdstuk 7 besproken), in twee taalgebieden een geëerd en geliefd
dichteres. Het blijkt dat haar poëzie voor beide groepen lezers in plaats van een ‘ijle
luchtbrug’ een ‘stevige loopplank’ betekent tussen het Nederlands en het Afrikaans.
Deze formulering van Adriaan van Dis (1977) is slechts een van de talrijke,
metaforische pogingen om het uitzonderlijke feit te benadrukken dat Nederlandse
poëzieliefhebbers Eybers' gedichten graag lezen. Hoewel Afrikaanse lezers minder
dan Nederlandse lezers met taalproblemen te maken krijgen, moeten ze zich er toch
van bewust zijn dat Eybers de grenzen van het Afrikaans overschrijdt. Zij geeft niet
alleen een hoogst geslaagde voorstelling als danser op het persoonlijke koord dat in
haar gedichten tussen het Afrikaans en het Nederlands wordt gespannen, maar zij
beloont ook de aandachtige toeschouwers van dit staaltje van
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balanceerkunst met een groot gevoel van voldoening wanneer zij erin slagen haar
op deze zelfgeschapen verbindingslijn te volgen.
Poëzielezers zijn er natuurlijk op voorbereid te moeten ontrafelen en interpreteren.
Ze weten dat dichters taal rangschikken en ordenen, onder meer met behulp van
beeldspraak en klankspel. Dankzij deze stijlmiddelen klinken dichtregels ‘mooier’
dan normaal taalgebruik, maar ze zijn ook vaak moeilijker te lezen. De lezers weten
daarom uit ervaring dat poëzie meer leesaandacht vergt dan het meer alledaagse
gebruik van taal waarin een nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid niet zo
doelbewust wordt nagestreefd.
Zelfs wanneer we poëzie lezen in onze eigen moedertaal of een andere taal die we
goed kennen, hebben we een bijzondere leeshouding nodig. Als de taal waarin het
gedicht is geschreven ons echter niet helemaal bekend is, vergt het lezen extra
aandacht en moeite. Eybers' poëzie bevindt zich in een soort tussencategorie omdat
veel woorden bekend en sommige onbekend zijn. Eybers verwijst niet alleen naar
landschappen en omstandigheden die Zuid-Afrikaanse lezers vreemd zijn, zij beschrijft
ze soms ook met behulp van Nederlandse woorden, grammaticale constructies en
uitdrukkingen. Nederlandse lezers zullen deze woorden herkennen, maar andere
specifieke Afrikaanse woorden en idiomatische uitdrukkingen zullen hun weer vreemd
in de oren klinken.
Zoals in de hoofdstukken 3 en 7 zal worden aangetoond, bestaat er een sterke
verwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands, maar vanaf de zeventiende
eeuw hebben beide zich tot afzonderlijke moderne talen ontwikkeld. De meeste
Zuid-Afrikanen kunnen daarom geen Nederlands spreken en Nederlanders ook geen
Afrikaans. Wanneer dus de twee lezerspublieken van Eybers haar poëzie lezen die
sinds 1961 in Amsterdam wordt geschreven, worden beide groepen geconfronteerd
met talige en buitentalige aspecten die soms erg bekend, maar dikwijls ook vreemd
voor hen zijn. In de Eybers-bundels krijgen haar beide lezersgroepen vanaf het
Amsterdamse gedeelte van Balans (1962) behalve de ‘gewone’ vervreemdende
poëtische kenmerken zoals beelden en klankpatronen, bovendien ook nog met deze
extra vervreemdende taalverschijnselen te maken.

De Petrus-eend
Hoe boeiend Elisabeth Eybers' Amsterdamse gedichten zijn, kan het best verduidelijkt
worden door enkele specifieke gedichten nader te bekijken: ‘Vriesweer’ (VG 274)
en ‘Dooi’ (VG 551).1
‘Vriesweer’ is een van de eerste gedichten die Elisabeth Eybers heeft geschreven
nadat zij zich in Amsterdam had gevestigd - het is verschenen in het laatste gedeelte
van Balans.
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Vriesweer
Net by die krom brug bly die water swart
maar verder sloot af flikker alles hard.
Die mooi bont eende buig en duik en trap
binne die skuiling van die brug se kap.
'n Wye seemeeu, misties wit en grys,
dryf nader, aarsel, land dan op die ys
en word 'n uitverkore voël wat droog,
steltpotig afkyk uit sy ronde oog.
Terwyl sy maters saam eerbiedig kakel
oor aanbreek van 'n tydvak van mirakel
verlaat 'n Petrus-eend die donker boog
en krabbel, voor hy terugplons, lomp omhoog.

Noch Zuid-Afrikaanse noch Nederlandse lezers worden voor lexicale of semantische
problemen, dus taalhindernissen, gesteld bij het lezen van ‘Vriesweer’. Het gedicht
bevat echter voor Zuid-Afrikaanse lezers grotere referentiële ‘toegangsproblemen’
dan voor Nederlandse lezers omdat de titel van het gedicht hen verplaatst in
omstandigheden die bij hen niet algemeen voorkomen. Volgens de HAT
(Handwoordeboek van die Afrikaanse taal) is vriesweer ‘weer waarby dit vries’ en
de betekenissen voor vries zijn: ‘1. So koud wees dat water in 'n vaste vorm oorgaan:
Dit vries hier baie nagte in die winter. 2. Deur die koue in 'n vaste toestand kom: Die
water vries in die krane, verys. Vriesend koud. 3. Deur vries ontstaan: Daar vries
blomme op die ruite, ysstukkies aan sy baard. Vriesing.’
In een Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal zoals dat van Koenen
en Endepols staat bij vriesweer: ‘met vorst gepaard gaand weer’ en bij vriezen is het
opvallend dat beslist niet in voorbeeldzinnen verwezen wordt naar vorst die slechts
's nachts voorkomt. Ook wordt benadrukt: ‘1. zo koud zijn dat door koude een
vloeibaar in een vast lichaam overgaat: het vriest dat het kraakt / heel erg; 2. door
de vorst in zekere toestand komen: de gracht is dichtgevroren; de karaf is
stukgevroren; 3. door vorst ontstaan: er - bloemen op de ruiten; -d weer waarbij het
vriest.’
Deze aanhalingen uit Afrikaanse en Nederlandse woordenboeken tonen aan dat
de HAT in hoge mate gebaseerd is op Nederlandse woordenboeken en dat dit soms
problemen op kan leveren voor iemand die probeert te ontdekken welk oorspronkelijk
Nederlands woord bekend is in het Afrikaans.2 Het is opvallend dat
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een dichtgevroren gracht of kanaal in een algemeen voorbeeldzinnetje voor een
Nederlandse verklaring wordt gebruikt, terwijl bevriezen volgens het Afrikaanse
voorbeeld eigenlijk alleen 's nachts voorkomt. Eybers heeft zelf op de korte
Zuid-Afrikaanse vriesperioden gewezen in haar gedicht ‘Winter’ (VG 371), dat een
herinnering is aan de julimaand in Johannesburg: ‘Oordag brand die son en snags
vries dit / twee keer per etmaal oorbrug jy / die grens met 'n verende sprong / en elke
keer tintel jy anders.’
We mogen niet vergeten dat de Nederlandse winter in 1961 voor Eybers
vervreemdend en nieuw moet zijn geweest. Zoals we nog zullen zien, is het opvallend
hoe vaak zij klimatologische verschijnselen gebruikt om te beschrijven hoe vreemd
ze zich voelt in haar nieuwe omgeving.
Het is voor Zuid-Afrikaanse lezers moeilijk om zich voor te stellen wat de gevolgen
zijn van een langdurige vorstperiode. De tegenstellingen droogte en regen zouden
misschien hetzelfde effect hebben als vriesweer en dooi op Nederlandse lezers.
Daarom kan er een probleem ontstaan over wat bedoeld wordt met:
Net by die krom brug bly die water swart
maar verder sloot af flikker alles hard.

Als een Zuid-Afrikaanse lezer nog nooit heeft gezien dat het water onder bruggen
de allerlaatste plaats in grachten en sloten is die dichtvriest, zal het ‘zwart blijven’
van het water niet gemakkelijk begrepen worden en zullen zij zich er geen duidelijke,
concrete voorstelling van kunnen maken. Als gevolg daarvan bestaat het ‘gevaar’
dat lezers de zwarte kleur als symbolisch-diepzinnig zullen interpreteren en niet
begrijpen dat ook regel 2 naar een concreet verschijnsel verwijst, namelijk naar de
rest van de sloot die al steenhard bevroren is. In vergelijking met het ‘zwarte water’
in de schaduw van de brug zal er ‘verder sloot af(waarts)’ dus een flikkering van
weerkaatst licht op het witte ijs waarneembaar zijn. Bij een steekproef onder
Zuid-Afrikaanse lezers - een groep van 25 derdejaarstudenten Afrikaans en Nederlands
aan de Universiteit van de Witwatersrand - bleek dat geen enkele lezer, ondanks de
titel, een goede voorstelling had van de concrete situatie.
De volgende strofe kan wel duidelijkheid bieden over het effect van vorst in de
omgeving van bruggen:
Die mooi bont eende buig en duik en trap
binne die skuiling van die brug se kap.

Van de drie werkwoorden die worden gebruikt om de activiteiten van de ‘mooi bont
eende’ te beschrijven, is er slechts één, ‘duik’, dat specifiek geïnterpreteerd moet
worden als verbandhoudend met vloeibaar water. Ieder die ooit eenden heeft
geobserveerd, kent de typische bewegingen die hier worden beschreven. Dat ‘duik’
desondanks niet noodzakelijk een activiteit in water aanduidt en dus een
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ambivalent woord is, wordt versterkt door de derde en vierde strofen waarin de
aankomst van de ‘wye seemeeu’ beschreven wordt:
dryf nader, aarsel, land dan op die ys
en word 'n uitverkore voël wat droog,
steltpotig afkyk uit sy ronde oog.

De reden waarom ik beweer dat ‘dryf’ de waterassociaties van ‘duik’ zou kunnen
opheffen, is gelegen in het feit dat de zeemeeuw met wijd gestrekte vleugels aan
komt vliegen en dus in de lucht ‘drijft’ en niet op water. De analogie van deze twee
begrippen sluit de mogelijkheid dat de eenden in de lucht ‘duiken’ niet uit, maar het
lijkt onwaarschijnlijk. Wel wordt er een verbinding geschapen tussen de twee soorten
vogels doordat een ‘water’-woord voor de aankomst van de meeuw wordt gekozen
en een woord dat ook een actie in de lucht kan weergeven, gebruikt wordt om de
bezigheden van de eenden te beschrijven.
Het woord ‘land’ dat in verband met de zeemeeuw wordt gebruikt, is, evenals
‘dryf’, ambivalent. Aangezien de zeemeeuw ‘dryf’, zou je geneigd zijn te denken
dat zijn landing vanuit het water plaatsvindt. Wat echter - zoals al gezegd - in de
context van het gedicht waarschijnlijker lijkt, is dat hij uit de lucht komt aange‘dreven’
en dat zijn landing niet wordt ingezet vanuit dezelfde benarde positie als die waarin
de eenden verkeren. Na deze landing kan de meeuw nu uit de hoogte neerkijken met
zijn ronde oog - een extra bevoorrechte, droge positie doordat hij als steltpotige hoger
op de benen staat. Hier is uiteraard een visuele voorstelling noodzakelijk van de extra
hoogte die een zeemeeuw heeft in vergelijking met de zwemvliezen en de lage
pootstand van de meeste eenden.
De meeuw wordt beschreven als ‘misties wit en grys’. Ook Zuid-Afrikanen weten
dat wit en grijs de kenmerkende kleuren zijn van meeuwen, maar een woord dat niets
te maken heeft met de algemene perceptie van meeuwen door Nederlanders noch
Zuid-Afrikanen, is ‘misties’. Dat kan duiden op geheimzinnigheid en vooral op het
hartstochtelijke streven naar vereniging van de ziel met God door middel van
comtemplatie. Dit woord legt nu opeens verband met andere woorden die verderop
in het gedicht voorkomen en die ook zouden kunnen behoren tot het paradigma
godsdienstig/religieus/gewijd: ‘uitverkore’, ‘eerbiedig’, ‘mirakel’, ‘Petrus’, ‘omhoog’.
Juist het voorkomen van deze woorden in het gedicht zou een lezer die zich in de
eerste strofen geen concrete voorstelling kan maken van het feit dat het onder een
brug het langst duurt voor het water is bevroren, verleiden om zich niet meer druk
te maken over wat daar specifiek bedoeld wordt. In dat geval zal de gevangenschap
waarin de ‘mooi bont eende’ zich bevinden omdat hun ‘speelruim’ beperkt is,
waarschijnlijk niet opvallen. De woorden ‘buig en duik en trap’ klinken toch speels
genoeg; geen sprake van wanhoop. Zo'n lezer zal niet beseffen dat de handelingen
van de eenden een groepspoging tot zelfbehoud zouden
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kunnen zijn: hoe meer beweging, hoe minder snel ook het laatste open gedeelte in
het aangroeiende ijs zal verharden tot een flonkerende oppervlakte.
De eerste twee strofen bestaan elk uit een enkele zin waarin achtereenvolgens het
effect van het vriesweer en de situatie waarin de eenden zich bevinden, beschreven
wordt. Dan volgen de vier strofen waarvan de eerste twee een zin vormen die verwijst
naar de aarzelende landing van de zeemeeuw, terwijl de voorlaatste en laatste strofe
de poging van een zogenaamde Petrus-eend beschrijven om zich op het ijs bij de
zeemeeuw aan te sluiten.
Het is duidelijk dat de zeemeeuw in een bevoorrechte positie verkeert. Hij komt
uit de ruimte van de lucht aangedreven en ‘aarsel’ voordat hij op het harde
ijsoppervlak neerstrijkt. In tegenstelling tot de beperkte ruimte van het stukje open
water onder de brug waarin de mooie bonte eenden zichzelf proberen te handhaven,
wordt door zijn naam beklemtoond dat hij van de zee afkomt. En dat is een plek die
oneindig weidser is dan de dichtvriezende sloot die de verblijfplaats van de eenden
is. In tegenstelling tot hun ‘bontheid’ - wat wel expliciet ‘mooi’ gevonden wordt
door de spreker - is hij ‘misties wit en grys’, een eenling. De zeemeeuw wordt verder
een uitverkoren vogel genoemd - hij vormt dus een contrast met de eenden.
In de laatste strofe wordt een uitsteltechniek toegepast wanneer de pogingen van
één eend, de zogenaamde Petrus-eend, om zich bij de zeemeeuw op het droge ijs aan
te sluiten beschreven wordt. Aanvankelijk is het onduidelijk of er misschien nog naar
de zeemeeuw verwezen wordt door het gebruik van het voornaamwoord ‘sy’ (zijn)
in regel 9. Hierdoor wordt echter het accent bijzonder sterk op de Petrus-eend zelf
gelegd wanneer het in regel 11 duidelijk wordt dat er naar zijn eendenmaatjes
verwezen wordt die ‘eerbiedig kakel oor aanbreek van 'n tydvak van mirakel’. Hoewel
dit ‘tydvak van mirakel’ religieus klinkt in samenhang met al genoemde woorden
als ‘misties’, ‘uitverkore’, ‘eerbiedig’ en ‘omhoog’, moet vooral de Zuid-Afrikaanse
lezer in gedachten houden dat vorst een radicale en wonderlijke verandering in het
waterlandschap teweeg brengt. Vriesweer is heel letterlijk een mirakelachtig
verschijnsel.
De opvallendste gebeurtenis in het gedicht is dat één eend uit de groep ‘by die
krom brug’ waar het water zwart gebleven is, vanuit de ‘skuiling van die brug se
kap’ de bescherming van ‘die donker boog’ ‘verlaat’. Dat dit de daad van een enkeling,
een buitenstaander is, krijgt een extra accent. Het woord ‘verlaat’ wordt bijvoorbeeld
door de positie vooraan in regel 11 bijzonder benadrukt. De poging van die ene eend
om uit de ‘donkerte’ naar heldere ‘flikkering’ van de ijsvlakte te komen, is moeizaam
en slaagt niet. De zinsconstructie in de laatste versregel is bijzonder veelzeggend:
‘omhoog’ is het allerlaatste woord van het gedicht en het wordt door de uitgestelde
positie extra beklemtoond, waardoor het ‘lomp’ streven en ook het feit dat de
Petrus-eend ‘terugplons’, bijna wordt opgeheven. Met deze slotstrofe wordt
‘geantwoord’ op een woord in de vierde strofe dat vroeg om gecomplementeerd te
worden: ‘afkyk’. De indruk wordt gewekt dat de Petruseend de behoefte heeft op te
vliegen omdat de zeemeeuw neerkijkt.
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Wanneer de omstandigheden van winters vriesweer en de fysische implicaties daarvan
voor de waterwoonplaats van eenden niet uit oog wordt verloren, kan het gedicht
gelezen worden als een beschrijving van een gewoon natuurgebeuren - mits de
concrete implicaties van de eerste strofen goed begrepen worden. Het is belangrijk
dat de lezers proberen zich de omstandigheden voor te stellen, want slechts vanuit
deze concrete gegevens is het gerechtvaardigd om naar een allegorische, metaforische,
of symbolische laag te zoeken - wat door de woorden uit het religieuze paradigma
in het vooruitzicht wordt gesteld, maar vooral ook door het woord ‘Petrus-eend’.
Want wilde eenden, witwangboomeenden, rode en grijskop Casarcas, talingen,
pijlstaarten, Berniers- en Madagascar-eenden, zelfs Afrikaanse, Abbesijnse en
Gabonese zwarte eenden en een Zuid-Afrikaanse slobeend bestaan - maar in geen
Zuid-Afrikaans of Nederlands eendenboek vinden we een ‘Petrus-eend’. Zo'n soort
bestaat niet, behalve in de verbeelding en de woordenschat van de dichteres. Het
woord ‘Petrus-eend’ is de scharnier van het gedicht, opent het naar een metaforische
interpretatie die gesteund wordt door de analyse tot nu toe gedaan.
Een mogelijke interpretatie is dat de poging van Petrus om op het water te lopen
hier wordt naverteld door de beschrijving van een zeemeeuw en eenden. Het verhaal
van Jezus die zijn discipelen tegemoet liep over een meer bij stormachtig weer, wordt
op drie plaatsen in het nieuwe testament verteld: in Johannes 6:16-21, Marcus 6:45-52
en Mattheüs 14:22-33. Alleen in het laatstgenoemde gedeelte wordt verteld dat Petrus
geprobeerd heeft om Jezus na te doen. In het gedicht zijn er duidelijk heel wat
woorden die het bijbelse gebeuren oproepen. Wanneer de discipelen in de bescherming
van hun boot denken dat het een spook is dat over de golven komt aangelopen (‘'n
Wye seemeeuw, misties wit en grys / dryf nader’), stelt Jezus hen gerust (‘word 'n
uitverkore voël wat droog, / steltpotig afkyk uit sy ronde oog’). Van alle discipelen
is het alleen Petrus die tegen Jezus zegt: ‘Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot u
te komen over het water’. Als Jezus dan zegt: ‘Kom!’, stapt Petrus uit de boot (‘verlaat
'n Petrus-eend die donker boog’) en begint op het water te lopen. Wanneer hij echter
merkt hoe sterk de wind is, wordt hij bang en begint te zinken (‘en krabbel, voor hy
terugplons, lomp omhoog’). Het wordt nu duidelijk dat dit tekstgedeelte uit Mattheüs
bepalend is geweest voor de opzet en de structuur van het gedicht. Dit biedt ook een
verklaring voor het gebruik van woorden als ‘misties’, ‘uitverkore’, ‘eerbiedig’ en
‘mirakel’.
Ik kan niet nalaten op te merken dat het bijzonder opvallend is dat geen van de
bekende Zuid-Afrikaanse Eybers-critici die over Balans hebben geschreven, het de
moeite waard vonden om op een of andere manier, zelfs niet met de paar woorden
die in een recensie aan een bepaald gedicht gewijd kunnen worden, aan de
Zuid-Afrikaanse lezers uit te leggen wat zich in dit gedicht afspeelt. A.P. Grové
(1962), Rob. Antonissen (1966) en Ernst van Heerden (1969) verwijzen niet eens
naar het gedicht, terwijl P.D. van der Walt (1969:135) wel zegt: ‘Soms is er een
verwijzing, schijnbaar terloops, zoals ‘Petrus-eend’ in ‘Vriesweer’, die het gedicht
op-
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nieuw doorlicht en de aandacht vestigt op nauwelijks vermoede interpretaties.’ Wat
die interpretaties zouden kunnen zijn, wordt niet gezegd, en er is ook geen aanwijzing
dat er over het concrete niveau van het gedicht is nagedacht. In ieder geval wordt er
geen poging ondernomen om de lezers een handje te helpen.
J.C. Kannemeyer verwijst in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur Band 1
wel naar het gedicht: ‘Balans (1962) (...) is voor het grootste gedeelte nog in
Zuid-Afrika ontstaan, al wordt de bundel afgesloten met de eerste gedichten uit
Eybers' ‘Nederlandse’ periode, die van de moeilijke aanpassing in een vreemd land
getuigen, zoals “Immigrant”, “November”, “Vriesweer”, “Heimwee”, “Amsterdam,
13 Maart” en “Wins”’ (Kannemeyer 1978:474). De typering van Kannemeyer als
zouden die gedichten Eybers' aanpassing in Nederland beschrijven, impliceert de
mogelijkheid van een verdere interpretatie, namelijk dat Eybers in ‘Vriesweer’ zelf
de ‘Petrus-eend’ is die niet hoort bij de andere buigende, duikende en trappelende
eenden; die probeert los te komen uit de enge beperktheid van ‘die skuiling van die
brug se kap’ om zich aan te sluiten bij de ‘wye seemeeu’ die het symbool is voor
grotere onafhankelijkheid en uitverkoren zijn. Het is echter belangrijk dat deze
interpretatie gebaseerd wordt op de bovenstaande twee. Pas dan kan de Petrus-eend
een beeld zijn van de dichteres in een nieuwe situatie. Zij is wel anders dan de andere
‘mooi bont eende’, maar door haar nieuwe omgeving is zij gedwongen zich neer te
leggen bij de beperkte mogelijkheden van de groep - misschien ook omdat zij als
buitenstaander in den vreemde zo weinig zelfvertrouwen en geloof in eigen kracht
en vermogens heeft.
Hier wordt ook aan een Nederlandse uitdrukking voor een buitenstaander of een
vreemdeling gerefereerd. Zo iemand wordt immers ‘een vreemde eend in de bijt’
genoemd. De ‘Petrus-eend’ is in alle opzichten een ‘vreemde eend’ die zich gevangen
voelt in de kleine ruimte. Hoewel hij ‘maters’ (vrienden) heeft, geeft hij de indruk
niet samen met hen gevangen te willen zijn in het zwarte water. Nederlandse lezers
hebben dankzij hun kennis van deze uitdrukking dus ook, zoals in het geval van de
vriesweeromstandigheden, een interpretatievoordeel boven Zuid-Afrikaanse lezers
die in hun idioom meer ossen dan eenden ontmoeten!
Op de verfijnde couplettentechniek die in het gedicht wordt volgehouden, wil ik
hier verder niet ingaan. Ook niet op het subtiele kleurgebruik (zwart, wit en grijs,
donker) die het stroeve van een Nederlands winterlandschap oproepen. Woorden als
‘groenkop’ of ‘blouvlerk’ om de eenden te typeren zouden afbreuk hebben gedaan
aan de kleurensubtiliteit en daarom zijn de woorden ‘mooi bont’ sober genoeg om
het uiterlijk van de ‘massa’ te beschrijven.
Hoe moeilijk het voor de vreemdeling is om bij de andere eenden in het water te
blijven, om zich aan te passen bij gelijkmakende omstandigheden, is door het hele
werk van Eybers heen een strijdpunt. Zij verzet zich zo vaak tegen de grijsheid en
de eentonigheid die zij waarneemt in het ‘mini-linialeland’ dat dit zeker ook een bron
van inspiratie genoemd kan worden. In een gedicht als ‘Voetjie vir voetjie’ (‘Voetjie
vir voetjie word mens immigrant ... / Toevallig uit, toevallig tuis, ge-
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strand / op hierdie teennatuurlike terras / sonder om ooit onloënbaar aan te land’; uit:
Kruis of munt 1973, VG 352) wordt hetzelfde type problematiek verwoord en in alle
andere Amsterdamse bundels treffen wee een groot aantal gedichten aan van deze
strekking.
Met deze visie op ‘Vriesweer’ wil ik aanvoeren dat het erg belangrijk is om Eybers
heel letterlijk te lezen, om je re vergewissen van alle concrete verwijzingen voordat
naar een meer abstract niveau wordt overgegaan.

De immigrant is aangekomen
In Rymdwang (1987), Eybers' zesde bundel na Balans, staat een gedicht dat door de
titel een rechtstreekse tegenvoeter is van de weersomstandigheden in ‘Vriesweer’:

Dooi
Hierdie maartse middag toe die - byna bloot son soos 'n gloeikous deur die newel lek
en die sneeukombers hom krummelig terugtrek3
en die wiegelende ysmembraan ervaar
dat hy in die antrasiet kanaal vergaan
kom só 'n warmte in my opgestoot
met skokgolfies - aanwysbaar waarvandaan wat, op die nippertjie, ook Amsterdam
omvat. Eindelik ná vyf-en-twintig jaar.

Dit gedicht (VG 551) illustreert een bekend aspect van de Eybers-‘code’: zij denkt
en werkt vaak in tegenstellingen. In Balans, de bundel waarin ‘Vriesweer’ staat,
wordt dit thema van zoeken naar evenwicht tussen tegenstellingen al aangekondigd.
Antonissen schrijft hierover (1966:55): ‘Het is niet alleen poëzie in evenwicht, het
is tevens poëzie die zich voortdurend druk maakt om het vinden van evenwicht, om
het uitbalanceren van onevenredigheid, evenwichtstoringen, gedaantewisselingen,
om te schommelen, te herschommelen, tot er uitgeschommeld een nieuw evenwicht
ontstaat, om vereffening, ja verrekening tot balans: poëtisch en menselijk.’
‘Vriesweer’ uit 1962 zit zelf vol tegenstellingen, maar het hele gedicht komt pas
in 1987 met zijn eigen tegenstelling tot een ‘afrekening’, hoewel er na ‘Vriesweer’
vele Eybers-gedichten zijn met klimatologische titels, onder andere ‘Die tweede
winter’ (Onderdak 1968, VG 312), ‘Najaar’ en ‘Winter’ (Kruis of munt 1973, VG 353
en 371), ‘Wintermonoloog’ en ‘Herfsdeun’ (Einder 1977, VG 383 en 412), zelfs een
‘Somers’ (Bestand 1982, VG 446). Het duurt echter tot de verschijning
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van Rymdwang voordat de ‘Dooi’ zijn intrede doet. En met de ‘kruis-of-munt’-neiging
van Eybers op de achtergrond kijken we dan toch met veel aandacht naar dit gedicht.
Volgens Afrikaanse en Nederlandse woordenboeken is de betekenis van ‘Dooi’
‘ophou vries; smelt (van ys, sneeu)’ (HAT) en ‘smelten van sneeuw en ijs door
temperatuur boven het vriespunt na vorst’ (Koenen & Endepols). Eensgezindheid
dus.
Hoewel het gedicht ‘Dooi’ waarschijnlijk niet zo'n moeilijk voorstelbare situatie
beschrijft als de eerste strofen van ‘Vriesweer’, zal de uiteindelijke intrede van de
dooi veel sterker tot een Nederlandse lezer spreken dan tot Zuid-Afrikanen die het
begrip ‘ontdooien’ meestal alleen figuurlijk gebruiken, of wanneer ze etenswaren
uit de diepvries halen.
Evenals ‘Vriesweer’ is ook het gedicht ‘Dooi’ bijzonder concreet, vooral dankzij
talrijke zintuiglijke en erg beeldende beschrijvingen die allemaal gebruik maken van
begrippen die met verwarming te maken hebben. De zon ‘lek’ zoals een ‘gloeikous
deur die newel’, de ‘sneeukombers’ (sneeuwdeken) trekt zich terug, het ijsmembraan
vergaat in het ‘antrasietkanaal’ en dit alles heeft expliciet ‘só 'n warmte’ tot gevolg
dat zelfs geen kwarteeuw vriesweer daartegen bestand is. Dooi dus: ‘Eindelik ná
vyf-en-twintig jaar.’ Zou het echt toevallig zijn dar ‘Dooi’ 25 jaar na ‘Vriesweer’
werd gepubliceerd?
‘Vriesweer’ is een geobjectiveerd gedicht zonder ik-figuur, terwijl in ‘Dooi’ wel
een duidelijke ‘ik’ aanwezig is. Bepaalde aspecten van het gedicht duiden op een
seksuele interpretatiemogelijkheid (‘byna bloot’, ‘lek’, ‘membraan’, ‘warmte in my
opgestoot’, ‘skokgolfies’), maar we kunnen volstaan met op te merken dat het gedicht
een frappante aanvulling is op ‘Vriesweer’, dat het tevens de tegenstelling ervan is
en dat het het ‘eindelike’ (feitelijke) einde van de winter inluidt. Met betrekking tot
de begrippen vrijheid versus beperktheid overheerst in het eerste gedicht het begrip
beperktheid nog sterk, terwijl in ‘Dooi’ de duidelijke weerlegging hiervan wordt
uitgesproken. Het is alsof de ‘Petrus-eend’ die in ‘Vriesweer’ alleen maar ‘lomp’
probeert op te vliegen, zich nu staande kan houden zonder ‘terug te plons’ in de
bedreigende engheid van een stukje ‘zwart water’, in de ‘bijt’ waar de eend zich
vroeger wel erg vreemd voelde. Intussen zijn er verdedigingslinies opgebouwd,
aanpassingen gedaan, ‘leegte’ is niet meer ‘so swaar’, ‘onbelemmerdheid’ niet meer
‘so 'n las’.
De ‘immigrant’ is kennelijk aangekomen. Gelukkig, om wille van Eybers' poëzie,
echter nooit helemaal ‘onloënbaar’. De Amsterdamse gedichten van Elisabeth Eybers
zijn juist zo bijzonder boeiend omdat de spreker, hoewel betrokken bij haar directe
omgeving, toch ook buitenstaander blijft. De pogingen van de Eybers-spreker om
deze gespletenheid in zichzelf op te heffen, wordt - zoals in hoofdstuk 11 zal worden
aangetoond - steeds als poëtisch materiaal benut. Zo komt een uniek oeuvre tot stand
op een ongewoon snijpunt van de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde.

Eindnoten:
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1 Deze bespreking is in uitgebreider vorm verschenen in: Uit liefde en ironie (Ester & Lindenberg
1990:45-61).
2 Nederlandse en Afrikaanse verklarende woordenboeken worden in dit boek zonder uitzondering
als norm gebruikt om na te gaan of een bepaald woord tot de Afrikaanse en/of Nederlandse
woordenschat gerekend wordt. Aan elk van de twee Eybers-lezersgroepen wordt dus op grond
hiervan een potentiële kennis ‘toegekend’ die voorkomt in de woordenboeken waarin de
standaardvorm van de taal van de betrokken groep is opgetekend. Eksteen wijst erop (in: Botha
1989:359) dat een groot deel van de verzameling items die in het lexicale bestand van een taal
voorkomt, in woordenboeken wordt opgenomen, maar hij voegt eraan toe: ‘De omvang van de
woordenschat van een taal is oneindig, zodat geen enkel woordenboek het totaal kan weergeven.’
Een woordenboek kan dus slechts beschouwd worden als ‘een deelverzameling van de
verzameling lexicale items van een taal’. Door de breed opgezette encyclopedische en dialectische
aard van de al voltooide delen van de WNT en de WAT heb ik er bewust voor gekozen deze
woordenboeken niet te gebruiken, maar gebruik ik liever compacte woordenboeken die vooral
gericht zijn op de standaardvormen van het Nederlands en het Afrikaans. Ondanks de
waarschuwing van Eksteen dat zelfs het meest omvattende woordenboek niet volledig is, beperk
ik mijn ‘controle’ juist tot woordenboeken die dichter bij de persoonlijke lexicale kennis van
de gemiddelde taalgebruiker staan dan de WAT, de WNT, of zelfs Van Dale. Deze
woordenboeken zijn het Verklarende Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 27ste druk,
1974, van M.J. Koenen en J. Endepols; en de HAT, Verklarende Handwoordeboek van die
Afrikaanse Taal, derde druk, 1971, van P.C. Schonees. De publicatie van de woordenboeken
vond plaats ongeveer tien jaar na het begin van de Amsterdamse periode van Eybers.
3 In het gedicht komt een woord voor dat een Eybers-‘contaminatie’ genoemd kan worden:
‘krummelig’. In het Afrikaans zou het ‘krummelrig’ moeten zijn en in het Nederlands ‘kruimelig’.
Vermoedelijk zal geen enkele lezer deze woordvorm als een taalhindernis beschouwen.
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3 De positie van de Afrikaanse taal en letterkunde in Nederland
Hoe uitzonderlijk het is dat de ‘vreemde eend’ Elisabeth Eybers in de Nederlandse
letterkundige wereld gelezen en bewonderd wordt, terwijl zij haar vooraanstaande
positie ook in de Afrikaanse letterkunde heeft weten te behouden, kan pas volledig
worden onderkend wanneer we dit in een historisch perspectief plaatsen. In de tijd
dat Eybers in Amsterdam kwam wonen, bestond er bij de Nederlander weinig kennis
van de Afrikaanse taal en letterkunde, en bovendien was de publieke opinie gedurende
meer dan dertig jaar zelfs sterk anti-Afrikaans. Desondanks slaagde Eybers erin om
een steeds groter aantal Nederlandse lezers te boeien en de belangrijkste literaire
prijzen te veroveren.
Eybers' Nederlandse positie roept de volgende relevante vragen op: Hoe begrijpelijk
is het Afrikaans voor Nederlanders en op welke wijze nemen zij kennis van de
Afrikaanse letterkunde?

Vóór 1939
De opvatting dat het Afrikaans voor Nederlanders bijna ‘onverstaanbaar’ was toen
Eybers in Nederland kwam wonen, was een direct gevolg van de wederzijdse
onverschilligheid die de twee taalgroepen tijdens de twintigste eeuw voor elkaars
talen hadden ontwikkeld. Interessant genoeg, werd deze onverschilligheid veroorzaakt
door Afrikanen die zich van het Nederlands hadden afgewend in hun pogingen
erkenning voor het Afrikaans te krijgen.
B.J.H. de Graaff schrijft in De mythe van de stamverwantschap (1993) over het
sterk anti-Nederlandse gevoel dat zich al vroeg in de twintigste eeuw in Zuid-Afrika
ontwikkelde. D.F. Malan beweerde bijvoorbeeld in 1902 dat het Nederlands voor
Afrikanen een vreemde taal geworden was en de schrijvers C.J. Langenhoven en Jan
F.E. Celliers zeiden zelfs dat het Nederlands, als gevolg van de Engelse culturele
overheersing in Zuid-Afrika, het stigma van een tweederangs taal had gekregen. In
de loop van de tijd werd het Nederlands voor Afrikaanssprekenden irrelevant omdat
het geen wapen was tegen angliserende invloeden en ook geen bron van nationale
trots. De band met het Nederlands was een belasting voor Afrikaner-na-
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tionalisten en paste niet in hun streven een eigen identiteit en een nationalistisch
zelfvertrouwen te ontwikkelen. De vroegere waardering voor Nederlandse invloed
en praktische hulp sloeg na verloop van tijd om in irritatie en de algemene opvatting
in het begin van de jaren twintig was dat de Afrikanen Nederland(s) niet meer nodig
hadden. Van vooral sympathisanten van de Boeren tijdens de Tweede
Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) was er wel belangstelling voor het Afrikaans en
in augustus 1933 gaf de gemeenteraad van Amsterdam toestemming tot oprichting
van een ‘Bijzondere leerstoel voor Afrikaanse taal- en letterkunde’. De Nederlands
Zuid-Afrikaanse Vereniging, de NZAV, hielp met de stichting en instandhouding
hiervan en de leerstoel werd achtereenvolgens bezet door G. Besselaar (1933-1939)
en Elizabeth Conradie (1939).
Mede dankzij her bijna aristocratische zelfvertrouwen van de broers N.P. van Wyk
Louw en W.E.G. Louw leed hun generatie schrijvers niet meer aan een gevoel van
ondergeschiktheid aan het Nederlands. W.E.G. Louw heeft al tijdens zijn studententijd
in Amsterdam (van 1935 tot 1938) de Nederlanders laten kennismaken met de jongere
Afrikaanse poëzie en zijn boekje De nieuwere Afrikaanse poëzie (1939) was bestemd
voor de Nederlandse markt. Het was een pleidooi voor de aanvaarding van de
Afrikaanse dichtkunst:1
Men moet eindelijk begrijpen dat Nederland niet langer afzijdig mag
durven staan tegenover wat in Zuid-Afrika geschreven wordt. (...) Wij
geloven dat wij een roeping en een plicht hebben tegenover de
Groot-Nederlandse cultuur en wij weten dat wij een eigen bijdrage daartoe
kunnen leveren. (...) Daarom wil de Afrikaanse literatuur geen koloniale
literatuur zijn, òf in de Nederlandse òf in de Engelse peripherie; maar
droeg, wat daarin mooi is, van het begin af een eigen karakter.2
Dat dit ‘eigen karakter’ niet per se kon rekenen op Nederlandse waardering, blijkt
uit een artikel van de invloedrijke Nederlandse criticus Menno ter Braak, ‘Problemen
van Afrika: In hoeverre zij ook onze problemen zijn’ (Het Vaderland, 8-10-1939).
Het is geschreven als reactie op Van Wyk Louws Berigte te velde: Opstelle oor die
idee van 'n Afrikaanse nasionale letterkunde (1939). De standpunten die hierin werden
geponeerd, zijn vandaag nog van belang als het gaat om de Nederlands-Afrikaanse
verhouding.
Ter Braak constateerde dat er in Nederland geen werkelijke belangstelling was
voor de Afrikaanse letterkunde. Volgens hem stond de Franse letterkunde wegens
‘een spontaan gevoel van verwantschap door den geest’ veel dichter bij het Nederlands
dan de Afrikaanse literatuur die tot voor kort ‘niet veel anders was dan een uiteraard
vrij primitieve strijdlitteratuur, in de eerste plaats bedacht op de handhaving van het
volksbestaan en de volkscultuur, en het zou ook wel een wonder
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zijn, als het anders was’. Ter Braak was sterk gekant tegen de ‘sentimenteele
“gelijkschakeling” tusschen twee landen, die sommige taalverwantschap-maniakken
bijzonder begeerenswaardig schijnen te achten’. Hij ontkende hiermee ‘volstrekt niet
de beteekenis van taalverwantschap’, maar vroeg zich af: ‘Wat is een
gemeenschappelijke taal zonder gemeenschappelijke cultureele ervaringen?’ Volgens
hem accentueren de taalovereenkomsten juist dat
Afrika een andere en vooral kortere geschiedenis heeft dan Nederland, dar
allerlei problemen, die daar volkomen in het centrum van de belangstelling
staan, voor ons nauwelijks beteekenis hebben, dat vooral het feit van de
tweetaligheid (met alle zelfhandhaving en zelfoverschatting, die daarbij
te pas komt) op het cultuurleven in Zuid-Afrika een totaal ander stempel
drukt dan op het onze.
Deze culturele verschillen waren voor Ter Braak zo groot dat hij onomwonden
verklaarde:
Aan de taalkundige vormverschillen zou men ongetwijfeld zonder veel
moeite wennen, als er een gemeenschappelijke basis was, waarop men
elkaar kon verstaan; maar juist daaraan ontbreekt nog alles. (...) Werkelijke
toenadering ontstaat niet door sentimenteele adoratie van een
gemeenschappelijke grammatica, maar alleen door het besef, dat men
bepaalde problemen gemeen heeft, en dat besef kan in deze (...)
internationale wereld alleen ontstaan door een zoo groot mogelijk verzet
tegen afsluiting en zelfverheerlijking van welke aard die dan ook mogen
zijn. Het nationale moet niet verdwijnen, maar gerelativeerd worden door
het internationale.
De problemen van tweetaligheid kent België uiteraard wel en de relatie tussen
Vlamingen en Afrikanen is een hoofdstuk apart dat hier wellicht uitgebreider aan de
orde had kunnen komen. Het spreekt boekdelen over de relatie Nederland-België dat
Ter Braak daar niets over schreef.
Ter Braaks standpunt biedt een belangrijke verklaring voor het feit dat vele
pogingen om Nederland na de Tweede Wereldoorlog in contact te brengen met de
Zuid-Afrikaanse literatuur, tot mislukken waren gedoemd. Korte tijd na 1945 toen
de uitwisseling van culturele contacten weer mogelijk was geworden, formuleerde
een Afrikaanssprekende regering immers een manier van ‘afsluiting en
zelfverheerlijking’ in de vorm van het apartheidsbeleid dat weinig sympathie in
Nederland zou vinden.
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De situatie ná 1945
De geringe belangstelling die er kort na de Tweede Wereldoorlog nog wel was voor
Afrikaanse cultuurproducten, begon spoedig af te nemen. Het rassenbeleid van de
Nationale Partij vanaf 1948 stond bijna alle toenaderingsprocessen tussen het
Afrikaans en het Nederlands in de weg en de Nederlandse houding jegens Zuid-Afrika
begon vooral ná 1960 te veranderen. Dat was een direct gevolg van het binnenlandse
beleid van Zuid-Afrika en de toenemende buitenlandse isolatie. Op 5 oktober 1960
werd een republikeinse staatsvorm door middel van een referendum door de (blanke)
stemgerechtigde Zuid-Afrikanen aanvaard. Toen de in Amsterdam geboren premier
H.F. Verwoerd tijdens de daaropvolgende Gemenebestconferentie in Londen op 17
maart 1961 sterke tegenwerking tegen het rassenbeleid ontmoette van met name de
Afro-Aziatische landen, trok hij zijn verzoek om een voortgezet lidmaatschap van
het Britse Gemenebest, nu onder een nieuw grondwettelijk stelsel, in. Op 31 mei
1961 werd de Republiek van Zuid-Afrika uitgeroepen. Uitgerekend op die dag vertrok
Elisabeth Eybers uit Johannesburg en arriveerde op 1 juni 1961 in Amsterdam.
In het hoofdstuk ‘Kritiek van buite en binne en die posisie van Suid-Afrika in 'n
veranderende wêreld’ wijst J.C. Kannemeyer (1983:222) op de wereldwijde
veroordeling van racistische ideologieën, imperialisme, kolonialisme en van de
overheersing van een volk door een ander na het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De Zuid-Afrikaanse regering trok zich hier niets van aan, maar terwijl de Afrikaners
in het Verwoerd-tijdperk in een soort euforie leefden als gevolg van de machtspositie
waarin ze als regerende groep verkeerden, werd er door de Verenigde Naties bij
herhaling heftige kritiek tegen Zuid-Afrika en zijn rassenbeleid geuit. De Wereldraad
van Kerken gaf in de jaren zeventig financiële steun aan bewegingen zoals het African
National Congress, en toen deze stap bijval ondervond van koningin Juliana, de
Nederlandse regering en de Gereformeerde Kerken, werd het isolerende beleid van
Nederland ten opzichte van vooral de Afrikaner op een breed terrein doorgevoerd.
In Nederland werd deze gang van zaken - weliswaar jaren later, maar óók door
een literator - als volgt beschreven:
Zuid-Afrika is een fascistisch land, dat in vele opzichten aan nazi-Duitsland
doet denken. Apartheid is geen anachronisme, zoals sommige mensen
denken, geen antiek overblijfsel uit een barbaars koloniaal verleden. (...)
Apartheid werd het na de oorlog perfect uitgedachte systeem, waarvan
alle raderen in elkaar grijpen en dat de systematische ontmenselijking van
zwarte mensen tot doel heeft. (...) Apartheid impliceert niet alleen
onteigening van zwarte arbeidskracht: het impliceert ook een culturele
genocide (Meijer 1988:211).
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Dat enkele grootschalige pogingen om de Afrikaanse literatuur in Nederland te
bevorderen mislukten, moet steeds in dit perspectief en tegen deze achtergrond gezien
worden.
De vraag hoe Zuid-Afrikaanse teksten beschouwd moesten worden, kwelde de
naoorlogse Nederlandse literatoren. Sander Morees (pseudoniem van J.J. Oversteegen)
vermeldde in zijn bespreking van Oppermans Groot Verseboek in het NRC (3-1-59)
dat ‘het primaat der politiek’ in Nederland min of meer mode was geworden, hetgeen
kan leiden tot beoordeling van literaire prestaties volgens nietliteraire normen. Hij
vond niet dat een criticus ‘van de politiek af moet blijven’, maar was van mening
dar hij er slechts commentaar op moet leveren als een boek daartoe aanleiding geeft.
Alleen wanneer de auteur ‘expliciet een standpunt uitspreekt of een beeld van de
maatschappij geeft dat verwrongen is door zijn vooroordelen (...) valt hij binnen de
jurisdictie van de recensent. Dan zal ook ik (Morees) zeker mijn afschuw van de
specifiek Zuid-afrikaanse vorm van domheid, die men apartheidspolitiek noemt, niet
verbergen’.
Hij wees de NRC-lezers erop dat Zuid-Afrikaanse schrijvers niet op grond van het
feit dat ze in hetzelfde land wonen als ‘de heer Strijdom’ (die destijds eerste minister
van Zuid-Afrika was) bij voorbaat iets verweten mag worden. ‘De apartheidspolitiek
is het gevolg van een meerderheidsstandpunt binnen de groep van de blanke
Zuid-Afrikanen; schrijvers met talent maken zelden deel uit van de meerderheid waarom zou dit in Zuid-Afrika anders zijn dan elders?’ Hij meende daarom dat
Nederlandse critici bij het beoordelen van de literaire waarde van Afrikaanse boeken
niet milder of strenger mogen zijn dan wanneer het om een Nederlands boek gaat.
Ondanks dit nuchtere standpunt werden Zuid-Afrikaanse boeken ná 1945 niet
regelmatig - volgens ‘literaire’ maatstaven óf anderszins - besproken. Dat was volgens
de literaire redacteuren van Nederlandse kranten deels een gevolg van het feit dat
Zuid-Afrikaanse uitgevers zelden recensie-exemplaren van hun boeken stuurden.
Het is daarom ook niet vreemd dat het ‘depot’ van Zuid-Afrikaanse boeken dat
Boekhandel W.P. van Stockum & Zn in Den Haag vestigde, ondoeltreffend
functioneerde. Incidentele contacten waren er nog wel. Zo was de Zuid-Afrikaanse
schrijver Jan Rabie rond 1960 redactielid van Podium, terwijl Nederlandse en
Zuid-Afrikaanse schrijvers tot in de jaren zeventig om de beurt de Reina Prinsen
Geerligs-prijs mochten ontvangen.
Een paar Nederlanders die zich in Zuid-Afrika hadden gevestigd, vormden
succesvolle schakels tussen individuele Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
literatuurliefhebbers. De uitgevers Gerrit Bakker3 en A.A. Balkema (1906-1996) en
de letterkundigen Jan Greshoff (1888-1971) en H.A. Mulder (1906-1949) hebben
veel gedaan om literaire contacten tussen Nederlanders en Afrikaanse schrijvers zelfs
tijdens de oorlogsjaren en onmiddellijk daarna op een invloedrijk niveau te
bewerkstelligen. Gedichten van Elisabeth Eybers bijvoorbeeld verschenen dankzij
de bemiddeling van Greshoff in het Antilliaanse tijdschrift De Stoep en ook in De
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Gids.4 Mulder, die onder de naam W. Hessels gedichten in het Nederlands schreef
en als letterkundige bijdragen leverde aan zowel de Nederlandse als de Afrikaanse
literatuur, was in 1934 om gezondheidsredenen naar Zuid-Afrika geëmigreerd en hij
correspondeerde regelmatig met Eybers (zoals ook met andere dichters, vooral met
N.P. van Wyk Louw).
De twee publicaties van de Vlaming Rob. Antonissen (1919-1972)
Zuid-Afrikaansche poëzie (1944; deze bevat dertien Eybers-gedichten) en zijn Schets
van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche letterkunde (1946; met zes
gedichten van Eybers) werden door de criticus Bittremieux (1957) ‘onmisbare’
informatiebronnen genoemd voor degenen die wel op de hoogte wilden blijven.
De pogingen van de Stellenbosche criticus F.E.J. Malherbe bleven echter zonder
enig succes. Zijn boek Wending en inkeer: 'n Beskouing oor die nuwere Afrikaanse
letterkunde verscheen in 1948 en werd voor de Nederlandse markt mede uitgegeven
door J.H. de Bussy te Amsterdam. Het bevatte onder meer een bespreking van Eybers'
bundels tot en met Die ander dors (1947). Hij publiceerde in 1968 ook nog
Zuidafrikaanse letterkunde: Bloemlezing met toelichting en woordverklaring.5 Dit
boek werd echter op kleine schaal verspreid en jaren later lagen er nog stapels van
het boek in de kelder van het Suid-Afrikaanse Instituut (SAI) op de Keizersgracht
in Amsterdam.
Het idee dat voor de Tweede Wereldoorlog al was ontstaan om een
prozabloemlezing samen te stellen, werd in 1953 uitgevoerd door M.A. Bax-Botha
en D. Bax met de publicatie van Afrikaans verhalend proza. Het boek werd uitgegeven
in de ‘Bibliotheek der Nederlandse Letteren’-reeks, waarvan onder andere N.A.
Donkersloot, M. Nijhoff, J.M. Romein en Herman Teirlinck redactieleden waren.
De inleider noemde het ‘een goede gedachte in de reeks ook het Afrikaanse verhalende
proza te vertegenwoordigen’, maar, evenals in het geval van poëziebloemlezingen,
slaagde men er niet in om de Afrikaanse letterkunde te introduceren bij veel
Nederlandse lezers.
Ook de ‘onoordeelkundige en scheve geschiedenis’ (Kannemeyer 1978:286) van
De hedendaagse Afrikaanse letterkunde (1963; vertaald door Jozef Deleu) van Abel
J. Coetzee voor gebruik in België en Nederland, bereikte zijn doel niet. Het bestaan
ervan drong nauwelijks door tot het Nederlandse publiek omdat het boek nergens
werd voorgeschreven. Het Afrikaans werd immers niet op scholen onderwezen.
Maaike Meijer vermeldde in De lust tot lezen (1988) wel dat het tot aan de eind van
de jaren zestig gebruikelijk was dat Nederlandse schoolboeken (o.a. de verzamelingen
van De Vooys & Stuiveling 1960:257-277, Lodewick 1961:423-424 en De Raaf &
Griss 1960:657-705) overzichten en bloemlezingen van ‘wit-Zuidafrikaanse’ literatuur
opnamen, maar in de praktijk werden deze teksten zelden behandeld. Wat haar
opgevallen was, was dat de gedeelten ‘Overzicht van de Zuidafrikaanse letterkunde’
in de herdrukken van deze boeken na de jaren zestig ‘stilzwijgend’ verdwenen zonder
dat hiervoor verantwoording werd afgelegd. Dat vond zij hypocriet.
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Voor het bijvak Afrikaans dat sommige universiteiten (o.a. de Rijksuniversiteit van
Leiden en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam) destijds aanboden bestond
slechts een zeer geringe belangstelling.
Om een indruk te krijgen van de omstandigheden kort voor Eybers' vestiging in
Amsterdam, is het belangrijk de positie te belichten van N.P. van Wyk Louw. De
dichter Louw, die in 1948 een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit van Utrecht
ontving, was vanaf 1950 tot 1957 hoogleraar in Afrikaanse taal- en letterkunde in
Amsterdam en nok directeur van het SAI.6 Tijdens zijn Amsterdamse verblijf hield
hij vaak lezingen in België en Nederland over de Afrikaanse letterkunde en het
geestesleven en hij genoot aanzien in Nederlandse intellectuele kringen. Weinig
Nederlandse studenten hebben echter zijn colleges bijgewoond, zodat er van deze
leerstoel geen grote invloed uitging op een volgende generatie Nederlandse literatoren.
Louw, evenals zijn opvolger H. van der Merwe Scholtz (1959-1963), was
hoofdzakelijk een belangrijk ‘lokmiddel’ voor Afrikaanse studenten.7 In het begin
van de jaren zeventig werd de leerstoel onder politieke druk opgeheven. Het Afrikaans
werd daarna wel nog gedoceerd door wetenschappelijke medewerkers. Johan Uys,
Roy Pheiffer, Truida Lijphart-Bezuidenhout (Adriaan van Dis was haar enige
hoofdvakstudent) en Hans den Besten volgden elkaar op en gaven lezingen in de
Afrikaanse taal- en/of letterkunde en hielden op deze manier de vakrichting
gedeeltelijk in stand. In 1995 werd een nieuw begin gemaakt om de Afrikaanse
letterkunde door Zuid-Afrikaners aan de Universiteit van Amsterdam te laten doceren
door het aanbieden van een werkcollege van een kwartaal over de poëzie van Elisabeth
Eybers. Een symposium over haar werk vond plaats op 6 maart 1995 in een
collegezaal van de Universiteit van Amsterdam met medewerking van het SAI. De
sprekers waren Hans Ester, Pierre H. Dubois, J.C. Kannemeyer (die ook het
werkcollege gaf) en Ena Jansen. Sinds ongeveer die tijd worden regelmatig hoor- en
werkcolleges over Zuid-Afrikaanse literatuur gegeven door Nederlandse en
Zuid-Afrikaanse docenten aan de beide universiteiten van Amsterdam, in Utrecht,
Leiden, Nijmegen, Leuven, Antwerpen, Gent en Brussel.
De eerste stappen, met als doel de oprichting van een cultureel verdrag tussen
Nederland en Zuid-Afrika, werden al in 1938 genomen, maar het zou door de oorlog
tot 1951 duren voordat de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse regeringen een Cultureel
Accoord zouden sluiten. Pas in 1953 werd het formeel ondertekend. De NZAV en
het Genootschap Nederland-Suid-Afrika waren respectievelijk in Nederland en
Zuid-Afrika belast met de uitvoering van het Accoord en beide regeringen hebben
onder meer beurzen en stipendia voor wederzijdse studie en bezoeken beschikbaar
gesteld. De politiek oefende echter steeds meer invloed uit op de openbare mening
voor wat betreft culturele contacten.
In mei 1965 werd er tijdens de Nationale Boekenmarkt in de RAI te Amsterdam
nog een tentoonstelling van Zuid-Afrikaanse boeken gehouden, maar in de
daaropvolgende jaren verslechterden de betrekkingen zozeer dat elke officiële
Zuid-Afrikaanse deelname aan het Nederlandse culturele leven door protestacties
werd
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overstemd. De neerslag hiervan was te lezen tijdens het ‘VN-jaar voor de Sankties
tegen Zuid-Afrika’ (1984), toen de publicatie Verbreek kulturele kontakten met
Zuid-Afrika in Amsterdam verscheen. De ‘Stichting Sanktiejaar’ schreef in het kader
van zijn acties onder meer 172 Nederlandse uitgevers aan om zich op de hoogte te
stellen van hun standpunt met betrekking tot contacten met Zuid-Afrika.
De naam van Eybers' eerste Nederlandse uitgever, G.A. van Oorschot, stond
vermeld bij de groep uitgevers die beweerden dat ze ‘principieel geen kontakten’
met Zuid-Afrika onderhielden. Vermoedelijk beschouwde Van Oorschot het feit dat
hij vroeger werk van Elisabeth Eybers (en ook bundels van Van Wyk Louw en
Opperman) uitgegeven had als een aangelegenheid die niets met een ‘Stichting’ te
maken had - ook al omdat hun werk vóór de verbreking van het Culturele Accoord
bij hem was verschenen. Eybers' volgende uitgever, Querido, werd in het geheel niet
genoemd in Verbreek kulturele kontakten met Zuid-Afrika en Eybers' naam komt ook
nergens voor in de publicatie. Hier dient vermeld te worden dat enkele Nederlandse
uitgeverijen wel de boeken uitgaven van J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, André P.
Brink, Breyten Breytenbach en enkele andere bekende antiapartheid schrijvers.
Directe aanleidingen tot de bevriezing van het Accoord in 1977 door de regering
Den Uyl was de Soweto-opstand (1976), de dood van Steve Biko (12 september
1977; zie Eybers' gedicht ‘Regspraak’, VG 438) en in 1977 het verbod op verscheidene
organisaties door de Zuid-Afrikaanse regering. Het zou - ondanks de enorme druk
uitgeoefend door talrijke Nederlandse actiegroepen - echter tot 1981 duren voordat
het Accoord eenzijdig door de Nederlandse regering werd opgezegd. Culturele
contacten werden pas weer in de jaren negentig gedeeltelijk op gang gebracht,
aanvankelijk vooral dankzij de steun van de Nederlandse Taalunie. In september
1996 werd een nieuw Cultureel Accoord tussen Nederland en Zuid-Afrika ondertekend
tijdens een bezoek van koningin Beatrix aan dat land. Een nieuw Cultureel Accoord
tussen België en Zuid-Afrika was een jaar eerder al tot stand gekomen.

Barometer voor de verstaanbaarheid van het Afrikaans
Op initiatief van de NZAV werd op 14 november 1964 in Amsterdam een symposium
georganiseerd om de balans op te maken over de mate waarin het Nederlands en het
Afrikaans uiteengegroeid waren (Verslag Symposium 1967:17). Tal van deelnemers
- invloedrijke Nederlandse politici, diplomaten, academici en journalisten - hadden
in die tijd nog banden met traditioneel pro-‘Boeren’-verenigingen zoals de
Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland en de NZAV. Brieven van onder anderen de
Zuid-Afrikaanse hoogleraren Rob. Antonissen, Ernst van Heerden, Willem Kempen
en Merwe Scholtz dienden als uitgangspunt voor het symposium en tevoren werden
papers verspreid met feitelijke gegevens.
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Dit symposium was achteraf gezien een erg interessante barometer voor de
verstaanbaarheid van het Afrikaans voor Nederlandssprekenden in de tijd toen
Elisabeth Eybers naar Amsterdam verhuisde. De deelnemers aan het symposium
constateerden dat de gemiddelde Nederlander geen noodzaak zag om Afrikaans te
leren wegens de geringe mondelinge en schriftelijke contacten en omdat de indruk
bestond dat de taalverwantschap ervoor zou zorgen dat er geen
communicatieproblemen waren. ‘Werden vijftig jaar geleden de historische en
sentimentele banden met Zuid-Afrika in Nederland nog sterk gevoeld, thans is dit
in het algemeen niet meer het geval’, luidde een uitspraak uit 1964. Er werd beweerd
dat Afrikaans ‘op de gemiddelde Nederlander nu eenmaal een grappige, lachwekkende
indruk’ maakte.
Garmt Stuiveling (hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen)
meende dat het Afrikaans en het Nederlands eigenlijk twee afzonderlijke talen waren
die beide in ontwikkeling waren. Volgens hem was er een ‘betrekkelijke geringe
samenhang’ tussen het Afrikaans en het moderne Nederlands. J. Klatter (redacteur
buitenland van het Nederlandse dagblad Trouw) wees erop dat Trouw en Die Burger,
een Kaapse krant, na ernstige overwegingen hadden besloten dat het ‘ten enenmale
onmogelijk’ was om teksten uit elkaars kranten onvertaald over te nemen. ‘De factor,
die hier beslissend geweest is, dat is juist de verstaanbaarheid.’ Hij beweerde dat ‘de
huidige generatie jongeren het Zuid-Afrikaans niet meer begrijpt en ook niet meer
bereid is het te lezen’. Stuiveling beschouwde het feit dat Trouw en Die Burger
moesten besluiten om de teksten die ze van elkaar overnamen te vertalen, ‘een bewijs
(...) van een stadium van vervreemding, dat we misschien wel kunnen betreuren,
maar dat we niet kunnen ontkennen’.
Hoewel de symposiumdeelnemers de werkelijkheid van de verwijdering tussen
het Afrikaans en het Nederlands onder ogen zagen, was het opvallend dat ze vier
jaar nadat 69 tegen de pasjeswet protesterende zwarte mensen op 21 maart 1960 bij
Sharpeville door de Zuid-Afrikaanse Politie werden doodgeschoten, dit niet als een
reden zagen voor de in Nederland bestaande politieke afkeer jegens Afrikaanse
machthebbers en het Afrikaans. Dit is, mijns inziens, beslist een bewijs van de
onkritische loyaliteit waarmee sommige Nederlandse ‘vrienden van Zuid-Afrika’
zich in die tijd ten aanzien van de ontwikkelingen opstelden.
Terwijl vroeger dikwijls geringschattend over het Afrikaans werd gesproken als
een ‘kindertaaltje’, hebben veel mensen die mening in de loop van de jaren herzien.
Nederlanders zouden het Afrikaans hoofdzakelijk op radio en televisie horen als
‘flarden pitbullterriërtaal’ wanneer het uit de mond van politieke figuren komt,
‘mannen die zich vastbijten in hun verloren zaak’ - zoals Willem Jan Otten er in het
NRC Handelsblad (13-3-1987) over schreef. Als reactie hierop verdedigde J.A.A.
van Doorn (NRC Handelsblad, 26-3-87) de taal: ‘Wat mij aan hef Zuid-afrikaans
opvalt is (...) de buitengewoon grote gemoedelijkheid en muzikaliteit. Het is een taal
die wordt gesproken zoals veel Vlamingen het Nederlands spreken:
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warmer, beeldender en menselijker dan wij onze taal spreken.’ Volgens Van Doorn
zijn de semantische en grammaticale verschillen tussen het Afrikaans en het
Nederlands groot. ‘Wat wél een punt is, zelfs voor Nederlanders, is de
moeilijkheidsgraad van de taal. Het kost inspanning erin door te dringen, en zeker
wie het Zuidafrikaans nooit of een tijdlang niet heeft horen spreken, zal het lezen
moeilijk vallen.’
De algemene opvatting is dat het een Nederlander erg veel moeite kost om te
verstaan wat er in het Afrikaans wordt gezegd, en uiteraard vooral hoe iets verwoord
wordt - een vermogen dat noodzakelijk is om de poëtische kracht van een gedicht te
kunnen waarderen. Poëzierecensenten die Eybers' bundels bespreken, stellen deze
kwestie regelmatig aan de orde. C. Bittremieux bijvoorbeeld vraagt zichzelf in zijn
lovende recensie van Eybers' Versamelde gedigte (NRC, 7-9-57) af of zelfs lezers
die op de hoogte zijn van de verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands ooit
de juiste gevoelswaarde van Afrikaanse woorden kunnen peilen. In zijn oren klinkt
het bekende ‘sentimentele strijdlied’ van Leipoldt, ‘Seepkissie’, ‘hulpeloos kinderlijk’.
Eybers' beschrijving van een kind, ‘die sagte duik wat jou slape maak’, vindt hij weer
bijzonder treffend en oorspronkelijk, maar hij vraagt zich af of Afrikaanse lezers het
ook zo zullen lezen.
In zijn recensie, ‘Een der sterkste dichteressen uit het Nederlandse taalgebied’
(Het Vaderland, 21-9-1957), schrijft Pierre H. Dubois dat het Afrikaans beslist
moeilijker is dan het Vlaams.
Het Zuidafrikaans is voor Nederlandse oren een taal vol primitieve
elementen. Wij zijn altijd geneigd er iets onbeholpen kinderlijks in te
vinden dat eerder op onze lachspieren werkt dan andere talen (...).
Hij wijst er echter op dat er een duidelijk verschil bestaat tussen het werk van Eybers
en andere Afrikaanse schrijvers. Dit standpunt zal telkens weer gehoord worden.
Men behoeft bij Elisabeth Eybers niet aan het Zuidafrikaans te denken,
maar alleen en uitsluitend aan de poëzie; een volkomen objectieve en hoge
maatstaf dringt zich hierbij als vanzelf op, omdat haar poëzie daaraan
beantwoordt.
De taal van Eybers blijft Nederlandse lezers fascineren.8 Kees Fens had het over haar
‘spiegelschrift’ (1991), terwijl Gerrit Komrij (1998) het eigene van haar taal in breder
poëtisch verband beschrijft:
Elisabeth Eybers (...) ontwierp dus een eigen taal, zoals elke dichter. Ze
is de enige die in haar eigen taal schrijft,
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Elisabeth Eybers ontmoet F.W. de Klerk op een receptie tijdens zijn bezoek aan Nederland in oktober
1990. In het midden staat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Van den Broek. De foto
verscheen in Elsevier van 1 juni 1991 bij een artikel naar aanleiding van de uitreiking van de P.C.
Hooft-prijs aan Eybers. Fotograaf onbekend.

zoals elke dichter. Ze laat die taal verwijzen naar een nietbestaand land,
een droomland, zoals elke dichter.
In zijn stuk betreurde Komrij de ‘dekadenlange’ onwetendheid van Nederlanders ten
aanzien van de Afrikaanse literatuur: ‘Stilte ontstond door stilte. Er was geen vraag
naar Zuid-Afrikaanse literatuur omdat er geen antwoord op was. Geen aanbod.’ En
hij ging verder om ‘dat ijle, dat eenlettergrepige, dat schrijnende van het Afrikaans’
zoals hij zijn moeder ooit het liedje ‘Sarie Marais’ hoorde zingen en die hij herkent
bij Eybers te prijzen: ‘Dat kale en toch zo soepele, die kruising tussen angst en
sarcasme; het lijkt een taal, geschapen voor de poëzie.’
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Ondanks de onbekendheid van het Afrikaans in Nederland is de receptie van Elisabeth
Eybers' werk nooit nadelig beïnvloed door haar Zuidafrikanerschap. In haar
Dankwoord na de ontvangst van de P.C. Hooft-prijs in Den Haag, drukte Elisabeth
Eybers zich dan ook zó uit:
Ek (wil) my innige dank uitspreek teenoor die Nederlandse lesers wat my
en my taal so ruimhartig aanvaar, als 't ware in weerwil van die
wydverspreide opvatting dat alles wat deur afkoms of assosiasie met
Suid-Afrika te make het, verfoeilik moet wees (Dubois et al. 1991:20).
Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat Elisabeth Eybers in Nederland steeds een
speciale behandeling ten deel is gevallen. Ondanks onverschilligheid, antagonisme
en de mening dat het Afrikaans moeilijk zou zijn, bezit Elisabeth Eybers een loyaal
Nederlands lezerspubliek en is zij de enige Afrikaanse schrijver wier werk zo
gewaardeerd wordt in de Nederlandse letterkunde. Ook de openbare opinie die dertig
jaar lang beslist sterk anti-Afrikaans genoemd kan worden, had geen negatief effect
op de receptie van Eybers' werk. We kunnen dit duidelijk aflezen aan het feit dat zij
in 1961 in Nederland is gaan wonen toen de Nederlands-Zuid-Afrikaanse
verhoudingen na Sharpeville (1960) ernstig begonnen te verslechteren en dat zij in
1991 de P.C. Hooft-prijs ontving. Dit was wel kort nadat de De Klerkregering in
1990 het ANC had gelegaliseerd en Nelson Mandela had vrijgelaten, maar de
verkiezing van een nieuwe regering van nationale eenheid zou nog vier jaar op zich
laten wachten en er was nog geen sprake van enige officiële normalisering van de
Nederlands-Afrikaanse culturele betrekkingen. Dit alles bevestigt de mening dat
Elisabeth Eybers' positie in Nederland vanaf haar debuut met Versamelde gedigte in
1957 een individuele verworvenheid was die zij onafhankelijk van de onderlinge
politieke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Nederland wist te behouden.

Eindnoten:
1 In Zuid-Afrika werd De nieuwere Afrikaanse poëzie besproken door Eybers (Die Burger, 1-9-39)
en H.A. Mulder (Die Huisgenoot, 28-7-39). Het is mij niet gelukt Nederlandse recensies op te
sporen.
2 Ondanks de ‘onoverbrugbare kloof’ waarover Louw het heeft, moet erop gewezen worden dat
het Engels een heel wat grotere invloed had op de Dertigers dan het Nederlands. Opperman
(1962:40) zegt het als volgt: ‘Over het algemeen is de kennis van het Engels en de Engelse
letterkunde van Afrikaners veel intiemer dan zijn kennis van het Nederlands of de Nederlandse
letterkunde. (...) We zouden aan het eind van de negentiende en zelfs aan het begin van de
twintigste eeuw van een Kaaps-Victoriaanse cultuur kunnen spreken en uit deze
Kaaps-Victoriaanse cultuur komen de meeste van de Dertigers (...) en hun ouders voort (ook
die van Elisabeth Eybers).’
3 Opperman (1962:39) vermeldt dat Bakker van de boekhandel Hijman, Stenfert Kroese en Van
der Zande te Arnhem naar de Hollandsch-Afrikaanse Uitgevers Maatschappij in Kaapstad is
overgestapt. ‘Vanuit Arnhem is hij voorzichtig begonnen de moderne dichters in te voeren:
eerst de Palladium-reeks met Marsman, Werumeus Buning, Slauerhoff, Van de Woestijne (...)
Daarna bloemlezingen en de uitgaven van A.A.M. Stols: A. Roland Holst, Bloem, Donker,
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maar al snel ook Gossaert, Van Eyck, Boutens, Leopold, Nijhoff; de reeks Standpunten en
Getuigenissen. (...) In 1943 begon Bakker een eigen zaak aan de Witwatersrand en gaf, onder
meer, werk van W.E.G. Louw en Elisabeth Eybers uit - later in samenwerking met Stols.’ Zijn
boekhandel en uitgeverij Constantia waren gevestigd in Johannesburg in de Lovedaystraat.
Eybers verwijst er in een brief aan Van Oorschot (18-1-1957) naar dat Greshoff toestemming
heeft gevraagd om haar vier sonnetten ‘Tuiskoms’, ‘Terugblik’, ‘Verjaardag’ en ‘Job’ naar De
Gids te sturen. Van Oorschot vraagt haar vervolgens (13-2-1957) om de redactie van De Gids
te verzoeken af te zien van publicatie van de vier gedichten omdat hij ze voor zijn tijdschrift
Tirade wil gebruiken en meent dat hij ‘contractueel (de) enige in Nederland (is) die het recht
van publicatie bezit op alle gedichten van mevrouw Eybers (Van Oorschot aan Bert Voeten,
22-2-1957). Dit vindt Eybers niet correct. In verband met de ingreep van Van Oorschot schrijft
zij aan de redactie van De Gids: ‘Ek vind dit 'n vreemde versoek, waaraan ek nie kan voldoen
nie. Afgesien van ander oorwegings, sou dit 'n ondankbare en onhoflike gebaar van my teenoor
mnr. Greshoff wees. Ek sien vooruit na die verskyning in De Gids van die betrokke sonnette.’
In een brief van 30-11-1958 blaast zij echter wel stoom af bij Van Oorschot over Greshoff die
aan haar heeft geschreven dat de schrijvers die zij tijdens een bezoek aan Amsterdam heeft
ontmoet, allen zouden behoren tot de ‘volksklas’ en dat hun werk hem ‘nimmer beviel noch
bevalt’. Hoewel zij vreest dat zij Greshoff ‘kwes en beledig’, ‘walg’ Eybers van wat ze het
‘snobisme’ van Greshoff noemt, en ook van zijn aanval op Olga Kirsch.
Deze uitgave werd ‘gebracht in het kader van de Nederlands-Belgische Zuidafrikaanse
overeenkomsten’ en gesubsidieerd door de Zuid-Afrikaanse regering. Respectievelijk Uitgeverij
Meyers en Trefois, Melle en Uitgeverij H.W.R. Bekking, Amsterdam hebben de verspreiding
in België en Nederland op zich genomen. Van Eybers werden ‘Maria’, ‘Sonnet’, ‘Hagar’,
‘Slaapwandelende kind’, ‘Röntgenfoto’ ‘Tersiene’ en ‘Oorsig’ opgenomen. Van Van Wyk
Louw staan negen en van Opperman acht gedichten in de bloemlezing. Een andere bloemlezing,
Moderne Zuidafrikaanse lyriek, samengesteld en ingeleid door Jozef Deleu, verscheen als
speciaal nummer van De bladen voor de poëzie in 1966 in België. Van Eybers werden hierin
opgenomen ‘Maria’, ‘Die eerste nag’, ‘Hagar’, ‘Verhaal’, ‘Röntgenfoto’, ‘Slaapwandelende
kind’, ‘Jong seun’, ‘Slak’, ‘Digter’, ‘Twee kleuters in die Vondelpark’.
In zijn Amsterdamse inaugurale rede over Die digter as intellektueel (1950) was de
kentheoretische problematiek die zo'n belangrijk deel van Tristia uitmaakt, al aanwezig. De
jaren die hij in Amsterdam doorbracht, werd de vruchtbaarste periode in het leven van Van
Wyk Louw. Enerzijds was hij zich bewust van een grotere geestelijke vrijheid en stond hij
losser ten opzichte van de Afrikaanse strijd, anderzijds voelde hij juist door het isolement dat
hij zijn land moest verdedigen tegen aanvallen en onbegrip van buitenaf (Kannemeyer 1978:382).
In vergelijking met de Nederlandse prijzen die Eybers jaren later ontving, is het belangrijk te
vermelden dat, hoewel de Zuid-Afrikaanse Hertzogprijs vijf keer aan hem werd toegekend,
Louw geen Nederlandse prijzen heeft gekregen. Behalve in de Van Oorschot-bloemlezing
(1960) werd zijn poëzie niet in Nederland gepubliceerd. Louw was buitenlands erelid van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en buitenlands lid van de Fryske
Akademy.
Onder andere H. van der Merwe Scholtz, Elize Lindes-Botha, C.J.M. Nienaber, F.I.J. van
Rensburg, Roswitha Geggus-Schutte, T.T. Cloete en E. Lindenberg kwamen in Amsterdam
studeren. De meesten van hen liepen ook college bij de hoogleraren Donkersloot en Hellinga.
Hun proefschriften bestaan voornamelijk uit analyses van zelfstandige gedichten van Afrikaanse
dichters (Eugène Marais, Opperman, Eybers, Van Wyk Louw en Totius) die op linguïstische
basis geanalyseerd werden of waarin tenminste van de methode van de ‘creatieve analyse’
gebruik werd gemaakt. De Kreatiewe analise van taalgebruik (1955) van W. Gs. Hellinga en
H. van der Merwe Scholtz is een ander belangrijk uitvloeisel van het Amsterdamse
hoogleraarschap.
Op de meest onverwachte plaatsen wordt er soms blijk van gegeven. In de restaurantgids Hekkel
98 vond ik deze opmerking bij het Zuid-Afrikaanse restaurant Indaba in Amsterdam: ‘Ooit
werden we verliefd op de Zuid-Afrikaanse taal omdat Elisabeth Eybers in een van haar gedichten
van een “ribbehokkie” sprak. Klinkt beter dan “borstkas”. Vervolgens vielen we voor menige
wijn uit dat land. Maar zou “braaivlees” ons ook bevallen? Ja!’
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4 Elisabeth Eybers' intrede in de Nederlandse literaire wereld
Toen Elisabeth Eybers zich in 1961 in Amsterdam vestigde, was de stad haar niet
volkomen vreemd. Zij had haar man op een aantal zakenreizen naar Europa vergezeld
en daarbij hadden zij ook Nederland bezocht. In 1959 kwam zij voor een paar
maanden alleen naar Amsterdam. Her gedicht ‘Tuiskoms in Junie’ (Tussensang 1950,
VG 122) is haar eerste beschrijving van het Nederlandse landschap:

Tuiskoms in junie
My are tintel en my longe hyg
om weer die droë, dun lug in te suig.
As ek my oë teen die skittering sluit
onthou ek skielik Holland - groengeruit
die nette akkers, en egalig grou
die lae lug, pophuisies rooi en blou,
'n skuit skuif deur die weiland, langs die sluis
kantel die wydsbeen meul se skewe kruis,
bont koeie mymer weelderig in die gras
en eendepaartjies dobber op die plas,
kerktorings prik die effe horison,
'n perd buk na die klawer - alles kon
ek opnoem uit my kinderrympiesboek:
'n helder lasprent sorgsaam uitgesoek,
reghoekig, ewewydig, vak aan vak
gemeet, geplan, gepas en ingeplak.
Hoe wyd en leeg die vyftig-myl vallei
wat na die pers Magaliesberge vloei!
Desemberson en Junieryp het àls
geskroei wat in Oktober groen en mals
gebot het langs die spruit en in die kloof...
O later land van opstand en geloof
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wat altyd verder oupvou vir die trek,
jou ruimte kan nog steeds die onrus wek
wat mense na 'n altyd barrer streek
oor steen en stof voortlok met niks wat week
is as die tinte van die wintergras
se ylbrons drade en die ligroos was
wat van die tinger alwynstingel drup.
'n Bontkorhaan skree tussen struik en klip ...
(In Giethoorn het ek eendag, oor en oor,
die soet tweeklank van die koekoek gehoor.)
Vanmiddag sal ek Prins se blink nek klop
en saggies fluit en mooipraat dat sy kop
tussen my hande sak as ek die trens
se gladde elmboog laat ingly oor
sy tong met klik van staal teen skerp ivoor.
Vanmiddag sal ons oor die bult galop ...

Elisabeth Eybers op Prins. In ‘Rit voor die storm’ en ‘Tuiskoms in Junie’ schreef zij over haar paard.
Het gezin Wessels reed vaak paard op hun buiten in het Muldersdrift-district. Foto: Eybers-archief.
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De Nationale Boekhandel viert op 8 augustus 1957, 21 jaar na de verschijning van haar debuut
Belydenis in die skemering, Eybers' ‘mondigwording as digter’. Hennie Roux verwelkomt Elisabeth
Eybers en haar man Albert J.J. Wessels. Foto: Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit
van de Witwatersrand.

Elisabeth Eybers heeft later in interviews gezegd dat de wetenschap dar haar poëzie
in Nederland werd gelezen, een belangrijke reden was om juist naar Amsterdam te
gaan toen zij na haar echtscheiding voor enige tijd uit Zuid-Afrika weg wilde. In
enkele Nederlandse tijdschriften werd haar vroege werk besproken door onder andere
M. Van der Bom-Luitingh1 (Die ander dors, 1946 in: Critisch Bulletin, 1948:109-111),
P. Minderhout (Die ander dors in: Het Boek van Nu, 1950) en Hendrik de Vries
(Tussensang, 1950 in: Vrij Nederland, 29-8-53). De publicatie van een verzameling
van haar gedichten in 1957 door de Amsterdamse uitgever G.A. van Oorschot was
echter haar grote Nederlandse doorbraak: haar gedichten kregen uitstekende recensies
in veel kranten en de bundel werd buitengewoon goed verkocht.
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Uitgeverij G.A. van Oorschot
Dat de eigenzinnige en gerespecteerde uitgever G.A. van Oorschot (1909-1987) van
haar poëzie hield, was van bijzonder belang voor het leven en het werk van Eybers.
Hij begon haar gedichten te lezen op aanbeveling van J.J. Klant (overleden in 1994),
een Nederlandse econoom die jarenlang in Pretoria had gewoond. Joop Klant was
destijds naast econoom ook redacteur en medewerker van Tirade, het maandelijks
verschijnende literaire tijdschrift dat nu nog steeds door Van Oorschot wordt
uitgegeven.
Sommige brieven uit de correspondentie tussen Eybers en haar Nederlandse
uitgever zijn bewaard gebleven, zodat de omstandigheden rond de publicatie van
Versamelde gedigte (1957) goed gevolgd kunnen worden. Het contact tussen Eybers
en Van Oorschot begon toen hij op 17 oktober 1956 aan haar schreef in Emmarentia,
Johannesburg: ‘Zeer onlangs heb ik nog weer eens de bundels gedichten van Uw
hand herlezen en ik ben wederom ten zeerste ontroerd en getroffen. Ik zou graag een
door U te maken definitieve keuze uit Uw bundels onder “Verzamelde Gedichten”
van U uitgeven. Uw werk is hier alleen bij een zeer kleine selecte groep bekend.’
‘Ontroering’ was voor de poëzieliefhebber Van Oorschot hét criterium voor goede
poëzie. Goedegebuure schrijft bijvoorbeeld in een ‘in memoriam’-artikel dat Van
Oorschot een afkeer had van experimentele of hermetische dichtkunst:
de associatieve en exuberante poëzie van de Vijftigers (...) heeft jarenlang
op zijn gal gewerkt. Gedichten dienden wat hem betreft ontroerend én
verstaanbaar te zijn (Goedegebuure 1989:272).
Elsschot, Minne, Van Nijlen en vooral ook Vasalis (met wie Eybers aanvankelijk
dikwijls werd vergeleken) behoorden tot zijn lievelingsdichters. De maatstaf
‘ontroerend/verstaanbaar’ was in zijn opvatting ook typisch voor de poëzie van
Eybers en om die reden durfde hij de publicatie van haar gedichten aan.
Van Oorschot deed een voorstel aan Eybers om een aantal van haar gedichten te
bundelen en op te nemen in zijn ‘Vignetten’-reeks waarin tot dan toe de volgende
bundels waren verschenen: Hans Lodeizen, Het innerlijk behang en andere gedichten
(1952), Pierre Kemp, Een bloemlezing uit zijn kleine liederen (1953), Jac. van Hattum,
Verzamelde gedichten (1954), M. Vasalis, Vergezichten en gezichten (1954), A. van
Collem, Een bloemlezing uit zijn gedichten (1955), en Richard Minne, In den zoeten
inval en andere gedichten (1955).
Van Oorschots voorstel kwam voor Eybers, volgens haar brief van 21 oktober
1956, als ‘'n aangename verrassing’. Zij schreef dat er 175 gedichten in haar ‘ses
bundeltjies’ opgenomen waren, maar dat zij uit Belydenis in die skemering (1936)
slechts 6 gedichten wilde behouden, uit Die stil avontuur (1939) 20, uit Die vrou
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Professor Joop Klant tijdens zijn promotieplechtigheid in 1977 in Amsterdam. Hij was gedurende de
jaren vijftig als econoom in Zuid-Afrika verbonden aan de Nederlandsche Bank. Later was hij
werkzaam bij de ABN in Nederland en tevens docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bracht
de gedichten van Eybers onder de aandacht van G.A. van Oorschot en was toevallig de laatste
promovendus van professor Pieter Hennipman, de latere vriend van Elisabeth Eybers. Foto:
Eybersarchief.

en ander verse (1945) 28, uit Die ander dors (1946) 27, uit Tussensang (1950) 13,
en uit Die helder halfjaar (1956) 25. Verder stelde zij voor om er zeven ongebundelde
gedichten aan toe te voegen. Hiertoe behoorden onder meer ‘Jong seun’ en
‘Tuiskoms’. Enige tijd later stuurde zij nog drie gedichten. Deze selectie uit haar
vroege werk werd in latere bundels verzamelde gedichten gehandhaafd. De Van
Oorschot-bundel, bestaande uit 126 gedichten die Eybers zelf had uitgekozen, droeg
dus meer het karakter van een flinke bloemlezing dan van een verzameld werk.
In een brief aan Eybers' Zuid-Afrikaanse uitgever, Gerrit Bakker van Constantia
Boekhandel, schreef Van Oorschot (30-1-1957): ‘U begrijpt dat er voor mij geen
commerciële redenen aanwezig zijn om de Verzamelde Gedichten van Elisa-
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Geert van Oorschot, de eerste Amsterdamse uitgever van Eybers. De foto is genomen door Philip
Mechanicus, en welwillend afgestaan door uitgeverij G.A. van Oorschot.

beth Eybers uit te geven. Men leest in Holland niet of nauwelijks Zuid-Afrikaans.
De reden van uitgave voor mij is, dat ik de gedichten zo bijzonder mooi vind en ik
toch wil trachten althans enige belangstelling voor deze grote dichteres te wekken.
Door de kleine oplage, die de 1000 exx. niet te boven gaat, is een financieel verlies
voor mij al een zekere zaak.’ Er was nadrukkelijk overeengekomen dat de bundel
niet in Zuid-Afrika zou worden verkocht omdat Eybers de Zuid-Afrikaanse uitgever
van haar individuele bundels zakelijk niet wilde benadelen.
In brieven waarin Van Oorschot met Gerrit Bakker onderhandelde over het
auteursaandeel van Eybers, gaf hij een indruk van de ‘marktwaarde’ van haar en
andere Afrikaanse dichters in Nederland: ‘De verkoop van Zuid-Afrikaanse poëzie
in ons land is uitermate miniem. Op mijn voorjaarsreis kent 50% van de
boekhandelaren de naam van Mevrouw Eybers niet eens en waar de verkoop van
poëzie (op enkele uitzonderingen na) toch al heel slecht is, zult u begrijpen, dat dit
voor Zuid-Afrikaanse poëzie helemaal het geval is’ (5-3-1957).
Op 11 maart 1957 stuurde Eybers haar ondertekende exemplaar van het contract
met haar uitgever naar Amsterdam. Op 11 juli 1957 schreef Van Oorschot
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Gerrit Bakker van boekhandel Constantia, de Zuid-Afrikaanse uitgever van Eybers' dichtbundels Die
vrou en ander verse (1945), Die ander dors (1946), Tussensang (1950) en Die helder halfjaar (1956).
Foto: Truida Louw.

aan haar: ‘Uw bundel zojuist verschenen’. Eybers vroeg of er geschenkexemplaren
konden worden gestuurd naar Vasalis, A. Roland Holst en Maurice Roelants. Zij is
‘besonder ingenome’ met het boek uiterlijk van het boek. ‘Maar waarom Gedichten
buite-op in plaas van Gedigte’ vroeg zij (18-8-1957). Hierop antwoordde Van
Oorschot: ‘Dat was een bij nader inzien misschien toch niet noodzakelijke concessie
aan het publiek, dat “Gedigte” vreemd vindt staan en onmiddellijk denkt aan een
drukfout. Ik vind het nu eigenlijk ook wel jammer.’ Hij schreef verder dat Jan van
Nijlen (‘een van onze allergrootste dichters’) aan hem had geschreven: ‘Het is een
prachtboek, heel zeker een der gaafste in de laatste jaren verschenen. Zij doet
wonderen met dat Afrikaans dat bij vele oudere dichters zo stroef was’ (23-8-1957).
Op 25 november 1957 schreef Van Oorschot aan Eybers dat er al bijna duizend
exemplaren waren verkocht, ‘hetgeen voor Nederland een bijzonder groot aantal is’.
Het bleek echter dat de eerste druk twee maal zo groot was als hij aan Bakker had
geschreven. ‘Gelukkig heb ik in een moment van onverantwoordelijke over-
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moed 2000 exemplaren laten drukken, zodat we gelukkig voort kunnen!’ Versamelde
gedigte (volgens de titelpagina) werd in 1958, 1965 en 1977 herdrukt - iedere keer
met het woord Gedichten op de omslag. De verkoopcijfers tot en met 1978 laten zien
dat er 6632 exemplaren van deze Eybers-bundel werden verkocht. Van Oorschot
heeft dus in ieder geval niet financieel geleden onder het Eyberswaagstuk. In
vergelijking hiermee zien we dat Van Oorschot 2424 exemplaren van Oppermans
bundel 'n Keur uit sy gedigte (1960, 2de druk 1972) en van de uitgave van de bundel
van Van Wyk Louw 'n Keur uit sy gedigte (1960) 1082 heeft verkocht. Het is
interessant om te vermelden dat in ongeveer dezelfde periode waarover de cijfers
van de verkopen van de Eybers-bundel werden verstrekt, er van de uitgave van P.C.
Boutens' Een bloemlezing uit zijn gedichten (1959) slechts 1985 exemplaren en van
Jan Hanlo's Verzamelde gedichten (1958) 5076 boeken werden verkocht (cijfers
ontleend aan De Vries 1989).
Het feit dat een aantal niet eerder gepubliceerde gedichten in Versamelde gedigte
werd opgenomen en dat Eybers in de loop van 1957 Geert van Oorschot nog enkele
nieuwe gedichten had toegezonden, leidde ertoe dat hij haar op 10 januari 1958 per
brief voorstelde om ‘zo 'n kleine bundel’ uit te geven met nieuwe gedichten. Elisabeth
Eybers was aanvankelijk niet enthousiast: ‘(O)m die waarheid te sê voel ek 'n soort
sentimentele verpligting om my nuwe verse éérs in Suid-Afrika te laat verskyn vóór
hulle in Nederland uitgegee word.’ Van Oorschot had begrip voor haar standpunt,
maar bleef haar voorhouden dat ‘aangezien Zuid-Afrikaanse uitgaven zelden in
Holland doordringen is het misschien toch te overwegen Uw nieuw bundeltje tegelijk
in Zuid-Afrika en in Holland te laten verschijnen. De twee edities bijten elkaar immers
niet’ (27-2-1958). In de loop van 1958 stuurde Eybers regelmatig en blijkbaar
onmiddellijk nadat ze geschreven waren, nieuwe gedichten naar Van Oorschot.
Neerslag verscheen in oktober 1958 in Amsterdam, maar ook bij de Nasionale
Boekhandel in Zuid-Afrika.
Alle latere Eybers-bundels werden eveneens op deze manier uitgegeven: door een
Zuid-Afrikaanse én een Nederlandse uitgever. Ná Neerslag publiceerde Eybers echter
om persoonlijke redenen geen bundels meer bij haar eerste Nederlandse uitgever.
Enkele nieuwe gedichten verschenen door de jaren heen wel in Tirade en Van
Oorschot vroeg Eybers om tien gedichten af te staan voor de bundel Gedichten: Een
keuze uit eigen werk door Elisabeth Eybers, F. Harmsen van Beek, Hanny Michaelis,
Judith Herzberg, Annie M.G. Schmidt, M. Vasalis waarmee hij in 1985 het
veertigjarige bestaan van zijn uitgeverij vierde. Deze bestseller was een bevestiging
van de manier waarop Van Oorschot Eybers' gedichten aanbood als behorend tot de
Nederlandse letterkunde.
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Tine van Buul en Reinold Kuipers van uitgeverij Querido.
Foto: Querido van 1915 tot 1990: Een uitgeverij door A.L. Sötemann.

Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Nadat Elisabeth Eybers zich in Nederland had gevestigd, veranderde zij van uitgever.
Balans (1962) en alle daaropvolgende bundels kwamen uit bij Em. Querido's
Uitgeverij, Amsterdam. Reinold Kuipers was daar in die tijd de belangrijkste uitgever
samen met Tine van Buul. In 1979 nam Ary Langbroek de leiding over samen met
Jacques Dohmen en Jan Kuijper. De Eybers-bundels worden sindsdien altijd in
samenwerkingsverband met Human & Rousseau in Kaapstad gepubliceerd.
Om een indruk te krijgen van de manier waarop Eybers voorgesteld werd aan het
Nederlandse lezerspubliek is het interessant om op de Querido-fondsaanbieding van
de bundel Balans (die in maart 1963 verscheen nadat hij eind 1962 al in Zuid-Afrika
was gepubliceerd) te zien dat met geen woord melding werd gemaakt van het feit
dat zij een Afrikaanse dichter was:
Het verheugt ons zeer, de nieuwe verzenbundel van de al jaren door ons
bewonderde dichteres Elisabeth Eybers te kunnen aanbieden. Elisabeth
Eybers dicht met de helderste taal, de eenvoudigste woorden, de concreetste
begrippen aan een werk, zo diep, zo algemeen geldig, dat wij hierdoor (in
haar eigen formule) allengs oorreed / tot wat ons lankal weet worden. (...)
De grootheid onder de groten van Elisabeth Eybers is al dikwijls
verkondigd. Met andere coryfeeën van de Nederlandse letteren is zij al
vaak op een lijn gesteld. Groter dan haar ook-grootheid en haar
in-de-rij-staan is echter haar onvervangbare eigenheid, haar radicale
vrouwelijkheid, haar eenvoudzonder-schaamte.
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Jacques Dohmen, Ary Langbroek en Jan Kuijper van uitgeverij Querido. Foto: Querido van 1915 tot
1990: Een uitgeverij door A.L. Sötemann.

In Querido van 1915 tot 1990: Een uitgeverij maakte A.L. Sötemann (1990:150)
als volgt melding van het toetreden van Eybers tot de uitgeverij. Hij beschreef daarin
het jaar 1963: ‘Voor het eerst ontmoeten we Elisabeth Eybers, de indrukwekkende
Afrikaanse dichteres die volkomen ingeburgerd is geraakt in onze literaire context
en nu in haar sobere helderheid algemeen erkend wordt als een onvervangbare figuur
in de Nederlandse én in de Afrikaanse poëzie.’ Sötemann beschouwde de publicatie
van Uit liefde en ironie: Liber amicorum Elisabeth Eybers en Versamelde gedigte
in 1990 als ‘een veelzeggend bewijs van dit unieke integratieproces’.
Een indruk van het gezelschap waarin Eybers terecht kwam bij Querido's
poëziefonds krijgen we door te kijken naar andere publicaties uit 1963. Van H.
Marsman verscheen in dat jaar de vierde druk van zijn Verzameld werk, van Gerrit
Achterberg de eerste druk van Verzamelde gedichten en van Anthonie Donker de
bloemlezing De grondtoon (Sötemann 1990:150). K. Schippers debuteerde in dat
jaar bij Querido. Andere dichters in het fonds waren Gerrit Kouwenaar, J. Bernlef
en Wiel Kusters. Bij gelegenheid van Querido's vijfenzeventigjarige bestaan in 1990
verscheen de bloemlezing Dit is poëzie: 72 dichters van Querido met 104 gedichten,
samengesteld door Jan Kuijper. Zelfs de zeventiende-eeuwse dichters Bredero, Hooft,
Huygens en Vondel waren vertegenwoordigd en van Eybers werden ‘Die hoof spreek’
(VG 229), ‘Opstanding’ (VG 503) en ‘Babilonies’ (VG 581) opgenomen.
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Ongeveer een derde van de gedichten in Balans is in Nederland ontstaan en de
gedichten in alle daaropvolgende bundels werden in Nederland geschreven: Onderdak
(1968), Kruis of munt (1973), Einder (1977), Bestand (1982), Dryfsand (1985),
Rymdwang (1987), Noodluik (1989), de kleine gelegenheidsbundel Teëspraak (1991),
waarvan alle gedichten ook opgenomen werden in Respyt (1993), Nuweling
(1994/1995), Tydverdryf/Pastime (1996) en Verbruikersverse/Consumer's Verse
(1997).

De Amsterdamse bundels van Eybers bekroond
Waarschijnlijk zijn slechts twee van de negentien bundels die Eybers vanaf haar
debuut in 1936 tot en met Verbruikersverse/Consumer's Verse publiceerde, alleen
in Zuid-Afrika verschenen. Door het feit dat Gerrit Bakker van Constantia zijn boeken
bij de Nederlandse uitgever A.A.M. Stols liet drukken, hebhen waarschijnlijk vier
van de Eybers-bundels (die van 1945, 1946, 1950 en 1956) die voor Neerslag (1958)
zijn verschenen, al een kleine Nederlandse oplage gekend. Hoe en door wie deze
boeken werden verspreid kon ik niet achterhalen.2
Neerslag kan door zijn publicatiegeschiedenis - het feit dat de bundel hoofdzakelijk
op Van Oorschots aandrang gereed is gemaakt voor publicatie en dat hij zelfs
aanvankelijk als enige uitgever zowel in Nederland als in Zuid-Afrika wilde optreden
- als een overgangsbundel naar de Amsterdamse fase worden beschouwd. Alle bundels
daarna zijn in dubbel opzicht Amsterdamse bundels: ze zijn hoofdzakelijk in
Amsterdam ontstaan nadat Eybers in 1961 daar was komen wonen en werden ook
direct daar gepubliceerd.
Hoewel Eybers al voor 1961 in Nederland vooral dankzij de twee Van
Oorschot-publicaties bekendheid genoot, werd haar werk pas na haar vestiging in
Nederland vanzelfsprekend ook in dag- en weekbladen gerecenseerd, en niet, zoals
voordien, uitsluitend in enkele literaire tijdschriften. Een van de belangrijkste redenen
hiervoor was waarschijnlijk het feit dat de Nederlandse uitgevers haar werk niet als
vreemd of buitenlands presenteerden, maar het aan boekhandelaren en redacteuren
aanboden alsof het zonder meer bij de Nederlandse poëzie hoorde. Natuurlijk besefte
iedereen wel dat het Afrikaanse poëzie was, maar het was veelzeggend dat Van Dis
in 1977 de algemene indruk verwoordde: ‘Voor de poëzie-critici hier te lande maken
Eybers' bundels deel uit van het te bespreken pakket Nederlandstalige poëzie.’
Goedegebuure (1991) concludeerde: ‘Onder kenners en liefhebbers van poëzie geldt
Eybers sinds jaar en dag als een figuur die hoort bij de randstedelijke letterkunde.’
Dus ondanks het feit dat Eybers in het Afrikaans bleef schrijven, werd haar werk
gerekend tot de Nederlandse poëzie. Tal van uitspraken in de trant van dat zij ‘een
van onze grootste dichters’ is (Hendrik de Vries al in 1957), kunnen ter bevestiging
van deze bewering worden aangevoerd, maar het overtuigendste bewijs
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Elisabeth Eybers ontvangt de Herman Gorter-prijs in mei 1975 in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Foto: Eybers-archief.

is het feit dat de belangrijkste literaire prijs in Nederland, de P.C. Hooft-prijs, haar
in 1991 werd toegekend voor haar hele oeuvre (dus ook voor de gedichten die voor
1961 werden geschreven). Eerder al had zij andere belangrijke Nederlandse prijzen
ontvangen: de Amsterdamse Herman Gorter-prijs van 1974 (mei 1975) voor haar
bundel Kruis of munt, en de Constantijn Huygens-prijs van de Haagse Jan
Campert-Stichting (december 1978) voor haar hele oeuvre.
De beoordelingscommissie voor de Gorter-prijs (Hanny Michaelis, Adriaan Morriën
en K.L. Poll) heeft bij de vraag of Eybers' Afrikaanse poëzie voor een Nederlandse
prijs in aanmerking kon komen, in overweging genomen dat de talen een sterke
verwantschap bezitten en dat de gedichten door hun inhoud nauw verbonden zijn
met Nederland. Volgens het oordeel van de adviescommissie was Eybers erin geslaagd
om ‘een bewonderenswaardige literaire vorm te vinden voor de ervaringswereld van
iemand, die als emigrant en immigrant leeft tussen het verlaten kinderland van vroeger
en het vreemde altijd onvertrouwd blijvende land, waarin zij zelf niet is opgegroeid
en haar omgeving wel’ (NRC Handelsblad, 4-4-75).
De adviescommissie voor de Constantijn Huygens-prijs bestond uit Gerrit Borgers,
Pierre H. Dubois, Jacques den Haan, André Matthijsse, Harry Scholten en Paul de
Wispelaere. In ‘Elisabeth Eybers of Het bezonken evenwicht’ vraagt Dubois zich af
waarom Eybers ‘zoveel aan herkenbaarheid bezit voor een Neder-
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Elisabeth Eybers neemt op 19 december 1978 de Constantijn Huygens-prijs in ontvangst uit handen
van de Haagse wethouder van Onderwijs Van Lier. In het midden haar vriend Pieter Hennipman.
Foto: ANP, overgenomen uit Elsevier van 1 juni 1991.

landse lezer dat zij hier een publiek vindt’ (1978:19). Hij meent dat ‘in de
vormaspecten iets tot uitdrukking komt dat zo vertrouwd is dat de taalbarrière bij
haar gemakkelijker wordt doorbroken dan bij dichters als Van Wyk Louw en
Opperman’. In Ter wille van die edel spel (1975:51) opperde hij al dat Eybers' werk
zoveel weerklank vindt in Nederland dankzij baar ‘algemeen menselijke thematiek’
en haar ‘bijzondere verbondenheid met een op transcendentie gericht realisme’.
De jury onder voorzitterschap van Rutger Kopland die de P.C. Hooft-stichting
adviseerde om in 1991 de prijs aan Eybers toe te kennen, legt de nadruk op ‘de
uitzonderlijke kwaliteit van Eybers' poëzie binnen de Nederlandse literatuur. Het is
in overeenstemming met het algemeen gevoelen bij poëziekenners, dat het oeuvre
van Elisabeth Eybers tot de Nederlandse poëzieschat behoort en van zodanige omvang
en kwaliteit is, dat de dichteres bekroning verdient met de hoogste literaire
onderscheiding.’
Om deze prijs aan Elisabeth Eybers te kunnen toekennen, moest de
beoordelingscommissie volgens Kopland bijzonder ‘eigenwijs’ optreden omdat de
reglementen bepalen dat een winnaar van de P.C. Hooft-prijs niet alleen een
Nederlandse burger of ten minste een ‘Nederlands ingezetene’ moet zijn, maar ook
een
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Elisabeth Eybers op 31 mei 1991 in Den Haag met Rutger Kopland, nadat de P.C. Hooft-prijs aan
haar is uitgereikt. Kopland was de vorige prijswinnaar. Foto: Wolson, Den Haag.

‘Nederlandse auteur wiens of wier werk hoofdzakelijk geschreven is in de Nederlandse
en/of Friese taal’. De argumenten die door de beoordelaars werden aangevoerd om
de prijs aan Eybers te kunnen toekennen ondanks de tweede voorwaarde, was onder
meer dat ‘haar werk wortelt in onze poëzie’. Ludo Pieters, voorzitter van het P.C.
Hooftprijs-bestuur, verwees in zijn toespraak op 31 mei 1991 met name naar
uitspraken van mij (Jansen 1990: 4, die trouwens door de jaren heen ook al door
sommige Nederlandse recensenten werden aangevoerd) in verband met de
zogenaamde ‘tussentaal’ van Eybers en beweerde dat er ‘geen enkel probleem’ was
om de prijs aan haar toe te kennen. Bestuurslid Rudolf Geel zei met nadruk (Elsevier,
1-6-91); ‘Het gaat hier natuurlijk om een uitzondering, dat is wel zo. Maar het
argument van de tussentaal leek ons juist. De jury heeft ons overtuigd. In dit geval,
dit bijzondere en speciale geval, kan het.’
Dat de Nederlandse literatuur zich niet helemaal raad weet met Eybers, blijkt uit
het feit dat ze niet is opgenomen in recente literatuurgeschiedenissen zoals die van
Anbeek (1990) en Schenkeveld-Van der Dussen (1993). Ook niet in de bloemlezing
De Nederlandse Poëzie van de Negentiende en Twintigste Eeuw in Duizend en Enige
Gedichten (Komrij 1979), maar wel in tal van andere, vooral thematische, Nederlandse
bloemlezingen zoals die van Meijer en Huizinga, Dit maakt ons ademloos bij haar
geluid: De mooiste gedichten door vrouwen geschreven
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De menukaart van het diner ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs aan Elisabeth
Eybers, met handtekeningen van verscheidene literaire figuren, onder anderen Rutger Kopland, Pierre
H. Dubois, Rudolf Geel, Remco Ekkers en Tom van Deel. Eybers zelf heeft rechtsboven getekend,
haar dochter Jeanne Wessels linksonder.

(1986), van Amnesty International (1997) en van Willem Wilmink over
dierengedichten (1997).
Het feit dat Eybers' poëzie in de Nederlandse letterkundige wereld op zo'n grote
schaal gewaardeerd wordt, heeft absoluut niet geleid tot geringere waardering bij het
Afrikaanse lezerspubliek en de letterkundigen. Nadat zij voor haar vertrek uit
Zuid-Afrika de belangrijkste literaire prijs al ontvangen had (de Hertzog-prijs in
1943 voor Belydenis in die skemering en Die stil avontuur), werd zij na haar vertrek
uit Zuid-Afrika herhaaldelijk voor haar belangrijke bijdragen aan de Afrikaanse
letterkunde geëerd. Zij ontving nogmaals de Hertzog-prijs - in 1971 voor het tijdperk
1968-1970 voor Onderdak - terwijl de CNA-prijs in 1973 voor Kruis of munt, in
1977 voor Einder (hiervoor kreeg zij in 1978 ook de W.A. Hofmeyr-prijs), en in
1982 voor Bestand aan haar werd toegekend. Voor deze bundel ontving zij in 1983
ook de Louis Luyt-prijs. Rymdwang (1987) werd in april 1989 met de Ou Mutual
Letterkundeprijs bekroond. Deze bundel werd gekozen als de beste van 22
dichtbundels en toneelstukken die tussen 1986 en 1988 bij Human & Rousseau waren
verschenen. In 1990 ontving Eybers een gouden erepenning
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Elisabeth Eybers ontvangt in oktober 1978 uit handen van Koos Human de CNA-penning in haar
huis in de Van Breestraat. Human had de penning in april in Zuid-Afrika in ontvangst genomen. Foto:
Ena Jansen.

met een oorkonde van de Stigting Jan van Riebeeck voor haar letterkundige prestaties
en de bevordering daardoor van de Afrikaanse taal en cultuur. In 1994 veroverde
Respyt de Ou Mutual-prijs.
Zij ontving vier eredoctoraten: in 1972 van haar Alma Mater, de Universiteit van
de Witwatersrand, in 1979 van de Randse Afrikaanse Universiteit, in 1982 van de
Universiteit van Pretoria, en in 1990 van de Universiteit van Stellenbosch.
Ter gelegenheid van Eybers' zestigste verjaardag in 1975 verscheen een feestbundel
met twee bijdragen in het Nederlands en dertien in het Afrikaans. Ter wille van die
edel spel werd samengesteld door de Zuid-Afrikaanse literator die echter Nederlandse
van geboorte is, M. Nienaber-Luitingh en uitgegeven door de Zuid-Afrikaanse
uitgever van Eybers, Human & Rousseau. Om in 1990 haar 75 ste verjaardag te
vieren werd Uit liefde en ironie: Liber amicorum Elisabeth Eybers uitgegeven. Dit
is een gezamenlijke uitgave van twee Zuid-Afrikaanse uitgevers (Human & Rousseau
en Tafelberg) en de twee Nederlandse uitgevers van Eybers (G.A. Van Oorschot en
Em. Querido's Uitgeverij). De L.W. Hiemstra-trust in Zuid-Afrika en het Nederlandse
ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur subsidieerden de uitgaven. De
redactie werd gevormd door Hans Ester (die in 1989 Het helende woord over Eybers'
poëzie en proza had gepubliceerd) en Ernst Lindenberg. Elf bijdragen waren in het
Afrikaans en vijftien door Neder-
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Elisabeth Eybers wordt gelukgewenst door professor Ernst van Heerden, hoofd van het Departement
Afrikaans en Nederlands. nadat zij in 1972 een eredoctoraat van de Universiteit van Witwatersrand
had gekregen. Foto: Beeld.

landse schrijvers (een in het Engels). Bij gelegenheid van haar tachtigste verjaardag
verscheen een bijgewerkte herdruk van Versamelde gedigte, en eveneens Uit en tuis:
Afrikaanse verse uit Amsterdam, een bloemlezing van haar Amsterdamse gedichten
samengesteld door Hans Ester en Ena Jansen. Er werden ook drie studies van
wisselende lengte gepubliceerd: Gespitste binneblik van J.C. Kannemeyer (over de
poëtica van Eybers), Die enkel taak van Lina Spies (over ‘de merkwaardige
verwantschap’ tussen Eybers en Emily Dickinson), en Afstand en verbintenis
verscheen in 1996 in het zestigste jaar van haar dichterschap.
De publicatiegeschiedenis van Eybers' poëzie en de opsomming van de eerbewijzen
die zij ontving in zowel de Zuid-Afrikaanse als de Nederlandse literaire wereld tonen
duidelijk aan dat haar werk door twee taalgroepen buitengewoon hoog wordt
aangeslagen. Ester (1983:196) drukt het als volgt uit: ‘Elisabeth Eybers is een
Zuidafrikaanse dichteres gebleven, en een Nederlandse dichteres geworden.’ Het
biografische feit dat Eybers in Nederland woont, is hierbij van het grootste belang.
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Het succes van Elisabeth Eybers in Nederland doet de vraag ontstaan waarom haar
poëzie zo hoog staat aangeschreven, terwijl het werk van andere Afrikaanse dichters
bijna onbekend gebleven is. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden door de
receptie te vergelijken van poëziebundels die G.A. van Oorschot vóór 1960 heeft
uitgegeven van respectievelijk Elisabeth Eybers, N.P. van Wyk Louw en D.J.
Opperman. De openbare mening in Nederland was gedurende meer dan dertig jaar
daarna zo sterk anti-Afrikaans dat het werk van geen enkele andere Afrikaanse dichter
behalve dat van Breyten Breytenbach met enig succes in Nederland gepresenteerd
kon worden. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ter vergelijking in het kort worden
verduidelijkt hoe de Nederlandse receptie van Breyten Breytenbachs poëzie
beoordeeld kan worden.

Ontvangst van het werk van Elisabeth Eybers
Bij het verschijnen van de Van Oorschot-verzamelbundel van haar poëzie in 1957
viel het onmiddellijk op met welk een vanzelfsprekendheid het werk van Eybers
door recensenten tot de Nederlandse poëzie gerekend werd. Versamelde gedigte werd
gunstig ontvangen door alle critici die op dat moment regelmatig Nederlandse poëzie
recenseerden voor invloedrijke kranten en tijdschriften. Ze hadden geen bijzondere
problemen met haar taal, en iedereen deed zijn best om de taalverwantschap in een
zo positief mogelijk daglicht te stellen. De toegankelijkheid van Eybers' thema's
werd ook voortdurend benadrukt. Een extra aansporing voor Nederlandse lezers
waren de lovende woorden dat zij een van de grootste - ‘voor Nederlanders
hoofdzakelijk nog onontdekte’ - dichters in het Nederlands taalgebied was.
C. Bittremieux (NRC, 7-9-57) vond het vermeldenswaardig dat de verzameling
‘in Nederland nog wel’ uitgegeven werd en hij noemde Eybers ‘een van de werkelijk
belangrijke Nederlandse dichters van deze tijd (...), een belangrijke dichteres zonder
meer’. Hij vergeleek haar met Vasalis die volgens hem ook het ‘zintuig heeft voor
de tover en de dreiging van het dagelijks bestaan’. Bittremieux waardeerde het feit
dat zij ‘bij voorkeur over een aantal tegelijk gewone en grote gegevens; geboorte en
dood, eros, moederschap, het goddelijke, hoop, angst, herinnering’ schreef. Dankzij
‘een toenemend vormvermogen’ slaagde zij er volgens hem in om de ontroering
steeds dieper in de ervaring te laten wortelen. Als gevolg hiervan vergeet ‘men onder
het lezen bij voortduring (...), dat men naar een min of meer vreemd idioom luistert.
Alleen door hier en daar een ongewoon woord wordt men weer tot bezinning
gebracht.’ ‘Alchemie’, ‘Huiskat’, ‘Virginalis’, ‘Sterwende’ en ‘Jong seun’ beschouwde
Bittremieux ‘op zichzelf al voldoende (...) om twee en meer taalbewegingen te
rechtvaardigen’. Hij vond het wel ‘jammer’ dat de uitgever niet voor een ‘heel beknopt
glossarium, van bijv. 1 bladzijde’ had gezorgd. Blijkbaar deelden niet veel lezers
deze wens en aan geen enkele bundel werd een glossarium toegevoegd.
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J.H.W. Veenstra (Vrij Nederland, 17-9-57) meende dat Eybers' sterkste verzen boven
die van Vasalis uittorenden. Een groot dichteres was volgens hem aan het woord,
wier poëtische kracht zo ‘doordringend’ was dat de ‘taalbarrières’, mochten deze
voor Nederlanders bestaan, erdoor werden overwonnen. De ‘niet-geoefende lezer’
moest wel wennen aan woordbeelden of uitdrukkingen, maar zou dan ‘ook spoedig
ontdekken hoeveel nieuwe dichterlijke mogelijkheden dit van het Nederlands
afwijkende idioom toch weer biedt’.
C.J. Kelk (De Groene Amsterdammer, 5-10-57) was een van de eerste Nederlandse
recensenten die speciale waardering had voor het feit dat Eybers ook over Nederland
schreef. ‘Tuiskoms in Junie’ (VG 122) gaf ‘haar volk een beeld van ons land’ en hij
beschouwde dit gedicht als ‘curieus’ en ‘heerlijk vrij’. De recensie werd lyrisch
afgesloten: ‘Deze honderd-en-twintig gedichten behoren in elk geval tot de meest
persoonlijke, onontbeerlijke poëtische oeuvres in onze taal en dat het ons niet
toebehoort maar toegezongen is op een fluit uit onze eigen ziel gesneden, geeft de
bijzondere verheugenis waarvan ik sprak.’
Ook Adriaan Morriën (Het Parool, 26-10-57) prees Eybers voor haar ‘receptieve
gevoeligheid voor indrukken, stemmingen en intieme ervaringen’, haar ‘buitengewoon
zuiver’ taalgebruik en ‘aangeboren gevoel voor maat’. Volgens hem overheerst het
doodsprobleem in haar werk alle andere thema's die samenhangen met de ‘bizondere
problematiek van een vrouwenleven’.
Een vermakelijke recensie werd over Versamelde Gedigte geschreven door J.J.
Klant, de econoom die Eybers voor publicatie bij Van Oorschot had aanbevolen.
Zijn stuk, ‘Met verzen beschreven’ (Tirade 2:13, januari 1958), is hoofdzakelijk een
tirade tegen de Nieuwe Afrikaanse letterkunde van J.M. de Vries (Amsterdam, 1956),
die met geen woord rept over de poëzie van Elisabeth Eybers:
Misschien is het gewoon nóg een rekenfout van de doctoranda en
verstrooidheid van de professor (Van Wyk Louw), maar, wat ook de
oorzaak moge zijn van de omissie, het resultaat ervan komt op hetzelfde
neer als een overzicht van de Nederlandse poëzie tussen 1938 en 1944
zonder Vasalis of van die tussen 1920 en 1950 zonder Bloem (Klant
1958:60).
Pierre H. Dubois was een van de weinige critici die zich op regelmatige tijden
afvroegen wat dat ‘iets’ was dat Eybers' werk zo aanvaardbaar maakte in Nederland.
In opstellen die hij schreef bij gelegenheid van haar zestigste verjaardag en de
uitreikingsplechtigheden van respectievelijk de Constantijn Huygens- en P.C.
Hooft-prijzen (1975, 1978 en 1991), onderkende Dubois vooral vier redenen.
Hij beschouwde de publicatiegeschiedenis van haar bundels als een belangrijke
reden. Zoals al gezegd was de presentatie van haar werk door G.A. van Oorschot in
zijn ‘Vignetten’-reeks in 1957 en het feit dat Em. Querido's Uitgeverij in Am-
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sterdam al haar bundels vanaf Balans steeds in zijn zogenaamde ‘luxe’-uitgaven
direct op de Nederlandse markt bracht, een reden waarom de Eybers-bundels niet
als vreemde eenden in de Nederlandse boekwinkels lagen. Het feit dat de bundels
Afrikaanse titels kregen, was verder geen belemmering omdat het óók Nederlandse
woorden waren (met slechts kleine spellingsverschillen in het geval van Dryfsand,
Teëspraak, Nuweling, Tydverdryf/Pastime en Verbruikersverse/Consumer's Verse).
Deze publicatiegegevens hebben de aanvaardbaarheid van Eybers voor een Nederlands
lezers- en koperspubliek zeker verhoogd.
Op de tweede plaats wees Dubois (in Nienaber-Luitingh 1975:46) erop dat de
algemeen menselijke thema's van Eybers al vroeg in de Nederlandse kritiek werden
gewaardeerd, waarschijnlijk omdat het moeder-kind-thema traditioneel zo geliefd is
in de Nederlandse poëzie (vergelijk de cyclus Geboorte van Ed. Hoornik en de talrijke
bloemlezingen die hieraan werden gewijd, onder andere door Dirk Coster):
Het hoort stellig bij een bepaald aspect van de Nederlandse poëzie, dat
trouwens ook in de schilderkunst wordt gevonden, namelijk het
intimistische.
Later schreef Dubois (1978:15):
Haar onderwerpen (...) zijn eenvoudig, maar ook groot. Het zijn de voor
de hand liggende thema's van liefde, geboorte, moederschap, van hoop en
vrees, maar ook de verlenging daarvan: wanhoop, dood, verdriet.
Onderwerpen die tegelijkertijd de meest bekende en de onuitputtelijkste
zijn, de aangrijpendste eveneens, - op voorwaarde dat de dichter erin slaagt
een persoonlijke vorm en een persoonlijk accent te vinden.
Adriaan van Dis (1977) drukte het zo uit: ‘Haar poëzie is heel Europees, behandelt
universele gevoelens.’ Behalve dat Eybers aansloot bij thema's die bekend zijn in de
Nederlandse poëzie, speelde de afwezigheid van een specifiek Zuid-Afrikaanse
thematiek ook een grote rol. Dit bleek duidelijk uit de vergelijking met Van Wyk
Louw en Opperman.
Een derde reden waarom Eybers' werk gewaardeerd wordt, is omdat Nederlandse
recensenten dikwijls verband leggen tussen haar werk en dat van Nederlandse dichters.
Ze wordt door hen ingevoegd in de Nederlandse traditie wanneer zij wijzen op
overeenkomsten met bijvoorbeeld Vasalis, Achterberg, Bloem en de Nederlandse
1940-generatie. Dubois (in Nienaber-Luitingh 1975:51-52) meende dat Eybers haar
Nederlandse ‘klankbodem’ vooral aan het volgende te danken heeft:
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Hans Ester en Adriaan van Dis, twee Nederlandse letterkundigen die eveneens het Afrikaans en de
Zuid-Afrikaanse letterkunde bestudeerden. Beiden interviewden Eybers en schreven sinds de jaren
zeventig en het begin van de jaren tachtig recensies van haar werk. Hier zijn ze aanwezig tijdens een
tentoonstelling van tekeningen van Breytenbach in Galerie Espace in Amsterdam. Foto: Ena Jansen.

Dat is haar bijzondere verbondenheid met een op transcendentie gericht
realisme. De herhaalde verwijzingen naar Vasalis en Achterberg moeten
niet verstaan worden als het signaleren van invloed (...), maar wel degelijk
als een min of meer identieke gesteldheid. De tover en de dreiging van het
dagelijks bestaan, de ‘eerbied voor de gewoonste dingen’, die een leitmotiv
was van de zogenaamde Criterium-generatie in Nederland, waaraan
Elisabeth Eybers niet alleen naar leeftijd beantwoordt, kan men niet los
zien van een soort existentiële huivering. In de Nederlandse letteren is de
ervaring niet onbekend sinds de dertiger jaren, maar zij wordt gerelativeerd
door een sceptische ironie, door een traditionele nuchterheid. Het evenwicht
tussen hart en hoofd, de werkzaamheid van beide functies als positieve
elementen, maar ook als antagonismen, is een karakteristiek waarvoor de
Nederlandse poëzielezer een speciale gevoeligheid bezit.
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In het werk van Elisabeth Eybers herkent hij hier veel van en wat haar
onderscheidt - haar sterkere gepassioneerdheid, haar felle zuiverheid, een
vleug exotisme, toch, door sfeer en taal - oefent een bijzondere
aantrekkingskracht uit.
Dubois beschouwde dit als ‘niet meer dan een aanwijzing, een suggestie van een
antwoord’ op de vraag waarom Eybers in Nederland ‘de erkenning vindt waarop zij
aanspraak maken mag’. Bij gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs
sprak Dubois (1991:8) deze these (zonder verdere uitwerking) weer als volg uit:
Deze herkenbaarheid, van vorm, toon en algemeen menselijke inhoud,
heeft haar reputatie in eerste instantie bij het Nederlandse poëzieminnend
publiek gevestigd; paradoxaal genoeg eerder omdat het vertrouwd dan
omdat het nieuw klonk. (...) Haar sterk vormvermogen sloot zo goed aan
bij de Nederlandse poëtische traditie dat de lezer haast uit het oog verloor
dat hij een ander, een vreemd idioom las, waaraan ongewone en niet steeds
gemakkelijk te begrijpen woorden hem van tijd tot tijd herinnerden.
In verband met de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan Elisabeth Eybers werd
ook gewezen op Eybers' aansluiting bij de Nederlandse literaire traditie. Jurylid
Remco Ekkers vatte het - zeer vereenvoudigd - zo samen: ‘Zij is eigenlijk heel
Nederlands. Haar werk wortelt in onze poëzie. Dichters hier wijzen op haar invloed,
zij heeft gewezen op de invloeden van Nederlandse dichters op haar werk. Onze
conclusie luidde: ze hoort bij ons’ (Meijer 1991).
Als aanvulling bij deze drie redenen kwam nog het zeer belangrijke feit dat Eybers'
referentiekader steeds Nederlandser werd. Nederlandse recensenten hebben een
duidelijke voorliefde voor de gedichten die specifiek in Nederland zijn gesitueerd
en Hans Ester (1989:10) meende daarom dat Nederlandse lezers zichzelf als ‘direkte
gespreksgenoot’ voelden van de Amsterdamse bundels. Uiteraard is de specifieke
wijze waarop de Nederlandse omgeving wordt verwoord van het grootste belang.
Dubois (1991:11) wees op de ‘mysterieuze’ verbindingslijn tussen werkelijkheid en
poëzie:
En het is zaak er zich niet op te verkijken: het algemeenmenselijke, dat
waardoor de ervaring herkend wordt, is het banale; de alchimie die het
omzet in poëzie is het persoonlijk-unieke van een dichterschap. Er is dus
sprake van twee werkelijkheden: de autobiografische en de poë-
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tische, en de eerste is slechts de brandstof voor de tweede, waaruit een
autonoom gedicht oprijst.
Elisabeth Eybers heeft de veranderde omstandigheden in haar leven ten
behoeve van die raadselachtige alchimie weten te benutten. Haar kern is
zichzelf gelijk gebleven, maar de confrontatie, innerlijk en uiterlijk, met
alles wat haar niet door geboorte of natuur vertrouwd was, heeft haar in
staat gesteld, met pijn en moeite, met ontroering en perplexiteit, zich te
richten op de meest intieme, kristalheldere, diamant-harde waarheid.
Bovengenoemde vier redenen voor de klankbodem die Eybers in Nederland heeft
gevonden, kan in veel meet bijzonderheden worden uitgewerkt. Het doel van dit
boek is echter niet om slechts de redenen voor Eybers' gunstige ontvangst in Nederland
te onderzoeken, maar om vast te stellen waarom haar Amsterdamse bundels zo goed
in Nederland werden ontvangen terwijl zij bovendien haar positie in de Afrikaanse
letterkunde wist te behouden en zelfs te verstevigen.

Ontvangst van het werk N.P. van Wyk Louw, D.J. Opperman en Breyten
Breytenbach
Op grond van het succes van de Eybers-bundel gaf Van Oorschot enkele jaren later
twee volgende bloemlezingen van het werk van Afrikaanse dichters uit. Elize Botha
en A.P. Grové verzorgden voor publicatie in Nederland N.P. van Wyk Louw: 'n Keur
uit sy gedigte (Amsterdam 1960) en Merwe Scholtz deed dat voor D.J. Opperman:
'n Keur uit sy gedigte (Amsterdam 1960). Het veertiental tot dan toe nog
ongepubliceerde gedichten die in de Louw-bloemlezing verschenen, maakten later
deel uit van Tristia en ander verse, voorspele en vlugte 1950-1957 (1962) waarvan
de meeste gedichten tijdens Van Wyk Louws Amsterdamse ‘ballingschap’ waren
ontstaan. Contractueel was bepaald - net als in het geval van Eybers - dat deze
Afrikaanse bloemlezingen niet in Zuid-Afrika verkocht mochten worden.3
Zowel van de correspondentie tussen Van Oorschot en Van Wyk Louw als die
van de samenstellers Elize Botha en A.P. Grové is in het Van Oorschot-archief niets
bewaard gebleven. Omdat Merwe Scholtz ten tijde van de samenstelling van de
Opperman-bloemlezing in Amsterdam woonachtig was, is het niet verbazingwekkend
dat er van hem slechts een ongedateerde krabbel in verband met correcties werd
bewaard. Van Opperman werden wel enkele brieven bewaard.
Van Wyk Louw (1906-1970) was dankzij zijn Amsterdamse hoogleraarschap
bekend in Nederland, maar de raakpunten tussen Opperman (1914-1985) en Ne-
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derland waren minder direct. Ten gevolge van het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog had hij hier niet kunnen studeren en had hij slechts ongeveer zes weken
in december 1956 en januari 1957 in Nederland doorgebracht.4 Net als in het geval
van Van Wyk Louw werd geen andere bundel van Opperman behalve de Van
Oorschot-bloemlezing in Nederland gepubliceerd.5 In recensies werden de
bloemlezingen van Louw en Opperman meestal gezamenlijk besproken en
eensgezindheid over wie ‘de beste’ was bestond er niet. Telkens weer werd er
gesproken over de ‘volwassenheid’ en de ‘moeilijkheids-graad’ van de taal waarin
de dichters schreven.
Omdat politieke bezwaren tegen hun gedichten als een belangrijke reden beschouwd
konden worden waarom Opperman en Louw niet door de Nederlandse letterkundige
wereld werden geaccepteerd, zal ik mijn bespreking daarop concentreren. Zoals al
is gezegd, was de Tweede Wereldoorlog een belangrijke emotionele en
meningvormende kracht in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse receptie van
literatuur die onder meer over rassenverhoudingen ging werd hier zeker door
beïnvloed. Dit specifiek Zuid-Afrikaanse gegeven in de poëzie van Van Wyk Louw
en Opperman, het feit dat Afrikaanse dichters na 1948 gezien werden als leden van
de ‘heersende klasse’ en dat een Afrikaanse regering wetten maakte die steeds meer
overeenkomsten kregen met die van Nazi-Duitsland, bleek inhoudelijk onverteerbaar
te zijn voor veel Nederlandse critici. Elke suggestie van sympathie voor
‘Übermensch’-theorieën of racisme in het werk van een schrijver werd al gauw
herkend, vaak ten onrechte, en ten sterkste afgekeurd. Uit de aard van hun thematiek
stelden Van Wyk Louw en Opperman zich vanuit Nederlands oogpunt dus veel meer
bloot aan kritiek dan Eybers.
Schulte Nordholt (Het Parool, 4-2-61) citeerde een Opperman-strofe:
Ek moet my land, wat buite die hemele lê
deur Sy genade en Sy meegevoel
bestendig in my volk se taal en sê
wat my aangryp

Hij beschreef dit als een nogal ‘romantische constructie (...) maar de dichter gaat er
realistisch mee om. Hij kijkt met alle twee zijn ogen, wat hij schrijft heeft hij niet,
zoals Van Wyk Louw zo vaak, gedacht, maar gezien.’ Schulte Nordholt bewonderde
de grootsheid van de natuur als achtergrond van het dichterlijke leven omdat dit aan
Zuid-Afrikaanse poëzie een kleur en kracht verleende die volgens hem onbekend
was in de Nederlandse poëzie.
Dat Opperman en Van Wyk Louw allebei ‘bijzonder geoccupeerd (zijn) met de
problemen van hun land’ was voor de recensent echter absoluut niet onvermengd
positief. Hij plaatste Van Wyk Louw in een geestelijk-vitalistisch kader en vergeleek
hem met Dostojewski en Nietzsche. Hij beweerde dat aan het begin van zijn
dichterschap ‘een neiging tot kosmische uitspraken’ overheerste. ‘In die vroege
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tijd ontstonden veel mooie gedichten, maar dikwijls wat abstract. Maar de eenzame
dichter vond een verbondenheid met zijn volk en land, die ons niet altijd zo
aantrekkelijk aandoet.’ Gedichten zoals ‘By die monument’ en ‘Ons moet die bitter
taak’ uit Die halwe kring vond de recensent ‘heel mooi’. ‘Zij hebben een trotse toon,
die zeer helder gespannen is.’ De volgende zin is: ‘Maar als zo 'n serie dan besluit,
dat wij ‘net aan ons bloed getrou’ zijn geweest, huiver ik wel.’
De atmosfeer van het na-oorlogse Nederland - dat de Duitse bezetting,
jodenvervolging en de arische trots steeds met ontzetting en afkeer in herinnering
houdt - werd door de woorden ‘huiver ik wel’ weergegeven, al gaf Schulte Nordholt
toe dat dit niet zijn overheersende indruk was: ‘Er staat in dit boek veel schoons.’
Lambert Tegenbosch (oorspronkelijke bron onbekend; opgenomen in Grové
1974:193-195) omzeilt het politieke aspect van Oppermans poëzie - na een
waarderende bespreking van zijn ‘symbolisch dichterschap’ - door er als volgt over
te schrijven:
Zoals hij zich verbonden voelt aan de oorspronkelijke leefverbanden waarnaar ook de experimentelen terug hunkeren, maar agressiever
tegenover de bestaande wereld -, zo voelt hij zich verbonden aan de met
bloed geschreven historie der Zuidafrikaanders en zo ook aan zoiets als
de traditionele poëzie.
Aad Nuis (Vrij Nederland, 8-10-60; ook opgenomen in Grové 1974:195-199) was
meer onder de indruk van Oppermans poëzie dan van die van Van Wyk Louw. Hij
wees erop dat Opperman wel anders benaderd moest worden dan Elisabeth Eybers.
Zij was Nederland binnengekomen ‘met een lichter bagage: ze bracht niet heel
Zuid-Afrika mee, maar een klein stukje ervan dat zij tot haar persoonlijk eigendom
had gemaakt. Nederlandse lezers hoefden daardoor geen enkele moeite met haar
poëzie te hebben; de eigenaardigheid van taal en landschap was bijzaak voor wat zij
te zeggen had.’ Opperman is ‘veel meer een uitgesproken Afrikaner. Zijn thema's
stijgen wel boven nationale beperkingen uit, zoals bij elke goede dichter, maar land,
volk en geschiedenis spelen een veel belangrijker rol in zijn poëzie. Dat schept een
zekere afstand, en de Zuidafrikaanse toestanden in acht genomen, zelfs een zeker
wantrouwen dat gerustgesteld wil worden.’ Deze geruststelling kreeg hij niet. Omdat
Nuis niet alleen criticus was, maar later ook politicus werd (van 1994-1998 was hij
als D66-lid staatssecretaris van WVC), is het interessant om kennis te nemen van
zijn uitspraken over Opperman en Van Wyk Louw. Het feit dat van deze dichters na
de Van Oorschot-bundels geen werk meer in Nederland werd uitgegeven, had bepaalde
politieke oorzaken en daarom citeer ik tamelijk uitvoerig uit de recensie van Nuis.
Hij bewonderde de ‘kleine, rake beelden’ waarmee Opperman als ‘een geslaagd
fotograaf van couleur locale’ zijn land tekende.
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Opperman is geobsedeerd door de grote lijnen van het mensenlot, en
persoonlijk genoeg om er de kleine tragedie van te laten zien. Als zo
iemand zich gaat inlaten met de politiek, wordt hij bijna onvermijdelijk
een milde conservatief. Voor een dichter betekent dat op zichzelf zeker
geen beperking. De bijzonderheden van de Afrikaanse politiek maken er
echter voor Opperman naar mijn mening wél een beperking van ...
Nuis meende dat het Afrikaner-nationalisme gekenmerkt werd door een krampachtige
verzetshouding die, na tientallen jaren en misschien wel veel langer te zijn
volgehouden, niet meer weg wil, ook niet nu de Afrikaners de macht in het land
vrijwel in handen hebben. Hij had de indruk dat Opperman in de ban leefde van deze
nationalistische eenzijdigheid. De ‘volstrekte vereenselwiging met alles om my heen’
die hij nastreeft, kan daardoor niet volledig zijn.
Een gedicht als ‘Kersliedjie’ uit Blom en baaierd (1956) kwam Nuis voor als ‘een
kinderachtige idealisering van de apartheid’ die Opperman schijnbaar probeerde te
verdedigen ‘als een ook door de negers gewenste stand van zaken’. Omdat Zuid-Afrika
volgens Nuis ‘het toneel van het grootste treurspel’ was dat zich in de wereld
afspeelde, had hij bepaalde verwachtingen van een groot Afrikaans dichter.
In zijn beste momenten lijkt Opperman het formaat te bezitten om aan
deze tragedie stem te geven - als hij het koord zou kunnen lossnijden van
zijn loyaliteit aan de slagorde van het Afrikaner-nationalisme. (...) Voor
Zuid-Afrika en voor de dichter Opperman is het te hopen dat hij dit verraad
aan zijn volk, dat in werkelijkheid het tegendeel van verraad is, zal durven
plegen. (...) Ik geloof ook dat hij zich in dat geval zou kunnen ontwikkelen
tot de zeer goede dichter die hij al bijna is.
Nuis had niet veel waardering voor Louw:
Het is voor Van Wyk Louw nogal ongelukkig, lijkt mij, dat zijn bundel
tegelijk met die van Opperman verschenen is, want daar steekt hij schamel
bij af.
Nuis was bijna sarcastisch in zijn korte afwijzing van de Louw-bloemlezing:

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

83
De gedichten van Van Wyk Louw staan vol hevige, maar abstracte emoties.
Onder titels als ‘Lucifer’, ‘Nietzsche’ (...) vindt men veel heroïek, scherp
afgebakend zwart en wit en uebermensch-gevoelens, alles in een
traditionele, vaak uitgesproken ouderwets aandoende taal. De dichter kan
zijn geweldige stof niet aan; (...) in de ergste gevallen gaan zijn verzen als
daverend gepraat over mij heen.
Hij had wel waardering voor Van Wyk Louws latere ‘simpele liefdesgedichten,
volkse liedjes, luchtige kleine wijsheden’. Zijn indruk was dat lezers ‘plotseling met
iemand anders te doen krijgen, een aardige mijnheer in hemdsmouwen, die de
profetenmantel zolang aan de kapstok gehangen heeft’.
Peter van Eeten (NRC, 17-12-60) echter, beschouwde Louw als ‘in veel opzichten
Europeaan (...), erudiet en veelzijdig, een man die over de grenzen van zijn land
heenkijkt. Zeker is hij ook een nationaal voelend Afrikaner (getuige vooral zijn
lekespel Die dieper reg, rechtvaardiging van het werk van de voortrekkers), maar
we moeten toch Opperman lezen om de Afrikaan pur sang tegen te komen.’ De
recensent van het Vrije Volk (2-6-62) beschreef Van Wyk Louw als ‘een rots’ in een
literair geheel dat ‘nog talrijke chaotische aspecten heeft’. ‘Aan die skoonheid’
beschouwde hij als ‘van een ouderwets aandoende lyriek’, maar dit ‘bewijst niettemin
het volwassen worden van een taal’. In deze bespreking werd Louw 'n ‘poète engagé’
in de jaren dertig genoemd op grond van ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat’.
‘Hij was het ook in 1956, toen hij een aangrijpende kleine elegie aan het gewurgde
Hongarije wijdde. Als zodanig leeft deze rasechte Afrikaner ver van het hoekje
werelddeel, dat cultureel in vele opzichten nog ‘het einde van de beschaafde wereld’
heet.’ Het is opvallend dat de recensent Louw ziet als beter geïnformeerd en
gecultiveerder dan hij zich kan voorstellen van wat in het algemeen mogelijk is in
Zuid-Afrika.
Een andere Afrikaanse ‘politieke’ dichter van wie werk in Nederland werd en
wordt gepubliceerd, is Breyten Breytenbach6 (1939), die in Parijs woont. Sinds 1972,
toen Meulenhoff Skryt: Om 'n sinkende skip blou te verf op de markt bracht, verscheen
zijn werk regelmatig in Nederland. Zijn uitgever vindt het echter telkens weer
noodzakelijk om uitgebreide glossaria te verstrekken waarin Afrikaanse woorden en
begrippen aan Nederlandse lezers worden uitgelegd. Het is dan ook de vraag in welke
mate zijn gedichten door Nederlanders begrepen worden.
Francis Galloway en Jaap Goedegebuure (1995:71) zijn van mening dat het feit
dat Breytenbachs oeuvre in Nederland is teruggebracht tot de geëngageerde en
politiek-sociale aspecten ervan de verwachtingshorizon eromheen hebben verschraald
en tot reductie in de waardering hebben geleid. Mijns inziens was Breytenbach zónder
deze dimensie van zijn werk sowieso niet in Afrikaanse vorm tot de Nederlandse
lezers doorgedrongen. Zijn poëzie is te lyrisch Afrikaans, maakt
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te veel gebruik van een specifiek Afrikaans idioom en wereld om werkelijk
begrijpelijk te zijn voor niet-Zuid-Afrikanen. Zijn populariteit in Nederland - vooral
tijdens de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig - moet dus hoofdzakelijk
worden toegeschreven aan het krachtige standpunt dat hij innam tegen de
Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek, zijn charismatische openbare optredens en de
talloze pleidooien die later door Nederlandse schrijvers aan de Zuid-Afrikaanse
regering werden gericht om hem vrij te laten.

Conclusie
Kennis van de Afrikaanse taal- en letterkunde kon omstreeks 1960 niet meer als
vanzelfsprekend verondersteld worden bij Nederlandse critici en beslist nog minder
bij de gemiddelde poëzielezer. Het onderzoek naar de receptie van de Van
Oorschot-bloemlezingen van de poëzie van Eybers, van Van Wyk Louw en Opperman
duidt op een uitgesproken voorkeur voor Eybers. Louw en Opperman maakten zich
in de ogen van veel Nederlandse recensenten schuldig aan ‘rassenovermoed’ die als
‘ergerlijk’ ervaren werd. De wereld waarover zij zo nadrukkelijk-concreet schreven,
was voor Nederlandse recensenten ook veel vreemder dan de algemeen-menselijke
gevoelens, die de thematiek uitmaken in Eybers' poëzie. Zij werd zonder reserves
tot de Nederlandse literatuur gerekend en aanvaard, terwijl geen enkele recensent
onvoorwaardelijk gunstig over Van Wyk Louw of Opperman oordeelde. Deze
recensies droegen beslist bij tot de lagere verkoopcijfers van de Louw- en
Opperman-bloemlezingen en waarschijnlijk was dit een reden waarom Nederlandse
uitgevers er verder geen belang in stelden om werk van deze twee dichters of andere
Afrikaanse dichters uit te geven.
Hier komt de laatste jaren wel verandering in. Dichters als Antjie Krog, Wilman
Stockenström, Peter Snyders en Vincent Oliphant worden uitgenodigd voor
poëziefestivals in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Antwerpen. Er zijn plannen van
uitgevers om een samenwerkingsverband tot stand te brengen waarbij Nederlandstalige
dichters vertalingen zullen verzorgen van het werk van Zuid-Afrikaanse dichters.
De tijd zal leren of en in welke mate deze dichters worden geaccepteerd als behorend
tot ook de Nederlandse poëzie. Het lijkt me onwaarschijnlijk.

Eindnoten:
1 Van der Bom-Luitingh besprak in Critisch Bulletin (1948:393) onder andere ‘Twee
bloemlezingen uit Zuid-Afrika’: de veertiende druk van de ‘bekende verzameling’ Digters uit
Suid-Afrika (Kaapstad/Pretoria, 1947) van E.C. Pienaar en de negende uitgebreide druk van
‘het door Tj. Buning verzorgde werkje’, Uit ons Digkuns (Pretoria, 1947). De schrijfster doet
voorkomen alsof de eerdere drukken van deze verzamelingen bij de doorsneelezer van Critisch
Bulletin bekend zijn. Ze vergelijkt de moderne Afrikaanse poëzie met het werk van Nederlandse
dichters na de Tachtigers en meent: ‘In de laatste dertien jaren ontwikkelde de Afrikaanse poëzie
zich van volkskunst tot cultuurkunst.’ Ze vindt het een tekortkoming dat het werk van de
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Dertigers niet door Pienaar werd opgenomen. Volgens haar gaan noch hij noch Buning in de
eerste plaats uit van een esthetische maatstaf. ‘Al te veel treft nog in Afrikaanse bloemlezingen
en literatuurgeschiedenissen deze zucht om alles wat in het Afrikaans geschreven werd een
opname waardig te keuren en de neiging tot een te gunstige beoordeling van werk, dat vaak ver
beneden de middelmaat blijft - iets dat wel te begrijpen is in een jonge letterkunde, die zijn
bestaansrecht aan zichzelf en aan de buitenwereld bewijzen wil’ (Van der Bom-Luitingh
1948:398).
Ze meent dat de Afrikaanse letterkundigen moeten ‘bedenken, dat een jonge poëzie-literatuur,
die reeds zoveel mooie gedichten voortbracht (...) zijn bestaansrecht reeds bewezen heeft, maar
dat dit zowel het recht als de verplichting geeft om kritisch te zijn tegenover zichzelf en dat
men het buitenland niet van zijn waarde overtuigen zal door de kwantiteit maar door kwaliteit
van zijn literaire productie’. Ze vindt de keuze breed, maar ‘Elisabeth Eybers is hierin wel zeer
onvoldoende vertegenwoordigd met slechts twee gedichten uit haar vroegste en zwakste bundel’
(Van der Bom-Luitingh 1948:399).
In 1948 bespreekt Van der Bom-Luiting ook Gestaltes en diere van Van Wyk Louw en ze geeft
een korte karakteristiek van de communicatieproblemen die ervoor verantwoordelijk zijn dat
het jarenlang moeilijk is geweest om de Afrikaanse letterkunde op de voet te volgen: ‘Doordat
de eerste druk van Van Wyk Louw's in 1942 verschenen bundel Gestaltes en diere uitverkocht
was, toen na de bevrijding van ons land weer contact met Zuid-Afrika mogelijk werd en pas in
de loop van 1947 een tweede druk verscheen, waarvan enkele exemplaren ook tot Nederland
doordrongen, bereikte deze bundel ons later dan het in 1941 verschenen gedicht Raka, dat
sneller herdrukt werd en dat, hoewel eerder gepubliceerd, van recenter datum is dan verschillende
in Gestaltes en diere opgenomen gedichten’ (Van der Bom-Luitingh 1948:340-341).
2 Volgens J.J. Human (mij meegedeeld tijdens een gesprek te Kaapstad, 29-11-1991) impliceren
de gemeenschappelijke uitgaven - Stols was zelfs mede-uitgever van Die vrou en ander verse
- dat er in Nederland waarschijnlijk wel exemplaren zijn verkocht. Elisabeth Eybers weet
persoonlijk niets van de gang van zaken met betrekking tot de bemoeienis van Stols met de
Constantia-uitgaven. ‘Sover ek weet, is daar geen bundel van my in Nederland verkoop vóór
Geert van Oorschot my impressario geword het’ (mededeling in een persoonlijke brief, 7-1-1992).
3 In een brief aan Scholtz (10-11-1960) betreurde Van Oorschot het dat hij een Zuid-Afrikaanse
bestelling van 200 exemplaren moest weigeren. Hij vermeldt verder dat Opperman hem op vier
drukfouten heeft gewezen ‘die we in een nieuwe? druk zullen aanbrengen. (Er komt natuurlijk
geen nieuwe druk.)’ Van Oorschot schrijft verder dat hij het jammer vindt dat ‘Staking op die
suikerplantasie’ niet is opgenomen - ‘niet alleen om poëtische redenen’. In antwoord op een
brief van Opperman (5-11-1960) waarin deze bedenkingen heeft tegen het weglaten van sommige
van zijn gedichten, schrijft Van Oorschot (21-12-1960): ‘Ik vind het bij nader inzien jammer
dat Uw bundel en die van Louw tegelijk verschenen zijn, omdat de recensenten beide bundels
samen bespreken, zodat de bespreking der afzonderlijke bundels eigenlijk niet tot haar recht
komt. Ja, ook ik vind het jammer dat bepaalde gedichten niet in Uw bloemlezing zijn opgenomen.
Merwe Scholtz vond ze wat hun poëtische kwaliteit betreft minder dan de verzen welke hij
thans heeft opgenomen.
Misschien is dat zo, al zou ik dat niet direct willen onderschrijven, maar de betreffende gedichten
geven een bepaalde kant van uw persoonlijkheid, van Uw standpunten zo men wil, ten aanzien
van problemen, die zich in deze sterk veranderende wereld met zoveel kracht aan ons opdringen,
dat men bij lezing van Opperman en Louw zich niet onwillekeurig, maar direkt afvraagt, of
deze problemen de dichter in deze mannen niet hebben geraakt.’
4 Opperman heeft toen wel veel Nederlandse schrijvers ontmoet: Adriaan Morriën, Cees
Nooteboom, Simon Vinkenoog, Pierre Dubois, Ed. Hoornik, A. Roland Holst, W.A.P. Smit,
Gerrit Achterberg, Anton van Duinkerken en de Vlaming Hugo Claus (Kannemeyer
1986:275-277). Het enige Nederlandse eerbetoon dat hij heeft ontvangen is een prijs van de
Drie-Eeue-Stigting voor Periandros van Korinthe (1956). Vroeg in de jaren zestig werd hij
buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Sommige van zijn gedichten zijn vertaald in het Duits, Frans, Engels, Russisch, Italiaans en
Zweeds, maar na de publicatie bij Van Oorschot is er in Nederland nooit meer poëzie van hem
verschenen. Naast zijn werk voor Standpunte (dat samenwerking inhield met Greshoff, Mulder
en Antonissen) was Opperman actief als ereredacteur in de redactie van het Vlaamse letterkundige
tijdschrift Ons Erfdeel. Zijn werk, dat in veel onderdelen nauw aansloot bij de West-Europese
traditie, had kennelijk de problematiek, geografie, geschiedenis en ‘taal’ van Zuid-Afrika te
geprononceerd als onderwerp om toegankelijk te zijn voor een Nederlands publiek.
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5 Kannemeyer schrijft (1983:95): ‘Hoe verankerd Oppermans werk in de persoonlijke ervaring
of de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid ook mag zijn, toch slaagt hij er telkens in om boven het
bijzondere, het actuele en het aardse uit te stijgen en het concrete een geestelijke inhoud te
geven.’ Desondanks blijkt Oppermans werk te plaatselijk om weerklank te vinden in Nederland.
Dat is vreemd omdat sommige van zijn belangrijkste werken gebaseerd zijn op
Middelnederlandse teksten (Sinte Brandaan en Leven van Sinte Kerstinen) en gedichten als
‘Mijn herte met luste ghevaen’ (verwijzend naar het 24ste lied van Hadewijch). Verder maakte
hij ook gebruik van de bekende ‘Vliegende Hollander’-legende in ‘Nagskip langs Afrika’ (beide
gedichten uit Heilige Beeste, 1945). Een van de spookschepen in het gedeelte ‘Duikboot’ uit
Joernaal van Jorik was afkomstig uit Amsterdam. Het zou interessant zijn om Periandros van
Korinthe van Opperman te vergelijken met Periander van W.F. Hermans. Ondanks deze basis
was Opperman toch niet in staat het Nederlandse publiek te boeien. Kannemeyer wijst op de
verwantschap tussen het werk van Opperman en dat van Marsman, A. Roland Holst, Hoornik,
Achterberg en Nijhoff. In zijn kritische werk (bijeengebracht in de bundels Wiggelstok en
Naaldekoker) verwijst Opperman naar Achterberg (zie Kannemeyer 1983:121) en ondersteunt
hierin van harte de fluittheorie van Nijhoff in De pen op papier. Nederlandse besprekingen van
Opperman voor de verschijning van de Van Oorschot-verzameling zijn onder andere recensies
van Joernaal van Jorik door D. Bax in Nieuwere Afrikaanse poëzie (Amsterdam 1950) en door
Hendrik de Vries in De Gids van april 1955. Lorenz Schultz schreef een overzichtelijk essay
over Opperman in Ons Erfdeel (V:4, juni 1962). J.M. de Vries recenseerde Vergelegen (1956)
in Zuid-Afrika (maart 1957). Amsterdamse proefschriften als dat van T.T. Cloete, R. Geggus
en Elize Lindes (-Botha) hadden gedichten van Opperman als onderwerp.
6 Breytenbach is waarschijnlijk de bekendste Afrikaanse literaire persoonlijkheid in Nederland.
Voordat zijn poëzie bekendheid kreeg, werden er al in Amsterdam, Groningen en Rotterdam
tentoonstellingen van zijn schilderijen ingericht. Skryt bevat tekeningen en is een verzameling
Afrikaanse gedichten met vertalingen van Adriaan van Dis die naast het origineel zijn afgedrukt.
Het boek werd in 1975 in Zuid-Afrika verboden, maar Breytenbach ontving er de Nederlandse
Van der Hoogt-prijs voor. Vooral na zijn arrestatie in 1975 werd er in de Nederlandse pers
geweldig veel aandacht aan hem besteed en er werden talloze acties gevoerd om hem vrij te
krijgen. Hij ontving een speciale onderscheiding van de Jan Campert Stichting.
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5 Eybers - een dichteres in ballingschap
Dat Elisabeth Eybers' intercontinentale verhuizing geenszins afbreuk heeft gedaan
aan de waardering voor haar poëzie, is in de vorige hoofdstukken aangetoond. Omdat
haar werk door haar levensloop ná 1961 in een context van ballingschap is komen
te staan, en dit topos leidde tot het aanscherpen van de thema's die al in haar vroege
poëzie werden verwoord, lijkt het zelfs alsof het ontheemd zijn uitdrukking geeft
aan een instelling die het werk van Elisabeth Eybers al vroeg heeft gekenmerkt. Het
besef van onvervulbaarheid enerzijds en anderzijds het verlangen naar vervulling
zijn al door J.J. Klant (1958:62) als de belangrijkste thema's in Eybers' Versamelde
gedigte van 1957 aangewezen; in de Amsterdamse bundels worden deze thema's in
een allesomvattende nieuwe situatie onder woorden gebracht.
Het concrete beeldmateriaal dat door Amsterdam en de herinneringen aan
Zuid-Afrika wordt geboden, is dan ook een opvallend kenmerk van Eybers' poëzie
ná 1961. Praktische aanpassingsproblemen in de nieuwe leefomgeving worden niet
alleen haarscherp beschreven in gedichten die aanvankelijk soms ‘slechts’ anekdotisch
lijken, maar het ‘anekdotische’ is dikwijls het eerste niveau van de verwoording van
abstractere levensvragen (bijvoorbeeld in de twee zeer typisch Amsterdamse gedichten
‘Ode aan Kontroleur de Laar’ (Onderdak 1968, VG 295) en ‘Twee kleuters in die
Vondelpark’ (Balans 1962, VG 281).
Eybers' ‘ballingschaps’-leven in Amsterdam als voedingsbron van haar poëzie is
de rode draad in dit hoofdstuk. Omdat de erkenning die haar poëzie in zowel de
Afrikaanse als de Nederlandse letterkundige wereld krijgt de vraag doet ontstaan
hoe geldig het begrip nationale letterkunde is, wordt aan het eind van dit hoofdstuk
ook hieraan in het kort aandacht geschonken.

De invloed van Eybers' verhuizing naar Nederland op haar poëzie
Het is altijd een gevaarlijke onderneming om de spreker in een gedicht gelijk te
stellen met de persoon van de dichter. In het geval van de Eybers-gedichten na 1961
die met aanpassing in een ander land te maken hebben, zou het echter haar-
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kloverij zijn om een scherp onderscheid te handhaven tussen de lyrische ik en de
persoon van Eybers. Talrijke gedichten wijzen erop dat de spreker er zich pijnlijk
van bewust is ‘ver van huis’ te zijn (‘Afstand’, VG 367) en dat zij een ‘ontheemde’
(VG 506) is. De intercontinentale verhuizing wordt aan de orde gesteld in bijvoorbeeld
‘November’ (VG 272: ‘wat ek met my mee wou dra / het die ewenaar afgekeur’),
‘Heimwee’ (VG 275), ‘Oggend’ (VG 276) en ‘Voortbestaan’ (VG 487). Er zijn enkele
gedichten waarin Eybers over haar positie in Nederland in zakelijker termen schrijft,
bijvoorbeeld in het eerste Amsterdamse gedicht waar de spreker zichzelf 'n
‘Immigrant’ (VG 269) noemt, ook weer in ‘Gemymer rondom vriendskap’ (VV 16).
‘Vandag’ (VG 308) verwijst naar de verblijfsvergunning die een buitenlander in
Nederland bij de vreemdelingenpolitie moet halen:
Verworpeling van gister, moes ek wag
vir woonverlof in die tabelleland
op die gepaste teken van 'n hand
wat duidelik sê: kom binne, dis vandag.

‘Voetjie vir voetjie’ (VG 352) uit 1973 duidt op de tussenpositie waarin de spreker
zich bevindt. Hier beschrijft zij zichzelf ook weer als immigrant:
Voetjie vir voetjie word mens immigrant ...
Toevallig uit, toevallig tuis, gestrand
op hierdie teennatuurlike terras
sonder om ooit onloënbaar aan te land.

Pas in ‘Goed en wel’ (VG 559) uit 1987 wordt het woord ‘immigrant’ weer gebruikt:
die dromerige onrus van 'n immigrant
weer innerlik terug in haar oerwêreld aangeland

Het is veelzeggend hoeveel vager en metaforischer de reikwijdte van ‘Immigrant’
nu is in vergelijking tot de vroegere gedichten waarin dit woord werd gebruikt. Ook
in ‘Afstand’ (VG 367) uit 1973 zijn de twee landen waarvan sprake is meer dan alleen
twee geografische omgevingen. Het motto van het gedicht is de slotstrofe van De la
Mare's ‘Strangers’ uit Bells and Grass: A Book of Rhymes (1941).

Afstand
Under the hollow roof
The stranger's voices come The night is dark, and I
Am far from home.
WALTER DE LA MARE
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Van tyd tot tyd nog steeds die vreemde vraag:
jy - meestal u - het langsaamaan wel tuis
geraak in hierdie land?
Ek neurie nie die nag
is donker ek is ver van huis
maar knik welmenend vaag
en vals. Ek wortel elders, hoe sou ek my hier
kan tuis maak. Dinge en ek gaan aan mekaar verby
sonder herkenning. Daarom laat hulle my
met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag
en daarom kan ek hulle goed verduur.

T. van Deel (1973) schreef terecht dat dit gedicht weliswaar over Eybers' verhouding
tot Zuid-Afrika en Nederland gaat, maar dat er ‘een veel fundamentelere
ontheemdheid’ uit spreekt. Het gedicht ‘Voortgang’ (VV 26) waarin Eybers zegt dat
ze een ‘banneling gebore’ is, ondersteund deze gedachte. De namen die Eybers aan
Nederland geeft (bv. ‘tabelleland’, ‘teennatuurlike terras’ en ‘mini-linialeland’) zijn
daarom ook tekenend voor haar dieper liggend verzet tegen bekrompenheid en
beperking in het algemeen. ‘Naturalisasie’ (Dryfsand 1985, VG 518)1 kan als een
tegenhanger van ‘Immigrant’ (Balans 1962, VG 269) worden gelezen, maar de focus
die in het vroegere gedicht uitsluitend op de omstandigheden van een ‘ek’ was gericht,
wordt in het latere gedicht verbreed om de scherp ironische kritiek op het
bureaucratische proces van ‘transmutatie’ in zowel Nederland als Zuid-Afrika in te
kunnen sluiten.
Gedichten als ‘Immigrant’, ‘Naturalisasie’ en ‘Ontheemde’ (VG 506) hoeven niet
letterlijk genomen te worden. Zoals gedichten zonder vermelding van staatsburgerlijke
begrippen betrekking kunnen hebben op iemands verhuizing uit Zuid-Afrika naar
Nederland (bv. ‘Ontwortelde’, VG 516), zo kunnen schijnbaar expliciete gedichten
ook meer metaforisch worden gelezen in verband met bijvoorbeeld de tijdelijke
aanwezigheid van de mens op aarde. Hiervan is ‘Voorland’ (TV 40) een goed
voorbeeld.
Een belangrijk gevolg van de verhuizing naar Amsterdam was dat Elisabeth Eybers
voor de alledaagse communicatie een andere taal moest aanleren; haar Amsterdamse
poëzie wordt dan ook gekenmerkt door een ‘verwoordende’ beleving van de nieuwe
omgeving - een aspect dat haar poëzie kwalitatief heeft verruimd. Zoals al in hoofdstuk
1 is aangestipt, is het in tal van haar vroegste Amsterdamse gedichten duidelijk dat
haar problemen met de nieuwe taal in metaforen worden omgezet. Dit leidt tot
treffende beeldspraak, vooral in Onderdak (1968). In ‘Akkoord’ (VG 319) is het
aanleren van een nieuwe taal een metafoor voor de veranderde levensituatie die ook
een nieuwe liefdesrelatie met zich meebrengt.
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Jy, heelmaker, opspoorder van verband,
ontleder, agtervolger, agonis,
daag my tot tweespraak, kwalik aangeland
waar sinsbou, klemtoon, ritme anders is.
Ek, wankelaar, my ou houvas verloor,
smekend om redding en maar half bereid
tot nuwe onderhandeling, gee my oor
met klein kramptrekkings van terugwilligheid.
Hoe kan ek, wat voor elke windstoot swig,
jou digtheid balanseer, 'n slypsteen wees,
spitskorrelige weerstand vir jou gees?
Tog: as die dors ons dryf om, end in sig,
toevlug te neem tot die begin, word woord
weer vlees, ontvonk uit friksie oerakkoord.

De dichteres beschrijft zichzelf als ongelijkwaardige deelnemer aan een dialoog,
ofwel zij voelt zich nog vreemd en onwennig. Op het eerste niveau heeft de
beschrijving van zichzelf als nog pas ‘aangeland waar sinsbou, klemtoon, ritme
anders is’, betrekking op haar Afrikaanse taal en haar herkomst, maar in de context
van het hele gedicht wordt de taalsituatie verstrengeld met een seksuele ontmoeting.
In ‘Tongval’ (VG 321) wordt deze gedachte verder uitgebouwd:
Jou binnelandse vriende is vriendelik
teenoor die lig bevreemde vreemdeling
uit 'n onordeliker kontinent.
Om saam te klink ten spyte van aksent
wil ek die vasgelegde wette leer
maar merk, as een haar meesterlik ontferm
oor my wat onvolledig konformeer
en hulp aanraai van 'n logopedis,
hoe eiesinnig strotteweefsel is
wat die essensiële taal beskerm.
Terwyl ons lippe self die pleit besleg
kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg;
vandat my spraakorgane jou geval
verwaarloos ek die medeklinkertal.
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In de eerste strofe wordt een contactsituatie tussen Nederlanders en de ‘lig bevreemde
vreemdeling uit 'n onordeliker kontinent’ beschreven. Dit levert schitterende versregels
op over taalidentiteit als de ik ontdekt ‘hoe eiesinnig strotteweefsel is / wat die
essensiële taal beskerm’. Het bijvoeglijke naamwoord ‘essensiële’ doet de lezer wel
vermoeden dat met ‘taal’ mogelijk ook ‘lichamelijke communicatie’ wordt bedoeld,
vooral in analogie met de regel ‘word woord weer vlees’ uit ‘Akkoord’ (VG 319) die
vlak vóór ‘Tongval’ in de bundel staat.
In ‘Besoek’ (VG 304) komt een soortgelijke verhouding voor als die tussen
‘heelmaker’ en een ‘wankelaar’ in ‘Akkoord’. De spreker, die beseft ‘my aksent
klink steeds verdag’, noemt zichzelf daar een ‘tussenmens’ die een ‘grensdeskundige’
bezoekt. Een omschrijving van de deskundige als ‘Iemand wat hom verdiep in
anderleed’ zou kunnen betekenen dat hij psycholoog of psychiater is. De ik heeft ‘in
'n impuls om normaal / te doen (haar) klein gehenna uitgehaal / vir hom om te bekyk’.2
Zij is ‘siek en gesond genoeg om te kreëer’ en komt tijdens het bezoek tot het inzicht
dat zij ‘allenig raad moet weet daarmee / en boonop dit nie maklik prys sou gee’.
Dat ‘ziek’-zijn, bijvoorbeeld door verdriet of heimwee, aanleiding kan geven tot
het schrijven van poëzie, heeft Eybers in interviews regelmatig beweerd. In het besef
dat creativiteit nauw samenhangt met pijn, heeft de dichteres al vroeg tijdens haar
Amsterdamse verblijf de potentiële mogelijkheid van ballingschap als poëtische
impuls onder ogen gezien. In een interview (Schouten 1985) zegt Eybers hier later
over: ‘Ik begon me rekenschap te geven van mijn positie. Niet alleen ging ik meer
schrijven, het ging me ook steeds meer om essentiële, feitelijke dingen.’ De invloed
van de Nederlandse omgeving beschouwt zij als verrijkend. ‘Ik kwam een beetje los
van de traditie. Daar kwam bij dat ik bepaalde zekerheden begon op te geven.’ Een
effect of gevolg hiervan was dat haar poëzie ‘misschien iets bitterder en zeker
ironischer en kritischer’ is geworden.
In ‘Nolens volens’ (VG 439), een gedicht uit Bestand (1982), legt de spreker weer
de nadruk op haar vreemdelingschap door naar haar afwijkende ‘tongval’ te verwijzen.
De taal verbindt haar met haar land van herkomst en daardoor onderscheidt zij zich
dus van haar nieuwe landgenoten die haar op grond daarvan als buitenstaander, als
‘gast’ behandelen.
Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat
nie om jou domheid maar om eie seer
- met tongval wat my land van herkoms meld wis ek nog nie dat ek ook as gas sou geld
by hierdie fuif waar hulle jóú trakteer
op amptelike monomane haat.

Het besef anderstalig te zijn in ‘Nolens volens’ en de andere gedichten die hierboven
zijn genoemd, is kenmerkend voor ballingschapspoëzie. Een korte bespreking
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van Exil-literatuur zal daarom niet alleen mijn manier van omgaan met dit begrip
met betrekking tot de context van Eybers' werk duidelijk maken, maar de aandacht
van de lezers ook scherper op de Exil-facetten van haar poëzie vestigen.

Exil-literatuur
Het Duitse woord Exilliteratur is sinds de Tweede Wereldoorlog ingeburgerd geraakt
als verwijzing naar het werk van Duits schrijvende auteurs (o.a. de dichters Bertolt
Brecht, Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler en Karl Wolfskehl) die tijdens het
Hitler-bewind (1933-1945) zijn uitgeweken en in andere landen hun werk probeerden
te publiceren. Vaak wordt verondersteld dat Duitse Exil-schrijvers op zijn minst een
gemeenschappelijk politiek doel hadden, maar er is aangetoond dat zij niet meer dan
een groep individuen binnen een bepaald tijdsbestek waren en geen
uitdrukkingsvormen of thema's ontwikkelden waardoor ze als groep werden
gekenmerkt (zie Ter Braak 1980).
De term Exil heeft dus een algemenere, minder politieke draagwijdte dan dikwijls
wordt verondersteld en Hans Sahl (in Feilchenfeldt 1986:25) legt er de nadruk op
dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de geestelijke implicaties van
een emigratie dan aan politieke omstandigheden die de aanleiding daartoe waren.
Of schrijvers nu gedwongen of vrijwillig hun land van herkomst verlaten, de
implicaties daarvan zijn vaak dezelfde. Ook Edward Said (1984) meent dat ieder die
niet naar zijn of haar land van herkomst kan terugkeren, een balling is. In ‘Reflections
on Exile’ maakt hij formeel wel onderscheid tussen ballingen (exiles), vluchtelingen
(refugees) en uitgewekenen (expatriates en émigrés) (Said 1984: 166-167). Fysieke
aanpassingsproblemen en talige isolatie vormen een ingrijpend aspect in het leven
van al deze mensen.
Volgens de definities van Said is Eybers een émigré of expatriate. In welke mate
zij, ondanks de ‘vrijwillige’ aard van haar ballingschap, inderdaad heeft geleden
onder de typische problemen die daarmee verbonden zijn, blijkt uit haar Dankwoord
bij de toekenning van de P.C. Hooft-prijs: ‘My aanpassing hier het so stadig soos
harmansdrup verloop (dit wil sê pynlik langsaam) en ek het die eerste maande letterlik
weggeteer van verlange na Suid-Afrika. Ek het aan den lyve kennis gemaak met die
etimologie van die woord ellende wat kan teruggevoer word na sy oerbetekenis van
'n ander land, met ander woorde ballingskap, vervreemding, die ergste wat 'n mens
kan oorkom’ (in: Dubois 1991:21).
Hoewel Elisabeth Eybers kritisch stond ten opzichte van het Zuid-Afrikaanse
apartheidsbeleid (zie bv. haar toespraken bij de ontvangst van de Ou Mutual-prijs in
1989 en van de P.C. Hooft-prijs in 1991 en in enkele gedichten, bv. ‘Regspraak’, VG
438), heeft niemand haar in 1961 verplicht om Zuid-Afrika te verlaten. In ‘Nolens
volens’ (VG 439) staat duidelijk geschreven dat de spreker ‘Suid-Afrika (...) moes
verlaat/nie om jou domheid maar om eie seer’.
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In ‘Ontheemde’ (Dryfsand 1985, VG 506), dat een soort dialoog is, wordt het duidelijk
hoe sterk de spreker de omstandigheden in Zuid-Afrika afkeurt.
Hier, in die vreemde, en sonder 'n masker aan ...
Die mense is hier nie minsamer as daar, gewis
nie toleranter. Wat of wie
hou jou hier vas? Dáár was die lewe beter
en niks belet jou om weer terug te gaan.
Jy antwoord selfbewus:
argwaan en haat is te verdra
tussen gelykgeregtigdes wat nie
verordenend mekaar verneder,
menswees met rubbertjap betwis.
Hoekom huiwer ek om te vra:
my broer, my natuurgenoot,
word ons kinders terreurloos groot?
- En die onbetaalde gelag van die verlede?

Nienaber-Luitingh (in: Ester & Lindenberg 1990:105) schrijft over dit gedicht dat
hierin ‘voor de eerste keer het politieke stelsel nadrukkelijk genoemd (wordt) als een
van de redenen die het voor de spreekster onmogelijk maken om ooit voorgoed naar
Zuid-Afrika terug te keren’.3 Hoewel zij aanvankelijk niet van plan was zich definitief
in Nederland te vestigen, had Eybers' groeiende besef dat Zuid-Afrika nooit (weer)
onbelast ‘thuis’ voor haar zou kunnen zijn, tot gevolg dat zij een beeld van
Zuid-Afrika kon bewaren en dat daaraan een bijna utopische kwaliteit in haar poëzie
wordt gegeven.
Net zo min als de reden waarom Eybers Zuid-Afrika heeft verlaten een politieke
was, net zo min werd haar beweegreden om juist naar Nederland te gaan, bepaald
door het anti-apartheidstandpunt van dit land. De reden was literair van aard: de
goede ontvangst van de Van Oorschot-uitgaven van haar werk in 1957 en 1958. De
wetenschap dat zij niet in een literair vacuüm terecht zou komen, moet Eybers een
zelfvertrouwen hebben gegeven dat de meeste andere Exil-auteurs niet beschoren
was.
Een onderzoek naar de taalproblemen van Duitse geëmigreerde schrijvers toonde
aan dat vooral dichters leden onder het langdurig afwezig zijn uit hun taalmilieu.4
Volgens Ernst Weiss (Ash in: Spalek & Bell 1982) is het ‘an ancient evil of emigration
that language is, in effect, refrigerated. At best it can be preserved.’ Het aansluitende
commentaar van Ash hierop is: ‘In actuality, it could not even be preserved. The
language of the “isolationist” poet tended toward reduction,
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whereas the language of those who tried to adapt, at least on a day-to-day basis, ran
the increasing danger of contamination.’ Ash vervolgt: ‘There was also the problem
of language's insinuating sounds. The rhythms of any language attract the poet's
attention in particular (...) In the limbo between languages, the insinuating sounds
and words become intrinsic.’
De gevaren van taalstagnatie en contaminatie bestaan uiteraard ook in Elisabeth
Eybers' Amsterdamse poëzie, maar zij is terecht verontwaardigd wanneer men beweert
dat zij geen Afrikaans meer zou schrijven (zie: Dubois e.a. 1991:22). Toch zijn de
aspecten van ‘refrigeration’ en ‘preservation’ die het taalgebruik van andere ballingen
infecteren, ook op haar van toepassing. In de jaren na 1961 waarin zij niet meer zo
regelmatig Afrikaans om zich heen hoorde of zelf sprak, werd Eybers geïsoleerd van
de algemene Afrikaanse taalsituatie. Hierover zegt zij zelf: ‘Misschien staat mijn
Afrikaans ook wel stil.’ (Van Dis 1974) Een voordeel is wel dat het Afrikaans van
Elisabeth Eybers niet zo blootgesteld was aan allerlei angliserende invloeden die
gedurende de afgelopen dertig jaar op het Afrikaans inwerkten en daarom is haar
taal in dit opzicht bijzonder zuiver gebleven. Soms wordt zij er door Afrikaanse
critici van beschuldigd dat haar moedertaal is besmet door het Nederlands, maar in
hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat de Nederlandse woorden en uitdrukkingen in haar
gedichten op een bijzondere wijze meehelpen om het poëtische effect ervan te
bevorderen.
Eybers zelf oordeelt positief over deze invloeden wanneer zij erkent dat het
Nederlands een belangrijke taalimpuls geeft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitse
dichters die in Engelse taalgebieden zijn gaan wonen, is zij niet bang dat de nieuwe
taal haar oorspronkelijke Afrikaans nadelig zal beïnvloeden. ‘Ik denk juist dat het
Nederlands mijn Afrikaans kan verrijken.’ (Van Dis 1974) ‘Ek glo, of hoop, dat
aanraking met Nederlands ook taalstimulerend op my inwerk. Ambivalensie prikkel
die bewussyn. As mens twee of meer tale gebruik kan jy nouliks verhoed dat hulle
mekaar onderling besmet. In die mondelinge omgang kan dit hinderlik wees, maar
as mens 'n gedig maak, mag jy die vryheid benut, om die vir jóú doel doelmatigste
woorde en wendinge te gebruik.’ (Ester 1977) Tegen een Zuid-Afrikaanse journaliste
zei ze tijdens haar laatste bezoek aan Zuid-Afrika: ‘Nederlands het my geleer om
my eksakter uit te druk en ek het sekerlik 'n paar Nederlandismes aangeneem.’
(Coetzer 1979)
Dat blootgesteld zijn aan een andere taal erg positief kan werken, werd door Hugo
von Hofmannsthal als volgt (in Engelse vertaling) verwoord in het hoofdstuk van
Ash, ‘Lyric poetry in exile’ (in: Spalek & Bell 1982:4): ‘When we grow deaf to the
beauty of our own language, a foreign tongue exerts an indescribable spell: we need
only dip our wilted thoughts in it and they are rejuvenated like cut flowers that have
been thrown into fresh water.’ Juist deze verschijnselen dragen zeker bij tot de
bijzondere aard van Eybers' gedichten. Hoewel zij soms Nederlandse woorden ‘leent’,
is zij nooit van plan geweest om in het Nederlands te dichten. In 1963 al heeft zij
gezegd dat het Afrikaans ‘'n baie geskikte instrument’ voor
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haar poëzie is en bij de ontvangst van het erelidmaatschap van de Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns benadrukte zij in een interview met de SAUK
(Zuid-Afrikaanse radio-omroep) dat zij niet in het Nederlands wil dichten want
‘Afrikaans bly steeds die taal van my emosies’ (16-8-91).
Omdat de poëzie van Eybers ook in Nederland wordt gepubliceerd, kunnen we
ons afvragen of zij niet soms doelbewust probeert haar taal aan te passen of te
vereenvoudigen zodat haar gedichten gemakkelijker meer lezers kunnen bereiken.
Zij meent zelf van niet, en vermoedt dat bepaalde dingen in haar gedichten
Nederlandse lezers zullen ontgaan. Zij hoopt echter dat dit niet zo vaak zal voorkomen
en dat Nederlanders niet minder kritisch zullen lezen. Zonder doelbewust te proberen
om zo veel mogelijk ‘voordeel’ te halen uit de feitelijk situatie dat zij in Nederland
woont maar nog steeds ook in Zuid-Afrika gelezen wordt, is het duidelijk dat zij erin
geslaagd is een van de ‘traditionele’ problemen van ballingschap, namelijk gebrekkige
communicatie, ruimschoots te overwinnen waardoor zij een dubbel lezerspubliek
weet te bereiken.
Dat ballingschap een vruchtbare voedingsbron kan zijn als de ergste nadelen zijn
overwonnen, is door de Oostenrijkse dichter Franz Theodor Csokor als volgt
verwoord: ‘This emigration - I have to say, somehow it's fascinating and enormously
stimulating to be thrown totally on one's own, with a desk for a home’ (Ash 1982:1).
In het licht van deze uitspraak is het treffend dat Eybers een van de eerste gedichten
die zij in Nederland schreef, ‘Wins’ (Balans 1962, VG 282) noemde:
Die eerlike geselskap van 'n kind.
'n Elkedaagse taakroetine, leeg
van alle skyn. En af en toe 'n vrind
wat met steil treë die smal trap wegveeg.

In ballingschap is men in de gelegenheid tot een oorspronkelijke manier van kijken,
en dit kan een voordeel zijn. ‘Most people are principally aware of one culture, one
setting, one home; exiles are aware of at least two, and this plurality of vision gives
rise to an awareness of simultaneous dimensions, an awareness that (...) is
contrapuntal.’ (Said 1984:171) Said beweert verder: ‘For an exile, habits of life,
expression or activity in the new environment inevitably occur against the memory
of these things in another environment. Thus both the new and the old environments
are vivid, actual, occurring together contrapuntally.’ Dit contrapuntisch effect
waarover Said schrijft, wordt inderdaad dikwijls in Eybers' treffendste Amsterdamse
gedichten bereikt. De tegenstelling - een erg belangrijk kenmerk van het hele oeuvre
van Eybers - gaat hier een totaal nieuwe fase binnen: de ‘hier’ is Nederland en gaat
uit van een Zuid-Afrika dat ‘daar’ geworden is; de ‘iets anders’ van ‘vroeger’
veronderstelt een ‘nu’ dat nog oningevuld is - behalve door het gedicht dat de tabula
rasa van het ‘hier’ van de ‘immigrant’ begint te verwoorden.
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De tegenstelling Nederland/Zuid-Afrika is na 1961 niet meer weg te denken uit
Eybers' poëzie. In verband met ‘Vriesweer’ en ‘Dooi’ is het aspect van
kruis/muntbegrippenparen in haar werk al in hoofdstuk 2 aan de orde geweest en het
zal duidelijk zijn dat de term ‘contrapunt’ een nuttig inzicht kan verschaffen in
werking en effect van veel van de gedichten die Eybers in Amsterdam heeft
geschreven. Gedichten waarin de Zuid-Afrikaanse en Amsterdamse werelden als
twee melodieën of stemmen op een bepaald motief met elkaar worden verbonden,
zijn onder andere ‘Identiteit’ (VG 350), ‘Winter’ (VG 371), ‘Terug’ (VG 437),
‘Nostalgiese vers’ (VG 442), ‘Notisie’ (VG 472), ‘Naturalisasie’ (VG 518), ‘Maan’
(VG 534) en ‘Februarie’ (VG 550).
‘1 Desember’ (Respyt 1993, VG 606) is een goed voorbeeld van de volgehouden,
vaak ontroerende kracht van dit effect in Elisabeth Eybers' werk.

I Desember
Die grillige son in die mom van 'n vuurrooi ballon
laat hom versigtig deur stekelige takke afsak,
word weggesuig in één gulsige horisonhap.
Met sy boggel gekeer na 'n fosforesserende ster
ontpop 'n maanspaander hom plots uit die spaarsame dag,
lê op die huiwerige afsluiting silwer beslag.
Dan hemelse manna: 'n hoëveldse Julienag.

De zintuigen van Eybers zijn dus ingesteld op de werkelijkheid om haar heen, maar
haar ‘voelhoorns’ zijn nooit afgestompt voor het innerlijke oog en oor, voor het
Afrikaans en het Zuid-Afrika van haar verleden. Die zijn immers óók altijd aanwezig
en werkelijk. Saids waarneming dat de levensgewoonten en uitdrukkingsvormen in
de nieuwe omgeving van een balling onvermijdelijk vergeleken worden met de vorige
omgeving, is bijzonder relevant bij de bestudering van het over elkaar schuiven van
hier en daar, zomer en winter, verleden en heden wat zo kenmerkend is voor Eybers'
latere werk. ‘Thus both the new and the old environments are vivid, actual, occurring
together contrapuntally’ (Said 1984:172). In ‘Heimwee’ (VG 275) is het bijvoorbeeld
duidelijk hoe een vorige ervaring als norm en contrast dient voor een nieuwe:
'n Huis is iets wat teen 'n helling staan
deur son gekonfronteer aan elke kant.
Maar let op: sê jy huis in hierdie land
dan dui jy drie beknelde kamers aan.
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Het huis van Elisabeth Eybers in de Van Breestraat in Amsterdam, waar zij van maart 1968 tot april
1979 woonde. M.A. Bax-Botha beschreef het huis en de straat in Ter wille van die edel spel. Zij
verduidelijkte dat ‘ongetwyfeld een andere woning in een andere straat en stadsdeel’ vroeger aanleiding
moest zijn geweest voor de beschrijving in ‘Heimwee’. Foto: Ena Jansen.

In ‘Oggend’ (VG 276) beschouwt zij haar
Vir hierdie parallelle las
te houvasloos en te onfiks,
gewoond aan verte, hoogte, lig (...)

Ook in ‘Opgawe’ (Noodluik 1989, VG 568) blijkt het verleden nog intens aanwezig:
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Al die gure gewaarwordings warrelig verwek
uit krenkbaarheid, instulping, selfsug en so
het my weggaan geteken. Eenselwigheid,
'n ononthegbare binnehuid, strek
tussen my en die strak grou-en-groen plattegrond
wat verdwaasde asielsoekers gasvry verstrik.
Ruimte, misterie, wanorde, tragiek
van 'n maatloos ontembare kontinent
was ín my gevesel, hoe kon ek krimp
tot voorgeskrewe omgewingsmimiek?
Ek ondervra die verlede nog steeds,
sprokkel destyds gesmokkelde brokkies liriek.

In veel gedichten wordt de Nederlandse leefomgeving vergeleken met die van
Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld in: ‘Winter’ (Kruis of munt 1973, VG 371) waar ‘hierdie
ses stopverfmaande’ de dichteres doet verlangen naar ‘Julie in Johannesburg’. In
‘Februarie’ (Rymdwang 1987, VG 550) wordt in de eerste strofe een somber plaatje
van Nederland getekend, gevolgd door de tweede strofe waarin zij dat wat ‘magteloos
onthou’ wordt, benoemt en laat (her-)leven.

Februarie
Vir Rita in Stellenbosch
Grou straatplaveisel sprei die donker slym
van nagreën deur die flou dag toegelig,
druppels wat nog aan takdendriete wieg
ontmoet mekaar, verswaar, laat los, verdwyn.
Weer Februarie, ons geboortemaand,
voorspel van herfs. Wat ek magteloos onthou
is druiwekorrels, nefriet of kobaltblou,
hoe hulle swel van sonop tot soel aand.

Op deze gedichten is de omschrijving van ballingschap van Wallace Stevens van
toepassing. Hij noemt deze ‘a mind of winter in which the pathos of summer and
autumn as much as the potential of spring are nearby but unobtainable. Perhaps this
is another way of saying that a life of exile moves according to a different calendar,
and is less seasonal and settled than life at home. Exile is life led outside habitual
order. It is nomadic, decentred, contrapuntal; but no sooner does one get accustomed
to it than its unsettling force erupts anew’ (geciteerd door Said
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1984:172).
Deze beeldende omschrijving is zeer toepasselijk op het werk van Eybers. In grote
gedeelten van haar bundels lijkt het alsof zij zich aanpast, een ritme van ‘gewoonheid’
vindt: liefde en oud worden zijn immers thema's waarover dichters die niet in
ballingschap leven, ook vaak dichten. Toch kan het bewustzijn van een ander leven
elders plotseling weer aanwezig zijn. In Kruis of munt (1973) schrijft zij bijvoorbeeld:
‘Ek wortel elders, hoe sou ek my hier kan tuis maak’ (‘Afstand’, VG 367), en in ‘Sug’
(Respyt 1993, VG 616):
Die skemering waarin ek versink
kan plots die verlede terugwink
eldorado van tintelende lig
onuitputlike vergesig

Dat heimwee een permanent gegeven is in Eybers' werk, wordt duidelijk wanneer
gelet wordt op de frequentie van verlang-gedichten in bundels die meer dan twintig
jaar na haar verhuizing naar Amsterdam geschreven werden. Lees hierover in ‘Terug’
(Bestand 1982, VG 437):
Transekwatoriale swaartekrag
het my hierheen gebagger. Elke nag
tregter my terug na my geboorteland,
die einder dobberend tussen son en sand.

Ook ‘Nostalgiese vers’ (VG 442), ‘Stemming’ (VG 469) en ‘Notisie’ (VG 472) uit
Bestand (1982) hebben als bouwstof de gelijktijdige aanwezigheid van het Hollandse
heden en het Zuid-Afrikaanse verleden. In ‘Memorabilia’ uit Dryfsand (1985, VG
492) blijkt Zuid-Afrika steeds sterk aanwezig te zijn:
my aangrypendste mymery gekonsentreer
op springbokbiltong en soetsuurdeegbrood.

Naast concrete aspecten verbonden aan ballingschap (de invloed op taal, een
gelijktijdig bewustzijn van twee leefomgevingen), meent David Bevan (1990:3) dat
ballingschap in de breedste zin van het woord iets algemeen-menselijks is en dus
een symptoom van andere vormen van vervreemding, van ‘difference, otherness’.
Fens (1991) onderschrijft deze gedachtegang wanneer hij met betrekking tot Eybers
opmerkt: ‘Het is, geloof ik, niet onverantwoord te zeggen dat Elisabeth Eybers'
emigratie naar Nederland, naar een andere wereld, naar een andere tijd, naar een
andere taal, haar persoonlijke, ingeboren of aangeboren of door de cultuur opgelegde
positie van vreemdelinge heeft verruimd en bevestigd.’
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In het licht van Eybers' vroege Zuid-Afrikaanse gedichten zouden we inderdaad
kunnen zeggen dat haar praktische omstandigheden van de laatste dertig jaar een
uitdrukking zijn van een gemoedstoestand die zij voor 1961 al kende. Dat blijkt ook
uit het feit dat haar aanvaarding van het Nederlands staatsburgerschap in 1985 niet
veel veranderde aan het feit dat ze buitenstaander was: ‘Het gevoel een ontheemde,
een ontwortelde te zijn (is) nog steeds niet helemaal verdwenen’ (T'Sas 1986). Deze
gevoelens van ‘ontheemd zijn’ sluiten duidelijk aan bij de ‘discontinuous state of
being’ die volgens Edward Said (1984:163) zo typisch is voor ballingen die
afgesneden zijn van hun wortels en hun verleden.
Wanneer we de poëzie van Eybers van voor de verschijning van Die helder halfjaar
(1956) goed bekijken, zien we overduidelijk dat de thema's die zij in die vroege
bundels behandelde, zeer nauw samenhingen met fasen in haar ontwikkeling als jong
meisje en moeder. Hoewel de ervaringen hieraan verbonden algemeen menselijke
onderwerpen zijn en we die uit de daarop volgende levensfasen eraan toe kunnen
voegen (zie: de gedichten over ouderdom in haar latere Amsterdamse bundels), bood
de verhuizing van Eybers naar Amsterdam haar de mogelijkheid en de ervaring om
grotere onderwerpen als ontworteling, heimwee en buitenstaanderschap te
onderzoeken en te transponeren. Bekende onderwerpen uit haar vroegere poëzie,
bijvoorbeeld haar verhouding tot haar ouders, krijgen ook in dit perspectief een
nieuwe dimensie:
Iets van jul vreemdheid het my aangekleef
ook toe ek my as vlugteling omgeklee't.
Dis júlle toedoen dat ek altyd leef
tussen twee vure en nie van beter weet.
(‘Dank’, Dryfsand 1985, VG 517)

Eybers' poëzie verwerft dankzij de ballingschapsmotieven een meerwaarde die haar
absoluut en ontegenzeggelijk verheft boven de ‘minor poet’-categorie waartoe zij
zichzelf wil rekenen (Hennipman in: Nienaber-Luitingh 1975:17). Misschien was
die beschrijving nog van toepassing op de Zuid-Afrikaanse fase (zie: Moorees 1957).
Deze is echter onvoldoende om een indruk te geven van het scala van menselijke
emoties en de uitdaging tot verwoording sinds haar Amsterdamse fase in 1962 met
de publicatie van Balans is begonnen.
Wanneer we de Amsterdamse bundels van Eybers dus lezen tegen de achtergrond
van ballingschap als topos en de problemen van Exil-schrijvers in het algemeen, valt
het ons op dat de ballingschap geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de publicatie
en erkenning van haar werk: in zowel het land van herkomst als het aangenomen
land is zij een gevierd dichteres. Zij werd wel geconfronteerd met de typische
problemen van ballingschap, maar slaagde erin dit concrete gegeven als een
vernieuwende metaforische verdieping in haar poëzie te ontwikkelen. Het vreemd
zijn werd al vanaf de eerste Amsterdamse bundel uitgebuit om de afstand
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van de lyrische ik ten opzichte van de grotere gemeenschap gearticuleerd tot
uitdrukking te brengen en de ballingschap werd een metafoor voor buitenstaander
en ongebonden zijn in veel groter verband. Bovendien is de ballingschap een metafoor
voor de tussenpositie van de tussenmens die altijd - tevergeefs - blijft zoeken naar
een rustpunt tussen uitersten. Tenslotte wordt ballingschap ook een metafoor voor
de mens op de rand van de dood.
De ballingschapspositie van Elisabeth Eybers draagt in grote mate bij tot de
‘tweeduidigheid’ van haar poëzie waarop nader ingegaan wordt in de volgende
hoofdstukken.

Het concept van een nationale letterkunde
Volgens Wellek en Warren (1970:52) is taal meestal het belangrijkste determinerende
element bij de afbakening van een nationale letterkunde. Op grond van het feit dat
onder andere de moderne Ierse en Amerikaanse letterkunde op een bepaald moment
toch ophielden ‘colonial English’ te zijn, stellen Wellek en Warren echter de volgende
vragen:
Is it the mere fact of political independence? Is it the national consciousness
of the authors themselves? Is it the use of national subject-matter and ‘local
colour’? Or is it the rise of a definite literary style?
Ook Nederlandse historici stellen zichzelf deze vragen in verband met de Vlaamse
letterkunde die immers ook in het Nederlands wordt geschreven. Anbeek (1990:16,17)
beweert nadrukkelijk in zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985
dat landsgrenzen, publicatiegegevens, een afzonderlijke ontwikkelingslijn en eigen
thema's belangrijker zijn dan een gemeenschappelijke taal.
Hoewel erg vroege Zuid-Afrikaanse schrijvers nog Nederlands probeerden te
schrijven, waren factoren als landsgrenzen, een afzonderlijke ontwikkelingslijn en
eigen thema's al vroeg zo bepalend dat afbakeningsproblemen met betrekking tot de
Afrikaanse en Nederlandse literatuur eigenlijk nooit hebben bestaan. Volgens
Kannemeyer (1978:17) werden de eerste geschriften die op Zuid-Afrikaanse bodem
zijn ontstaan, al gekenmerkt ‘door de Afrikaanse sfeer die eruit sprak en het gebruik
van beeldspraak en stijl die eigen zijn aan het nieuwe land en radicaal verschilden
van de Hollandse literatuur zoals die in Nederland beoefend werd’. Hij meent dat
het vanaf ongeveer 1800 duidelijk was dat ‘Afrikaanse’ schrijvers geen uitheemse
Nederlandse cultuur probeerden voort te zetten en dat ze een ‘eigen geesteshouding’
ontwikkelden, zelfs al was die taalvorm ‘nog niet volledig Afrikaans’ (Kannemeyer
1978:24). Ook geschriften die sinds de negentiende eeuw in Zuid-Afrika door
Nederlanders van geboorte werden geschreven, wer-
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den daarom al beschouwd als Afrikaanse letterkunde.
Een Zuid-Afrikaanse van geboorte die in Nederland gaat wonen en haar bundels
zowel in Amsterdam als in Kaapstad publiceert, die een ‘geesteshouding’ heeft die
zowel Afrikaanse als Nederlandse lezers aanspreekt, en die schrijft in een taal die
beide groepen toegankelijk vinden, is duidelijk een ‘probleemgeval’ voor
literatuurhistorici. Het geval Eybers toont aan dat schrijvers niet noodzakelijk ‘volgens
de natuur’ tot een bepaalde nationale letterkunde behoren, maar dat zo'n
positietoekenning een conceptuele ingreep, een constructie van literaire onderzoekers
is die in sommige gevallen discutabel en veranderlijk kan zijn. De motivering van
de jury waarna de Nederlandse P.C. Hooft-prijs aan Eybers kon worden toegekend,
is hiervoor een duidelijk bewijs.
Wanneer een schrijver in meer dan één literaire context, een andere
literatuurgeschiedenis of literaire code wordt ingelijfd, moet dat wel bepaalde
consequenties hebben. Wat voor verschil maakt het in het geval van Eybers dat zij
niet alleen tot de Afrikaanse nationale letterkunde gerekend wordt, maar ook tot de
Nederlandse? Wat betekent de ‘dubbele nationaliteit’ van Eybers in de twee
letterkundes? Zijn er verschillen in de kwalitatieve waardering voor haar poëzie in
de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde?
Wanneer men als schrijver beschouwd wordt als deel uitmakend van een nationale
letterkunde betekent dat in het algemeen dat aan een schrijver in een bepaalde taal
of in de letterkundige traditie van een bepaald land een positie wordt toegekend die
in relatie staat tot andere schrijvers van die nationale letterkunde. Zijn of haar werk
wordt in een dergelijke context ervaren als normbevestigend of als vernieuwend
omdat lezers van die letterkunde deze positie vanuit een nationale verwachtingshorizon
bepalen.
Binnen de Afrikaanse letterkunde is de rol van Eybers aanvankelijk baanbrekend,
onder meer omdat zij de eerste vrouwelijke dichter van de hele letterkunde is die in
bundelvorm ‘vrouwelijke’ emoties weet te verwoorden op een wijze die niet eerder
in het Afrikaans was voorgekomen. Binnen de Nederlandse letterkunde was de
‘vrouwelijke stem’ echter niets nieuws in de periode vanaf Eybers' debuut in 1936.
Hoewel Eybers al in 1957 - toen de Van Oorschot-verzameling verscheen - in de
Afrikaanse letterkunde om veel meer dan haar specifiek vrouwelijke stem werd
gewaardeerd, werd zij in Nederland aanvankelijk echter vooral weer met vrouwelijke
dichters vergeleken, vooral met Vasalis en Ida Gerhardt.
In de letterkunde van beide landen werd Eybers in eerste instantie dus op grond
van haar ‘vrouwelijke’ stem gewaardeerd. Hoe minder specifiek ‘vrouwelijk’ haar
werk echter werd - wat voornamelijk samenhing met de verwoording van
ballingschap-emoties als vervreemding, buitenstaander zijn, heimwee - des te minder
werd in de kritiek nadruk gelegd op haar vrouwelijke bijdrage tot beide letterkundes
en werd zij om neutralere reden geprezen. Kees Fens (1991) stelt het als volgt:
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Zij bleef haar persoonlijke geschiedenis verwoorden, maar zij kreeg voor
de geschiedenis gelijk van de hele haar omringende wereld en tijd,
misschien enigszins op de spits gezegd: zij komt in een wereld terecht die
zich mannelijk gedraagt. De gelegenheid maakte haar tot een groter dichter.
De publicatie van Versamelde gedigte in 1990 was een gelegenheid tijdens welke
recensenten de balans konden opmaken van het werk van de 75-jarige dichteres. In
Zuid-Afrika krijgt Eybers een soort bevestigende waardering voor de nooit aflatende
kwaliteit van haar werk, terwijl de Nederlandse kritiek Eybers' poëzie op grond van
haar anderstaligheid steeds als vernieuwend in de Nederlandse letterkunde beschouwt
en het lijkt alsof Eybers door Nederlandse critici actiever wordt betrokken bij het
letterkundige discours. Omdat zij in Nederland woont, wordt zij uitdrukkelijk als
een actuele commentator van deze samenleving ervaren. Hierover zegt Fens:
Dertig jaar is in dit land een dichter bezig haar vreemdelingschap te
bevestigen en te ontkennen (...) in poëzie in een taal die de onze niet is.
Dat proces van vreemdheid die eigenheid is geworden zonder zichzelf te
verloochenen, is uniek. En het zal niet veel eerder voorgekomen zijn dat
wij ons land en onszelf zo voortdurend beschreven hebben gekregen en
herkend hebben in wat voor ons een spiegelschrift is. Nederland heeft er
een gestalte bij en zijn poëzie werd verruimd (Fens 1991).
We mogen veronderstellen dat de ‘universaliteit’ van Eybers vooral in de jaren
zeventig en tachtig beter begint te passen in de Nederlandse wereld dan in die van
Zuid-Afrika met zijn sterk literair-sociale verwachtingen. Immers, wanneer Eybers
vergeleken wordt met dichteressen als Wilma Stockenström en Antjie Krog (om mij
te beperken tot de belangrijkste andere Afrikaanse dichters - toevallig ook vrouwen
- die vanaf de jaren zeventig regelmatig publiceren), is het opvallend dat zij de
Zuid-Afrikaanse werkelijkheid actief verwoorden in hun poëzie, zeer eigenzinnig,
maar toch in overeenstemming met de maatschappijkritische ‘behoeften’ die in
Zuid-Afrika en in de Afrikaanse letterkunde vooral tijdens de jaren tachtig werden
ervaren, terwijl Eybers dit niet doet. Terwijl andere Afrikaanse schrijvers die tijdens
die periode in Zuid-Afrika geen blijk gaven van besef van de sociale werkelijkheid,
soms op grond daarvan zijn aangevallen, werd Eybers - ondanks het feit dat zij slechts
enkele ‘politieke’ gedichten heeft geschreven - nooit beschuldigd van een gebrek
aan sociale betrokkenheid. Omdat zij niet in Zuid-Afrika woonde en werkte, werd
‘geëngageerde literatuur’ blijkbaar niet van
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haar verwacht. Eybers valt dus in zekere zin buiten het verwachtingspatroon, de
ontwikkelingslijn of eisen van de algemene Afrikaanse nationale letterkunde van die
periode. Vernieuwing wordt vooral binnen haar eigen oeuvre gezocht en niet in
vergelijking met andere dichters.
Elisabeth Eybers' poëzie laat de Afrikaanse en Nederlandse letterkundes op een
unieke wijze samenvallen omdat haar oeuvre thuishoort in zowel de Afrikaanse als
de Nederlandse letterkunde. Vooral in de eerste fase van haar oeuvre speelt zij een
uitzonderlijke en grote rol in de Afrikaanse letterkunde, terwijl zij voor de Nederlandse
nationale letterkunde vooral in de tweede fase van groot belang wordt. De twee
invalshoeken vanwaar uit haar werk benaderd wordt, toont aan dat beide, zowel de
Nederlandse als de Zuid-Afrikaanse letterkunde, met verschillende vragen en
verwachtingen naar Eybers toekomen en dus ook verschillende antwoorden krijgen.
Elisabeth Eybers wordt op grond van haar aanvaarding door twee lezersgroepen
tot twee nationale letterkundes gerekend, maar haar eigen standpunt over nationale
gevoelens kan ook nog bezien worden naar aanleiding van de vraag van Wellek en
Warren (1970:52) of de ‘national consciousness of the authors themselves’ bepalend
is voor hun positie in een nationale letterkunde. De kritische opstellen die Eybers
schreef (tussen 1936 en 1947) zijn door J.C. Kannemeyer verzameld in Voetpad van
verkenning (1978) en dit boek geeft een goede indruk van haar gedachten over
nationale en nationalistische letterkunde, al tientallen jaren voordat zij zich persoonlijk
zou ontwikkelen tot de enige gemeenschappelijke figuur in de Afrikaanse en
Nederlandse letterkunde.
Het verschijnsel dat schrijvers in ballingschap die afgesneden zijn van hun land
van herkomst vaak grote nadruk leggen op ‘nationalisme’5, geldt beslist niet voor
Eybers. Zij meent dat de zogenaamde psychologische verschillen tussen volkeren
meestal van erg oppervlakkige aard zijn.
Daarom zijn godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap en kunst, de stelsels
die hun oorsprong vinden in de mens als denkend, voelend, zoekend wezen
en niet als lid van de een of andere gemeenschap, bij uitstek meta-nationaal.
Al is taal een beperkende factor, de letterkunde legt zelfs in zijn zuiverste
en duurzaamste vormen de nadruk op het essentiële en universele in de
mens en niet op het tijdelijke en toevallige (Eybers 1978:80).
Gezien in het licht van Eybers' latere ballingschap en haar unieke positie zijn haar
opmerkingen beslist karakteriserend voor haarzelf. Al vroeg gaf zij aan niet bang te
zijn om blootgesteld te worden aan nieuwe omstandigheden, zoals afgeleid kan
worden uit haar opstel ‘Ismes en indringers’ (Eybers 1978:79; oorspronkelijk: Die
Brandwag, 1-9-39):
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De opvatting dat elk contact met een denkbeeld dat buiten onze
landsgrenzen is ontstaan - vooral als het daarbij ook nog ‘modern’ is - een
subtiele bedreiging bevat voor het bestaan van onze natie, wordt vandaag
de dag door heel wat personen gehuldigd zonder dat zij blijkbaar beseffen
hoeveel geringschatting zij daarmee tonen voor het verstand, het zelfrespect
en het onderscheidingsvermogen van hun volk (Eybers 1978:79).
Eybers merkt in dezelfde paragraaf op:
We kennen allemaal de Afrikaner die de ‘Indringers sal Vervolg
Word’-waarschuwing als een teken op het voorhoofd dragen. Als hij zich
in een gezelschap bevindt waar iemand een verdachte mening uit, zoals
bijvoorbeeld dat men de zwarten in ons land te hoog belast of dat hun
opvoeding schromelijk verwaarloosd wordt, dan spert hij zijn ogen
wijdopen van schrik en, zonder te proberen om door logische redeneringen
het tegendeel te bewijzen, prevelt hij alleen dat ene verdoemende woordje:
‘Kafferboetie’.
Gedichten uit haar Amsterdamse periode, waarin herinneringen uit Zuid-Afrika
voorkomen, kunnen we slechts met zekere ironie ‘vaderlandse’ gedichten noemen.
Het zijn meer specifiek dragers van Eybers' verlangen naar haar jeugd, naar ruimte,
stilte en contouren. Het accent ligt beslist niet op patriottistische gevoelens en haar
verlangen naar Zuid-Afrika wordt nóóit in het licht gezien van verlangen om deel
van haar ‘volk’ te zijn.
Het is interessant om op te merken dat Eybers als criticus ‘universaliteit’ in
letterkunde waardeert en dat de Nederlandse kritiek juist ook dit aspect in haar werk
prijst, het karakteriseert als ‘algemeen-menselijk’, als ‘eerder klassiek dan als modern’
(vergelijk Dubois 1975:48,51). Haar ‘inlijving’ door de Nederlandse letterkundige
wereld is voor haar nog steeds verrassend en vererend. Zij beschouwt het niet als
vanzelfsprekend en voelt zich er ook niet door bedreigd. Elisabeth Eybers heeft niet
alleen twee vaderlanden, zij bezet ook - onder meer dankzij haar
ballingschapsomstandigheden en haar afkeer van nationalisme - de unieke positie
om ‘burger’ te zijn van de nationale letterkunde van Zuid-Afrika én Nederland.

Eindnoten:
1 Zie Van Niekerk (1987:95) voor een analyse van dit gedicht.
2 Het woord Gehenna betekent figuurlijk ‘hel’ of ‘Oord der verdoemden’ (zie Koenen & Endepols
1974:409). Voor de letterlijke betekenis zie 2 Kon. 23:10 en Jer. 19 in de bijbel.
3 In dit gedicht is het interessant dat het woord ‘selfbewus’ door de twee Eybers-lezersgroepen
geheel verschillend geïnterpreteerd zal worden. In het Nederlands betekent het ‘met besef van
innerlijke kracht’ (Koenen & Endepols). Hoewel de HAT ‘met 'n sterk bewustheid van jouself’
als omschrijving geeft, is de betekenis van ‘selfbewus’ in de Afrikaanse spreektaal niet positief
zoals zelfverzekerd, maar betekent het veeleer verlegen, zich niet op zijn gemak voelend en
zelfs zichzelf verontschuldigend.
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4 Breyten Breytenbach (1969:63) beschrijft in Kouevuur het talige isolement dat een Exil-schrijver
ervaart als volgt:

Luistervink
(Vir Stephen L.)
jy vra my hoe dit is om in ballingskap te leef, vriend - wat sal ek dan sê?
(...)
dat ek tog net een van vele is,
die onaangepastes,
die heerskare van uitgewekenes, verlooptes,
burgers van die duister se derms,
een van die ‘Franse met 'n spraakgebrek’
of selfs dat ek my tuis voel hier?
(...)
5 Volgens Edward Said is nationalisme een bevestiging van het feit dat iemand bij en tot een
plaats, een natie, een traditie hoort. ‘It affirms the home created by a community of language,
culture and customs; and, by so doing, it fends off exile, fights to prevent its ravages. Indeed,
the interplay between nationalism and exile is like Hegel's dialectic of servant and master,
opposites informing and constituting each other’ (Said 1984:162).
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6 Eybers over Eybers: de dichteres in gesprek met lezers
Elisabeth Eybers is niet alleen een gerespecteerd dichteres, zij is ook een erg geliefd
dichteres. Algemeen menselijke emoties en omstandigheden als liefde, moederschap
en kindertijd, verlangen, jaloezie, zelfconfrontatie, het leven als buitenstaander, de
behoefte om soms alleen en soms met anderen te zijn, gedachten over afscheid en
dood komen regelmatig in haar gedichten aan bod. De lezers worden hierdoor zo
aangesproken dat ze zich regelmatig intens betrokken voelen bij de dichteres. Dat
Elisabeth Eybers zich bewust is van deze bijzondere communicatie tussen dichteres
en lezer bleek toen ze in 1963 zei:
Ek vermoed dat een van die redes waarom iemand verse skryf is omdat
daar vir hom dinge is, te intiem, of te aangrypend, of te
onvatbaar-op-eerste-sig, of te ongerymd om in die openbaar mee te deel.
Hulle moet gesing, gesuggereer of oorgesein word. Vir hierdie doel het
ons verre voorouers poësie uitgevind, daardie eeue-oue, altydnuwe,
vreemde, vertroude ompad en kortpad tussen mens en mens. Poësie is 'n
uiting van afsondering én van gemeensaamheid. Dit plaas die digter in 'n
besondere verhouding tot 'n aantal mense - sy lesers - waarvan hy die
meeste nooit persoonlik leer ken nie (...) (geciteerd door Hennipman in:
Nienaber-Luitingh 1975:6).
Eybers spreekt deze onbekende lezers in de bundel Nuweling (1994:27) rechtstreeks
aan.

Liewe leser
Ja, ek weet hoe ek-sentries vertoon
my tuisgemaakte heelal,
die wêreldjie wat ek bewoon,
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my drang om dit steeds uit te stal
op so 'n eenpersoonskaal - maar miskien
kan jy iets van jouself daarin sien?

Al meer dan zestig jaar publiceert Elisabeth Eybers gedichten die inderdaad ‘eksentries
vertoon’. De spreker in dit gedicht wéét dat ook en zij accentueert de
‘eenpersoonskaal’ van haar ‘tuisgemaakte heelal’ nog meer door de woorden ‘ek’
en ‘my’ herhaaldelijk te gebruiken. De slotzin, ‘maar miskien / kan jy iets van jouself
daarin sien?’, is niet alleen een vraag, maar ook het uitspreken van de wens dat haar
boodschap gunstig ontvangen zal worden.
Dat lezers hun eigen ‘wêreldjies’ herkennen in de intimiteit van Eybers' gedichten,
blijkt onder meer uit de brief van een lezer die Eybers in november 1994 ontving:
‘Ik vind het allemaal even mooi gevonden en gezegd. Ik vind het vooral zo
ongelooflijk, dat u, wier leven toch beknopt en beknot is geworden, in uw verzen
een onmetelijke ruimte creëert, echt een ruimte om in te leven. Het is natuurlijk ook
een “escape” in het Droomrijk, voor uzelf, maar ook voor de lezers, zoals ik er een
ben. Daarom is het lezen van uw gedichten een grote troost. En een groot genoegen.’1
Het is niet verbazingwekkend dat de lezers van het Eybers-oeuvre in de loop van
de tijd het gevoel krijgen dat zij de dichteres als mens bijna persoonlijk kennen. De
briefschrijvende lezer moet bijvoorbeeld uit Eybers' gedichten hebben afgeleid dat
haar leven ‘beknopt en beknot’ geworden is. De betrokkenheid van lezers bij Eybers
neemt dus vaker de vorm aan van belangstelling die Renate Rubinstein (in: Ester &
Lindenberg 1990:122) op de volgende manier verwoordde: ‘Ik lees geen poëzie (...)
om de woorden, maar om de toon, waarmee ik bedoel de persoon. En als iemand dan
al zo lang gedichten publiceert als Elisabeth Eybers, dan wil je doodgewoon weten
hoe het haar verder ging want je hebt het gevoel dat je haar goed kent.’ De behoefte
van lezers om meer over de mens Eybers te weten wordt dus gevoed door hun
vermoeden dat haar eigen persoon in het centrum staat van haar poëzie.
Dat de persoonlijke omstandigheden van Elisabeth Eybers vaak de aanleiding zijn
tot haar gedichten, is in hoge mate waar, zoals P. Hennipman dan ook schreef in een
artikel over ‘De dichteres en haar werk’ (in: Nienaber-Luitingh 1975:5-23).2 Volgens
hem is zijzelf onmiskenbaar de hoofdpersoon in haar gedichten. ‘Het is zelden dat
in haar vertellingen en mijmeringen haar dubbelgangsters en schijngestalten niet
vertolken wat zij heeft ervaren en wat haar heeft beroerd.’ Hennipman sprak daarom
over Eybers' poëzie als een ‘fascinerend spel van vermomming en ontmaskering,
van incarnatie en metamorfosen’. Hij vond de behoefte van lezers om de dichteres
beter te leren kennen niet alleen begrijpelijk, maar, ‘mits vrij van ongepaste
nieuwsgierigheid’, ook gerechtvaardigd. Haar dichterschap als deel van haar
persoonlijkheid of als neerslag van persoonlijke ervaringen bestempelen, is echter
een simplificerend, zelfs hachelijke onderneming.
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Elisabeth Eybers met professor P. Hennipman (1911-1994) tijdens de overhandiging van de Herman
Gorter-prijs in 1974 in Amsterdam. Pieter Hennipman was haar partner vanaf 1973 tot aan zijn dood
in juli 1994. Foto: Eybers-archief.

Eybers zelf is de enige authentieke bron, maar het is een bron die nooit rijkelijk vloeit
of ooit erg toegankelijk was. Zelfs voor mensen die haar goed kennen, bestaat er een
opmerkelijke afstand tussen de personae of gestalten die in haar poëzie voorkomen
en de mens Elisabeth Eybers die zij in levenden lijve ontmoeten. Deze tegenstelling,
waarvan Eybers zich terdege bewust is, wordt volgens Hennipman veroorzaakt door
het feit dat zij vooral gedichten schrijft wanneer zij aan stemmingen of opwellingen
onderhevig is die zijzelf als bijzonder, als afwijkend van haar meer alledaagse
gestemdheid beleeft.
Elisabeth Eybers heeft niet de behoefte om duidelijk te maken wanneer zij wel of
niet gebruik maakt van maskers of schijngestalten in haar poëzie, maar tijdens een
lezing in Brussel in 1963 formuleerde zij toch een standpunt over de verhouding
tussen haar poëzie en haar leven. Hoewel zij later bij prijsuitreikingen en tijdens
enkele interviews er toch weer zijdelings over sprak, kan haar standpunt van 1963
voor lezers nog steeds als richtlijn dienen.
Uit watter oogpunt mens ook al na 'n vers kyk, blyk dit iets waarvan die
ontstaan en die uitwerking moeilik verklaarbaar en moeilijk ontleedbaar
is. (...)
Dit is in baie gevalle misleidend om die besonderhede van
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'n digter se lewe uit sy persoonlijke liriek te probeer rekonstrueer. Soms
dramatiseer 'n gedig 'n denkbeeldige situasie in die eerste persoon, bied
dit aan as 'n brokkie belydenis. Of soms verhaal dit in die derde persoon
en in 'n objektiewe trant 'n eie ervaring.
Hieraan voeg Eybers dan toe:
In watter verhouding Dichtung en Wahrheit ook al tot mekaar staan, elke
gedig word op een of ander manier uit die digter se ervaring gefiltreer. Hy
kan dit plooi of saampers of borduur soos hy wil, maar hy kan nie iets uit
niks te voorskyn roep nie. Iemand wat baie in sy eie geselskap verkeer,
leer allerlei maniertjies aan - soos byvoorbeeld om hardop met homself te
praat, om te gebaar of grimasse te trek - wat jy eerder van geestelik
versteurdes of van stokou mense sou verwag. As ek nou na my verse kyk,
merk ek dat baie van hulle niks anders is as 'n mompelende gesprek met
myself nie (geciteerd door Hennipman in: Nienaber-Luitingh 1975:8-10).
Elisabeth Eybers heeft dus een uitgesproken mening over de manier waarop
persoonlijke omstandigheden een neerslag vinden in haar poëzie. Het is duidelijk
dat zij een afkeer heeft van een simplistische oorzaak-en-gevolg-benadering. Dat er
verband tussen ervaring en gedicht kan bestaan, ontkent zij echter niet en een uitspraak
als ‘Mijn bundels vormen geen compleet overzicht van mijn leven, maar de
belangrijkste gebeurtenissen en emoties zijn er wel in terug te vinden’ (T'Sas 1986),
onderschrijft dit.
Hoofdzaak voor Eybers is dat Dichtung niet gelijk is aan Wahrheit en daarom mag
een biografisch feit niet aangegrepen worden om ‘vaagheden’ in een gedicht te
‘verklaren’. Een ‘stelling’ in een gedicht mag ook niet direct op de dichteres
geprojecteerd worden. Hennipman (in: Nienaber-Luitingh 1975:23) verwoordde dit
als volgt:
Zo is Elisabeth in haar verzen tegelijk wel en niet met haar volledige
persoonlijkheid aanwezig. Voor haar geldt bij uitnemendheid dat auteur
en werk ‘op een mysterieuze wijze verbonden zijn’. Gelukkig is de
ontraadseling van deze, in haar eigen woorden ‘moeilijk verklaarbare en
moeilijk ontleedbare’ samenhang niet nodig om van haar scheppingen te
genieten en ervan te houden.
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De verhouding tussen een dichter en zijn of haar werk is meestal subtiel en
ingewikkeld en gegevens die als uitgangspunt kunnen dienen, worden in een gedicht
juist door het beeldende vermogen van de dichter herschikt. Hierdoor krijgt het een
nieuwe gestalte en een verhoogde intensiteit. Biografische gegevens over Elisabeth
Eybers zijn daarom geen ‘sleutels’ waarmee lezers sommige gedichten kunnen
proberen te verklaren óf terug kunnen brengen tot een specifieke gebeurtenis.

De levensloop van Elisabeth Eybers
Het biografische feit dat Eybers sinds 1961 in Nederland woont, is het directe
uitgangspunt van Afstand en verbintenis. De reden waarom hieraan zoveel waarde
wordt gehecht, is niet alleen omdat het ‘interessant’ is, maar omdat de emigratie van
Eybers qua taal en thematiek van groot belang is voor haar poëzie vanaf Balans
(1962) en dus ook voor haar lezers. In de vorige hoofdstukken heb ik dit al aangeduid.
De gedichten die door Eybers in Amsterdam worden geschreven, gaan vaak over
Zuid-Afrika, en voor feiten over haar Zuid-Afrikaanse kinder- en jeugdjaren staat
een aantal bronnen tot onze beschikking. M.M. Oberholtzer, haar tante van
moederskant, schreef hierover een artikel in Die Huisgenoot (7-11-47), en Eybers
zelf schreef een autobiografische schets die opgenomen werd in My jeugland:
Herinneringe van Afrikaanse skrywers (Van den Heever 1953). Dit stuk werd in
1995

De N.G. Kerk op Schweizer-Reneke in 1910. Foto: Gemeentearchief, overgenomen uit Die ou pad:
Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Schweizer-Reneke 1887-1967.
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Oom Manie Maree (koster van 1916 tot 1939) over wie Elisabeth Eybers schreef in haar
jeugdherinneringen, 'n Pastoriedogter. Foto: mevr. H.L. Krause, overgenomen uit Die ou pad.

Schweizer-Reneke in 1909. De brug over de Hartsrivier, de kerk, de vruchtbomen, de tuin van de
kerk en de bomen rondom de pastorie zijn op de linkerkant van de foto zichtbaar. Foto: Die ou pad.
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Schweizer-Reneke in 1909. Het dorp en de kerk (rechtsachter) vanaf de noordzijde gezien. Foto: Die
ou pad.

De pastorie waarin Elisabeth Eybers haar jeugdjaren op Schweizer-Reneke heeft doorgebracht, in
1894 gebouwd en jaren geleden afgebroken. Foto: Die ou pad.
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Elisabeth Eybers eind jaren veertig met Marita, Bert en Elisabeth. Foto: Beeld.

in een bibliofiele uitgave herdrukt: 'n Pastoriedogter. D.J. Opperman voerde
gesprekken met Eybers voor het hoofdstuk ‘Elisabeth Eybers: die vroulike aanvulling’
in Digters van Dertig (1953; zie 1962:349-382) waarin gegevens over haar leven
worden verstrekt. Vroegere biografische bijzonderheden die Kannemeyer in zijn
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur Band 1 (1978; 1984) vermeldt, zijn
hoofdzakelijk op deze drie bronnen gebaseerd. Ook Nienaber-Luitingh (1970) gaf
hiervan een opsomming.
Elisabeth Françoise Eybers werd op 26 februari 1915 in Klerksdorp geboren waar
haar vader, dr. John Henry Eybers (1879-1962), predikant in de Nederduits
Gereformeerde Kerk was. De familie Eybers stamt af van John Heinrich Eybers die
in 1799 vanuit Siedenburg in Duitsland naar Kaapstad kwam. Daar werkte hij als
kleermaker en trouwde met Suzanne von Welfling, de dochter van een Duitse baron
Von Wölfling. Haar moeder, Elisabeth Susanna le Roux (1879-1968),
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Elisabeth Eybers met haar zoon Bert en de pasgeboren Jeanne in 1950. Foto: Departement Afrikaans
en Nederlands, Universiteit van Witwatersrand.

stamde uit een oud Frans-Kaapse familie. Zij was wiskundelerares en werd op
26-jarige leeftijd al benoemd tot hoofd van de Oranje Hoër Meisieskool in
Bloemfontein, waar zij en John Eybers elkaar leerden kennen. Zij waren zeven jaar
verloofd. Hij studeerde eerst in Stellenbosch en aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam voordat ze trouwden en Klerksdorp hun eerste gemeente werd. Na hun
huwelijk gaf mevrouw Eybers ook les in de school van Schweizer-Reneke. ‘Vooral
als onderwijzeres in Engels zal haar gelijke niet gemakkelijk gevonden worden’.
(Maree z.j.: 92) Het gedicht ‘Wat van my moeder?’ (NL 39) is een nauwkeurige
biografische schets van haar moeder.
Een jaar na de geboorte van Elisabeth (de tweede van drie dochters) verhuisde het
gezin in 1916 naar Schweizer-Reneke waar Elisabeth ook haar schoolopleiding
voltooide. In 1934 promoveerde haar vader op een kerkrechterlijk onderwerp aan de
Universiteit van Zuid-Afrika. ‘Ds. Eybers studeerde opvallend graag,
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en verdiepte zich in zijn boeken, waarvan hij een bijzonder grote en veel omvattende
verzameling bezat.(...) Ds. Eybers was gesteld op rust en vrede, maar hoewel
zachtmoedig van aard, was hij nooit wankelmoedig. Hij kon ook ferm en beslist zijn,
en op het gebied van beginselen gaf hij nooit toe.’ (Maree z.j.:91) De gemeente
Schweizer-Reneke nam in maart 1945 afscheid van mevrouw en dominee Eybers
nadat deze 29 jaar in de gemeente had gestaan.
Elisabeth Eybers ging na haar eindexamen aan het Normaalkollege en de
Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg studeren. Zij verwierf in 1934
een B.A.-graad in de ‘Eerste Afdeling in die Finale Eksamen’ (met Duits en Afrikaans
als hoofdvakken), en de B.A. Honneurs-graad (Eerste Klas) in 1936 met een scriptie
over Die ontwikkeling van individualisme in die Afrikaanse liriek. De graad werd
haar op 20 maart 1937 toegekend. Zij was lid van de redactie van Die moderne vrou,
Die Brandwag en Die Vaderland en trouwde in december 1937 met de later bekend
geworden zakenman Albert J.J. Wessels. Ze woonden in Johannesburg en uit dit
huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren.
Voordat het Eybers-Wessels-huwelijk in 1961 ontbonden werd en Elisabeth Eybers
Zuid-Afrika verliet, verscheen Belydenis in die skemering (Nasionale Pers, 1936),
Die stil avontuur (J.L. van Schaik, 1939), Die vrou en ander verse (Constantia, 1945),
Die ander dors (Constantia, 1946), Tussensang (Constantia, 1950), Die helder halfjaar
(Constantia, 1956) en Neerslag (Nasionale Boekhandel; ook G.A. van Oorschot,
1958). Elisabeth Eybers' belangrijkste bijdrage tot de letterkunde bestaat ongetwijfeld
uit haar dichtbundels, maar zij schreef aan het eind van de jaren dertig en het begin
van de jaren veertig ook enkele schetsen en verhalen, onder meer ‘Die wit sakdoek’
en ‘Amos en Tabita’. Tijdens deze jaren schreef zij ook een aantal belangrijke
kritieken over teksten van onder andere N.P. Van Wyk Louw, W.E.G. Louw, C.M.
van den Heever, H.A. Mulder, J. van Melle en M.E.R. Sommige van deze
boekbesprekingen zijn later door J.C. Kannemeyer gebundeld in Voetpad van
verkenning (1978). Eybers was ook geïnteresseerd in vertalen, waarover meer in
hoofdstuk 7.
De eerste bundels van Eybers handelden ‘voornamelijk over de gevoelswereld
van het jonge meisje in haar jeugdige verliefdheid en haar reikhalzende verlangen
naar iemand met wie zij het leven kan delen, het geluk van de jonge vrouw en de
vreugde van het moederschap, zelfs al is zij zich bij de geboorte van haar eerste kind
al bewust van de scheiding en vervreemding die zich op zekere dag zullen aandienen
en vooral van de dood die uiteindelijk zal triomferen en die zij later zelfs met “deernis”
zal bejegenen’. (Kannemeyer 1978:461)
Het feit dat Elisabeth Eybers in 1961 naar Amsterdam verhuisde, wordt sindsdien
steeds in overzichtelijke besprekingen van haar poëzie vermeld. Informatieve artikelen
over haar manier van leven in Amsterdam zijn ‘De dichteres en haar werk’
(Hennipman in: Nienaber-Luitingh 1975:5-23) en ‘Elisabeth Eybers in Nederland’
(Bax-Botha in: Nienaber-Luitingh 1975:24-32). M.A. Bax-Botha gaf een uitvoerige
beschrijving van het huis van Elisabeth Eybers in de Van Breestraat.
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Elisabeth Eybers en Albert Wessels met hun dochter Elisabeth, circa 1957. Foto: Eybers-archief.

Ook van mijn hand verscheen een artikel in de Sarie van 12 maart 1975. Eybers'
werkkamer in haar appartement op de Stadionkade werd beschreven door Noor
Hellmann in het Cultureel Supplement van het NRC Handelsblad (14-2-86). Wat
alle bezoekers opviel was het ruimtelijke aspect. Bax-Botha (1975:26): ‘Het is er
groot, hoog, en open.’ Hellmann: ‘Alles, zo lijkt het, staat, hangt en ligt waar het
hoort en zoals het hoort: het rechthoekige vertrek maakt daardoor een ruime en
overzichtelijke indruk.’ Jansen (1975): ‘Tegen de witte muren hangen schilderijen
van onder andere Cecil Higgs, Pierneef, Florence Zerffi, Georgina Orniston, een van
de twee schilderijen die haar ouders nog van Hugo Naudé als huwelijksgeschenk
hebben gekregen, een vroeg Jean Welz-schilderij, en ook een portret dat hij van
Elisabeth Eybers heeft gemaakt.(...) Het open woonvertrek strekt zich over de hele
lengte van de middelste verdieping van het smalle huis uit, en waar we zitten, valt
het licht helder door de erker die uitkijkt op de stille Van Breestraat.’
Eybers legt in het interview met Hellmann de nadruk op het feit dat zij stilte en
eenzaamheid nodig heeft wanneer zij nadenkt en schrijft. ‘Meer dan anders heb ik
op zo 'n moment kluizenaarsneigingen. Maar als de hoofdtrekken eenmaal op pa-
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pier staan heb ik geen hinder van mensen om mij heen.’ Zij schrijft haar gedichten
met potlood voordat zij ze uittypt in de definitieve vorm.

Interviews
De enkele interviews die Elisabeth Eybers toestond nadat zij in Amsterdam was gaan
wonen, verschenen hoofdzakelijk in Nederlandse kranten en tijdschriften. Haar
interviewers waren bijna zonder uitzondering dichters en poëziecritici die naar
aanleiding van een prijs, verjaardag of een nieuwe bundel een gesprek met haar
wilden voeren. Ze stelden haar vragen over haar Zuid-Afrikaanse jeugd, haar ouders,
haar vroegere leven in Johannesburg, haar verhuizing naar Europa en de
aanpassingsproblemen in Amsterdam, haar mening over de Zuid-Afrikaanse politiek,
de verschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans, en over haar poëzie.
Aangezien deze interviews over een periode van ongeveer 35 jaar in kunst- en
cultuurbijlagen van Nederlandse kranten zijn verschenen, meestal met sprekende
portretfoto's van de dichteres erbij, zijn ze inmiddels zo goed als onverkrijgbaar en
dus ontoegankelijk voor haar lezers geworden. Omdat Eybers' antwoorden een
inzichtverstrekkend licht werpen op haar poëtica, op het identificeren van thema's
in haar eigen werk (vreemdeling zijn, aanpassing, heimwee) en op de problematiek
van de taal, is het belangrijk om hiervan kennis te nemen. Omdat ik een
chronologische lijn wil aanbrengen in Eybers' opvattingen, heb ik gedeelten uit de
interviews volgens verschillende onderwerpen gerangschikt en samengevoegd tot
een interview-collage.
Adriaan Morriëns gesprek met Eybers vond plaats tijdens haar bezoek aan
Nederland in 1958, dat van Adriaan van Dis verscheen in 1974 en dat van Hans Ester
in 1977 toen Eybers vijftien jaar in Nederland woonde. Rob Schouten voerde een
onderhoud met haar toen zij zeventig jaar werd (1985) en dat van T'Sas verscheen
een jaar later, kort na het verschijnen van Dryfsand (1986). Ter gelegenheid van haar
vijfenzeventigste verjaardag in 1990 stelden de Nederlandse dichters Tomas Lieske
en Willem Jan Otten voor om ‘een gesprek te voeren met haar levensloop als
chronologische leidraad. Een gesproken fotoboek: de gedichten die wij bespreken
zijn de foto's, de gesprekken de begeleidende onderschriften.’ (1990:3) Eybers stemde
- zoals altijd schoorvoetend! - toe en het interview vond plaats op 1 en 8 december
1989. ‘Liefde herken je aan het afscheid: Interview met Elisabeth Eybers’ werd
gepubliceerd in Tirade 326.3 Een toespeling van Eybers' twijfel aan de zin van
interviews bleek uit haar brief aan Lieske en Otten die afgedrukt stond in hun
interview: ‘Mijn verzen zijn zo direkt en eenvoudig, ik begrijp helemaal niet waarom
en waarover (...) wijze mannen met mij een gesprek willen voeren. Soms voel ik mij
bedreigd alsof ik voor een tuchtcomité gedaagd ben.’ Vooral uit dit interview worden
heel wat aaneengesloten gedeelten geciteerd. Met dank.
Een gesprek dat Guus Middag in 1993 met Eybers voerde kort na de verschij-

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

117
ning van Respyt gaf aanleiding tot een gedicht in Elisabeth Eybers' bundel Nuweling
(1994:9):

Voorwaardelike overgawe
aan Guus Middag, n.a.v. sy versoek om 'n persgesprek
Op 'n toeganklike lei
het my griffel voortvarend gekras
en uitdruklik my herkoms onthul.
Om dáárna en daarnáás
skroomvallig verborge te bly
is onmoontlik, hoe graag ek ook wil.
Ja en Nee en Miskien
verdring nou mekaar. Bowendien,
alle aarseling daargelaat,
ons het al begin om te praat.

De ‘lei’ verwijst waarschijnlijk naar Eybers' bundels die voor alle lezers beschikbaar
zijn. Woorden als ‘toeganklike’, ‘voortvarend’, ‘uitdruklik’ en ‘onthul’ duiden erop
dat de spreker er zich van bewust is dat zij in haar gedichten al zoveel over haarzelf
bekend maakt. De tweede strofe geeft aan dat zij het graag daarbij zou willen laten,
verder ‘skroomvallig verborge’ zou willen blijven, maar zij beseft dat dit onmogelijk
is. Haar reactie op het verzoek van Guus Middag is daarom een weifelachtig ‘Ja en
Nee en Miskien’. Zij weet dat zij en hij al begonnen zijn met praten en dat het gesprek
daarom ook wel voortgezet kan worden. Dit ge-'praat' verwijst mogelijk naar
praktische afspraken in verband met het interview, maar als we bedenken dat Middag
Noodluik (1987) heeft gerecenseerd, wordt de dichter-lezer-verhouding er
waarschijnlijk ook bij betrokken.
Enkele uitspraken in gesprekken met Jansen (1983) en Spies (1991) worden
aangehaald, terwijl grotere gedeelten uit een onderhoud dat ik in november 1994 met
Elisabeth Eybers voerde terwijl zij in het Amstelveense Ziekenhuis lag voor een
knie-operatie, aan het eind van dit hoofdstuk worden weergegeven. Dit gesprek is
in februari 1995 ter gelegenheid van Eybers' tachtigste verjaardag in De Kat en in
Bzzlletin Literair Magazine 223 verschenen.
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Over haar ouders en haar jeugd in Schweizer-Reneke
Aan Van Dis (1974):
Mijn moeder was Engelstalig, Afrikaans was voor haar een aangeleerde taal.
Hoewel mijn moeder nooit buiten Zuid-Afrika had gereisd, was ze veel meer Europees
georiënteerd. Zij liet mij veel Engelse dichters lezen, aan haar heb ik mijn
letterkundige belangstelling te danken. Mijn vader had destijds in Nederland
gestudeerd, maar behalve theologische handboeken had hij Cats, Bilderdijk en De
Génestet in de boekenkast staan, dat sprak me niet zo aan. Pas later op de universiteit
heb ik werkelijk kennisgemaakt met de Nederlandse poëzie. Ik las toen voor het eerst
Dirk Costers bloemlezing Nieuwe Geluiden.
(...) Ik heb ook een soort aangeboren ernst gehad, die ik misschien van mijn vader
heb geërfd.
Mijn moeder was een sterkere persoonlijkheid dan mijn vader, ze was in wezen
een geëmancipeerde vrouw ... Het spijt me, ik vind het moeilijk om er over te praten.
Met aftreksels van skaduwee
moet ek my daagliks voed:
my vader was die dominee,
my moeder vlees en bloed.
(‘Oorsig’, Balans 1962, VG 241)

Schouten (1985): U komt uit West-Transvaal. Speelt die specifieke omgeving een rol
in uw werk?
West-Transvaal is een agrarisch gebied, een streek van golvende vlakten,
overspoeld door licht. Het leven was daar heerlijk vrij. Overal ruimte om je heen,
een ruimte die je in Nederland nergens vindt. Maar de natuur heeft niet veel sporen
in mijn werk nagelaten; ik heb slechts een paar natuurgedichten geschreven. Ik denk
dat ik er te introvert voor ben.
Aan T'Sas (1986):
In Schweizer-Reneke zat ik op een dorpsschooltje en als je een beetje pienter was
kon je daar makkelijk een paar leerjaren overslaan. Daardoor kwam ik zo vroeg op
de universiteit terecht. Mijn ouders waren ontwikkelde mensen, dat gaf me misschien
ook al een zekere voorsprong op de andere kinderen. Mijn moeder is opgegroeid in
de omgeving van Kaapstad, in een Engelstalig milieu. Ze was een echt veelzijdige
vrouw. Ze was lerares wiskunde, voor haar huwelijk hoofd van een middelbare
school, ze las ontzettend veel en ze was muzikaal. Doordat er zoveel boeken in huis
waren, is mijn belangstelling voor de literatuur ontstaan. Mijn vader droeg soms
Nederlandse en Duitse gedichtjes voor. Cats, Bilderdijk - dat was een soort liefhebberij
van hem en wij vonden dat wel grappig. Hij had een
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De moeder van Elisabeth Eybers, Elisabeth Susanna (Lily, geboren Le Roux), in Bloemfontein, toen
ze als hoofd van de Oranje Meisjesschool werd aangesteld. Zij studeerde af aan de Universiteit van
Kaapstad. Ook al haar zusters hebben gestudeerd. Foto: Eybers-archief.

grote bewondering voor Guido Gezelle. Mijn vader was orthodox in die zin dat hij
een goed calvinist was, hij twijfelde niet aan de leerstellingen van de kerk. Maar hij
was absoluut niet intolerant. Hij had zijn theologiestudie afgemaakt aan de Vrije
Universiteit en het was grappig als hij vertelde hoe hier in Nederland de sabbat
geheiligd werd. Wij moesten op zondag wel naar de kerk maar verder ging het er
helemaal niet streng aan toe. De preken van mijn vader waren nogal meditatief van
karakter, het waren zeker geen donderpreken, maar ze gingen mijn verstand wel te
boven. Ik heb onlangs nog een versje geschreven waarin ik zeg dat de verplichte
kerkgang me heeft toegerust met blijvend afdwalende gedachten. Ik zat altijd te
dagdromen in de kerk.
(Het gedicht waar Eybers het over heeft is ‘Opvoeding’ in Rymdwang 1987, VG 524:
Verpligte kerkgang het my toegerus
met blywende afdwalende gedagtes.
Gevolg: dat alles waarvan ek bewus
word eie wette volg en dat verwagtings
en gissings wat ek moes verdring as kind
later 'n paslike onderkome vind.)
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Mijn moeder was gelovig uit plicht, het hoorde bij haar positie als domineesvrouw.
Ik weet nog dat ze ons boekjes gaf over de evolutieleer. Ze had het gevoel dat je de
bijbel op een poëtische manier moest lezen en verstaan!
Verboden boeken waren er in het gezin Eybers niet. We mochten alles lezen. Op
een keer was ik een boek aan het lezen van Charles Reade, over Erasmus die een
onecht kind was, The Cloister and the Hearth. Iemand vroeg aan mijn moeder: laat
jij dat kind dat zomaar lezen? En ze antwoordde: ach ja, er staan wel dingen in die
niet zo begrijpelijk voor haar zijn, maar het is zo'n mooi boek, waarom zou ze het
niet lezen? Ik begreep natuurlijk veel meer van het boek dan zij dacht, maar dat
vertelde ik niet.
Ik weet nog dat ik, door de vele Victoriaanse romans die ik las, een hele
romantische opvatting kreeg over de liefde en het huwelijk. (Lachend voegt ze eraan
toe:) En dat was geen onverdeelde zegen voor later.
Elisabeth Eybers ging letteren studeren omdat haar ouders graag wilden dat ze
lerares werd. Maar het is er nooit van gekomen. Ik vond mijn vader een zeer
aantrekkelijke man. Mijn moeder was intelligenter maar ook strenger, ze had minder
geduld. Mijn vader was zachter van aard, maar het gekke is dat de meesten ervan
uitgaan dat ik onder hem wel veel zal geleden hebben omdat hij een orthodoxe
dominee was. Ik was nog niet zo lang in Nederland toen Aad Nuis schreef dat hij
mijn werk niet kende, maar dat hij er niet veel van verwachtte aangezien ik in een
pastorie was opgegroeid. Zo'n redenering slaat toch nergens op! Het was voor mij
een typisch voorbeeld van de Nederlandse neiging om iedereen maar meteen in een
hokje te stoppen.
Aan Lieske en Otten (1990):
Ik had geen broer, er waren alleen drie dochters. Het was een echt vrouwengezin.
Misschien ben ik daarom niet feministisch, want mijn moeder was toen al
toonaangevend en nam de beslissingen. Ik had nooit het gevoel dat het iets
minderwaardigs was niet een man te zijn.
(In 1991 aan Spies: Als je je bewust bent van je eigen waarde, hoef je niet overal
miskenning te verwachten.)
Lieske en Otten: Heeft (uw moeder) het meegemaakt dat u echt publiceerde?
Ja, mijn eerste bundels zijn verschenen terwijl ik in Zuid-Afrika was. Mijn vader
zei altijd: ‘Ach kind, waar haal je het toch vandaan.’ Hij vond het heel vreemd.
Vreemd omdat hij vond dat het niet paste bij u?
Ook omdat ik over dingen schreef die in zijn eigen gedachtenwereld geen plaats
hadden.
Het moet raar zijn vader van een dochter te zijn die over zulke intieme dingen schrijft
als waarover u schrijft.
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Zeer waarschijnlijk wel. Mijn vader sprak thuis met ons Afrikaans. Hij kon ook
Nederlands spreken, hij heeft een paar jaar hier theologie gestudeerd, maar hij was
een van de eerste dominees die in het Afrikaans begonnen te preken.
Betekent dat, dat u trots was op het Afrikaans, dat u geleerd hebt als kind trots te
zijn op die taal?
Dat waren wij wel, vooral omdat het Afrikaans zo onderdrukt werd door de Engelse
overheid. Ik herinner mij daar zelf niet zoveel van, alleen uit de verhalen van onze
ouders. Mijn ouders vonden het Afrikaans en het Engels even belangrijk. Mijn moeder
was Engelstalig opgevoed. Mijn vader was geboren op wat we noemen ‘een plaas’,
een grote ranch. Zijn vader was een schapen- en struisvogelboer. Zij woonden daar
in de Karoo op een geweldige plaas van god weet hoeveel duizend hectaren en zij
hadden een Engelse gouvernante, die op een advertentie uit Engeland was gekomen,
dus zijn ouders hadden blijkbaar wel culturele ambities voor hun kinderen.
Ik denk dat mijn vader een vrij goed ontwikkeld taalgevoel bezat. Hij had, evenals
mijn moeder klassieke talen gestudeerd. Ik herinner me nog dat ze redeneerden over
de herkomst van een woord, als ze het niet eens waren over iets en mijn vader was
erg gesteld op zuiver Afrikaans. Hij zei dat in de Karoo, waar hij opgegroeid was,
het mooiste Afrikaans gesproken werd.
En dat kon u horen? Dat begreep u als hij dat zei?
Ik hoorde verschillen, dat denk ik tenminste. Op school pikten wij natuurlijk
bepaalde platte uitdrukkingen op, die wij thuis niet mochten gebruiken. Zoals ‘gaan
bars’, ‘loop vrek’.
Wij leerden ook de verschillen in de uitspraak van sommige woorden. Mijn vader
zei bijvoorbeeld nog ‘soep’ en ‘boter’ terwijl de gewone Afrikaanders ‘sop’ en ‘botter’
zeggen. Maar dat werd bij ons niet getolereerd.
Hij sprak ook op de kansel een mooi Afrikaans?
Dat geloof ik wel. Als kind vind je eigenlijk alles vanzelfsprekend, je bent niet zo
kritisch. Maar ik heb later wel van anderen gehoord dat hij mooi Afrikaans sprak.
(...) Heeft u het gevoel dat de taalverschillen in Zuid-Afrika ook nog een afbakenende
functie hadden? Dat u binnen zo'n kleine dorpsgemeenschap kon laten blijken dat u
van betere, dominee-achtiger huize was?
Dat zal wel zo zijn, maar er waren ook nog andere kinderen die uit een vrij
ontwikkeld milieu kwamen. Bijvoorbeeld de kinderen van de magistraat, de notaris
en de dokter en zo. En er was nog een taal, de taal die wij met de zwarte bedienden
spraken. Zij gebruikten een veel eenvoudiger, een elementairder soort Afrikaans.
Later vond ik het grappig dat mijn kinderen dat zo goed konden spreken. Zodra zij
iets uit moesten leggen aan de tuinjongen, zeg maar, dan spraken zij precies zijn taal.
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Dr. John en mevrouw Lily Eybers bij het bejaardenoord Siësta in Bloemfontein, gefotografeerd door
hun schoonzoon Albert Wessels. Foto: Eybers-archief.

En dat was een soort Kitchen Afrikaans?
Ja, ja.
Jansen (1995): In het gedicht ‘Wat van my moeder?’ dat u zelf mooi vindt, klinkt
door dat u dichten soms ook als plicht beschouwt.
Ja, ik denk dat het wel erg burgerlijk zal klinken, maar ik voelde dat ik dat moest
doen. Ik heb heel wat gedichten over mijn vader geschreven, ik had een echte
vaderbinding, maar ik voelde dat het mijn plicht was om te zeggen dat zij een grote
rol heeft gespeeld in mijn leven. Ze was zo scherpzinnig en had een helder hoofd.
Mijn moeder was echt een ongewoon intelligente vrouw. Zij was niet iemand die te
koop liep met haar kennis, maar ik heb mijn vader dikwijls aan haar horen vragen
of een bepaald woord juist was of niet. Albert zei dikwijls dat niet een van hun
dochters haar talenten had. Ze was muzikaal, niet briljant, maar ze kon goed piano
spelen en psalmen begeleiden. Als de organist ziek was, kon zij voor hem invallen.
Ze had vooral een wiskundehoofd, wat ik niet heb. Ze heeft geprobeerd me te leren
schaken, maar mijn onnozelheid maakte haar moedeloos.
Ging u vanuit Johannesburg regelmatig naar uw ouders?
Mijn twee oudste kinderen zijn nog geboren in Schweizer-Reneke. Dat was gewoon
eenvoudiger. Ik had een vriendin van vroeger die daar een kleine kraamkliniek had.
Olga Spies. En dat was wel zo prettig. Albert had ook veel bewondering
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De campus van de Universiteit van de Witwatersrand aan het eind van de jaren dertig met goudmijnen
en wolkenkrabbers op de achtergrond. De Women's residence, waarin Elisabeth als jonge studente
heeft gewoond, ligt linksonder op de campus, terwijl het hoofdgebouw van de universiteit, waarin de
letterenfaculteit was gevestigd, in het midden te zien is. Foto: Archief van de Universiteit van de
Witwatersrand.

voor mijn moeder. Zelfs na onze scheiding ging hij mijn ouders opzoeken. We gingen
tijdens de vakanties regelmatig terug naar Schweizer-Reneke, totdat mijn vader
gepensioneerd werd, toen hebben ze zich in Bloemfontein gevestigd, in Siësta.

Over Eybers' universiteitsjaren in Johannesburg en haar eerste gedichten
Aan Van Dis (1974):
Ik was zeventien toen ik in Johannesburg ging studeren, eigenlijk was ik nog een
kind. In het eerste jaar voelde ik me doodongelukkig in die volstrekt vreemde
omgeving. Ik had een knagend heimwee naar thuis. In die moeilijke periode van
aanpassing begon ik gedichten te schrijven die later in mijn eerste bundel zijn
opgenomen. Mijn eerste gedichten schreef ik in het Engels, eigenlijk had ik net zo
goed in het Engels kunnen schrijven. Ik las veel Engelse boeken thuis. (...)
Op de universiteit vond ik dat Afrikaans toch meer dan Engels de taal van mijn
omgeving was, meer mijn eigen taal en ik heb het gevoel gehad dat ik in het Afri-
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Elisabeth Eybers als jonge studente aan de Universiteit van de Witwatersrand. Foto: Eybers-archief.

kaans iets kon bereiken dat een soort nabootsing was van wat ik in andere talen had
gelezen. Wat ik mooi vond bestond in het Engels en in het Nederlands, maar niet in
het Afrikaans. Van de Afrikaanse verzen die we op school lazen was nooit zo'n
stimulans uitgegaan. Ik heb nooit dat zelfde nationale bewustzijn gehad, ik heb nooit
behoefte gehad om vaderlandse verzen te schrijven.
Mijn eerste verzen waren conventioneel, ik vind ze zo zwak, maar dat kan
waarschijnlijk niet anders op die leeftijd. Ik wil er nu eigenlijk niet aan herinnerd
worden. (Eybers heeft slechts zes van de 46 gedichten uit haar debuutbundel Belydenis
in die skemering voor opname in haar bundels Versamelde gedigte in 1957, 1990 en
1995 behouden - E.J.)
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Aan T'Sas (1986):
Mijn allereerste gedicht schreef ik toen ik dertien was.
De hele klas moest als straf van de leraar Engels een gedicht maken. Ik heb het
jammer genoeg niet meer, maar ik had een natuurbeschrijving gemaakt. Heel
hoogdravend, want ik wilde echte poëzie maken. Vanaf dat moment heb ik de smaak
eigenlijk te pakken gekregen. De eerste gedichten die ik schreef waren allemaal in
het Engels. Toen ik merkte dat het Afrikaans zich toch leende tot het maken van
gedichten was dat een hele ontdekking. Van Wyk Louw en Opperman behoorden
tot de eerste dichters die in het Afrikaans heel persoonlijke poëzie schreven.
Aan Lieske en Otten (1990):
Ik heb toen ik nog op school was, af en toe een versje gemaakt. Als straf moesten
wij van Lionel Bennet, onze leraar Engels, een gedicht maken en toen ontdekte ik
eigenlijk dat ik dat kon. (...) Hij was een beetje een excentrieke man. Ik was op dat
moment eigenlijk toch wel verliefd op die man. Ik herinner mij zoiets. Dat ging
natuurlijk weer gauw voorbij, maar dat was echt mijn eerste verliefdheid. Ik schreef
een natuurgedichtje, vreselijk retorisch.
(...) Toen u op uw veertiende, vijftiende jaar aan poëzie dacht waar dacht u toen
aan? Wat was voor u poëzie op dat moment?
Dat weet ik niet. In het tweede jaar van de middelbare school bestudeerden wij
vooral Tennyson. Je had ieder jaar zo'n paar voorgeschreven schrijvers. Zo ook
Tennyson. Dat vond ik prachtig:
O let the solid ground
Not fail beneath my feet
Before my life has found
What some have found so sweet.

In het begin werd ik alleen door Engelse poëzie geïnspireerd, slechts een beetje door
de Afrikaanse. Er werden toen wel al mooie gedichten geschreven in het Afrikaans.
Ze waren vaak nogal patriottisch, het was na de Boerenoorlog. Die gedichten werden
op school gelezen. Er bestond een lijst. En in mijn laatste jaar vertelde een leraar ons
iets van de dichters van Tachtig in Nederland: Jacques Perk, Willem Kloos.
Wij hebben nooit Nederlandse taal gestudeerd, maar wij moesten een paar
Nederlandse boeken lezen. En eigenlijk aan de hand daarvan dacht ik dat ik moest
proberen in het Afrikaans verzen te schrijven.
Dus het was toch de Nederlandse poëzie en niet die patriottische Afrikaanse poëzie
die u het gevoel gaf dat u zich in een taal bevond waar u nog wel eens poëzie in zou
kunnen schrijven.
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Ach die patriottische sentimenten spraken mij toen helemaal niet aan. (...) Ik vond
gedichten lezen leuk. Ik werd thuis ook aangemoedigd. Mijn moeder kon heel veel
Engelse poëzie citeren en deed dat ook vaak. Ook op een geestige manier, ik leerde
dat poëzie iets prettigs was. Zij citeerde Shakespeare, Engelse poëzie, nooit
Nederlandse. Zij kende eigenlijk geen Nederlands. Ze zou het wel kunnen lezen maar
haar hele opvoeding was Engels. (...) Mijn moeder sprak met ons meestal Engels.
Als er anderen bij waren, ook Afrikaans.
(...) Engelsen noemden Afrikaans ‘kitchen-dutch’. (...) Op school heb ik mijn
eerste gedichten geschreven (en de meeste ook weggegooid). Ik had een notaboekje
dat ik vol gedichten had geschreven en ik weet dat mijn moeder dat heel lang heeft
bewaard. Wat daar later van is geworden weet ik niet. Mijn moeder was er eigenlijk
wel een beetje trots op dat ik gedichtjes schreef, maar ouders bewaren altijd dingen
van de kinderen. De tekeningen die de kinderen maken, bijvoorbeeld. Ik geloof niet
dat zij dacht dat mijn gedichten echt iets voorstelden.
(...) Wat was uw studieprogramma?
Engels en Afrikaans, met nog een paar bijvakken. Je kiest daar twee hoofdvakken,
en je volgt de universitaire cursus tegelijk met een opleiding in pedagogie wat ik
ontzettend vervelend vond. (...) Ik vreesde dat ik ertoe gedwongen zou worden (les
te gaan geven). Ik was nogal vrij egocentrisch, en had helemaal niet het gevoel dat
ik kinderen iets te vertellen had. Dus toen ik mijn B.A.-graad kreeg na drie jaar heb
ik een beurs gekregen om nog een jaar een honneurscursus te doen, en daarna heb
ik ongeveer een jaar gewerkt op de redactie van een krant. Dat was Die Vaderland.
Op dat wat je hier het cultureel supplement zou noemen. (...) Ik wist alleen maar
vaag dat ik talen wilde studeren, maar mijn ouders konden het niet bekostigen om
mij gewoon naar de universiteit te sturen. Daarom heb ik mijn opleiding gehad aan
dat wat je de normaalschool noemde, maar die was wel van de universiteit. Dan kreeg
je een lening voor je studie. Later als je les ging geven betaalde je die af. Maar ik
ben nooit het onderwijs ingegaan.
Mijn vader heeft nog geaarzeld of ik niet naar Pretoria zou gaan, dat Afrikaanstalig
was, maar het is om een of andere reden Johannesburg geworden. Dat was toen al
een grote stad, en voor negentig procent Engelssprekend. Ik zat dan ook tussen 95
procent Engelssprekende meisjes op het ‘women's residence’. Er waren maar drie
of vier Afrikaans sprekende studenten. (...) Ik was trouwens een heel verlegen en
kleurloos meisje.
Hoe zag u er uit daar in dat verre Johannesburg?
Hoe zag ik er uit?
Hoe u er uit zag, ja, in de spiegel ... nee, dat kan niet, mensen herinneren zich hun
eigen spiegelbeeld nooit, maar Ik had als meisje altijd heel sterk het gevoel dat ik erg onaantrekkelijk was en ik
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herinner mij nog hoe geweldig fijn ik het vond toen ik later merkte dat sommige
mensen mij toch niet lelijk vonden. Ik heb later vaak gehoord, dat is nu (gebaar naar
de zonnebril die ze op heeft) verdwenen, dat ik mooie ogen had. Ik was een beetje
ongelukkig. En vrij mager.
Een spicht, of ...
Ach ...
Als zestienjarige, bedoel ik ...
Ja, ja ja. (zeer geamuseerd) No sex appeal. Ik was geen vrouw toen ik daar in
Johannesburg aankwam, ik was een kind. En ik raakte nogal makkelijk verliefd. Nou
ja verliefd, het speelde zich allemaal alleen maar in mijn geest af. Ik raakte altijd een
beetje verliefd als er iemand aardig tegen mij deed. Dat speelde altijd een grote rol.
(Desgevraagd) Het was een meisjesgemeenschap. Ik herinner me een verliefde
vriendschap met een vriendinnetje, echt een soort verliefdheid, dat herinner ik me
nog duidelijk, maar bewust erotisch was dat niet ... ik denk dat is een stadium dat de
meeste jongens en meisjes doorgaan, nietwaar?
(...) Rond uw eenentwintigste (...) toen was uw eerste bundel, Belydenis in die
skemering, al verschenen. (...) we zijn eigenlijk op zoek naar het moment waarop u
voor het eerst wist dat u van de poëzie was.
(...) toen ik net studeerde, toen heb ik een keer een prijs gewonnen voor een
poëziewedstrijd van een tijdschrift. En dat gedicht heette ‘Abandonado’ en dat is
geloof ik niet gepubliceerd. Toen had ik wel een beetje het gevoel: ik kan het een
beetje. (Tijdens het tweede gesprek dat Lieske en Otten met Eybers voerde, had ze
een exemplaar van haar eerste bundel teruggevonden; ‘Abandonado’ staat er, tot
haar onverholen schaamte, in.)
Waar ging ‘Abandonado’ over?
Eh, zo een beetje over het loskomen van het gevoelsleven. Gewoon. Ik weet nog
het ritme. Tutututututu laaiende swaaiende klankevloed. (lacht)
Heeft u dat in een keer neergeschreven dat eerste gedicht, of heeft u daar ook aan
gewerkt?
O, het kwam heel gemakkelijk. Ik kon vlot rijmen.
(Bijna tot haar eigen verbazing herinnert zij zich vervolgens woordelijk het gedicht
van de Indiër die tegelijk met haar dezelfde prijs, maar dan voor een Engelstalig
gedicht had gekregen:)
‘A poet makes atonement for the sins
Of all material men. What they forget
He must remember and his face is set
Towards their limit where his life begins.’
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Rijm heeft voor mijn gevoel echt een toverachtige werking en daardoor blijven
gedichten ook zo gemakkelijk in het geheugen vaststeken.
Heeft u ooit een moment gehad waarop u wist dat u de goede dichter was die u ten
slotte geworden bent?
Nee, nee, zeker niet. Ik was wel op een vage manier ambitieus. Ik tekende in die
tijd ook graag. Dat heb ik later helemaal verwaarloosd. Ik had wel het gevoel dat ik,
nu ja, zeg maar dat ik op een of andere manier een kunstenaar was.
U zei: ik rijmde vlot, maar vaak gaat het andersom, nietwaar, eerst dat idee dat je
je kunstenaarschap moet waarmaken, en dan pas veel later de beheersing van de
techniek. U hebt, te oordelen naar de eerste gedichten, nooit problemen met techniek
gehad.
Nee. Maar ik ben natuurlijk zoals jullie wel weten misschien te veel gebonden aan
een vaste vorm.
Het bijzondere van uw poëzie is dat er binnen de gebonden, strenge vorm zo'n
concrete, bijna improviserende toon aangeslagen kan worden.
(wuift als altijd enigszins honend de loftuiting weg) Ik ben nu eenmaal van kind
af aan gewoon geweest aan poëzie als iets dat uit het hoofd wordt opgezegd, zoals
mijn moeder dat deed.
(Lieske en Otten citeren uit ‘Jeugherinneringe’, Tirade, nr. 315: ‘Gedurende my
eerste jaar in die vreemde omgewing het die knaende heimwee na my ouerhuis my
letterlik siek gemaak na liggaam en gees. Vanuit al die pynlike konflikte wat gedurende
die periode van aanpassing ontstaan het, het ek begin om die verse te skryf wat 'n
paar jaar later in my eerste bundel opgeneem is.’)
Kunt u zichzelf voorstellen zonder heimwee?
(scheef lachje) Ja, ja, je moet natuurlijk flink ongelukkig zijn voor je zoiets ... voor
je zover komt dat je gedichten gaat schrijven.
Maar toen u eenmaal schreef stond men niet onverschillig tegenover uw poëzie.
Er was in Johannesburg een hoogleraar klassieke talen, Theo Haarhoff. Bij hem
volgde ik een cursus, hoewel ik op school weinig Latijn en geen Grieks had gehad.
Hij had speciale cursussen ingesteld, ‘classical life and thought’, voor studenten die
die talen niet konden lezen. En hij was een goede vriend van mijn oom, de broer van
mijn moeder, die weer hoogleraar klassieke talen was in Kaapstad. Haarhoff heeft
me in het begin meermalen uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Hij was
een aardige man, en schreef ook gedichten. Ik weet niet hoe dat kwam, maar hij wist
dat ik schreef. Hij was de eerste die me zo een beetje heeft erkend, voor mijn gevoel.
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Theo J. Haarhoff was hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit van de Witwatersrand. Hij was
zelf dichter en heeft Elisabeth Eybers aangemoedigd poëzie te schrijven. Hem werd in 1952 een
Academieprijs toegekend voor zijn vertalingen van tragedies van Aeschylus, Sophocles en Euripides.
Foto: Archief van de Universiteit van de Witwatersrand.

(...) in 1943 kreeg u de belangrijkste Afrikaanse literaire prijs, de Hertzog-prijs,
vergelijkbaar met de P.C. Hooft-prijs.
Ik heb zelfs het gevoel gehad dat (erkenning) een beetje te makkelijk kwam, - je
gaat het een beetje wantrouwen, want ik heb me natuurlijk toch gemeten aan grotere
figuren en dan denk je: ja ja, Zuid-Afrika, daar ben ik een grote kikker in een klein
vijvertje.
(...) Had u toen u begon een vrouwelijke schrijver als voorbeeld?
Thuis had ik, dankzij mijn moeder, A room of one's own van Virginia Woolf
gelezen. Moeder had ingetekend op een bibliotheek in Johannesburg, en zij kreeg
de
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boeken altijd per post, dus die boeken waren er dan een tijdje, en dan gingen ze weer
terug ... In het Afrikaans bestonden er geen dichteressen - Belydenis in die skemering
was de eerste bundel van een dichteres.
(verbazing bij de interviewers) Dus u bent van een hele taal de allereerste dichteres
geweest!
Er waren wel al verhalen van vrouwen verschenen. M.E.Rothmann heeft in het
Afrikaans heel mooie verhalen geschreven. Je moet niet vergeten dat het Afrikaans
pas in 1920 (1925 - EJ) erkend werd als voertaal, en mijn eerste bundel is van 1936.
Virginia Woolf heeft prachtig geschreven over vrouw zijn en zelfstandig, maar niet
over de dingen waar u over bent gaan schrijven - laat ik zeggen dat wat u ‘die
gulberaamde liggaam’ noemt, met zijn sores. Ook in de Nederlandse poëzie was er
niemand, ook geen vrouw, die zo dicht bij zich zelf zou blijven met zijn poëzie, op
dat moment.
Ach, ik heb altijd alleen maar kunnen schrijven over de dingen die ik zelf ervaren
heb. Ik heb niet zo'n geweldig vermogen om mijzelf in een ander te verplaatsen ...
(Ze staat min of meer haastig op.) Een grappig versje maken over bepaalde dingen
heb ik altijd wel gekund. Zal ik nog een beetje koffie inschenken?
(gelach onder de interviewers) Wat spijt mij dat toch dat jullie zo hard moeten
trekken.

Over haar godsdienstige achtergrond
Aan Van Dis (1974):
Ik heb mijzelf helemaal losgemaakt van die calvinistische atmosfeer waarin ik
opgegroeid ben, die ook al berust op het idee dat sommige mensen de meerdere zijn
van anderen. Er zijn wel een paar verzen waarin ik daartegen protesteer. Het was
voor mij een grote opluchting toen ik besefte dat ik niet meer gelovig was. Ik begon
al vroeg te twijfelen, maar pas op de universiteit besefte ik, dat ik de dingen waarmee
ik was opgegroeid niet kon onderschrijven. Dat betekende dat ik een beetje hypocriet
tegenover mijn ouders stond. Ik heb ze geleidelijk laten verstaan dat ik anders dacht
en voelde over die dingen. Mijn vader was orthodox gelovig maar hij was beslist
geen onverdraagzame man. Ik had niet het gevoel dat hij druk op me uitoefende. Dat
kon ook niet. Maar elke zondag twee keer naar de kerk, dat afgebakende geloof, en
aan de andere kant de literatuur, met al die andere dingen, dat gaf conflicten in mezelf.
Ik was wel sterk gevoelig voor de emotionele kant van de godsdienst. Ik kan het nu
nog niet goed hebben wanneer mensen daarover spotten. Ik heb nooit spijt gehad
van mijn godsdienstige opvoeding, de bijbel is als literatuur geweldig belangrijk.
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Aan Schouten (1985):
Mijn vader was predikant van de Nederduits Gereformeerde kerk. Ik denk dat die
weinig materialistische omgeving, die geestelijke achtergrond, een belangrijke rol
in mijn ontwikkeling heeft gespeeld. Weliswaar ben ik het godsdienstig leven op
den duur ontgroeid, maar de bekendheid met de bijbel en vooral ook de taal van de
bijbel is natuurlijk gebleven.
Aan T'Sas (1986):
Toen ik aan de universiteit studeerde begon ik steeds sterker te twijfelen aan het
bestaan van God. In het begin huichelde ik een beetje want ik wilde mijn vader niet
kwetsen. Toen ik op een keer zei dat ik niet meer naar de kerk ging had hij het er
moeilijk mee. Wat dat betreft was ik een bron van verdriet voor mijn vader. Hij was
niet kwaad, maar hij zei: kind, ik zal voor je bidden.
Aan Lieske en Otten (1990):
Mijn vader was boven alles dominee. Hij was een gelovige. Hij zei tegen mij dat
ik een bepaald talent van de Here had ontvangen en dat ik het moest ontwikkelen,
maar het moest altijd aangewend worden ter ere van de Allerhoogste. Ik druk het nu
overdreven eenvoudig uit.
Voor u moet het moment dat u niet meer over de Allerhoogste schreef erg belangrijk
geweest zijn. U bent gaan schrijven over dingen die dicht bij uw leven staan, over
moederschap en zwangerschap en dat is uw grote verdienste. Het moet voor hem
toch heel raar geweest zijn.
Ja. Ik ben veel gaan lezen en dan besef je, als je een beetje kennismaakt met de
literatuur, dat het geloof niet het allerbelangrijkste is, dat het een heel marginale
plaats inneemt en ik voelde mij ongelukkig onder de gelovigen omdat ik dat besef
niet kon delen.
Ik had op school twee vriendinnetjes die uit een joods milieu kwamen. Niet dat
mijn vader ooit iets zei wat antisemitisch was, maar ik was erg gesteld op ze en ik
kon gewoon niet geloven dat wij het beter wisten dan zij. Ik voelde niets voor de
uitverkiezing, voor het gevoel dat de gereformeerde kerk de waarheid in pacht had.
Dat proces van niet meer geloven was moeilijk, dat was pijnlijk. Toen ik student
was, heeft het mij ook gekwetst dat de meeste andere studenten totaal ongelovig
waren. Dat klinkt gek, maar wat voor mij onvoorstelbaar was, was voor hen zo
gewoon. Het was zo'n deel van de routine. Dat ze niet naar de kerk gingen, dat ze
voor zover ik erachter kon komen niet in God geloofden. Heel veel van mijn
emotionele achtergrond was verbonden met de kerk. Het was voor mij een geweldige
bevrijding toen ik later besefte dat ik niet meer geloofde. Of liever dat ik het niet
wist. Ik vond ook dat je niet een orthodox atheïst hoefde te zijn. Mijn man kwam
ook uit een streng calvinistisch huis, maar hij was zelf helemaal niet gelovig. Dat
heeft mij ook enorm geholpen.
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Dus het is niet één moment geweest.
Nee. Ik weet dat ik als student nog wel naar de kerk ging maar ik vond het niet
leuk. Ik kon mij daarmee niet vereenzelvigen. Toch voelde ik mij schuldig toen ik
daarmee ophield. Ik was erg gesteld op mijn vader.
Heeft u het hem ooit gezegd? Bent u ooit voor hem gaan staan om te zeggen dat u
niet meer geloofde?
Nou ja, later een beetje, maar eigenlijk pas nadat ik al getrouwd was. Mijn ouders
kwamen bij ons logeren en bij ons thuis was het gebruikelijk dat je 's avonds
huisgodsdienst had, vroeger, en toen op een gegeven moment zei mijn vader: ‘Ja, ik
weet jullie doen dat niet maar als jullie het goed vinden dan wil ik graag uit de bijbel
voorlezen en bidden.’ Ik heb de tweede dag tegen mijn vader gezegd: ‘In dit huis
heeft Albert het voor het zeggen en als u weet dat wij dat niet doen moet u dat ook
van ons kunnen aanvaarden. Als ik bij u kom, gedraag ik mij volgens uw gebruiken
en het omgekeerde moet ook mogelijk zijn.’ Hij heeft daar helemaal niet op
geantwoord, ik denk dat het hem heel erg gekwetst heeft. Daarna heeft hij nooit meer
iets gezegd over de huisgodsdienst.
Aan Middag (1993):
Wat mijn moeder geloofd heeft, heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Zij gedroeg
zich wel als een heel loyale domineesvrouw, maar ik dacht niet dat het geloof bij
haar een diepe overtuiging was. Haar broer en zus waren niet gelovig, en ik voelde
mij in het milieu van die oom en tante veel meer op mijn gemak dan 's zondags in
de kerk. Ik vond die gelovigen niet zo sympathiek.
Voor mijn vader was dat heel treurig. Voor hem was het geloof een teken van je
oprechtheid en integriteit en van de hoop op een zalig leven in het hiernamaals. Dat
alles is je aangeboren en dat had je kunnen hebben, en nu versmaad je het: die
gedachte kon hij maar moeilijk verdragen.

Over de invloed van het Engels
Morriën (1958): Voelt u de Engelse invloed in uw land als een druk?
O nee. Wij voelen ons tot de Engelse cultuur aangetrokken. Voor ons is zij een
noodzakelijke aanvulling. Ongemerkt vinden er natuurlijk wel bepaalde veranderingen
in onze gedragingen plaats die door de Engelse levenshouding worden bepaald.
(...) Op het vasteland is alles een beetje anders dan bij ons of in Engeland, daardoor
ook interessanter. Het treft bijvoorbeeld hoe vriendelijk de mensen hier in Amsterdam
zijn. Ze doen alle moeite om je op je gemak te stellen, maar misschien komt dat
doordat zij op toeristen zijn ingesteld. In Engeland voelen wij ons wel thuis, maar
achter alle belangstelling bespeur je toch iets als een onuitgesproken ‘take it or leave
it’.
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Lieske en Otten (1990): Is er nooit een moment geweest waarop u het gevoel had
naar het Engels over te kunnen lopen?
Ach, in het Afrikaans was het gemakkelijker. Er was in die taal minder concurrentie
... (lachje) Bovendien werden we een beetje bezield door het idee dat Afrikaans ook
gewoon als taal aanvaard moest worden.
De Engelsen waren zoals altijd dus nogal superieur, en dan ga je je ook een beetje
minderwaardig voelen vanwege je Afrikaanse achtergrond. Tegen dat
minderwaardigheidsgevoel verzette je je een beetje.
Middag (1993): U bent tweetalig opgegroeid, met het Engels als moedertaal en het
Afrikaans als vadertaal. Uw laatste bundel bevat ook enkele Engelse gedichten. In
welke taal denkt u?
Tja, dat weet ik zelf eigenlijk niet zo goed. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht.
De meeste dingen die ik lees zijn in het Engels, dus ik denk dat ik dan al lezend ook
in het Engels denk. Ik betrap me er ook wel eens op dat ik hardop in mezelf praat,
en dat doe ik dan ook in het Engels. Maar als ik Afrikaans spreek of lees, zal ik wel
in het Afrikaans denken. En als ik zoals nu Nederlands moet spreken, dan denk ik
in het Nederlands.
En in welke taal droomt u?
Dat weet ik ook niet zo goed ... Als ik droom, droom ik vooral beelden. Ik zeg
niet zoveel in mijn dromen. Als ik over mijn lagere school droom, waar we Afrikaans
spraken, dan zal ik wel in het Afrikaans dromen. Maar droom ik over Johannesburg,
waar we vooral Engels spraken, dan zal het wel in het Engels zijn. Ik word wel eens
wakker met een Engelse zin op mijn lippen, ja.
En in welke taal dicht u?
In het Afrikaans. Dat is gek, ja. Als ik een brief moet schrijven, schrijf ik die het
liefst in het Engels, want daar hoef ik nooit bij na te denken. Over mijn Afrikaans
ben ik niet helemaal zo zeker meer. Toch dicht ik bijna altijd in het Afrikaans. Af
en toe wel eens in het Engels, maar ik vind mijn Engelse gedichten meestal niet zo
goed. Ze zijn wat ... conventioneler. Het is vreemd, maar het Afrikaans is op een
bepaalde manier frisser. Olga Kirsch, een Zuid-Afrikaanse vriendin die uit een
Engelstalig gezin kwam maar toch in het Afrikaans dichtte, zei altijd: ‘English is so
tired’.
Was Zuid-Afrika niet ook erg verdeeld toen u jong was, zo kort na de Tweede
Boerenoorlog (1899-1902)? Bent u niet, bijvoorbeeld, anti-Brits opgevoed?
Ja en nee, dat is heel ingewikkeld. De generatie van mijn vader was nog betrokken
bij de Boerenoorlog (die wij natuurlijk Vrijheidsoorlog noemden). Toen die oorlog
uitbrak was mijn vader Brits onderdaan, want hij woonde in de Kaapkolonie. Hij is
van huis weggelopen om zich honderden kilometers verderop, in Natal, aan
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Elisabeth Eybers en Olga Kirsch in augustus 1979. Beide dichteressen hebben in dat jaar Zuid-Afrika
vanuit respectievelijk Nederland en Israël weer bezocht. Zij woonden onder andere samen de
boekenveiling van SAUK bij. Foto: Beeld.

te sluiten bij een Boerencommando. Die strijd hebben de Boeren na drie jaar verloren
en er zijn veel mannen op het slagveld omgekomen. Maar in de concentratiekampen
zijn toen nog veel meer slachtoffers gevallen: 26.000 vrouwen en kinderen, in korte
tijd. Na de oorlog leefden er dus veel pijnlijke gevoelens, maar dat heeft ook weer
niet zo lang geduurd. Wij werden op school wel met een zeker patriottisme opgevoed
en wij dachten dus over de Engelsen als over een bijzonder wreed volk, maar intussen
woonden de Afrikaans- en Engelssprekenden overal gewoon verspreid door elkaar.
Het dorp waar ik opgroeide, Schweizer-Reneke, was bijvoorbeeld voor het grootste
deel Afrikaanssprekend, maar sommigen van onze beste vrienden waren Engelsen.
Er was toen eigenlijk in de dagelijkse omgang weinig discriminatie.
De Engelsen waren wreed, maar later zie je in dat ze zich hebben gedragen zoals
iedere overheerser, en trouwens ook iedere verdediger, in oorlogstijd: dan komen
wrede neigingen boven die je anders niet vermoedt. Het klinkt wat vreemd, maar er
was in die tijd ook nog helemaal geen algemeen sentiment tegen het veroveren van
nieuw land. Dat werd in zekere zin gewoner gevonden dan nu.
Dus de verhouding tot de Britten was dubbelzinnig. Ik groeide op met het gevoel
dat de Boeren helden waren die zich verdedigd hadden tegen de vreemde veroveraar.
Maar aan de andere kant sprak mijn moeder hoofdzakelijk Engels en

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

135
hadden wij een grote bewondering voor de Engelse literatuur; die vormde onze
introductie tot de Europese beschaving.

Over andere dichters
Aan Morriën (1958):
Ik ben bij het schrijven van mijn gedichten zeker uitgegaan van wat ik gelezen
heb. Ik lees veel Engels, probeer op de hoogte te blijven. Ik heb een grote bewondering
voor Cecil Day Lewis. Ik heb al zijn bundels gelezen. Ik vind zijn stijl een geslaagde
combinatie van gevoeligheid en zakelijkheid. Er is bij hem een zo gering mogelijk
poëtisch bedrog. Ik heb ook altijd veel gehouden van de gedichten van Emily
Dickinson en van het werk van Yeats. Met de Engelse literatuur ben ik opgegroeid.
Pas sinds een jaar of tien ben ik Frans gaan leren en nu lees ik ook Frans.
(...) Ten dele heb ik het aan mijzelf te wijten (dat ik in Johannesburg erg geïsoleerd
leef). Er bestaat een schrijverskring in Johannesburg, maar ik heb nooit de drang
gevoeld mij aan te sluiten. Door mijn gezin heb ik weinig vrije tijd en ik vind het
beter dat beetje vrije tijd te gebruiken om te lezen dan om vergaderingen bij te wonen.
Schrijvers leer je het beste uit hun werk kennen. Er is in Johannesburg een bloeiend
muziekleven en mijn goede vrienden heb ik eigenlijk meer in muziekkringen. Het
menselijke contact, dat een schrijver nodig heeft, doe ik in mijn gezin en in de
vriendenkring op.
(...) Ik heb gelezen dat men mijn poëzie heeft vergeleken met die van Vasalis. Ik
leerde haar werk pas na de oorlog kennen, te laat om echt door haar beïnvloed te
worden. Het moet een kwestie van verwantschap zijn. Van de Hollandse dichters
waardeer ik vooral Nijhoff en Bloem.
Van de poëzie van de jongeren heb ik nog weinig gelezen. Ik ken alleen de
bloemlezing Atonaal, maar ik heb daar weinig in gevonden dat mij boeide.
Aan Van Dis (1974):
Ik heb onder Nederlandse schrijvers wel een paar vrienden, maar ik heb niet de
behoefte om per se schrijvers te ontmoeten, ik weet niet of we uit de omgang veel
van elkaar kunnen leren. Een paar keer heb ik Vasalis ontmoet, haar werk kende ik
al voor die tijd. Ik ben wel met haar bevriend al zien we elkaar niet veel. We worden
nogal eens met elkaar vergeleken; ik bewonder haar poëzie, maar of dat nou
verwantschap is, ik geloof het niet. Na Kruis of munt heb ik een ontzettend aardige
brief van haar gekregen. Als jong meisje is zij nog in Zuid-Afrika geweest, ze was
tuberculeus en lag daar een tijdje in een sanatorium.
Vroeger las ik graag Nijhoff en Achterberg. Maar dat zijn ook stadia die ik heb
doorgemaakt. Als ik nu weer Achterberg ga lezen, heb ik het gevoel dat hij mij niet
zoveel te vertellen heeft.
Het klinkt nogal beschamend, maar ik weet niet zoveel van de jongere Neder-
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landse dichters. Soms lees ik iets wat mij treft, maar in het algemeen niet. Ik lees
graag dichters waar ik iets van kan leren. Ik houd bijvoorbeeld erg van Robert Graves
en Richard Wilbur, een Amerikaanse dichter.
Ik houd van strenge verzen, een strenge vorm hoeft geen keurslijf te zijn; het treft
meer, het heeft meer plastische waarde. Maar het is ook een zwakheid dat ik me
teveel aan de vorm heb verbonden, dat maakt het soms te vlot, te gemakkelijk. De
laatste tijd heb ik meer dingen geschreven die vrijer van vorm zijn.
Had u in Zuid-Afrika contact met uw literaire tijdgenoten?
Ik heb de Dertigers pas later ontmoet. Ik kan niet zeggen dat ze enige invloed op
mijn ontwikkeling hebben uitgeoefend. Na mijn tweede bundeltje heb ik voor het
eerst met het werk van de gebroeders Louw kennisgemaakt; vooral voor Van Wyk
Louw heb ik grote waardering, maar ik voelde geen verwantschap.
Het werk van Van Wyk Louw houdt zich meer bezig met de Zuid-Afrikaanse omgeving
en problemen.
Misschien ben ik te introvert. De poëzie die ik mooi vond viel daar buiten. Ik las
in die tijd Tennyson, de Victoriaanse dichters en later veel Yeats. Door Yeats ben ik
wel beïnvloed, het is moeilijk om dat precies vast te stellen. Het taalgebruik in Yeats'
latere gedichten is toch ook zo'n streven om de gewone spreektaal te gebruiken en
tegelijkertijd alles zo compact, zo helder en gedrongen mogelijk uit te drukken.
Aan Jansen (1983):
Ik heb grote waardering voor een aantal moderner Nederlandse dichters zoals Ed
Leeflang, Hans Andreus, Judith Herzberg en Hans Vlek: dichters die schrijven volgens
criteria van onbevangenheid, eerlijkheid en zuiverheid.
Aan Schouten (1985):
Ik voel me niet bijzonder verwant met specifieke schrijvers. Dat komt ook omdat
ik in de Nederlandse, noch in de Afrikaanse literatuur veel contact met andere auteurs
heb gehad en nog heb. Zeker in Zuid-Afrika heerste helemaal niet zo'n cultureel
klimaat. Je had wel wat groepjes her en der, maar dat ging nogal langs mij heen. Het
schrijven van verzen is in mijn geval een strikt individuele bezigheid. Ik bewonder
mensen die zoveel kunnen vertellen over hun achtergronden en invloeden, maar ik
zelf heb daar moeite mee.
Aan Lieske en Otten (1990):
Een mens is soms sterk geneigd een gedicht ontoegankelijk te noemen, gewoon
omdat hij nog geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in het gedicht in te leven,
maar ik vind wel dat poëzie communicatie moet zijn. Ik vind Kouwenaar bijvoorbeeld
cryptisch, ontoegankelijk. Dat is alles goed en wel, maar ik heb daar weinig aan.

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

137
Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat poëzie cryptisch moet zijn
omdat de werkelijkheid cryptisch is?
Ja, dat kan ik mij voorstellen en ik weet ook dat het een zeker tekort bij mij is dat
ik misschien die dingen niet zo goed kan snappen. Maar ik vind dat het juist de taak
van poëzie is daarin een beetje helderheid te brengen. Zo ben ik van oordeel dat de
grootste poëzie niet cryptisch is; het kan wel moeilijk zijn maar niet cryptisch. De
poëzie van John Donne, bepaalde monologen van Shakespeare zijn heel moeilijk,
verwrongen zelfs, maar dat noem ik niet cryptisch.
(...) Wie ik zeer waardeer, maar die is ook glashelder, is Philip Larkin. Larkin
heeft zich ook verzet tegen de academische poëzie, die geschreven was om moeilijk
te zijn. Ik ben ook altijd geneigd dat soort poëzie niet te vertrouwen. Maar ik heb
niet de goede benadering, want ik doe misschien niet genoeg moeite daarvoor. Ik
heb bijvoorbeeld Kees Ouwens gelezen en dan denk ik: ‘Ach het is allemaal
aanstellerij’ en toen las ik een sympathiek artikel over Ouwens, en ik besefte dat ik
mij veel te weinig moeite had getroost. Seamus Heaney is ook moeilijk, maar hij is
wel authentiek en overtuigend.
Wij weten helemaal niet welke dichters Kouwenaar waardeert en welke niet, maar
als u zou horen dat hij uw poëzie mooi vindt, wat zou er dan gebeuren?
Nou, dat zou mij echt verbazen. Ik kan mij dat moeilijk voorstellen zoals ik het
mij ook niet zo makkelijk kan voorstellen dat iemand Kouwenaar voor zijn plezier
leest, echt omdat hij hoopt daarvan te kunnen genieten. Van Vroman heb ik mooie
verzen gelezen, maar ook veel die mij gewoon irriteren. Maar ik weet dat het ook
komt omdat, toen ik mij hier echt ontheemd voelde, ik mij veel meer op de Engelse
literatuur ben gaan concentreren. Dat was voor mij iets bekends, iets van vroeger.
Ik voelde mij helemaal niet verplicht om de Nederlandse literatuur door te werken.
Dat vergrootte uw isolement dus ook weer?
Waarschijnlijk wel, ja.

Waarom Elisabeth Eybers naar Nederland verhuisde
Aan Van Dis (1974):
Ik ben om persoonlijke redenen naar Nederland gegaan. Ik wilde een tijdje weg
uit Zuid-Afrika. Het feit dat mijn verzamelbundel hier was verschenen, gaf mij het
gevoel dat ik hier thuis zou zijn. Ik was van plan om eerst een jaar te blijven maar
dat is steeds uitgesteld. Ik ben niet om politieke redenen weggegaan. Ik denk dat als
ik werkelijk genoeg betrokken was bij de toestand in Zuid-Afrika, dat ik daar zou
zijn gebleven, omdat ik dan op een bescheiden manier iets zou kunnen doen of
zeggen. Waarschijnlijk zou ik dat ook nu kunnen doen, ja, weet u, ik ben zo onze-
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ker, ik kan niet zomaar beweren hoe het wel moet. Ik heb geen duidelijke houding
wat dit betreft. Sinds ik hier woon ben ik wel veel kritischer gestemd tegenover
Zuid-Afrika. Aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat de Nederlandse pers niet
genoeg is ingelicht. Na mijn laatste bezoek heb ik gemerkt dat er een zekere
vooruitgang is in Zuid-Afrika.
Aan T'Sas (1986):
Ik ben om persoonlijke redenen weggegaan. Mijn huwelijk was mislukt, ik voelde
me ongelukkig, ik wilde een nieuw bestaan opbouwen. Als ik echt iets had willen
doen voor de zwarten dan had ik daar moeten blijven.
Lieske en Otten (1990): ... de overgang naar Nederland, in 1961, dat was een
overgang naar een grote vijver? (...) met gelijkwaardige kikkers?
Nu ja, hier in Nederland was door Van Oorschot in '57 Versamelde gedigte
uitgegeven. En toen ik niet lang daarna met mijn man op een zakenreis hierheen
kwam, toen heb ik hier mensen ontmoet die ik heel aardig vond. Ik was wel verrast
door het feit dat er mensen waren die bekend waren met mijn versjes. Ze hebben me
een keer op een diner onthaald van de Penclub. Dus toen een paar jaar later mijn
huwelijk echt kapot liep, toen deed ik dus een soort vluchtpoging, naar Nederland,
en ik dacht: ik wil in een heel andere omgeving terechtkomen. Van Nederland dacht
ik, daar zijn lezers van mij, daar zal ik mij wel makkelijk thuis kunnen maken, thuis
voelen bedoel ik. Tijdens dat zakenbezoek had ik toch het idee gekregen dat er een
cirkel was, van mensen die van alles voor je zouden doen ... (ironisch) Ik had zelfs
uit België reacties gekregen, en mijn gedicht ‘Maria’ was daar in verschillende
katholieke tijdschriften verschenen, in hun visie ging ik voor katholiek door... Wat
ik wou zeggen is dat mijn hoofd toen een beetje op hol is geslagen, door het beeld
van mij in de Nederlandse literatuur. Weggaan uit Zuid-Afrika was iets krankzinnigs,
achteraf.
(korte stilte) Als ik de gedichten niet had geschreven, ik weet niet of ik dan naar
Nederland gegaan zou zijn.

Over aanpassing in Nederland en de invloed ervan op haar poëzie
Aan Schouten (1985):
Het feit dat ik in het begin zo ongelukkig was, was heel goed voor mijn poëzie.
Ik begon me rekenschap te geven van mijn positie. Niet alleen ging ik meer schrijven,
het ging me ook steeds om meer essentiële, feitelijke dingen.
Ik kwam een beetje los van de traditie. Daar kwam bij dat ik bepaalde zekerheden
begon op te geven, vanuit mijn religieuze achtergrond ontwikkelde ik mij in
agnostische richting: de waarheid kan niet gekend worden. Dat heeft mijn poëzie
misschien iets bitterder en zeker ironischer gemaakt. Die kritiek kon ik ook wel
gebruiken bij de rol die mij in Nederland in de schoenen geschoven werd.
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Aan T'Sas (1986):
In het begin had ik het met allerlie kleine praktische dingen, zoals het invullen
van een formulier, erg moeilijk. Ik miste mijn vrienden en de kinderen die ik had
achtergelaten. Maar ik heb toen gedacht, je hebt hiervoor gekozen, dus moet je je
aanpassen. Het eerste jaar heb ik vaak tegen mezelf gezegd: ‘You must go on or go
under.’ Mijn eerste gedichten heb ik vanuit een soort ontreddering geschreven.
Aan Lieske en Otten (1990):
De overgangen van Schweizer-Reneke naar Johannesburg en van Johannesburg
naar Nederland waren allebei echt dramatisch, maar die naar Nederland was groter.
Ook al omdat ik zo geweldig onpraktisch ben, en gewoon natuurlijk door het klimaat,
en de vlakheid en de heimwee. Ik bracht mijn jongste kind mee, en die vond in het
begin de school hier afschuwelijk. Later sprak ik iemand, die was naar Zuid-Afrika
geëmigreerd geweest, en weer teruggekomen, vanwege de apartheid en zo, en die
had vijf kinderen, en daarvan kwamen er iedere dag twee of drie in tranen van school
thuis. Zuid-Afrika is zoveel vriendelijker dan Nederland eigenlijk, vooral tegenover
mensen uit het buitenland. Van de mensen die hier iets van literatuur wisten heb ik
hier niets dan aardigheid en begrip gehad, maar verder heb ik heel veel moeten slikken
omdat ik uit Zuid-Afrika kwam. Vrienden van mij die daar jaren lang al de apartheid
bevechten, worden als zij hier komen als melaats behandeld, alsof zij het gedaan
hebben. Iedereen die daarvandaan komt en die blank is heeft het gedaan. De apartheid,
het is een ramp voor Zuid-Afrika - maar de rechtlijnigheid hier is vreselijk. Ze weten
er hier natuurlijk veel van, ze weten hier veel meer van de wijde wereld dan wij.
Toen de apartheid werd ingevoerd door Verwoerd, toen was mijn vader
verontwaardigd en hij zei: zoiets kan alleen een Hollander bedenken. Ons beeld van
de Hollanders was helemaal niet zo gunstig. Ik weet nog, er waren in Bloemfontein
twee Nederlandse leraressen, verbonden aan de middelbare school waarvan mijn
moeder voor haar huwelijk directrice was, die heetten Langebaan en Korteweg, dat
vonden we als kinderen grappig, en toen vroeg ik aan mijn moeder hoe zij die
leraressen nu eigenlijk vond. Ze zei toen: ‘Typically Dutch, they had all the virtues
and none of the graces.’
Het is misschien een van de rare dingen van Nederlanders dat zij heel veel van de
wijde wereld weten, zoals u het noemt, maar dat er in die wijde wereld nooit iemand
is die iets over hen zegt. Nederlanders hebben daardoor een onontwikkeld zelfbeeld.
Er zijn kanten van de Nederlandse mentaliteit die ik echt heel goed kan waarderen.
Ik was toen ongelukkig, en dan ben je geneigd om geweldig te veralgemeniseren.
Toch is er het voorbeeld van een professor uit Stellenbosch die hier gepromoveerd
is. Hij speelt een belangrijke rol in de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika, maar
toen hij een aantal jaren geleden hier kwam, toen weigerden zijn promotor en zijn
vroegere medestudenten om hem te ontvangen. Ook als hij hen opbelde,

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

140
zeiden zij: ‘Ja, moet u bedenken, ik heb niets persoonlijks tegen u, maar als blanke
Zuid-Afrikaan kunt u toch niet verwachten dat u bij ons aan huis kunt komen’. Hij
was daar helemaal verbluft van. Zoiets heb je hier meer dan in andere landen.
Toch hebben we het gevoel dat de positie die u hier na uw immigratie in bent gaan
nemen voor u niet een ongebruikelijke was. U kende toch vanaf uw zestiende of zo
het besef tot een minderheid te behoren, en u aan te moeten passen.
Dat is zeker zo. Maar wij, mijn generatie, in Johannesburg, haatten het Britse
imperialisme gewoon omdat wij door haar onze zelfstandigheid hadden verloren.
Ondertussen koesterden wij een geweldige waardering voor de Engelse literatuur.
Dat vond ik zo vreemd, hier in Nederland, dat iedereen terecht de apartheid afkeurde,
maar daarmee ook alles wat uit Zuid-Afrika komt verdoemde. En dus ook mijzelf.
Het is misschien overdreven van me, maar ik voelde me toch iemand die uiteindelijk
ontzettend dankbaar moest zijn dat zij eindelijk in een beschaafd land kwam.
Aan Middag (1993):
Mijn leven was natuurlijk totaal ontwricht toen ik hier kwam: op middelbare
leeftijd, na een echtscheiding, alleen met mijn jongste dochter, die toen elf was. Ik
had een heel impulsieve beslissing genomen. Ik wilde weg, ik wilde een tijd naar
een andere omgeving. Ik was hier een keer geweest, ik kende hier wat mensen, Van
Oorschot had mijn laatste twee bundels uitgegeven, ik dacht dat ik misschien wat
zou kunnen verdienen met vertaalwerk - dus daarom besloot ik naar Nederland te
gaan. Maar ik was helemaal niet van plan om nooit meer terug te keren. Dat idee is
pas geleidelijk ontstaan. Ik had gehoopt dat ik mij hier snel thuis zou voelen.
En dat viel tegen?
Ja, maar daarvoor kan ik alleen mijzelf de schuld geven. Ik voelde mij ongelukkig
en ik had zo ontzettend heimwee in het begin. Daar werd ik letterlijk door verteerd:
in mijn eerste jaar in Nederland ben ik tien kilo afgevallen. En ik las eigenlijk alleen
maar Engels, want daar was ik aan gewend.

Over het Nederlands
Aan Morriën (1958):
Zelf hoor ik nu en dan Nederlands van de Nederlandse vrienden die ik heb, zoals
Jan Greshoff. En ik lees ook Nederlands. Maar ik zou het niet durven spreken of
schrijven, omdat onze talen zoveel op elkaar lijken en het juist daardoor zo moeilijk
is ze uit elkaar te houden. In het begin van deze eeuw heeft men bij ons een poging
gedaan het Nederlands als officiële taal te behouden, maar dat bleek onmo-
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gelijk, omdat niemand de taal correct kon gebruiken. (...) Nederlands klinkt ons erg
deftig in de oren. Ik merk dat vooral aan de kinderen hier. Voor mij is dat erg grappig.
Middag (1993): Is het moeilijk voor u om Nederlands te spreken?
Nee, maar het resultaat kan ik natuurlijk niet helemaal beoordelen. Ik hoop maar
dat u vindt dat ik nu iets spreek dat op Nederlands lijkt. Ik hoef er geen grote moeite
voor te doen, maar ik maak nog steeds wel fouten. Dertig jaar geleden, toen ik hier
net was, was het moeilijker. Ik hoorde hier woorden die ik niet kende, zoals hartstikke,
mesjogge, mazzel. Grappige woorden. En: gewiekst, ik weet nog goed dat ik dat voor
het eerst hoorde.
Ik had natuurlijk een vreemde tongval. Zodra ik mijn mond open deed, hoorde
iedereen dat ik niet uit Nederland kwam. En dat was juist in de tijd waarin Zuid-Afrika
in een buitengewoon kwade reuk stond. Ik werd soms echt onvriendelijk bejegend
als men hoorde waar ik vandaan kwam. In winkels werd ik aangevallen met
opmerkingen als ‘O, u komt uit dat verschrikkelijke land’. Dat maakte mij nog
mensenschuwer dan ik toch al was.

Over de waarschijnlijke invloed van Nederlands op het Afrikaans van Eybers
en een vergelijking tussen de twee talen
Van Dis (1974): Bent u niet bang dat het Nederlands uw Afrikaans aantast?
Ik denk juist dat het Nederlands mijn Afrikaans kan verrijken. Ik heb wel woorden
gebruikt die ik hier voor de eerste keer gehoord heb. Misschien staat mijn Afrikaans
ook wel stil. Ik woon hier nu veertien jaar en ik merk dat er in Zuid-Afrika intussen
nieuwe uitdrukkingen zijn ontstaan die voor mij vreemd zijn. Ik gebruik geen
kleurling-dialect zoals andere dichters, omdat ik daar in Transvaal ook niet mee in
aanraking kwam. Dat mis ik dus.
Ik denk wel dat de Nederlandse lezer mij in het Afrikaans kan lezen. Er zullen wel
dingen zijn die hem ontgaan, maar ik hoop zo min mogelijk. Ik wil niet dat ze minder
kritisch lezen. Soms vraag ik me bij het schrijven van een vers af of de Nederlandse
lezer dat zal begrijpen, dan kies ik misschien een alternatief. Dat is natuurlijk verkeerd,
maar als ik schrijf probeer ik zo min mogelijk aan mijn lezers te denken. Ik verkies
het Afrikaans boven het Nederlands omdat het economischer is, denk maar aan al
die grammaticale uitgangen die zijn weggevallen. De meeste Nederlandse gedichten,
ook de mooie, hebben voor mij iets slaps. Ik denk dat het Afrikaans kernachtiger is.
De Herman Gorter-prijs wordt elk jaar toegekend voor een in de Nederlandse taal
gepubliceerde bundel poëzie. Zuid-Afrikaans is toch geen Nederlands?
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Ik had ook nooit vermoed dat het Afrikaans hiervoor in aanmerking zou komen.
Misschien is het omdat ik veel in Nederland heb gepubliceerd. Mijn werk staat
misschien wat dichter bij Nederland dan dat van de meeste andere Zuid-Afrikaanse
dichters. Maar ik ben erg blij, erg vereerd. Het verbaast me wel enigszins. Ik heb het
gevoel dat mijn werk overschat wordt. Het hangt er zo vanaf waarmee je het vergelijkt.
Aan Ester (1977):
Sinds ik in Nederland woon, ben ik mij natuurlijk meer bewust van mijn bijzondere
identiteit als Afrikaanssprekende. Toch zou ik het Afrikaans niet zonder meer mijn
moedertaal willen noemen. Mijn moeder kwam uit een Engelssprekend gezin en we
spraken thuis even vaak Engels als Afrikaans. (...) Pas toen ik in de hoogste klas van
de middelbare school kennis maakte met wat toen ‘moderne’ Nederlandse poëzie
was, begon ik gedichten te schrijven in het Afrikaans. Nu ik het Afrikaans als het
ware van op een afstand kan bekijken, besef ik meer dan ooit hoe bijzonder geschikt
de taal is voor dat doel. Hij is bondiger, buigzamer en vindingrijker dan het
Nederlands. De taal heeft veel te danken aan het kernachtige karakter van het Engels,
waardoor hij onherroepelijk beïnvloed is. Het Afrikaans is nog niet bezonken, het
ontwikkelt zich nog, het beschikt over een enorme rijkdom aan plastische idiomatische
mogelijkheden. Bovendien is het, hoe Germaans van herkomst ook, een streektaal
van Afrika, dat geweldige continent met zijn primitiviteit, zijn eindeloze
veelzijdigheid, zijn gistende evolutie. Ik besef maar al te goed, dat van alles wat ik
hier opnoem maar weinig blijkt uit mijn introverte gedichten.
Is Afrikaans als taal voor U voor een bepaalde vorm van communicatie gereserveerd?
Waarom zou het Afrikaans voor een bepaalde vorm van communicatie zijn
gereserveerd? Ik denk dat hij als volwaardige taal geschikt is voor alle doeleinden.
Is het verblijven buiten Zuid-Afrika geen belemmering voor het scheppend omgaan
met de Afrikaanse taal?
Waarschijnlijk wel (...). Ik spreek nog regelmatig Afrikaans, omdat twee van mijn
kinderen in Amsterdam wonen en omdat ik contact heb met Zuid-Afrikanen die
tijdelijk of permanent hier verblijven. Af en toe laaf ik mij aan een nieuwe Afrikaanse
publicatie, en dan merk ik dat er ‘na mijn tijd’ heel wat is gebeurd op idiomatisch
gebied.
Ik geloof, of hoop, dat ook het contact met het Nederlandse taal stimulerend op
mij inwerkt. Ambivalentie prikkelt het bewustzijn. Als je van twee of meer talen
gebruik maakt kun je nauwelijks voorkomen, dat ze elkaar onderling besmetten. Bij
het mondelinge contact kan dat hinderlijk zijn, maar bij het maken van een gedicht
heb je de vrijheid om de meest doelmatige woorden en zinswendingen te gebruiken
die voor jouw doel geschikt zijn.
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Schouten (1985): U woont sinds 1961 in Nederland en uw poëzie maakt deel uit van
de Nederlandse cultuur. Merkt u daar zelf iets van en hoe reageert u op eventuele
kritiek, die uw werk vanwege het toch aanwezige taalverschil wellicht niet altijd goed
interpreteert?
Om met het laatste te beginnen. Ik heb vroeger zelf wel recensies geschreven en
gemerkt hoe moeilijk het is om überhaupt over poëzie te schrijven. De voornaamste
functie van een kritiek is dat je de aandacht op het werk vestigt. Van analyses leer
je in het algemeen niet veel, ik niet tenminste; je bent koppig en geneigd je eigen
aanleg te volgen. Kritiek gaat bij mij meestal het ene oor in, het andere weer uit, de
Afrikaanse niet minder dan de Nederlandse.
Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat de cultuur van het land waar ik nu al
zolang woon, invloed op mij heeft. Als gezegd ben ik niet bijzonder thuis in de
Nederlandse letterkunde en veel is een gesloten boek voor mij gebleven - dat geldt
bijvoorbeeld voor de poëzie van de Vijftigers. (...) Soms komen er uitdrukkingen in
mijn gedichten voor die meer Nederlands dan Afrikaans zijn. Ik schrijf weliswaar
nooit met specifieke lezers in mijn gedachten, maar ik betrap me er wel op dat ik me
wel eens afvraag of iets wel duidelijk is in het Nederlands. Dat vind ik een fout; het
moet niet zo zijn dat ik schrijf met de bedoeling hier begrepen te worden.
Aan T'Sas (1986):
Ik reken mezelf in de eerste plaats tot de Zuid-Afrikaanse literatuur, maar aan de
andere kant vind ik het heel strelend wanneer men mij hier ook tot de Nederlandse
literatuur rekent. Ik vind dat er zo'n overkoepelend cultuurbewustzijn moet zijn. Wat
me wel opviel is dat Dryfsand alleen door Hans Ester, in Trouw, besproken werd.
De andere kranten die vroeger elk bundeltje van mij recenseerden wilden er nu met
geen tang aan komen. Ik schrijf dat toe aan de culturele boycot, ik schrijf immers in
de taal van Zuid-Afrika en mijn werk wordt ook daar uitgegeven.
Is dat toch niet wat al te paranoïde gedacht?
Misschien wel. Ik weet het niet. Ik moet ook wel een beetje om mezelf lachen,
want ik heb altijd gezegd dat recensies niet belangrijk zijn, dat ik er niets van leer
en dat het enige wat een recensie kan doen is, een boek onder de aandacht te brengen.
Dat meen ik nog steeds, maar ik vond het toch wel jammer dat er over Dryfsand niet
geschreven werd.4
Lieske en Otten (1990): Spreekt u zelf mooi Afrikaans?
Ik denk dat ik de jaren dat ik hier ben, geen gelijke tred gehouden heb met bepaalde
idiomatische ontwikkelingen in het Afrikaans. Iemand in Zuid-Afrika die ik goed
ken, zei laatst tegen mij dat ik een soort gesteriliseerd Afrikaans gebruik. Maar andere
mensen die hier komen, zeggen dat ze verbaasd zijn te merken dat ik
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na al die jaren toch nog goed Afrikaans spreek. Ik probeer het niet te veel te laten
contamineren met het Nederlands.

Over Nederland en de Nederlanders
Aan Van Dis (1974):
Ik voel me nu wel thuis in Nederland, meer dan je misschien uit mijn werk zou
denken, maar ik heb natuurlijk weleens heimwee. In het begin vond ik Holland
benauwend, alles is zo afgebakend, vooral als ik dat vergelijk met de ruimte uit mijn
kinderjaren. De Hollanders troffen mij als nogal grof, weinig subtiel, weinig soepel.
Ik kon misschien niet zo goed tegen die Hollandse rondborstigheid, maar ik waardeer
hun eerlijkheid, je weet precies wat je aan iemand hebt. Ik vind wel dat Hollanders
zulke vooropgestelde ideeën hebben en dat ze zo zeker zijn van bepaalde dingen. Ik
waardeer hun tolerantie, maar over het algemeen hebben ze toch weinig begrip voor
andere omstandigheden.
Ester (1977): Naast alle kritiek op Nederland, die uw gedichten bevatten, lijken
bepaalde elementen van de Nederlandse samenleving bij u toch gevoelens van
sympathie, wellicht van vertedering op te wekken. Is dit een juiste indruk?
Na mijn verhuizing heb ik mij, eerst moeizaam, later gemakkelijker, aangepast
aan de nieuwe omstandigheden in een vreemde omgeving. In het begin wekt heimwee
soms vooroordelen op. Bepaalde dingen in Nederland stuitten mij tegen de borst,
bijvoorbeeld de Nederlandse neiging om op te treden als universele zedenmeester
om blindweg alles in hokjes onder te brengen en op grond van alleen eigen ervaring
stelling te nemen, ook ten opzichte van totaal uiteenlopende situaties. Als ik in
Zuid-Afrika was gebleven, zou ik mij bij het ouder worden ongetwijfeld ook hoe
langer hoe meer geërgerd hebben aan bepaalde toestanden dáár.
Ik heb veel waardering voor Nederland en hoegenaamd geen enkele grief tegen
de samenleving hier. Alles wat menselijk is, is in staat mij te vertederen - al vind ik
over het algemeen de zuidelijke volkeren (mijn ervaringen blijven natuurlijk beperkt
tot een paar vakanties) sympathieker dan de stoere noorderlingen.
Schouten (1985): U hebt zich nogal eens kritisch uitgelaten over de Nederlandse
mentaliteit, bijvoorbeeld in het gedicht ‘Nolens volens’ uit uw laatste bundel Bestand:
Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat
nie om jou domheid maar om eie seer
- met tongval wat my land van herkoms meld wis ek nog nie dat ek ook as gas sou geld
by hierdie fuif waar hulle jóú trakteer
op amptelike monomane haat.
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Dat slaat op de vaak nogal ongenuanceerde manier waarop hier over Zuid-Afrika
gedacht wordt. Het is duidelijk dat er twee karakters botsen. Misschien dat het iets
met het klimaat te maken heeft. In Zuid-Afrika leeft men in de open lucht en er wordt
veel minder gelezen. Het intellectuele peil in Nederland is hoger. Maar de agressiviteit
is dat ook.
In Zuid-Afrika heersen, even afgezien van de Apartheid, andere normen. Men is
er overbeleefd en leeft naar een soort code, een etiquette. Dat is het gevolg van de
veelrassige samenleving, die met zichzelf om moet gaan. Het gekke is dat er absoluut
geen sprake is van gelijkheid, maar dat men er wel op uit is op een prettige manier
met elkaar om te gaan.
Er zit iets hypocriets in de beleefde manier waarop men elkaar bejegent, het
verdoezelt de feitelijke discriminatie. Toch miste ik die formele welgemanierdheid
in Nederland. Er wordt hier bijvoorbeeld veel meer gescholden; dat is dan wel
eerlijker, maar tegelijkertijd ook botter - ik heb daar erg aan moeten wennen.
Bovendien voelt de gemiddelde Nederlander zich te gemakkelijk ethisch superieur.
Hij heeft iets betweterigs, helemaal wanneer het Zuid-Afrika betreft.
Tot slot iets heel anders. Acht miljoen Nederlanders hebben naar de Elfstedentocht
gekeken. Hoort u daar ook bij?
Jazeker, prachtig vond ik dat. Mijn schoonzoon reed mee. En hij maakte hem af
ook.

Over eenzaamheid, buitenstaanderschap en heimwee
Van Dis (1974): Er zijn nogal wat biografische elementen in uw werk te ontdekken.
Daardoor wordt langzamerhand een beeld gecreëerd - zeker na Kruis of munt - dat
u een ‘door eenzaamheid verbitterde vrouw’, ‘door heimwee verteerd’ en ‘door het
leven geteisterd’ zou zijn.
Ik voel me beslist niet zo. Ik heb natuurlijk veel moeilijke periodes door gemaakt.
Mijn ervaringen zijn op een manier gedramatiseerd en daardoor worden bepaalde
aspecten misschien overbeklemtoond. Door mijn aard ben ik min of meer eenzaam,
maar ik hoef helemaal niet te klagen. Ik heb goede persoonlijke verhoudingen en
weinig behoefte aan sociale contacten met veel mensen. Ik vermijd zoveel mogelijk
vergaderingen en sociale gebeurtenissen. Misschien gissen de mensen maar wat. Er
zijn ook veel dingen in mijn verzen waarin ik de eerste persoon gebruik, voor wat
heus niet met mezelf gebeurd is. Vroeger was ik wel een tijd lang verbitterd zoals
zoveel vrouwen, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat dit mijn overwegende houding
tegenover het leven is.
Is verbittering zo typisch vrouwelijk?
Ja, ik denk dat het bij de meeste vrouwen toch een grote rol speelt, omdat persoon-
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lijke verhoudingen voor een vrouw misschien belangrijker zijn dan voor een man.
Dat is natuurlijk een generalisatie, maar een man laat zich gewoonlijk gelden in zijn
werk en dat is in de meeste gevallen toch het belangrijkste deel van zijn leven.
U kunt zich toch laten gelden in uw gedichten?
Nee, dat zou zinloos zijn want ik kan helemaal niet controleren wanneer het komt.
Een vers komt bij mij gewoonlijk min of meer afgerond op, ik kan mezelf er niet toe
dwingen. Voordat het vers eruit komt, krabbel ik gewoonlijk vellen vol, maar ik heb
altijd het gevoel dat het er is, dat ik het moet losmaken. Soms moet ik er nog wel
aan werken, de klank is voor mij erg belangrijk en ik probeer een zekere compactheid
te bereiken. Maar dichten is niet het belangrijkste in mijn leven. Ik schrijf gewoon
zo nu en dan een vers.
Uw werk is nogal ironisch en mannen komen er ook niet altijd even best af. We
kunnen net zo goed zeggen dat u een haaiebaai bent.
Ja, dat is ook een soort zelfverdediging. Ik denk dat als je het op één of andere
manier moeilijk hebt gehad, dat je dan vanzelf ironisch wordt. Als je dingen relativeert
dan zie je er ook het absurde van in. Omdat je gedichten maakt wek je makkelijk de
indruk dat je jezelf als een uitverkoren martelares beschouwt en dat doe ik allerminst.
Ik wil niet op persoonlijke omstandigheden ingaan, maar ik heb het idee dat een
groot deel van mijn leven helemaal verspild was en op een verkeerde grondslag
berustte en dat ik weer van vooraf aan moest beginnen. Die ander dors (1946) dateert
uit die tijd van verbittering, ik moest mijzelf weer terugvinden, mijn zelfrespect
terugkrijgen. Daarna volgde een voor mij nogal onvruchtbare en dorre periode, ook
emotioneel. Ik voelde me gefrustreerd. Maar ik heb geen zin om over mijn huwelijk
te gaan praten.
Schouten (1985): Verlangt u terug naar Zuid-Afrika?
Ik heb geen last meer van nostalgie. Ook in Zuid-Afrika voelde ik me altijd
enigszins ontheemd, niet goed aangepast. Ik was nu eenmaal niet erg sociaal ingesteld.
Het staat vast dat ik nooit meer definitief naar mijn geboorteland zal terugkeren.
Toch voelde ik het een beetje als verraad, dat ik anderhalf jaar geleden om praktische
redenen de Nederlandse nationaliteit heb aangevraagd.
Aan T'Sas (1986):
Ik denk er niet meer aan naar Zuid-Afrika terug te gaan, maar het heeft wel lang
geduurd eer ik me in Nederland een beetje thuisvoelde. (...) Hoeveel ik van
Zuid-Afrika ook houd, ik weet dat ik toch niet meer terugga. De overstap van daar
naar hier was vrij traumatisch. Ik wil niet een tweede keer zo'n stap zetten. Als ik
terug zou gaan naar Zuid-Afrika zou ik in een vreemd land terecht komen, want het
Zuid-Afrika zoals ik dat als kind gekend heb bestaat niet meer.
(...) Als mensen in Zuid-Afrika mijn naturalisatie als verraad zien, is dat hun
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zaak. En toch ... ergens voel ik me een klein beetje schuldig. Het is net alsof ik mijn
vaderland de rug heb toegekeerd. Ik weet het, het is allemaal tegenstrijdig, maar het
is net alsof ik mijn afkomst een beetje verloochend heb. Ik weet: je bent wat je bent,
en of je zwart of blank, Nederlander of Afrikaan bent, dat maakt niets uit. Maar nu
er zoveel protest tegen Zuid-Afrika is, denk ik soms heel even: de verandering van
nationaliteit is een laffe daad.
Ik vind niet dat ik ‘vernederlandst’ ben in de voorbije jaren. Ik ben alleen iets
sneller geneigd mijn mening direct uit te spreken. Ik doe niet meer zoveel toegevingen
aan de Engelse beleefdheidsvormen die we vroeger in Zuid-Afrika hanteerden.
Middag (1993): In ‘Uitgewekene’ schrijft u: ‘Terwyl jy verdwyn,/ Suid-Afrika, hoed
ek die heilige skyn/ en kom jou nooit of te nimmer te na.’ Hebt u heimwee naar
Zuid-Afrika?
Ja, maar dat is gedeeltelijk ook heimwee naar vroeger, toen ik jonger was, toen
het leven mooier en gemakkelijker was en je een toekomst had: dat is natuurlijk de
gelukkigste tijd van je leven. Het is gek, maar naarmate je ouder wordt, gaat je
onmiddellijke verleden een beetje vervagen, en je gaat steeds meer terugdenken aan
vroeger. En je gaat je jeugd ook idealiseren.
Zuid-Afrika was vooral zo'n uitgestrekt land. Het idee dat je daar zo de hele dag
door een leeg landschap kon rijden - dat geeft zo'n gevoel van eindeloosheid. In
Nederland vond ik alles zo ontzettend beknopt en op elkaar gedrongen en plat. Van
die platheid werd ik zo depressief in het begin. Ik miste de bergen heel erg.
Ik ben opgegroeid in Schweizer-Reneke, een vrij onbenullig dorpje in
West-Transvaal. Het was klein, met enkele duizenden inwoners, mooi gelegen, aan
de oevers van de Hartsrivier, in een heuvelachtig gebied. Mijn vader was daar dominee
en zijn gemeente strekte zich kilometers ver uit, tot over de grens met Botswana. Als
hij op huisbezoek ging, dan gingen wij als kinderen wel eens mee, met de auto. Soms
duurde dat wel een week; dan overnachtten we op een plaas, een grote boerderij. Op
die manier heb ik veel van ‘de omgeving’ gezien.
Mijn moeder kwam van Kaapstad en mijn grootmoeder woonde op Stellenbosch.
Met kerst gingen wij daar met de auto naar toe. We deden drie, vier dagen over de
reis, dwars door de Karoo, dat was een afstand van meer dan 2000 mijl. De auto's
reden in die tijd nog niet zo snel en het was erg warm, want kerst viel daar midden
in de zomer natuurlijk. Maar de warmte in Zuid-Afrika was nooit zo erg als de warmte
in Nederland. Daar koelde het na sononder af en werd het fris, hier niet. Ik vond het
hier in het begin echt benauwd in de zomer. En verschrikkelijk koud in de winter:
een van mijn eerste winters hier was die van 1962-1963.
Bent u wel eens in Schweizer-Reneke teruggeweest?
Nee. Toen ik vertrok naar Nederland woonden mijn ouders er al niet meer. Ze zijn
er allebei wel begraven en ik heb lang gedacht dat ik er nog eens naar toe wilde, om
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De grafsteen van de ouders van Elisabeth Eybers op Schweizer-Reneke. Haar moeders naam is
verkeerd gespeld. Foto: Ena Jansen.

sentimentele redenen, maar daar is nooit iets van gekomen. En de laatste jaren las ik
vooral dat in die streek de Konserwatiewe Party veel aanhang had gekregen. Ik weet
niet of ik me daar nu nog zo thuis zou voelen.
Bent u na 1961 vaak in Zuid-Afrika teruggeweest?
Nee, niet vaak, vier of vijf keer, voor het laatst in 1979. Het heeft lang geduurd
voordat ik mij aangepast had, maar ik heb nu ook hier mijn wortels. Ik ben steeds
meer tegen de lange reis gaan opzien, en ik ben ook bang dat ik Zuid-Afrika enorm
ben gaan idealiseren. Het rare is dat wij vroeger Europa idealiseerden, omdat zoveel
van die dingen waar je de meeste waarde aan hechtte uit Europa kwamen. Ik heb nu
geen reden meer om liever ergens anders te willen wonen. Ik heb gewoon het beste
van twee werelden gehad.

Over de politieke situatie in Zuid-Afrika
Aan Van Dis (1974):
Ik denk, dat als ik vandaag zou beginnen met schrijven, dat ik het anders zou doen,
ik weet het niet. Ik denk dat het moeilijk is om vandaag niet véél meer belangstelling
te hebben voor rassenproblemen in Zuid-Afrika. Het heeft geen zin om mezelf kwalijk
te nemen dat ik die belangstelling in mijn werk niet zo toon,
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maar ik voel het wel als een beperking. Bijvoorbeeld die rassenverhoudingen, toen
ik een kind was, was het normaal, vanzelfsprekend, om die dingen te aanvaarden.
Pas later ben ik daar meer over gaan nadenken en besefte ik hoeveel onrecht daar
gepleegd wordt. Vandaag kan je niet opgroeien zonder je daar mee bezig te houden.
De Bantoes werden gewoon beschouwd als een minderwaardige mensensoort zonder
dat daar iets van harteloosheid of onverdraagzaamheid bij te pas kwam. Mijn vader
had bijvoorbeeld belangstelling voor zendingswerk en het feit dat hij de Bantoe-leraar
de hand schudde, namen de mensen hem erg kwalijk, dat deed je niet. Als kind hoorde
ik van andere kinderen: ‘jou pa groet die kaffer met die hand.’ Ik werd toen al bewust
van het verschil tussen de houding van mijn ouders en de meeste anderen tegenover
de Bantoe.
Aan Jansen (1983):
Vanuit het buitenland heb ik een enigszins ander perspectief op Zuid-Afrika
gekregen. Ik heb het gevoel dat er absurde, bizarre toestanden heersen in Zuid-Afrika
en ik beschouw die strenge indelingen als een vreselijke fout die tot groot onrecht
leidt. Ik heb er bijvoorbeeld grote bezwaren tegen dat persoonlijke verhoudingen
door de wet geregeld worden. Maar aan de andere kant, als je in Zuid-Afrika bent
opgegroeid, kun je je ook niet identificeren met de Nederlandse simplificaties ervan.
Ik vind bijvoorbeeld de culturele boycot belachelijk. Het getuigt van enorme
bekrompenheid en het is toch ook discriminerend om te denken dat alles wat uit
Zuid-Afrika komt, uit den boze is. Ik geloof niet dat de Nederlandse bemoeienis met
Zuid-Afrika louter en alleen door sociale bewogenheid geïnspireerd wordt.
Aan Schouten (1985):
Ik vind de Apartheid in Zuid-Afrika namelijk een geweldige flater, maar het heeft
me wel getroffen dat men zich er in Nederland karikaturale voorstellingen van maakte,
het als een synoniem van uitbuiting is gaan beschouwen. Hoewel ik altijd ontkend
heb om politieke redenen te zijn vertrokken, werd mijn landverhuizing toch steeds
als een ideologische daad uitgelegd.
Ik kreeg op die manier krediet voor iets dat ik niet verdiende en het heeft me grote
moeite gekost dat misverstand te bezweren. De meest uitgesproken tegenstanders
van het bewind wonen nog altijd in Zuid-Afrika zelf. Ook andere emigranten, Olga
Kirsch bijvoorbeeld, hebben hun geboortegrond niet om politieke redenen verlaten,
al keuren ze de Apartheid af. Zo was dat ook bij mij. Het was geen verzetsdaad.
T'Sas (1986): Over haar afkeer van het apartheidssysteem laat ze niet de geringste
twijfel bestaan, maar het doet haar duidelijk pijn wanneer alles wat met Zuid-Afrika
te maken heeft automatisch als verwerpelijk en als des duivels bestempeld wordt.
Ik heb een vrij onproblematische, beschermde jeugd gehad. Ik ben nooit recht-
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Elisabeth Eybers tijdens haar laatste bezoek aan Zuid-Afrika in 1979. Foto: Beeld.

streeks geconfronteerd met onrecht. Wij hadden een hele prettige verhouding met
de zwarten. Later heb ik beseft hoe de verhoudingen in het land lagen, maar als kind
dringt dat niet tot je door. Ik ben blij dat er in Zuid-Afrika zoveel gisting en verzet
tegen de apartheid is, maar ik vind het belachelijk wanneer mijn vertrek uit het land
me als een deugd wordt toegerekend. Ik ben om persoonlijke redenen weggegaan.
Mijn huwelijk was mislukt, ik voelde me ongelukkig, ik wilde een nieuw bestaan
opbouwen. Als ik echt iets had willen doen voor de zwarten dan had ik daar moeten
blijven. Ik heb niet het gevoel dat ik van hieruit, bijvoorbeeld via mijn werk, veel
kan doen om daarginds het regime te veranderen. Sommige anti-apartheidsbewegingen
simplificeren de situatie in Zuid-Afrika. Ze hebben allen een niets ontziende afkeer
van alles wat met Zuid-Afrika te maken heeft. Ik geloof dat het enige effectieve
protest datgene is dat zich in het land zelf ontwikkelt. Ik weet niet of Zuid-Afrika
gebaat is bij een economische boycot. Ik denk dat de zwarte bevolking ook baat heeft
bij een economische vooruitgang van het land. Ik zie niet in wat voor baat iemand
heeft bij chaos en ellende.
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Natuurlijk is het goed dat zich ook hier stemmen verheffen tegen de apartheid, dat
heeft ook wel een bepaald effect. Maar bij bekrompen en eng-moraliserende
standpunten voel ik me niet thuis. Wanneer er over Zuid-Afrika gepraat wordt slaat
men meteen een smalend toontje aan, maar ik heb gemerkt dat de mensen hier niet
toleranter zijn dan ginder. Bij de universiteit van Utrecht hebben ze het beeld van
Krüger verwijderd, terwijl koningin Wilhelmina destijds nog een schip heeft gestuurd
om hem naar Europa te halen. Je kunt je gevoel ten opzichte van een land niet met
een dergelijke terugwerkende kracht herzien. In Nederland denkt men over
Zuid-Afrika alleen in termen van helden en schurken. Waarom zou je niet naar
Zuid-Afrika mogen gaan? Dat is toch absurd! Ik besef ook wel dat de hervormingen
die tot nog toe zijn doorgevoerd in Zuid-Afrika niet meteen ingrijpende veranderingen
tot gevolg hebben, maar ik erger me aan het feit dat men hier bij elke hervorming al
automatisch gaat roepen dat het toch niets te betekenen heeft. Hier leeft heel sterk
de gedachte dat het ANC de macht moet overnemen, maar het ANC vertegenwoordigt
niet de hele zwarte opinie. Ik heb veel respect voor Buthelezi, het hoofd van de
Zoeloes, en voor een vrouw als Helen Suzman, in Kaapstad, van de Progressieve
Partij. Ik weet wel dat er ook zwarten zijn die pleiten voor een economische boycot
en ik kan dat ook wel begrijpen, maar ik denk dat het in zekere zin ook kortzichtig
is. Ik heb ook geen vertrouwen in de schoolboycot. ‘First liberation, then education’
luidt de slogan, maar ik geloof daar niet in. Felle anti-apartheidsacties versterken de
Afrikaners in hun mening dat Nederland hen niet begrijpt. Het verhardt hun
standpunten. Vroeger wilden ze zich zo graag verwant voelen met de Nederlanders.
T'Sas (1986) merkt op dat Eybers in tegenstelling tot bijvoorbeeld André Brink,
Nadine Gordimer en Breyten Breytenbach ook niet veel heil ziet in een culturele
boycot.
De wijze waarop in de Amsterdamse gemeenteraad tegen Willem Frederik Hermans
geageerd werd, vind ik belachelijk. Van den Broek en Lubbers zijn naar Moskou
gegaan. Maar wat gebeurt er in Rusland met de dissidenten? Wat gebeurt er in
Afghanistan? Je zou ook kunnen roepen: we moeten Rusland cultureel en economisch
boycotten. Theaters zijn in Zuid-Afrika, voor zover ik weet, opengesteld voor alle
rassen. Waarom zou een toneelgroep daar dan niet mogen optreden? Het is belangrijk
dat onze cultuur-producten ook in Zuid-Afrika te zien, te horen of te lezen zijn.
Zuid-Afrikanen zijn namelijk extra gevoelig voor de westerse cultuur. We werden
allemaal groot gebracht met een overdreven respect voor de westerse cultuur. Daarom
vond ik het ook zo vreemd toen ik hier vijfentwintig jaar geleden aankwam en ik
merkte dat men zo met Mao en Fidel Castro dweepte. De woorden ‘westerse cultuur’
mocht je niet meer in je mond nemen, dat was voorbijgestreefd.
Weet u wat ik jammer vind? Dat ik geneigd ben, nu ik hier woon, Zuid-Afrika
meer in bescherming te nemen dan ik zou doen wanneer ik ginder zou wonen.
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Middag (1993): (...) tot overmaat van ramp werd u hier alleen maar scheef
aangekeken wegens de apartheid.
Ja. Niet door vrienden natuurlijk, maar door buitenstaanders. Ik vond dat heel
onrechtvaardig. Ik heb nooit zoveel aandacht geschonken aan de politiek. Ik ben
opgegroeid vóórdat de apartheid als een beleid werd geformuleerd. Ik heb natuurlijk
makkelijk praten, maar wij hadden altijd ontzettend aardige zwarte kennissen. En de
verhouding tussen blank en zwart in de steden bijvoorbeeld, was over het algemeen
heel goed. Als kind realiseerde ik me niet hoeveel ongelijkheid en onrecht er was in
wat ik als doodgewoon beschouwde. Maar toen Hendrik Verwoerd in 1948 met zijn
apartheidspolitiek begon, was ik 33. Iedereen die ik kende was er natuurlijk tegen.
Wij hadden ook gezien wat het nationaal-socialisme kort daarvoor in Europa had
aangericht. Wij moesten er eerst vooral om lachen, wij vonden dat hele idee zo
krankzinnig. Zelfs mijn vader, die conservatief was, vond het niks. Die zei: ‘Zoiets
kan alleen een Hollander bedenken’. De afgelopen veertig jaar associeert iederen in
de wereld de naam Zuid-Afrika met apartheid. Maar voor mij is het ook het land
waar ik ben opgegroeid en waar ik een heel gelukkige jeugd heb gehad.

Over haar poëzie en de liefde
Aan Morriën (1958):
Ik kan poëzie met een vrijere vorm zoals in de bloemlezing Atonaal wel waarderen,
maar voor mijn eigen werk heb ik een behoefte aan discipline en regelmaat en ik
vind dat ik mijzelf het best kan uitdrukken in een strenge vorm. Verder is de klank
voor mij erg belangrijk. Ik mis die bijvoorbeeld in het werk van Opperman, die voor
mij arm van klank is. En voor mijn smaak is in poëzie beslist ook een element van
bezinning noodzakelijk.
Ester (1977): Welke functie zal voor u in de toekomst het dichten houden?
Op deze vraag van u heb ik eigenlijk geen antwoord. Telkens als ik een bundeltje
heb afgemaakt, heb ik het gevoel dat ik nooit meer een versregel zal schrijven. Ik
heb hoegenaamd geen idee hoe het in de toekomst zal gaan. Ik kan me moeilijk
voorstellen dat mijn leven zo vlot en gelukkig zal verlopen, dat ik geen behoefte
meer zal hebben aan de therapie van het woord. Aan de andere kant kan ik me goed
voorstellen, dat mijn schrijfvermogen, meer op grond van mijn leeftijd dan door mijn
levensomstandigheden, voortaan geleidelijk achteruit zal gaan.
Poëzie betekent voor mij een blik op de essentiële aspecten van het mens zijn, op
de ‘eeuwigdurende kortstondigheid’, en het is niet zozeer een middel om ‘j'accuse’
te roepen.
Ongedisciplineerde creativiteit is mijns inziens een vorm van zichzelf tegenspreken.
Om politieke redenen wordt de poëzie van Breyten Breytenbach hier gewaar-
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deerd, misschien zelfs overschat. Ik zou graag willen weten hoe Nederlandse lezers
zouden reageren op het rijpere, rustigere, subtielere werk van Wilma Stockenström,
die eveneens doordrongen is van Zuid-Afrika-als-onderdeel-van-Afrika. Ik beschouw
haar jongste bundel Van vergetelheid en van glans als het aangrijpendste Afrikaanse
dichtwerk van de laatste vijf jaar.
Schouten (1986): Wat is de relatie tussen uw poëzie en uw persoonlijke leven?
Ik schrijf niet veel gedichten, mijn produktie is beperkt tot zo'n tien à twaalf verzen
per jaar. De aard daarvan brengt met zich mee dat ze een soort weerslag van mijn
leven zijn gaan vormen. Door te schrijven creëer je een soort rode draad in je bestaan;
het verzoent je met de onbegrijpelijke aspecten van wat je ervaart, met de nare dingen
die je meemaakt.
Dat heeft zeker ook te maken met de schoonheid van de taal, die de mededeling
in een ander licht zet. Maar die schoonheid zèlf, het muzikale van poëzie, is niet
voldoende. Ik probeer in de eerste plaats dingen voor mezelf te verduidelijken, of
niet de dingen zelf, maar mijn houding ten opzichte van de dingen.
T'Sas (1986): Bladert u wel eens met enig genoegen uw oudere bundels door?
Ik herinner me niet dat ik dat ooit gedaan heb. Ik heb eigenlijk alleen belangstelling
voor de gedichten die ik nu schrijf of die ik nog wil schrijven. Als iets me aangrijpt
of ontroert voel ik de behoefte daarover te schrijven, maar wanneer het gedicht klaar
is, gepubliceerd is, ben ik de emotie kwijt. Dat vind ik wel eens jammer, het is net
alsof je een stukje ervaring verloren hebt. Wat dat betreft is dichten een beetje een
ongezond beroep. Aan de andere kant heeft het ook weer een therapeutische functie.
Je probeert tot klaarheid te komen. Ik heb onlangs een versje geschreven dat
‘Rymdwang’ heet, en zo wil ik mijn volgende bundel ook noemen. Rijmdwang
verwijst dan niet naar het gebonden zijn aan een strak rijmschema, maar naar de
sterke behoefte die ik, nog steeds, voel om poëzie te maken
T'Sas merkt op dat Eybers moeizaam, over haar eigen werk praat. ‘Op vragen naar
de betekenis of achtergrond van een bepaald gedicht, van een bepaalde regel volgen
steevast korte, weifelende antwoorden. Veel beter is ze op dreef wanneer ze vertelt
over haar jeugd, haar ouders, Zuid-Afrika. Het theoretiseren over haar werk laat ze
graag aan anderen over.’
Die moeten daaruit maar allerlei dingen afleiden, als ze er zin in hebben.
Over de regels uit Dryfsand ‘Hierby sê ek aan poësie vaarwel./ Elkeen in staat
om twee by twee te tel/ en pyn aan poësie te meet merk wel/ hoe oorsprong opbrengs
in die skadu stel’ zegt ze:
Dat moet natuurlijk niet al te letterlijk opgevat worden, maar het is wel zo dat
datgene wat uiteindelijk op papier komt heel erg afsteekt bij de emotie. Van de emotie
blijft in het uiteindelijke vers maar een klein kerntje over. Wat je schrijft moet een
concentraat zijn, een kristalisatie waar anderen zich ook in kunnen herkennen.
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Om een gedicht te schrijven moet je in staat zijn urenlang niets te doen. Denken,
broeden, afwachten. Er moet iets bij je gaan spoken. Soms noteer ik iets dat ik pas
veel later uitwerk, maar over het algemeen schrijf ik een gedicht in vrij korte tijd.
Hoe een gedicht precies tot stand komt kan ik niet verklaren. Er gebeurt iets in je
onderbewustzijn waardoor een aantal, soms heel disparate, dingen gaan
samenklonteren. Je hebt een paar begin- of slotregels en daar gaan zich andere, oudere
emoties en ervaringen aan vasthechten. Er ontstaat een eenheid die je niet bewust
geconstrueerd hebt.
Ik zou mezelf als ‘a minor poet’ omschrijven. Ik ben me heel sterk bewust van
mijn tekortkomingen. Ik kan geen lange gedichten schrijven, ik ben vrij kortademig.
En ik heb ook niet het vermogen me dramatisch in te leven in andere mensen, in
andere situaties. Ik haal alles uit mezelf. Mijn bundels vormen geen compleet overzicht
van mijn leven, maar de belangrijkste gebeurtenissen en emoties zijn er wel in terug
te vinden.
T'Sas: Poëzie schrijven en niet publiceren - kunt u zich dat voorstellen?
Ik wil uitgegeven worden. Ijdelheid speelt daarbij natuurlijk een rol, iedereen
verlangt erkenning. Maar het geeft me ook het gevoel dat ik iets heb bijgedragen tot
... de som van de schoonheid.
Lieske en Otten (1990): U schrijft in Noodluik dat u zich een zondagsdichter voelt.
Wat vindt u een zondagsdichter en waarom denkt u dat u dat bent?
Ik vond dat ik de laatste tijd weinig schreef. Ik heb soms van die kleine invalletjes
en dan komt daar een gedicht uit, maar dat is niet echt zo serieus meer en ik vind
mijzelf een beetje willekeurig.
Heeft u zich altijd een zondagsdichter gevoeld?
Een zondagsdichter: dat is maar een woord waarmee ik even een beetje wilde
spelen.{problem}5 Ik bedoel, ik voel mijn dichterschap niet als een soort roeping,
want ik ben eigenlijk een huisvrouw. Ik moet ook een beetje lachen om alles. En
iemand die geen zondagsdichter is, die gaat anders met zijn poëzie om dacht ik. Nou
ja, in het algemeen jongere mensen en vooral mannen die zien het veel meer als een
hoofdtaak, als een roeping. (...) Ik geloof wel dat er een speciale aanleg nodig is,
voor het gedichten schrijven, zoals voor muziek bijvoorbeeld.
(...) Kunt u ertegen als u geen poëzie kunt schrijven?
Ik maak mij daar echt geen zorgen over, maar ik vind het altijd prettig als er toch
weer iets komt. Dan denk ik, het is toch niet helemaal weg gelukkig. Het hangt
natuurlijk met mijn leeftijd samen. Iedereen die ik ken van mijn leeftijd, is met
pensioen, ze doen in het algemeen weinig meer aan hun beroep. Ik ben altijd heel
matig productief geweest.
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(Verontwaardigd) Iemand met meer dan vijfhonderd gedichten op haar naam, dus
ongeveer drie keer zoveel als Lodeizen en ongeveer twee keer zoveel als Nijhoff, die
is toch niet matig productief geweest?
Maar ik ben ook zo jong begonnen!
Maar om nog even terug te komen op die zondagsdichter, want u zegt dat u geen
duidelijke theorieën heeft, maar u heeft wel een heel duidelijke handelwijze denken
wij.
Dat is waar. Ik heb mij al vlug voorgenomen dat ik het niet wil proberen als het
zich niet als het ware aan mij opdringt. Dat vind ik belangrijk.
Dat opdringen, betekent dat dat u een idee krijgt, of dat er al een kant en klaar gedicht
in uw hoofd ...
Je krijgt gewoonlijk een of twee duidelijke beelden of fragmenten van een regel
en dan gaan allerlei dingen een beetje daar omheen vastklonteren hè. Een week
geleden, de eerste dag van het interview, 's avonds toen ging de zon heel bijzonder
onder. Wat je niet vaak hier ziet, die hele ronde rode zon en toen de maan en het was
een droge lucht. Dan krijg ik ontzettend heimwee, want dat was precies zoals het de
hele winter in Transvaal ging en toen heb ik een heel klein versje gemaakt. Nou ja
het is een versje van niets, 7 of 8 regeltjes.
Het is dus niet zo dat u pas gaat zitten als u het gedicht in feite al rond heeft.
Nee, het begint altijd met een of andere kern.
En in dit geval was de kern een beeld.
Ja.
Zon en maan en ... En welke regel is dat geworden dan?
Ik kan het jullie wel even laten zien, want ik weet het niet precies uit mijn hoofd.

I Desember
Die grillige son in die mom van 'n vuurrooi ballon
laat hom versigtig deur stekelige takke afsak,
word weggesuig in één gulsige horisonhap.
Met sy boggel gekeer na 'n fosforresserende ster
ontpop 'n maanspaander hom plots uit die spaarsame dag,
lê op die huiwerige afsluiting silwer beslag.
Dan hemelse manna: 'n hoëveldse Julienag.
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Wij herkennen dat wel als we dat mogen zeggen. Dat een bepaald beeld ons treft en
dat daaruit dan een gedicht groeit. Wij kunnen ons ook voorstellen dat je, en dat zou
dan iets met dat zondagsdichtergevoel te maken hebben, dat je periodes beleeft
waarin die gevoelens frequenter komen en zelfs zo frequent dat je die momenten
noteert en later de uitwerking van dat gedicht maakt. Of heeft u dat nooit gedaan?
Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit een notitieboekje gehad, dat later in de week
of later in de maand een aantal gedichten opleverde. Dat je wist; ik heb nog een
voorraad van vier beelden, ik moet dat nog uitwerken.
De meeste gedichten heb ik gemaakt na het kinderen krijgen en in de tijd dat ik
ontzettend ongelukkig was. Bijvoorbeeld het eerste jaar in Nederland ben ik tien kilo
afgevallen, ik heb in die tijd ook verzen gemaakt, ik neem aan dat het een
therapeutische werking ...
Dat is niet echt des zondagsdichters, om dat te zeggen. Wij denken niet dat iemand
die een zondagsschilder is zich eruit schildert.
Ach, als ik mijzelf zou moeten beschrijven, dan zou ik dat niet zeggen:
zondagsdichter, dat is maar ... ik heb juist vaak de neiging om met mijzelf te spotten.
(...)
Kunt u zich een leven voorstellen zonder dat er poëzie in wordt geschreven?
Ach, de mensen die poëzie schrijven zijn toch de allerkleinste minderheid, dus ...
Maar hoe doen mensen die geen poëzie schrijven, hoe leven die dan?
(gegiechel) Die zijn erg verschillend. Misschien hebben ze iets minder problemen
in het algemeen.
Veroorzaakt poëzie die problemen?
Misschien. En ze lost ze misschien zelf ook weer op. (Na zichtbare aarzeling) De
neiging om poëzie te maken hangt samen met een soort drang naar een of andere
vorm van volmaaktheid, nietwaar? Ja, en het leven is zo verre van volmaakt.
Maar daar komt dan wel bij dat u bij voorkeur schrijft over de dingen die het leven
bij uitstek zo onvolmaakt maken. U bent gespecialiseerd in de onvolmaaktheid.
Ja, gek is dat. Zou het iets met bezweren te maken hebben.? Als je iets onder
woorden kunt brengen, dan krijg je er in zekere mate ook kracht van, dan ben je daar
een beetje de baas van geraakt. Zou het allemaal iets te maken hebben met mijn
calvinistische opvoeding? Het hele christelijke geloof legt zo de nadruk op
duurzaamheid en volmaaktheid ... En dat bestaat dus niet, in werkelijkheid. Je hebt
altijd dat gemis. Het leven wordt op alle gebieden vanzelf een mislukking, dus als
je dan kunt zeggen: verzen maken kan ik wel ...
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Op welk gebied is uw leven speciaal mislukt?
Nu ja, speciaal op dat van mijn huwelijk ... dat is natuurlijk iets wat heel vaak
voorkomt, maar ik had geloof ik een geweldige zin voor volmaaktheid op dat gebied.
Eventueel kun je dat perfectionisme noemen. Je hecht als je een religieuze opvoeding
hebt gehad ook zo'n overdreven waarde aan de duurzaamheid, nietwaar. Ja, alles wat
waardevol is moet akelig eeuwig zijn.
Zie je, ik heb mij altijd slecht bevoegd gevonden voor het dagelijkse praktische
leven. Mijn man was een zakenman en hij had geen belangstelling voor de poëzie.
Toch heb ik altijd juist zo'n behoefte gehad aan mensen die kunnen doen, hè, een
man die weet wat hij verlangt van het leven, en die nooit tobt, en gewoon het leven
aankan.
Dat moet voor uw gevoel van eigenwaarde als dichter niet altijd even productief
zijn. Of is het zo dat u op een bepaalde manier een tegenstander, een onverschillige
niet-lezer nodig hebt om te kunnen werken? Het is zo wonderlijk namelijk, eerst een
leven met iemand die van geen poëzie weet, en daarna, zoals u zegt, een vlucht uit
dat huwelijk, een ontheemde omgeving in, waarin u uw mooiste gedichten schrijft ...
terwijl de onverschilligheid om u heen groter is dan ooit.
Ik vermoed dat de ballingschap de veruitwendiging was van een gespletenheid,
die ik van jongs af aan al kende.
Uw poëzie is soms zeer twijfelziek.
Gek, ja, en toch was ik in mijn kinderjaren doordrenkt van de christelijke God.

Terugblik
Moeder, my eerste sekerte was jy,
gedugter as die voorbestemmingsleer:
dié slotsom was my soetste kettery,
dat aardse liefde ewige onheil weer.
Hoe moes ek snags, soms tot beswymens bang,
my uit die stikgreep van die Bose red,
verkluim, kaalvoet oor kwaste van die gang
voortstrompel na die vrystad van jou bed.
Jy het die vroegste flits van agterdog
op die gehurkte garingbuik, Calvyn,
wat waghou oor sy wrede web, laat skyn,
my douvoordag op 'n verkenningstog
geloods - bestem tot jou verdriet, maar steeds
erfkind van jou week hart en wakker gees.
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U schetst Calvijn met een ontzettend mooi Zuid-Afrikaans woord af als een spin.
Garingbuik. Dat is geen Zuid-Afrikaans, dat is een zelfbedacht woord.
O. Wij dachten: wat een ongelooflijk mooie taal is dat, Zuid-Afrikaans. Dat is het
probleem met ons, Nederlandse lezers, dat wij de gedichten nog mooier zouden
kunnen vinden dan we ze al vinden als we wisten welke woorden u bedacht had.
Het gaat er om dat Calvijn de voorbestemmingsleer heeft onderwezen, en dat hij
het leven als een draad in zijn buik heeft zitten. Ik herinner mij dat ik daar als kind
van had gehoord, zonder te weten wat het was. Er was een voorbeschikking, met aan
de ene kant de hemel en aan de andere kant de hel. En mijn moeder was degene die
mij vertelde dat allemaal niet zo letterlijk op te nemen. Zij gebruikte het woord
fundamentalisme als woord van afkeuring.
Als kind had ik soms nachtangst, weet je, en dan ging ik vreselijk huilen, en dan
kwam zij mij troosten, en ik zag dan allerlei nare dingen. Op een avond zei ze tegen
mij: ‘Je hoeft echt niet bang te zijn want je bent nooit alleen. De Lieve Here is altijd
daar, altijd bij jou, en dat is altijd veilig.’ Tien minuten later begon ik weer ontzettend
te gillen, en toen ze weer de kamer in kwam, zei ik: ‘Sê vir hom hy moet weggaan.’
Heeft u altijd aan slapeloosheid geleden?
Ik maakte mij er niet zo zorgen over, want er brandde vaak een licht in de kamer
van mijn ouders en als ik ging kijken dan lagen ze te lezen. Dus ik wist dat wakker
liggen 's nachts niet gevaarlijk was. Maar ik ben wel altijd slapeloos gebleven. Er
zijn me veel gedichten ingevallen 's nachts.
Kunt u zich voorstellen dat mensen uw gedichten te toegankelijk vinden?
(Zonder spot) Ja, sommige grenzen natuurlijk wel aan de naïviteit.
Wij denken dat wij de bundel Onderdak uw mooiste vinden, en dat hij samen met de
voorafgaande bundels Neerslag en Balans uw grote periode uitmaakt. Ruwweg van
1960 tot 1970.
Ik weet het. De beste gedichten staan misschien wel in Onderdak, en ik zal jullie
vertellen wat de aanleiding daarvoor was. Dat is dan gewoon een deel van mijn
persoonlijke geschiedenis.
Ik was helemaal ontredderd toen ik hier was komen wonen en na een tijd ging ik
een keer naar een hoogleraar in de psychiatrie. Hij was vroeger in Zuid-Afrika geweest
en had mij daar wel eens opgezocht. Dus had ik die man al ontmoet. En ik was een
keer bij hem en vertelde hem hoe verschrikkelijk het was. Ik was toen van plan om
terug te gaan. Toen zei hij tegen mij: ‘Jij hebt geen psychiatrie nodig, dit is je
therapie’. En toen haalde hij een bundel van mij uit zijn kast. Wat mij natuurlijk
geweldig, ja, vleide. En ik hoefde niet meer terug te komen. Een paar dagen later
kreeg ik van hem een brief waarin hij zei dat hij naar Amerika zou gaan als gast-
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Henricus Cornelis Rümke (Leiden 1893-Zürich 22 mei 1967). Professor Rümke was van 1918 tot
1927 verbonden aan de Valeriuskliniek in Amsterdam. Van 1928 tot 1933 doceerde hij aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij dertig jaar, tot 1963, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Hij was de eerste hoogleraardirecteur van de psychiatrische kliniek van het Stads- en
Academisch Ziekenhuis. Zijn wetenschappelijk werk bestrijkt een breed gebied, onder ander de studie
Over Frederik van Eeden's van de koele meren des doods (1964). Foto: A.P. Piso (Universiteitsmuseum
Utrecht), ook in Eybers-archief.

hoogleraar en hij vroeg of ik de lezingen die hij daar moest houden, in het Engels
wilde vertalen. Dat heb ik ook gedaan. En toen kwam hij mij hier bezoeken. Wij
hebben de laatste drie en een half jaar van zijn leven een verhouding gehad, en die
beschouw ik als het toppunt van mijn, zal ik maar zeggen, van mijn liefdeservaring.
Het was zoiets als Lazarus.
Ik vertel dit jullie eigenlijk alleen omdat het de titel van die bundel iets duidelijker
maakt. Onderdak. Het is nu al meer dan twintig jaar geleden dat we voor het laatst
samen waren, en zijn vrouw is in de tussentijd ook gestorven.
Naar aanleiding van ‘Soms’ (Hoe oerontvanklik vir jou koms/ en onversadig, sug
ek soms/ vanweë my grillige bedryf:/ Gaan weg, dat ek van jou kan skryf): Hoe hard
moet iemand eigenlijk zijn om poëzie te kunnen schrijven.
(spottend) Ja, ja, dit kost natuurlijk heel wat inspanning.
Hoe hard voor jezelf, bedoelen wij.
Je moet jezelf natuurlijk heel wat moeite getroosten. Het is zo gek, zelfs een
eenvoudig gedichtje dat kan soms dagen daar liggen. Iedere keer kijk je er naar, en
toch ben je niet tevreden. Je hebt ergens een ideaal van een geslaagd gedicht, zonder
dat je het gedicht kent.
Dat is iets geks. Zelfs een heel klein versje is af of niet af.
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De vraag naar uw hardheid met uzelf dringt zich daarom op, omdat ... Kijk, bij een
dichter als, laten we Jan Kuijper als voorbeeld nemen, een dichter om waardering
voor te hebben, maar de vraag of hij streng voor zich zelf moet zijn en voor zijn
leven, om de poëzie te schrijven die hij schrijft, dat komt niet zo bij ons op. Maar als
we uw poëzie lezen, dan denken we niet alleen aan de sensitiviteit ervan, maar ook
aan een bepaalde onvermurwbaarheid. U snijdt in uw eigen vlees.
Als dat waar is dan heeft het misschien te maken met mijn leven als vrouw. Dat
maakt het moeilijk om de egocentriciteit op te brengen om met poëzie een beetje
succes te hebben. Toch ben ik zo egocentrisch geweest om al die gedichten te
schrijven. Dus daarom misschien ben ik soms rot voor mezelf. Een gedicht moet het
waard zijn. En dan, je moet toch de oorzaak van de meeste ellende bij jezelf zoeken.
Een aantal van uw gedichten gaat over pijn. Leert een mens van pijn?
Ik denk het wel. Je gaat je natuurlijk afvragen: wat is de zin van al die ellende. Ik
ben weinig stoïcijns en ik vind dat de Nederlanders over het algemeen taai zijn, dat
benijd ik in hen. Sinds ik hier hoor ben ik een beetje minder kleinzerig geworden.
(verbazing onder de interviewers) Nederlanders taaier dan Zuidafrikaanders?
In Zuid-Afrika zijn de dokters over het algemeen veel, wat ik noem, aardiger.
Zachter?
Zachter, ja. Het Engels heeft er een mooie uitdrukking voor, wanneer je onnodig
over pijn zeurt: to make a song and dance. Dat klinkt zo dubbelzinnig, maar dan denk
je, ja dat is precies wat een dichter doet. Je maakt een song about it.
Is uiteindelijk ieder gedicht het gevolg van pijn?
Zonder pijn zal er weinig motivering zijn.
Te genieten zijn.
(gniffelt) Dat klinkt weer zo masochistisch.
In ‘Pièta’ uit Neerslag schrijft u: elke groot pyn bring die stilte, peilloos, van
versadiging.
O ja?
Is dat een van de momenten waarop uw poëzie ontstaat? Binnen de pijn een
verzadigingsmoment?
(aarzelend) Jajaja. Er gaat natuurlijk een zekere vergeestelijkende werking van
pijn uit, als je die uitdrukking zo mag gebruiken. Het lijkt daarmee op geluk, je wordt
je er zo intens bewust van dat je leeft. Het verlost je van de saaiheid van de
alledaagsheid. Het opent deuren. Naar andere gebieden, en het brengt je natuurlijk
op een intensere manier in contact met anderen.
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De sensatie van herboren worden na pijn, na een bevalling, is zeker wel de
belangrijkste ervaring van mijn leven. De pijn is altijd erger dan je je voor kunt stellen
en toch is hij niet ondraaglijk. Het is, zal ik maar zeggen, een vruchtbare pijn.
U heeft zojuist gezegd: zelfs een klein gedichtje is af of niet af. Veroorzaakt het,
zolang het niet af is, pijn?
Het is een kwelling, ja. (enigszins spottend) En daarna is er diezelfde verzadiging,
kun je zeggen.
En u heeft ook gezegd dat u alleen schrijft als iets zich opdringt. Herkent u de komst
van een gedicht aan die sensatie van kwelling?
Het is in mijn leven haast nooit gebeurd dat als het zich opdringt er niet een
bruikbaar vers uit komt. (lacht) Ik heb niet een voorraad ongepubliceerde dingen.
Dus u werkt één op één. Eén gedicht per opwelling.
Ja, ja.
Velen zullen u daarom benijden. Met tien op één of erger.
Oh, maar de mijne zijn dus allemaal vrij kleine gedichten. Het zou mij niet lukken,
een lang gedicht te schrijven.
Dus u ondergaat het totaal niet als werk, het schrijven van een gedicht.
Nee, nee.
Heeft u Browning gelezen? Robert Browning?
Ja, maar heel weinig sedert mijn schooldagen. Ik heb toen veel Browning gelezen.
In gedichten waarin de ik iemand anders is, ‘Midas’, bijvoorbeeld, dan hoor je iets
in de versificatie wat aan Browning herinnert.
Hij dramatiseert ook veel, en ook in een spreektaal. Ja, het kan zijn, maar het is
niet bewust.
Wij waren, toen wij dat Midas-gedicht voor het eerst lazen, zeer onder de indruk.
We vonden het wel een heel wreed gedicht.
Er ligt natuurlijk ontzettend veel wrok achter dat gedicht, het was ook een soort
afreageren.
U identificeert zich met een ander of met een tegenstander zullen wij maar zeggen,
die u van binnenuit probeert te beschrijven. En dat gaat heel ver.
Het is een vluchten in een mythologische figuur, sterk en heel erg overdreven.
Mijn man kwam uit een eenvoudig boerengezin en in de Driejarige Oorlog hebben
ze alles verloren. De Engelsen hebben verschrikkelijk huisgehouden daar.
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Vlak bij hun ‘plaas’ werden de boerderijen afgebrand, de vrouwen en kinderen
kwamen terecht in concentratiekampen, mijn schoonmoeder heeft haar eerste twee
kinderen ... toen ze aan het vluchten waren zijn ze gestorven. Die liggen ergens langs
de weg begraven. Ze heeft die plaats nooit meer kunnen terugvinden. Mijn man is
opgegroeid in een sfeer van armoede en met de gedachte ‘dat hebben de Engelsen
ons aangedaan’. Merkwaardig is, dat bij de Afrikaanders vandaag weinig haat tegen
de Engelsen bestaat. Mijn man had één ambitie en dat was om rijk te worden. Maar
hij is ook ontzettend bekwaam, hij had het gevoel dat hij veel succes moest hebben
als compensatie voor wat ze allemaal verloren hadden. Er was helemaal geen traditie
van zaken in zijn familie, maar hij had die aanleg en alles werd daaraan ondergeschikt
gemaakt. Om rijk te worden.
Een Midasfiguur. Het is natuurlijk zoals alle kunst overdreven. Maar ik had het
gevoel dat voor zo'n man vrouwen alleen maar verzet of potentieel amusement zijn.
Het was een kwestie van er zoveel mogelijk in te palmen. En erover op te scheppen.
Ja, toch had ik het er moeilijk mee dat te schrijven. Door dat gedicht te maken heb
ik hem toen een heleboel vergeven.
Zo kan een gedicht ook werken.
Ik heb geen idee of hij het ooit gelezen heeft, maar je wilt de vader van je kinderen
in het openbaar niet vernederen, dus ik hoop maar dat het niet zo gelezen gaat worden.
Hij was erg gesteld op de kinderen en hij vond het verschrikkelijk dat ons jongste
dochtertje met me meekwam. In het verhaal van Midas is het kind ook in goud
veranderd, nietwaar?
Het is een heel egoïstisch gedicht, dacht ik, en natuurlijk is het veel te subjectief.
Jazeker: eigenbelang.
Lieske en Otten vragen zich af of Eybers in haar leven eigenlijk jonger is geworden.
Hen was opgevallen dat de stukken die zij op haar tweeëntwintigste over dichters
schreef zo'n vroegwijze toon hadden. Was zij toen eigenlijk wel jong? Eybers beaamt
dat zij een halve eeuw geleden wellicht betweteriger was dan nueenzelfde
betweterigheid zoals die bij de Nederlanders over het algemeen heel sterk ontwikkeld
is, en dat zij in de loop van haar leven gedurig minder zelfverzekerd is geworden.
Lieske en Otten: Je zou kunnen zeggen dat u, anders dan tegenwoordig in Europa
gebruikelijk is, nauwelijks een adolescentie hebt gekend. Jong getrouwd, jong
kinderen, snel in het leven van de daad daardoor.
Misschien dat ik daardoor op oudere leeftijd, in Nederland, het gevoel ben gaan
krijgen dat je toch nooit echt volwassen bent. Dat maakt het leven op een manier
prettiger, hè, dat je nog vatbaar bent voor bepaalde emoties die eigenlijk geen zin
hebben.
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(perplexiteit bij de interviewers) Bestaan er emoties die eigenlijk geen zin hebben?
Bestaan er emoties die eigenlijk wel zin hebben?
Nu ja god, wat ik wil zeggen dat hoeft misschien helemaal niet in het interview,
maar ik ben bijvoorbeeld, op latere leeftijd, nog een keertje heel erg verliefd geraakt
op iemand ... je kunt nog net zo verliefd raken als toen je jong was, maar je hoeft
dan eigenlijk niet je leven daarvoor omver te werpen. Je kunt van de gewaarwording
genieten, maar het hoeft geen praktische gevolgen te hebben. Eigenlijk is dat natuurlijk
waanzinnig, mensen schijnen het normaal te vinden dat een man op latere leeftijd
verliefd raakt, maar bij een vrouw is dat vreselijk belachelijk, vinden ze.
Het is in diepste wezen iets wat we toch met de voortplanting verbinden, hoor.
Dat zal wel. (wijst op cassetterecorder) Jullie hebben dat ding afgezet?
Nee, absoluut niet. Juist als u erbij zegt dat u het er niet in wilt hebben vinden we
het leuk om het te horen.
Ja, ja. Ik heb ook nog soms van die erotische dromen, die eigenlijk onzinnig zijn,
want ik bedoel er is geen sprake meer van vruchtbaarheid, maar het is toch vreemd
dat die dingen niet verdwijnen na een bepaalde leeftijd.
(de interviewers zijn aangenaam verrast) Die verdwijnen niet na je zeventigste?
Het wordt wel minder, maar het verdwijnt niet. Maar anders dan wanneer je jong
bent hoeven ze nu je leven niet meer ingrijpend te gaan veranderen. Je moet er wat
meer om lachen, en je schaamt je er niet voor.
Dat moet dan de genade van de belachelijkheid zijn. Kennelijk zijn we tegen die tijd
zo belachelijk dat het eigenlijk ook niet meer uitmaakt.
Toch zou ik het niet aan mijn kinderen gaan vertellen. Of misschien ook wel, ik
weet het niet. (na enig peinzen) Dromen vind ik nog veel compenserender naarmate
je een langer leven hebt gehad, en ze worden ook altijd maar vindingrijker.
Toch is uw poëzie de poëzie die na de verliefdheid ontstaat. U hebt heel erg grote,
in onze ogen belangrijke, inzichtgevende liefdespoëzie geschreven, maar het moment
dat u beschrijft is wat wij het postcoïtale moment noemen. U heeft bijna geen
verliefdheidsgedichten geschreven.
Ach, het afscheid nemen is zo belangrijk. Daaraan herken je eigenlijk de liefde.
En aan het wachten. Je gaat dan ook hoe langer hoe beter beseffen dat weinig mensen
echt door en door monogaam zijn. Je bent in je fantasie en je dromen toch ontrouw
aan elkaar. Je moet elkaar een heleboel vergeven wat je moeilijk kunt doen als je
jong bent. Aan de andere kant zou de liefde niet zo belangrijk zijn als zij niet zulke
hoge eisen stelde.
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Gelooft u uiteindelijk in monogamie?
Misschien dat onder ideale omstandigheden mensen wel samen een heel leefbaar
bestaan kunnen hebben, maar niet als zij onmogelijke eisen aan elkaar stellen. Vroeger
heb ik daar wel in geloofd als ideaal. Maar ik had zo weinig ervaring of kennis, ik
had veel romans gelezen maar daaruit niet zoveel levenswijsheid opgedaan. En binnen
het idee van de christelijke monogamie had je toch altijd nog veel begrip voor de
afwijkingen van mannen, nietwaar? Dat was heel sterk het geval. Er zat ook een
heleboel hypocrisie bij. Mannen wel en vrouwen niet. Voor veel mannen was het
allemaal niet zo belangrijk. De vrouw verwacht veel meer van de liefde dan de man
denk ik, in het algemeen.

Over ouderdom en de dood en gedichten daarover
Aan T'Sas (1986) die het opviel dat het ouder worden een van de hoofdthema's in
Dryfsand is en dat ziekte, verval, dood met weinig verhullende, maar soms ook
ironiserende beelden worden beschreven.
Je beseft dat je termijn steeds korter wordt, daardoor leer je relativeren. Ouder
worden is in sommige opzichten minder erg dan ik me had voorgesteld. Iedereen
ziet natuurlijk op tegen de allerlaatste fase, de grote aftakeling. Je hoopt dat die je
bespaard blijft. Maar het enige alternatief voor oud worden is doodgaan, en dat is
ook niet iets waaraan je elke dag met plezier denkt. Natuurlijk houdt het oud worden
me bezig, maar ik schrijf er juist over om het niet tot een obsessie te laten worden.
Ik prober ook om het met enige humor te bekijken. Toch te kunnen lachen om dingen
die erg zijn, dat maakt het leven draaglijk. Als ik die gedichten over oud worden,
over ziekte en verval niet zou schrijven zou ik er meer moeite mee hebben. Nadat ik
erover geschreven heb, ben ik de gedachten eraan een tijdlang kwijt. Ik heb er vorm
aan gegeven.
Mijn humor heeft niets te maken met lichtvaardigheid of oppervlakkigheid. De
humor komt voort vanuit het besef dat alles betrekkelijk is - met cynisme heeft het
niets te maken. Ik heb ook wel eens een cynische bui maar die is niet vruchtbaar voor
de poëzie. Cynisme sluit medemenselijkheid uit.
Misschien ben ik wel wat sceptischer geworden, ja, wat minder verhullend. Je
houdt gaandeweg steeds minder illusies over. Ik weet niet of dat enkel een verlies
is. Voor mij betekent het ook winst. Je leert een beter onderscheid te maken tussen
bijkomstigheden en essentiële zaken. Essentieel vind ik bijvoorbeeld goeie menselijke
verhoudingen. Zolang je op een prettige manier contact houdt met anderen is het
leven indien niet zinvol dan toch wel aanvaardbaar.
Op de vraag van T'Sas welke grote illusies ze is kwijtgeraakt blijft het even stil. Haar
vingers spelen met een brillenetui terwijl ze het tafelkleed bestudeert.
Als je jong bent hoop je op een gelukkig leven. Je beschouwt geluk als een goed
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waar je recht op hebt. Je beseft niet hoe hard je voor dat geluk moet werken. Iedereen
krijgt veel verdriet te verwerken. Ik heb moeten leren om me aan te passen en mijn
eigen geluk niet voorop te stellen. Een vrouw denkt vaak dat geluk voortvloeit uit
een verhouding met een man, uit kinderen hebben. Ik denk dat je voor een gelukkig
huwelijk een bepaalde mentaliteit moet hebben. Een mentaliteit die ik niet had. Een
man gaat er soms van uit dat de vrouw zijn dienares is ... ik geloof dat ik niet zo'n
dienend karakter heb. Ik heb nooit gezegd: ik ben een dichter, maar ik heb wel leren
inzien dat er dingen zijn die ik makkelijker kan opgeven dan het dichten. Om te
dichten heb je tijd en rust nodig.
Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het is je eigen tekortkomingen te aanvaarden.
Ik vond mezelf altijd een moeilijk mens. En tot op zekere hoogte ben ik dat nog
steeds. Iemand die gedichten maakt is over het algemeen vrij egocentrisch, introvert.
Overgevoelig. Er zijn zoveel dingen die je grof of lelijk vindt, waar je liever niks
mee te maken wilt hebben. Als je ouder wordt kun je veel makkelijker bepalen
waarmee je je nog bezig wilt houden en waarmee niet. De druk waaronder je leeft
vermindert. Ik vind het niet zo erg dat er op een keer een einde komt aan dit leven,
ik vind dat eerder een geruststellende dan een bangmakende gedachte. Alleen is het
jammer dat ik niet kan weten hoe het er over bijvoorbeeld vijftig jaar in de wereld
aan toe zal gaan. Hoe zal alles zich ontwikkelen? Wat zal er van mijn kleinkinderen
worden?
Het verval brengt met zich mee dat er geen plaats meer is voor persoonlijke
ijdelheid. In wat ik schrijf streef ik naar een zo groot mogelijke zuiverheid. Maar af
en toe ontdek ik tot mijn ontsteltenis dat ik dingen herhaal. Je moet niet een epigoon
van jezelf worden. Aan de andere kant is een zekere herhaling ook onvermijdelijk.
Bepaalde thema's vergezellen je een leven lang. Ik heb het dichten nodig, het is een
soort steun. Maar ik hoop dat ik de neiging zal kunnen weerstaan mezelf tot schrijven
te dwingen wanneer het niet meer spontaan gaat. In dat geval moet ik maar andere
dingen gaan doen. Wat meer poëzie lézen bijvoorbeeld.
Middag (1993): U gelooft niet in een leven na de dood?
De gedachte aan een hiernamaals heb ik heel lang niet op durven geven. Maar
uiteindelijk ben ik gaan denken dat dat iets is waar je niets van weet en waar je ook
niets van kán weten. Er zijn veel dingen die misschien door iets bovennatuurlijks
verklaard kunnen worden, er kan iets als een God zijn en er zijn natuurlijk
aanleidingen genoeg om te denken dat er een scheppende macht is. Maar dat kunnen
wij niet begrijpen. Ik zeg niet dat de onsterfelijke ziel niet bestaat, maar je kunt je er
geen voorstelling van maken. Ik ben mijzelf toen agnostisch gaan noemen. En ik
vond het een hele opluchting om niet meer te hoeven geloven in een leven na de
dood.
En dat vindt u nog steeds?
Het is moeilijk om je voor te stellen dat je niet meer bestaat, en af en toe word je
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daar ook wel een beetje bang van. Van de andere kant: ik weet ook niets van een
leven voor mijn geboorte. Dus waarom zou iets dat zomaar met de geboorte begonnen
is niet ook zomaar kunnen eindigen, met de dood?
Uw laatste bundel heet Respyt.
Ja, dat is een ander woord voor ‘uitstel’ en voor ‘gratie’ in de betekenis van ‘uitstel
van executie’. Zo is het wel een beetje. Je aanvaardt dat je nog maar een kort tijdje
te leven hebt. Het is geen aardige gedachte, maar je hebt het altijd al geweten - dus
je kunt je er moeilijk over beklagen.
Het lijkt wel alsof het besef van respijt u zorgelozer en onthechter maakt: ‘Hoe langer
hoe lugtiger’, schrijft u, en: ‘Ek mis myself steeds minder’.
Ja, ik had soms het vrolijke gevoel dat ik het er nu wel van mocht nemen. Sommige
van de gedichten, vooral tegen het einde van de bundel, vind ik haast een beetje ...
oppervlakkig.
De enige plaats waar het woord ‘respyt’ voorkomt is het gedicht ‘Sonnige voorjaar’.
Daar zingen de merels er na de winter weer vrolijk op los, in de hun toegemeten tijd.
Zij weten niet dat er straks weer een winter op zal volgen. Benijdt u hen daarom?
Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Het verbaast mij alleen dat die vogels ieder
jaar weer zo zorgeloos en uitbundig kunnen zingen. Alsof ze nooit stilstaan bij het
feit dat het leven zo kort is - wat ze natuurlijk ook nooit doen. ‘Man has invented
death’, heeft Yeats eens gezegd. De mens is de enige diersoort die weet dat hij dood
zal gaan. Dat is wel jammer, maar als we het niet zouden weten zou het leven weinig
interessant zijn. Dan zouden we ook geen poëzie meer schrijven, denk ik.
Jansen (1995): Het valt me op dat u in de recente bundels meer Engelse gedichten
schrijft.
Ja, om de een of andere reden. Laten we hopen dat het niet alleen maar wat vulling
is. Een paar van de gedichten drongen zich van meet af aan me op in het Engels - er
staat er een aan het eind van Nuweling. Hoe heet die nu ook weer?
Samen bladeren ze door de bundel en Eybers wijst naar ‘In quest of stability’ een
gedicht dat gaat over de ziekte van haar vriend professor Pieter Hennipman die in
juli 1994 stierf: ‘Slightly teetering and trembling I drove/ him, trembling and teetering
worse,/ to a spick-and-span clinical cove/ (...)’.
Zoiets had ik niet in het Afrikaans kunnen schrijven. Laat ik maar zeggen dat het
vanzelf in me opwelde. En als iets spontaan in me opkomt, dan weet ik dat je dat
niet kunt vertalen.
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Dat geldt misschien ook voor ‘Medical science’. Ik wil u naar aanleiding van
‘Rangorde’ juist iets vragen over het Engelse equivalent ‘Order of precedence’. Het
is uw tweede ‘muisgedicht’. Het woord ‘skietspoel’ moest ik opzoeken, want dat
kende ik niet.
‘Shuttle’. Ja, dat gedicht heb ik eerst in het Engels geschreven en toen vertaald.
Ik herinner me alleen nog dat ik die nacht wakker lag van een ellendig gekraak. Op
een gegeven moment besefte ik dat dat door een muis kwam. En toen ik opstond,
het begon al licht te worden, kwam hij te voorschijn en schoot weg over de vloer.
Het was net een ‘clockwork culprit’. Het ging zo mechanisch en tegelijk schrok ik,
en ik dacht dat ik met een macht sterker dan ik te maken had. Kort voor dit gebeurde,
las ik dat wanneer de hele wereld verwoest zou worden door kernontploffingen er
op het laatst alleen nog knaagdieren en kakkerlakken zouden overblijven. Dat heb
ik in een wetenschappelijk artikel gelezen en toen kreeg ik zo'n gevoel dat dat beest
mijn meerdere is. Ja. Het is natuurlijk absoluut onlogisch, maar ik had ook het gevoel
dat ik machteloos sta tegenover deze dreiging. Natuurlijk, ons gebouw is vergeven
van de muizen. Ze vreten het vergif niet eens meer op en ze trappen ook niet meer
in de vallen. Niets helpt meer.
In dat gedicht noemt de ‘ik’ zichzelf een ‘oningewyde en lid van geen kliek’. Dus,
een ‘nieuweling’, wat ook de titel van de bundel is.
Ja, de niet-geïnitieerde. Dat is een versje van niks.
Maar wat bedoelt u met de ‘tonnel (...) wat na eindeloosheid voer’?
Knaagdieren zijn erg goed georganiseerd en doen alles op hun instinct. En wij
mensen zijn op een bepaalde manier weerlozer. Elk individu probeert op zijn manier
te overleven. Bij hen telt de enkeling eigenlijk niet. Ik bedoel, de muizen sterven als
ratten (lachend), maar dat geeft niet. De Muis, met een hoofdletter, zal ons overleven.
Tot in de eeuwigheid.
Dus, zelfs op die manier past dit gedicht goed bij de idee van uw nieuwste bundel.
Ogenschijnlijk is het een speels gedicht dat echter in de diepte tot andere dingen
doordringt. Want zoals ik de bundel Nuweling opvat, maar ook het titelgedicht, is
de mens altijd een oningewijde. U zegt erin de ‘ik’ is ‘jammerlijk groen en oningelig,/
nog te amateuragtig om te verdwyn’. U hebt het over de ‘doodnatuurlikheid’ van de
dood als je bijna tachtig bent, maar dat er toch niets is wat je erop kan voorbereiden.
Nee, je hebt natuurlijk geen flauw idee van doodgaan en vaak is het angstig. Maar
ik weet dat er ook een soort lichtzinnige geest schuilt in deze verzen waarvan ik denk
dat die bij de ouderdom past (lacht). Maar inderdaad. Ja, ik heb het gevoel dat het
nu toch gauw afgelopen zal zijn en dat ik al zoveel heb gehad. So what. En eigenlijk
is niets meer belangrijk. Ik vrees dat het ook in mezelf zit ... Ik wil niet beweren dat
ik ongelovig ben, want ik zal nooit de mogelijkheid van het bestaan van

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

168
een Godheid ontkennen, maar dat kinderlijke geloof bezit ik absoluut met meer en,
eerlijk gezegd, ik verwacht ook absoluut niets van een hiernamaals. En ik begrijp
ook niet waarom mensen zo nodig altijd willen blijven leven. Dat lijkt me
verschrikkelijk. Je kunt je geen voorstelling maken van een leven na de dood, als
alles afgelopen is. Ik heb ook geen behoefte om mijn ouders weer te zien. Ik ben
altijd zo verbaasd als ik hoor hoe mensen hun hoop vestigen op het voortbestaan na
de dood. Nou ja, ik durf zulke dingen niet hardop te zeggen, want er zijn mensen die
je daarmee nu eenmaal verschrikkelijk kwetst en pijn doet, en dat weet ik. Ik ben
hierover ooit terechtgewezen door iemand die een doodgeboren baby had gekregen.
Als ze niet meer kon geloven dat ze hem na haar dood terug zou zien zou het leven
voor haar verder zinloos zijn.
Als ik het goed begrijp bent ú dus vooral ‘ready to settle for infinite peace’ zoals u
schrijft in ‘Medical science’.
Ja.
Vroeger hebt u wel eens gezegd dat poëzie een soort wal is die je opwerpt om dingen
in te dammen, poëzie moet zin-gevend zijn, enzovoort, en nu komen er gedichten die
eigenlijk van hun eigen on-zin getuigen. U zegt zelfs dat ze licht-zinnig zijn.
Ja, het is allemaal niet zo verschrikkelijk belangrijk. Een goed woord daarvoor is
‘relativeren’. De dood maakt ook deel uit van het geheel dat het leven interesssant
maakt.
De manier waarop u er juist zo relativerend over schrijft, maakt Nuweling zo
verrassend, zelfs optimistisch.
O ja?
Vroeger, en eigenlijk nu ook nog vaak, bevond zich in uw gedichten een sterk
ontwikkeld ego, een ik die zich bewust is van zichzelf. U weet dat er een sterke
zelfreflectie in zit.
Ja, ja.
Op allerlei manieren. Reflectie op uw lichaam, uw handen, uw hart. In allerlei
levensfasen hebt u uzelf nauwkeurig geobserveerd. En nu lijkt het alsof u uzelf
losmaakt.
Ik weet dat ik erg egocentrisch ben. Ik bedoel niet dat ik niets voor andere mensen
doe, dat ik niet veel waarde hecht aan mijn relatie met anderen, maar iets van dat
geconcentreerd zijn op mezelf heeft ook een grote rol gespeeld bij het mislukken
van mijn huwelijk. Ik weet dat mijn wereldje klein is, maar ook dat ik genoeg heb
aan mijn gedachten, mijn twijfels en wat dan ook.
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In ‘Uitsig op die kade’ in Respyt staat een woord als ‘vloei’ tegenover een woord
als ‘stol’ dat vroeger dikwijls werd gebruikt. U erkent nu een zekere machteloosheid,
de dingen zijn ‘nouliks vertolkbaar’. In sommige gedichten zie ik bijna een soort
boeddhistische levenshouding.
Vreemd. Dat heb ik al vaker gehoord. Dat mensen me vragen of ik interesse heb
in Zen en dit en dat. Ik schrik ervoor terug, net als voor elk geloof.
Bij u bestaan geen dogma's. Dingen in uzelf hebben misschien overeenkomst met de
inhoud van sommige religies. Hier gaat het om een soort passief bewustzijn. In andere
gedichten hebt u het weer over de aanvaarding van de dood als een kunst die
aangeleerd moet worden, als iets dat als een daad doelbewust ondernomen wordt.
‘Wysheid is verdwynkuns’. In ‘Relaas’ zegt u dat mensen ‘geprogrammeerd’ zijn
voor ‘die adembenemende daad’, dat zij zich ‘roekeloos daaraan moet wy’.
Ja, dat is geweldig moeilijk, een bewust loslaten dat niet vanzelf komt. Iedere
vezel van je lichaam klampt zich instinctief vast aan het leven.
In ‘Die lang nag’ schrijft u: ‘tot jy willens die lang nag aanvaar’, dus de laatste
‘adembenemende daad’ moet ‘pleeg’.
Ja, dat betekent gewoon doodgaan en niet meer ademhalen. Ik vond het op dat
moment een gelukkige vondst.
Ik vind trouwens dat je bij u in eerste instantie altijd ontzettend letterlijk moet lezen.
Ja.
Ik zou het nog met u willen hebben over het gebruik van het woord ‘asiel’. U gebruikt
het in verband met Nederland en u hebt ook een gedicht ‘Asiel’ geschreven. Ja, Pieter
heeft me daartoe geïnspireerd. Ik gebruik het woord altijd als ‘toevluchtsoord’ niet
zoals het Engelse ‘asylum’.
Nu in ‘Aftog’ gebruikt u het woord weer: ‘Nou soek meer dan verdriet/ asiel in die
niet’.
Ik weet niet precies hoe het zo gekomen is. Het verwijst waarschijnlijk naar vroeger,
dat ik al die ellende wilde ontvluchten.
Maar nu schrijft u: ‘soek méér dan verdriet’...?
Ja, ik denk dat dat op de uiteindelijke oplossing slaat. De hoop op, zeg maar,
uitwissing.

Eindnoten:
1 Zie mijn interview ‘Eybers in Amsterdam’ in De Kat (februari 1995, pp. 94-99). Dit artikel is
ook verschenen in een vertaling van Riet de Jong-Goossens onder de titel ‘“Ek mis myself steeds
minder.” In gesprek met Elisabeth Eybers’ in Bzzlletin Literair Magazine 223 (24e jaargang,
februari 1995, pp.35-45).

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

2 Professor dr. Pieter Hennipman (1911-1994) was hoogleraar in de theoretische economie aan
de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1973 tot aan zijn dood in juli 1994 was hij de
levenspartner van Elisabeth Eybers. Zijn artikel in Ter wille van die edel spel is gebaseerd op
kennis uit de eerste hand over haar opvattingen over dichterschap en op haar bereidheid om
zijn specifieke vragen daarover te beantwoorden.
3 Hiervan verscheen een Engelse vertaling door Anthony Akerman in New Contrast 22:3,
september 1994 (pp.45-66).
4 Tussen februari 1985 en januari 1987 verschenen acht Nederlandse recensies van Dryfsand.
Dat Eybers niet geheel ten onrechte paranoïde was, bleek uit de titel van de bespreking van
H.H.J. van As in Reformatorisch Dagblad (19-12-1985): ‘Mag boycotter van Zuid-Afrika nog
Afrikaner literatuur lezen?’
5 ‘Sondagdigter’ is een woord-creatie van Elisabeth Eybers naar analogie van het Nederlandse
woord ‘Zondagschilder’. Het komt voor in ‘Winterse wysie’ (Noodluik 1989 VG 597).
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7 Opvallende taalverschijnselen in de bundels van Elisabeth Eybers
Omdat Elisabeth Eybers haar gedichten in het Afrikaans schrijft, doet zich de vraag
voor in welke mate haar Nederlandse lezers problemen ondervinden als gevolg van
de verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands en hoe deze kunnen worden
opgelost. Het feit dat Eybers soms ook Nederlandse woorden en zinswendingen in
haar gedichten gebruikt, roept evenwel nog een vraag op: hoe zullen deze
uitdrukkingen door Zuid-Afrikaanse lezers geïnterpreteerd worden? Deze uiterst
relevante vragen in verband met de verstaanbaarheid van Eybers' gedichten voor
haar twee groepen lezers worden in dit hoofdstuk behandeld. Verder is het van belang
om op grond van een inventarisatie van de taalproblemen te bepalen of en in hoeverre
deze van invloed zijn op de poëtische zeggingskracht van Eybers' gedichten. In de
hoofdstukken 9 en 10 wordt hieraan aandacht besteed.
Mijn uitgangspunt is dat het Nederlands sinds 1961 een duidelijke invloed heeft
op het taalgebruik van Elisabeth Eybers en dat haar idiolect in de Amsterdamse
bundels mede daardoor bepaald wordt.1 Het Eybers-idiolect kan omschreven worden
als een persoonlijke afwijking van het Afrikaans - trouwens elke dichter wijkt af van
zijn standaardtaal - hetgeen gekenmerkt wordt door de combinatie van een aantal
verschijnselen. Hoewel de taal van haar gedichten Afrikaans is, komen er soms
Nederlandse woorden, dialogen in het Nederlands, en Afrikaanse weergaven van
Nederlandse uitdrukkingen in voor. Verder zijn er woorden waarvan de betekenis
als gevolg van de Nederlandse invloed verschilt van de algemeen gebruikelijke
Afrikaanse betekenis, en ook woorden met een hogere gebruiksfrequentie in het
Nederlands dan in het Afrikaans. Bovendien heeft het Nederlands ook een grote
invloed op de neologismen van Eybers. Al deze aspecten zijn vreemd en opvallend
voor Zuid-Afrikaanse lezers, terwijl de Afrikaanse basis van Eybers' gedichten op
haar beurt voor Nederlanders vreemd is.
Taalverschijnselen die ‘normaal’ en ‘vanzelfsprekend’ zijn voor de ene groep, zijn
‘ongrammaticaal’ en soms moeilijk, dus opvallend, voor de andere groep. Omdat dit
boek ook een gids wil zijn die lezers helpt taalproblemen op te lossen, worden de
problematische taalverschijnselen in Eybers' Amsterdamse bundels eerst
gesystematiseerd. Zo'n systematisch taalonderzoek kan lezers uit beide taalgroepen
stimuleren om vreemde taalaspecten als een uitdaging te beschouwen, en
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niet als een onoverkomelijke hindernis. Het is mijn bedoeling de lezer ervan te
overtuigen dat elementen die te wijten of te danken zijn aan de afstand tussen de
culturen, de talen en de buitentalige werkelijkheid van Nederland en Zuid-Afrika,
geenszins het contact tussen Elisabeth Eybers en haar lezers hoeven te belemmeren.
De getrouwe Eybers-lezers aan weerszijden van de oceaan weten dat trouwens zelf
erg goed. Zij zullen zich dan ook gaan realiseren dat juist de combinatie van
vertrouwde en onbekende taalfactoren de poëzie van Elisabeth Eybers
‘dubbel-poëtisch’ maakt.
Het slot van dit hoofdstuk wordt gewijd aan de tweetalige bundels
Tydverdryf/Pastime (1996) en Verbruikersverse/Consumer's Verse (1997) waarin
Eybers haar lezers verrast met het telkens naast elkaar stellen van Afrikaanse en
Engelse gedichten.

Reacties van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recensenten
Nederlandse recensenten erkennen dat ze niet voldoende kennis bezitten om alle
subtiliteiten van Eybers' taalgebruik in te schatten. Ze weten bijvoorbeeld niet wanneer
een on-Nederlands woord een gewoon Afrikaans woord of een Eybersvondst is. De
betekenis van sommige Afrikaanse woorden, zoals ‘amper’, verschilt van die in het
Nederlands, maar omdat het geen vreemd lijkend woord is, wordt er slechts de
Nederlandse betekenis aan toegekend. Dit kan soms leiden tot misverstanden.
Nederlandse recensenten zijn zich voortdurend bewust van mogelijke valkuilen en
ze waarschuwen de Eybers-lezers dan ook regelmatig om hierop bedacht te zijn. Er
worden adviezen gegeven, onder meer om woordenboeken te raadplegen.
K.L. Poll (1973) stelde de lezers voor de gedichten hardop te lezen. Renate
Rubinstein (1982) vond ook dat hardop lezen hielp om problemen op te lossen. Ze
legde uit dat het woord ‘hiënalag’ aanvankelijk onbegrijpelijk voor haar was, totdat
ze besefte dat het woordbeeld haar meer vertrouwd zou worden wanneer zij de ‘g’
verving door een ‘ch’. ‘U ziet, het is zo moeilijk niet,’ moedigde zij andere
Nederlandse lezers aan. Over het algemeen wordt extra moeite aanbevolen en ook
aangeprezen - volgens Nederlandse recensenten hóórt dit bij het plezier van poëzie
lezen.
In tegenstelling tot de geringe kennis van het Afrikaans van de meeste Nederlandse
recensenten (uitzonderingen zijn vooral Ester en Van Dis), beschikken vele
Zuid-Afrikaanse critici wel over een zekere basiskennis van het Nederlands.
Desondanks is hun kennis van de Nederlandse gesproken taal en de
leefomstandigheden zelden voldoende om zich actief bewust te zijn van de
uitzonderlijke wisselwerking van de Nederlandse en Afrikaanse lexicale,
morfologische, syntactische en idiomatische subtiliteiten in Eybers' gedichten. Dat
zij mogelijk problemen hebben met de taal van Eybers, zullen zij echter nooit
toegeven.
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Soms klagen Zuid-Afrikaanse critici aanmatigend-puristisch over ‘neerlandismes’
zonder zich af te vragen of deze misschien een rol zouden kunnen spelen in haar
poëzie. Omdat ze zichzelf bijna nooit rekenschap geven van een mogelijke motief
voor het gebruik en de betekenis van vreemde woorden, laten de critici ook na de
aandacht van ‘gewone’ Afrikaanse lezers te vestigen op taalproblemen en een
oplossing aan te bieden. Het gevolg is dat Zuid-Afrikaanse poëzielezers sinds 1961
niet voldoende bewust zijn gemaakt van Eybers' unieke positie en dus niet ‘geschoold’
zijn zoals Nederlandse lezers die al bij voorbaat weten dat Eyberspoëzie een heel
specifiek soort leesinspanning van hen zal vergen. De mogelijkheid dat er een iconisch
verband tussen Eybers' dubbele positie binnen de letterkunde van twee talen en haar
vreemdelingschap zou kunnen bestaan, wordt dus ook niet overwogen. Aan de
dimensie van het leven als buitenstaander dat Nederlandse lezers zo boeit, wordt
door Zuid-Afrikaanse lezers weinig aandacht geschonken.
Hierin kwam verandering na de publicatie van ‘Eybers die vreemde eend’ en
‘Elisabeth Eybers: tussen Suid-Afrika en Nederland’, artikelen van respectievelijk
Jansen en Nienaber-Luitingh in Ester en Lindenberg (1990). Toen Ernst Lindenberg
(1995) in zijn recensie van Nuweling taalproblemen en de functie daarvan aan de
orde stelde, was dit een primeur in de ‘populaire’ Zuid-Afrikaanse Eyberskritiek,
maar naar mijn gevoel gaat hij er toch nog wel te gemakkelijk van uit dat de
Zuid-Afrikaanse lezers ‘geen problemen’ met Nederlandse woorden zullen hebben.
Lindenberg schreef:
Na een verblijf in Nederland van ruim dertig jaar is te verwachten dat
Eybers' taalgebruik ‘aangetast’ zal zijn door haar omgeving. Zoiets gebeurt
zo geleidelijk en onopvallend dat je je oren erbij moet spitsen. Aangezien
het Nederlands onze kostbare voedingsbodem blijft, zal de lezer geen
problemen hebben om dergelijke woorden te begrijpen, zal zelfs vinden
dat ze helpen om de achtergrond in te vullen. Soms is iets ongebruikelijk
in het Afrikaans, zoals de uitdrukking om aan iets te wennen (i.p.v.
gewoond te raak aan), maar de Nederlandse vorm (NL 8) leeft in het
Afrikaans voort in versteende uitdrukkingen. Minder bekend zijn echter
woorden als ‘belabberde’ (NL 15) en ‘samerottende’ (NL 28); ‘prullemand’
(NL 21) is half Afrikaans, maar het gebruik van ‘ooit’ (NL 37) klinkt vreemd
in mijn oren. Grensgevallen zijn ‘stumper’ (NL 41) en ‘hardleers’ (NL 38).
Ik wijs op deze gevallen, niet om er een oordeel over uit te spreken, maar
omdat ze deel zijn van het Eybersarsenaal en van haar ‘wereld’. Ook
Nuweling maakt het voor de lezer lonend om haar taal uitvoerig te
verkennen.

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

174
We zouden het verschil tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recensies als volgt
kunnen samenvatten: Nederlandse besprekingen worden voor ‘gewone lezers’
geschreven met de bedoeling om hen voor Eybers' buitengewone poëzie te winnen.
Men is zich ‘nederig’ bewust van mogelijke problemen en daarom worden
verschillende manieren van lezen voorgesteld om deze op te lossen. Terwijl in
Nederlandse recensies de betrokkenheid van de lezers sterk op de voorgrond staat,
is daarvan in de Afrikaanse Eybers-kritiek vóór ongeveer 1990 nauwelijks enige
sprake. Het lijkt alsof Zuid-Afrikaanse recensenten vooral voor andere literatoren
schrijven. Verwijzingen naar de boeiende aspecten van de ‘vernederlandisering’ van
Eybers staan niet zoals in Nederlandse recensies centraal, maar worden slechts in
uitzonderlijke gevallen terloops genoemd in besprekingen die in hoofdzaak
tekstanalyse, bundeltypering en het benadrukken van onder andere Eybers' ironische
stijl en het dichterschapsthema behelzen.
Het zou een groot verlies betekenen voor de Zuid-Afrikaanse lezers wanneer ze
zich geen rekenschap geven van de specifieke begripsproblemen in haar poëzie vanaf
1961 en leren om deze op een avontuurlijke manier te overwinnen. Eybers raakt in
haar gedichten essentiële problemen aan die ieder mens aanspreken, oud én jong.2
Zij doet dit op een manier die tegelijkertijd klassiek en modern, altijd zinvol, nooit
larmoyant, en dikwijls vol humor is.

Verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands
Verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands vinden we in klank en spelling,
in de morfologie (wijze waarop afgeleide en samengestelde woorden worden
gevormd), het lexicon of de woordenschat (vaste en idiomatische uitdrukkingen), en
de syntaxis (zinsbouw).

Spelling
Omdat Eybers haar gedichten in het Afrikaans schrijft en spelt volgens de Afrikaanse
woordelys en spelreëls (1966; herzien in 1991), hebben Zuid-Afrikaanse lezers bijna
nooit moeite met de spelling in haar gedichten. Wanneer Eybers echter Nederlandse
woorden in een verafrikaanste vorm gebruikt, is het soms nodig dat lezers op de
hoogte zijn van de belangrijkste spellingverschillen tussen het Afrikaans en het
Nederlands zodat ze weten waar ze in woordenboeken moeten zoeken naar de
mogelijke betekenis van een vreemd woord.
‘Marsjandeer’ (VG 441) moet bijvoorbeeld opgezocht worden als ‘marchanderen’
en ‘lystrekkers’ (NL 33) als ‘lijsttrekkers’. In Nederlandse ogen lijken veel Afrikaanse
woorden, bijvoorbeeld ‘jy’ voor ‘jij’ en ‘ek’ voor ‘ik’, vreemd omdat deze afwijken
van de spellingsregels van het Nederlands die samengevat zijn in de
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Woordenlijst van de Nederlandse taal (1954; herzien in 1990 en opnieuw herzien in
1995). Het woord ‘hiënalag’ werd al genoemd als aanvankelijk problematisch voor
Renate Rubinstein vanwege de spelling. Over het algemeen is het niet moeilijk de
spellingsproblemen te overwinnen; het hardop uitspreken van een woord is een
probaat hulpmiddel. Het hardop lezen van de Eybers-gedichten wordt trouwens vaak
aanbevolen, en in recensies wordt Nederlandse lezers daarom nooit voorgehouden
dat spellingsverschillen een belemmering zouden kunnen zijn. Anneke van Luxemburg
(Haarlems Dagblad, 20-11-79) schrijft bijvoorbeeld dat het Afrikaans ‘ook door de
spelling iets van een oertaal heeft, alsof de woorden speciaal (...) zijn verzonnen’.
Zeeman (Leeuwarder Courant, 12-8-88) meent:
De zonderlinge spelling van vertrouwde woorden en het voorkomen van
bijna fonetische samentrekkingen verlenen aan de taal iets sprankelends,
iets van een kindertaal, maar dan niet in de meewarige zin van het woord.
Als het woord ‘skietspoel’ in Eybers' tweede muisgedicht, ‘Rangorde’ (NL 42; het
eerste is ‘Vete’, VG 584) aanvankelijk voor Nederlandse lezers onbekend lijkt, is het
voor hen belangrijk te weten dat sk in het Afrikaans sch in het Nederlands is en dat
het woord in een Nederlands woordenboek opgezocht kan worden als ‘schietspoel’.

Rangorde
'n Geknars van vermorselde houtbeskot het
deur die lang donker ure die slaap my belet;
die dader, klein feillose meganiek,
vlieg nou soos 'n skietspoel pylsnel oor die vloer.
As oningewyde en lid van geen kliek
let ek alleen op die nietige dag
terwyl hý as gesant van die priemtandgeslag
'n tonnel oopknaag wat na eindeloosheid voer.
(uit: Nuweling 1994:42)

Op grond van de woordverklaring van Koenen en Endepols; ‘schietspoel: spoel met
inslaggarens die bij het weven door het vak van de ketting wordt geworpen’, kan de
vergelijking concreet gevisualiseerd worden. De muis is dus als een spoel die tijdens
het weefproces door de scheringdraden schiet. Al weet een leek niet precies wat dit
is, toch is in ieder geval nu de associatie gemaakt met het mechanisch functioneren
van een weefgetouw. De spreker beschrijft zichzelf als een individu, een ‘oningewyde
en lid van geen kliek’, terwijl de muis ‘gesant van die priem-
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tandgeslag’, dus deel van een massa is. Juist wegens zijn gebrek aan individualiteit
zal hij ‘eindeloos’ voortleven als soort.
Andere spellingsverschillen in verband met consonanten waarmee Nederlandse
lezers rekening moeten houden, zijn het wegvallen in het Afrikaans van de intervocale
g, d en v (ogen = oë, schouder = skouer, avond = aand) en de regel dat de
stemhebbende z een stemloze s wordt (zon = son). Terwijl deze spellingsverschillen
ook klankverschillen met zich meebrengen, zijn er andere waarbij het klankverschil
uiterst gering is (bijt = byt, heerlijk = heerlik).
Op het gebied van vocalen is het voor Nederlanders verder van belang om te weten
dat het Afrikaans vaak een e heeft in plaats van a of aa. Dus perd, stert en skêr in
plaats van paard, staart en schaar. In andere gevallen is het net andersom: in het
Nederlands is het gerst, vers en hersens terwijl het in het Afrikaans gars, vars en
harsings is. In veel Afrikaanse woorden komt een eu voor waar het ABN alleen een
oo kent: bijvoorbeeld heuning en seun tegenover honing en zoon.
Als de lezers op deze spellingsverschillen letten, hoeven zich weinig misverstanden
voor te doen.

Morfologie
Tussen het Afrikaans en het Nederlands bestaan opvallende morfologische verschillen
omdat woorden in het Nederlands meer flexie ondergaan dan in het Afrikaans. Het
komt voor in twee categorieën, namelijk verbuigingen (declinatie) in het nominale
systeem en vervoegingen (conjugatie) in het verbale systeem. Elisabeth Eybers heeft
in een gelegenheidsvers, ‘By die Duitse vertaling van enkele van my gedigte’
(Nuweling 1994:19)3, hierop zelf commentaar gegeven:
Siedaar jou taal, steeds Germaan,
op gebied van vervoeging 'n wrak
met vernufryke ondergrond,
verbaster en kerngesond
(...)

De morfologische vereenvoudiging van het Afrikaans in vergelijking met het
Nederlands (en in een nog grotere mate met het Duits) is er de oorzaak van dat de
Afrikaanse taal voor Nederlanders simplistisch lijkt en klinkt. Het Afrikaans heeft
bijvoorbeeld alleen die-woorden terwijl het Nederlands de en het als bepaalde
lidwoorden kent. Het Afrikaans bezit ook slechts één vorm van het werkwoord in
de tegenwoordige en de verleden tijd, terwijl er in het Nederlandse systeem
verschillende persoons- en getalsvormen voorkomen. Verder zijn in het Afrikaans
het imperfectum en het plusquamperfectum bijna geheel verdwenen als samengestelde
werkwoordsvormen.
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Het is opvallend dat deze morfologische vereenvoudigingen door Nederlanders, die
over het algemeen geneigd zijn het Afrikaans in vergelijking met het Nederlands
kinderlijk te vinden, meestal als positief worden ervaren in Eybers' gedichten.4 Van
Dis (NRC Handelsblad, 26-8-77) schrijft over de morfologische vereenvoudiging:
‘Het wegvallen van de grammaticale uitgangen maakt haar poëzie voor de
Nederlandse lezer alleen maar nog kernachtiger en nog economischer.’ Jan Eijcking
(Prisma-Lectuurvoorlichting, 26-8-69) spreekt over Eybers' ‘weerbarstige, hoekige
Afrikaans’ en Jan van der Vegt (De nieuwe linie, 22-11-78) meent dat het Afrikaans
bij uitstek een geschikt uitdrukkingsmiddel is voor de moderne dichter, omdat het
tegelijk soepel en strak is. Deze positieve uitspraken door Nederlandse recensenten
zijn een compliment voor het Afrikaans in het algemeen, en voor de manier waarop
Eybers ermee omgaat in het bijzonder. Zoals in het geval van de spellingsverschillen
worden ook morfologische verschillen door Nederlandse lezers dus niet als
onoverkomelijke hindernissen beschouwd. Ze dragen eerder bij tot de poëtische
zeggingskracht van Eybers' werk.
Tijdens haar lezing in Brussel in 1963 gaf Elisabeth Eybers al te kennen dat zij
niet van plan was om ooit in het Nederlands te dichten: ‘Soms vra iemand my of ek
dalk later in Nederlands sal gaan skrywe as ek lank genoeg in Holland gebly het om
die taal goed baas te raak. Dit kan ek my nouliks voorstel. Afrikaans is nie alleen die
taal van my bewuswording nie, maar ek voel oortuig dat dit poëties bruikbaarder is
as Nederlands.’ (Hennipman in: Nienaber-Luitingh 1975:9)
Eybers is bij dit voornemen gebleven en Afrikaanse lezers zullen slechts
morfologische ‘eigenaardigheden’ tegenkomen in enkele gedichten waarin
Nederlandse woorden van een personage direct worden geciteerd. Een aantal van
deze gedichten wordt hierna besproken, ook die waarin slechts Nederlandse ‘zinnen’
bestaande uit één woord voorkomen, bijvoorbeeld de groet ‘Dag’ die typischer is
voor het Nederlands dan voor het Afrikaans. In gedichten met een hele zinsnede
Nederlands is de afwijkende morfologische constructie opvallend voor
Afrikaanssprekenden.
In ‘Afloop’ (Balans 1962, VG 271) is de verwijzing in het Nederlands naar ‘50
vel prima gelinieerd’ papier dat gekocht wordt bij ‘Kantoorboekhandelaars Gebr.
Winter’ (een zaak met verscheidene filialen in Amsterdam, maar let ook op de
toepasselijke naam van de ‘gebroeders’ van wie de winkel is) een teken dat de spreker
zich in een koude situatie - hier in meer opzichten dan alleen het klimaat - bevindt.
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Afloop
As jy 3 maande lank kalenderloos
uit nooddruf vir die onbekende oorbekende
die valbrug neerlaat, die beleëraar
se teer en tydelike triomf aanvaar,
daarna 3 afgemete weke lank
bevrore in die rigor mortis van ellende,
jou oë koppig op één kwas gerig,
kruisarmig uitgestrek lê op jou rug
en dan uit blinde wraaksug 3 dae lank
die gros van 50 vel prima gelinieerd
(Kantoorboekhandelaars Gebr. Winter)
soos 'n dik heipaal afsplits tot 'n splinter
bly alles hoe ook al nog ongedeerd.

‘Nooddruf’ betekent ‘levensbehoefte’ of ‘gebrek, bittere ontbering’. Dit komt in
dezelfde omschrijving in zowel Koenen en Endepols' woordenboek als in de HAT
voor.5 De eerste strofe beschrijft een verhouding die blijkbaar als een noodsprong
als gevolg van onthouding begonnen is, de tweede de ellende wanneer de verhouding
voorbij is, en de derde strofe beschrijft een paar dagen van wraakzuchtig afreageren
door erover te schrijven. Om een heipaal (een onbekend begrip voor Zuid-Afrikaanse
lezers) tot een splinter te hakken getuigt van woedende energie. Het slotwoord van
de alleenstaande laatste regel van het gedicht, ‘ongedeerd’, betekent ‘zonder letsel’.
Het zou kunnen betekenen dat de ervaring, ondanks alle onaangename gevolgen,
toch behouden, onaangetast blijft.6
In een aantal ‘portret-gedichten’ maakt Eybers gebruik van het Nederlands wanneer
mensen geciteerd of geantwoord worden. Trouwens, al in het gedicht ‘Tweegesprek’
uit Neerslag (1958, VG 189) - dat is geschreven voordat Eybers Zuid-Afrika had
verlaten - wil het voorkomen alsof de ‘sy’ met een Nederlandse ‘hy’ in gesprek is
wanneer ‘Jawel’ geantwoord wordt op de vraag ‘Besef jy wat ek sê?’
‘Ode aan Kontroleur de Laar’ (Onderdak 1968, VG 295) is het eerste gedicht na
1961 waarin Nederlands voorkomt. Dit gedicht is samen met ‘Twee kleuters in die
Vondelpark’ (Balans 1962, VG 281) het meest geciteerd door de Nederlandse
recensenten van Balans (1962) - waarschijnlijk doordat de taal, de plaats en de situatie
hun bekend zijn.
Eerst worden de woorden van de belastingconsulent nog in het Afrikaans
weergegeven: ‘Soek eers die juiste syfers en kom terug’ maar dan volgt zijn ‘skamper
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kommentaar’: ‘Allicht! U bent niet meer in Afrika!’ Dit is de allereerste echte
Nederlandse zin in Eybers' oeuvre.
De Nederlandse criticus Hans Warren (1969) merkt op dat het weerwoord van de
spreker, ‘my land het leemtes: daar / het ek jou soortgelyke nooit gewaar // miskien
vanweë my huid? Ek dink bevrees: / só voel dit dus om Gam se kind te wees’, bijtende
kritiek is, niet alleen op de man, maar ook op haar land van herkomst. Van der Vegt
(1969) is hierover nog duidelijker. Hij schrijft dat dit een ‘heel belangrijk moment’
in Eybers' werk is wanneer zij, juist als zij zelf vernederd wordt, zich identificeert
met de vernederden in Zuid-Afrika. Hij vindt dit heel belangrijk ‘omdat het beter is
dat een Zuid-Afrikaanse dit beseft dan dat wij erover moraliseren’. Dat de ‘ik’ zelf
Nederlands spreekt in de slotregel is een teken van haar weerbaarheid, van haar
poging om zich aan te passen en De Laar van repliek te dienen.
Over een incident uit ongeveer dezelfde tijd schrijft Eybers ‘meer dan dertig jaar
later’ in ‘Voorland’ (TV 40). Ook in dit gedicht wordt haar vreemdheid benadrukt
doordat een figuur in een zwarte jas met ‘swart slaprandhoed laag oor die oë getrek’,
zich aankondigt in het Nederlands: ‘Ik ben van de mot- en de houtwormverdelging.’
Zuid-Afrikaanse lezers zullen niet veel problemen hebben met het taalgebruik van
De Laar of met deze prefiguratie van Magere Hein, maar mogelijk wel in ‘Niets van
uw dienst?’ (Onderdak 1968, VG 315). De overeenkomende Afrikaanse uitdrukking
van de titel is ‘Kan ek iets vir u doen?’

Niets van uw dienst?
Half-ses, soos deur die radioman voorsê,
het die son sy bondel op my vensterbank gelê
en laat sy allemanslag na binne gly so 'n gladde vent wat oral inpas, hy
wat die hele Holland van geluk voorsien.
Dag son, gaap ek, jou groot klandisie wag,
al die adreskolomme in jou boek.
Ek moet my nog bedink, en bowendien
gister was homo sapiens op besoek ...
Dankie, nee, geen bestelling vir vandag.

De zon wordt hier voorgesteld als een van huis-tot-huis-verkoper die zijn waren
aanbiedt. Aangezien de ik-spreker de zon antwoordt in verafrikaanste vertalingen
van typisch Nederlandse uitdrukkingen die in verkoopsituaties gebruikt worden (‘Ek
moet my nog bedink’ en ‘Dankie, nee, geen bestelling vir vandag’), veronderstellen
we dat de zon Nederlandstalig is. Nederlandse lezers zullen onmiddellijk het
winkeliersjargon herkennen, terwijl voor Afrikaanse lezers deze regels misschien
nieuw zijn en niet meteen als variaties op een geijkt patroon overkomen.7
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In ‘Kritiek’ (VG 384) komen ook een paar Nederlandse zinnen voor. Dit gedicht uit
Einder (1977) is een repliek op de bespreking van Hans Warren van ‘Einde van die
seisoen’ (VG 346) dat in de voorafgaande bundel Kruis of munt (1974) was verschenen.

Einde van die seisoen
Die trouelose lig vergrou,
die waarheidskermis is verby:
verlate jesusswerwers vou
hul slaapsakke en moet vergly,
geboë, oor 'n vloer van blare,
na een of ander winterhol.
Langsaam, met dromerige gebare,
stop elkeen sy vroom ransel vol.
Hulle sypel, groepies of in pare,
om vóór die hek al weg te smelt
verdoesel in 'n vag van hare,
onvatbaarheid en nie-geweld.
Nou wag ons dat die opgewonde
kinders die park op stelte set,
hollend of skaatsend, met gesonde
krete van wierooklose pret.

Het gedicht speelt zich af in de omgeving die Eybers ook beschrijft in ‘Twee kleuters
in die Vondelpark’ (VG 281). Veel Nederlandse recensenten (bv. Van Deel 1973 en
Smit 1974) verwijzen op heel neutrale wijze naar het gedicht, maar Warren (1973)
grijpt het aan om Eybers te beschuldigen van discriminatie. Haar gedicht over de
Vondelparkslapers (vooral in de jaren zestig en zeventig een regelmatig
hippie-verschijnsel tijdens de zomermaanden) werkt voor hem als een rode lap en is
de reden waarom hij Kruis of munt niet wilde recenseren.
Warren schrijft:
Er staat (...) een gedicht dat me heeft geïrriteerd en dat me argwanend
heeft gemaakt voor heel haar poëzie en instelling. Het is een knap vers,
vol sfeer, fraai van verwoording (...). Het venijn zit in de staart: de twee
laatste regels zijn, zal ik het maar heel lelijk zeggen: zuidafrikaans.
Mogelijk is de dichteres uit rijmdwang op dat ‘ge-
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sonde’ gekomen, maar nee, dan bewijst toch de slotregel, dat zij werkelijk
partij kiest op een manier die mij althans woedend maakt. Wie zo de frisse
jeugd tegen de onfrisse hippies af wil zetten, waar houdt die op? En toen
ik dit toontje eenmaal had gehoord, klonk het op meer plaatsen (in het
zelfbeklag, de verlaten, misbegrepen vrouw in Ballingschap met B die
toch zo grootmoedig alles begrijpt en omhelzen wil) en zelfs bij de verzen
die ik verder erg goed vond (want Elisabeth Eybers is een goed dichteres)
kon ik het jammer genoeg niet vergeten. Wat ik maar opbiecht - een
volgende keer ben ik het wel kwijt.
Dit is dan de som van Warrens recensie - waarmee hij zich wel ‘Kritiek’ (VG 384)
op de hals haalt:

Kritiek Wie zo de frisse jeugd tegen de onfrisse hippies af wil zetten,
waar houdt die op? Provinciale Zeeuwse Courant
Die resensent uit Seeland vind
my vers, om dit héél lelijk uit te druk
- sy selfbewuste term - Zuidafrikaans.
En raai waarom? - Onlangs het ek gekyk
na hippies wat stil padgee vir die kou,
gedink aan kinders met hul skaatslawaai.
Hy meen dat ek van kinderkrete hou,
hul spervuur teen die naakte trommelvlies
bo Nepalese siterspel verkies,
'n hekel het aan hippies en hy word
derhalwe woedend (weer sy eie woord).
Dat elkeen só sy herkoms moet verraai ...
In sy lokettewêreldjie behoort
kantkies by kyk, elke gegewe dra
'n onverwisselbare etiket
wat nuanseringe onvoegsaam maak:
toeskouer is om ja of nee te kraai.
Van dag tot dag volg hy die stippelweg
langs prikvlaggies wat oral goed en sleg
kordaat aandui en teen verwarring waak.
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Hy sou die reënboog boikot as dit nie
met kleurkrytklem die spektrum illustreer:
één feit word teen 'n ander afgeset.
(U merk dat ek van tyd tot tyd siteer.)
Sy kop met sekerhede volgeprop
- geen skrefie vir 'n splinter ironie
om in te dring - vorder: waar houdt die op?
Ja, vra dit. Wáár ek ook ophou of wanneer,
hoop ek om nog oningehok te bly,
nie weggebêre vir en vóór my tyd
- miskien, wie weet, iets minder liggeraak,
steeds met 'n tastende kieskeurigheid
ook wat betref die yk van poësie.

Omdat een gedeelte uit Warrens recensie als motto gebruikt wordt en sommige van
zijn woorden in cursief overgenomen worden, krijgt het Nederlands extra nadruk:
‘héél lelijk’, ‘Zuidafrikaans’, ‘woedend’, en ‘waar houdt die op?’. Eybers maakt met
nadruk gebruik van de repliek-techniek door telkens te vermelden: ‘sy selfbewuste
term’, ‘(weer sy eie woord)’ en ‘(U merk dat ek van tyd tot tyd siteer.)’ Zoals in het
geval van ‘Ode aan Kontroleur de Laar’ wordt de beschreven persoon heel direct
bekritiseerd door hem in het Nederlands aan te spreken, maar toch wordt de
mogelijkheid van zelfkritiek ook opengelaten (‘iets minder liggeraak’).
Hoe gemakkelijk Afrikaanse lezers problemen kunnen hebben met Nederlandse
woorden in Eybers-gedichten, blijkt uit Kannemeyers (1995:39) opmerking dat
Eybers de recensent voorstelt ‘als iemand die kaartjes verkoopt aan een loket’. Met
de beschrijving ‘In sy lokettewêreldjie behoort / kantkies by kyk’, maakt Eybers
echter gebruik van een andere Nederlandse betekenis van loket: ‘vak in een kastje,
bureau, kluis enz.’, dus een aparte ruimte of hokje. Trouwens, ook de HAT geeft deze
verklaring. De recensent uit Zeeland is dus iemand die alles wat hij ziet in hokjes
wil indelen. In de laatste zin van het gedicht stelt de spreker zichzelf tegenover hem
en ‘zijn hokjesgeest’ op wanneer zij hoopt (...) om nog ‘oningehok’ te blijven.
In ‘Individualis’ (Einder 1977, VG 413) wordt een graffiti-tekst geciteerd, mogelijk
zelfs in de typografische vlakverdeling zoals die op de muur was geschreven:
De mensen sterven en zijn niet
gelukkig wapper naas die deur
van die skoenmaker op die hoek:
muurskildering van 'n amateur
in gangbare heelalverdriet.
Die hobbelrige kinderskrif
pryk maande lank: geen verfkwas waag
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om vonnis van 'n nihilis
vol dampige ontnugteringsdrif
of neo-transendentale angs
met ruwe hale weg te vaag.
Hoewel nog nooit opvallend kloek
wandel ek weer vandag daarlangs
en ondiepsinnig vergewis
ek my dat 'k leef en selfs, danksy
jy-weet-wat, stomgelukkig bly.

De Zuid-Afrikaanse criticus Ohlhoff (1978:59) interpreteert het ‘jy-weet-wat’ als
‘de menselijke verhouding’ die ‘een soort schans tegen de dood en het ongeluk’ is.
In de context van Einder (1977) waarin veel liefdesgedichten voorkomen, is het ook
mogelijk om de eerste en de laatste regels samen te lezen als een verwijzing naar de
zogenaamde ‘kleine dood’ of orgasme. Het is verder natuurlijk opvallend dat, in
tegenstelling tot de ‘muurskildering’ van de ‘ontnugterde nihilis’, het optimisme van
de spreker een verwijzing van een andere orde behelst wanneer met het woord
‘stomgelukkig’ het beroemde gedicht ‘De Dapperstraat’ van de Nederlandse dichter
J.C. Bloem opgeroepen wordt (Bloem 1981:206):
(...)
Dit heb ik bij mijzelven overdacht
Verregend, op een miezerige morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

Een ander Nederlands woord komt voor in ‘Die bommel-ding’ (Dryfsand 1985, VG
494). Doordat een Nederlands imperfectum, ‘binnenkwam’ (Afrikaans: ‘binnegekom
het’) gebruikt wordt, legt Eybers de nadruk op de Nederlandse omgeving waarin het
gedichtgebeuren zich afspeelt. Het woord ‘binnenkwam’ is voor Afrikaanse lezers
volkomen vreemd zodat de mysterieuze aard van het ‘ding’ op morfologisch vlak
wordt versterkt.

Die bommel-ding
(n.a.v. 'n dagbladberig)
Iets het vandag die rus verstoor,
'n sonderlinge ding, 'n bommel-ding
wat gemaskerd ‘binnenkwam’,
konstabels moes die buurt fynkam
maar van die stomme ding geen spoor.
'n Koppeling laat die klemtoon skommel,
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sy narrenaam klink soos 'n grap.
In my borsholte pols 'n dowwe trommel,
hoe kon hy tussen omstanders ontsnap?
Waar bly die bommel-ding?
Ek wag
tot hy hom aanmeld op 'n dag.

Het woordgrapje in verband met een bom-melding is in het Afrikaans en het
Nederlands even geslaagd. In regel 6 is er een duidelijke aanwijzing dat een
koppelteken de oorzaak van een klemtoonverschuiving is, maar veel lezers ontgaat
deze wenk toch. Een interessante bijkomstigheid voor Nederlandse lezers - een die
de mogelijke verwarring nog meer vergroot - vormen de referentiële en intertekstuele
aspecten die in hun geval meespelen.(Zalt)bommel is immers een Nederlandse
plaatsnaam die als Bommel voorkomt in een bekend Nederlands gedicht, M. Nijhoffs
‘De moeder de vrouw’: ‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’. (Nijhoff 1964:212)
Verder is er nog de bekende Heer Bommel die samen met Tom Poes tientallen jaren
figureerde in de strip van Maarten Toonder.8
Soms worden Nederlandse woorden gebruikt om een persoon in een gedicht te
helpen karakteriseren. In ‘In absentia’ (Onderdak 1968, VG 331) komt de beschrijving
‘klein doch voornaam’ tussen aanhalingstekens voor. Deze woorden roepen - in de
woordenschat van óf de ‘ek’ óf die van een gemeenschappelijke kennis - het eerste
beeld op van de man die later de geliefde van de spreker is. Voor Afrikaanse lezers
hoeft dit geen probleem te zijn, het is maar een aanduiding dat de ‘jy’
hoogstwaarschijnlijk een Nederlander is.

In absentia
Al het ek gou genoeg die warm nis
gevind waarvan ek indertyd niks wis
het 'k nog jou eerste omtreklyne lief.
My hart-arm, oor ses weke heengestrek
tot by ons afskeidsgroet, verleng sy straal
om jou uit vier-jaar-vroeër terug te haal:
‘klein doch voornaam’, vinnig en opgewek,
deskundig, vindingryk, gewaagd ...
En ek?
Jou lens-oog het die troebel negatief
ontwasemend bevestig: sedertdien
verstewig ek tot wat jy tóé kon sien.
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Dat het een Nederlandse gast is die aankomt in ‘Herstel’ (Einder 1977, VG 421), is
ook duidelijk dankzij de gecursiveerde groet:
Plots medepligtig knal die voordeur oop,
jy ink die tonnelmonding van die gang,9
Dag roep jy, al wat yl is neem die loop
en ek word in jou swaartekrag gevang.

In ‘Kliniese hipotese’ (NL 16) komt de begroeting ‘Dag’ (vrij ongebruikelijk in het
Afrikaans) ook voor. Dat gedicht is weer een voorbeeld van Eybers' kritiek op de
onmenselijke interactie à la controleur De Laar:
Indien die uroloog, in teenstelling tot al die vorige kere,
die behandelkamer sou binnetree en 'n blik werp op die gesig
wat verbind is met die weerloos tentoongespreide en van klere
bevryde ledemate en 'n Dag mevrou Watsenaam daarheen rig
sou jy dink sy professionele fatsoen het hom versaak
óf dat hy skielik vermoed hy het met 'n mens te maak
en nie bloot met 'n blaas nie:
vir albei betrokkenes 'n oomblik van grasie.

Het is wel grappig dat de spreker zelfs het vage ‘Dag mevrou Watsenaam’ zou
verkiezen boven de groetloze klinische behandeling die zij altijd krijgt. De prozaïsche
stijl van het gedicht en de herhaling van ‘sou’ duiden erop dat het ‘oomblik van
grasie’ een wensdroom blijft.
Een gedicht waarin Elisabeth Eybers het Nederlands bijzonder effectief gebruikt,
is ‘Deesdae’ (Dryfsand 1985, VG 500).

Deesdae
Die muse skyn my deesdae te vermy.
Niks aan te doen. Geduldig verder gaan.
My kleinseun - vyf-en-'n-half - en ek verstaan
mekaar. Laat maar, want jij bent oud sê hy
wanneer ek blyk van onbehendigheid
by die saamstel van 'n speelgoedhyskraan gee.
Hy wil gaan fiets. Dit reent. Je hoeft niet mee,
dan wordt je haar zo nat. Dis geen verwyt.
Die dae wedywer om hom te laat gedy,
elke kontoer word liefderyk afgerond,
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gepoets, albasterglimmend en gesond.
Die dae het iets anders voor met my.
Wat ben je stil vandaag. Geboë oor
sy lego eis hy meer geselligheid.
Ek sing 'n liedjie uit my kindertyd.
Ben jij vra hy beleef ook lid van het koor?
Hy sê opeens het duurt nog héél héél lang
voor jij doodgaat - nog meer dan honderd dagen.
Gulheid oorskry sy rekenkunde, skraag en
vertroos ons, maak ons bly en amper bang.

De werkwoordsvormen in de tweede en derde persoon enkelvoud zijn ongewoon
voor Zuid-Afrikanen: ‘ben(t)’, ‘hoeft’, ‘wordt’, ‘duurt’ en ‘doodgaat’ in plaats van
‘is’, ‘hoef’, ‘word’, ‘duur’ en ‘doodgaan’. Dit gedicht bezit trouwens voor
Zuid-Afrikanen nogal wat opvallende taalverschijnselen. Het is bijvoorbeeld
gebruikelijker om in het Afrikaans te zeggen ‘dit lyk asof’ in plaats van ‘skyn my’
(regel 1), terwijl het in het Afrikaans gebruikelijke dubbele ‘nie’ ontbreekt in de
uitdrukkingen ‘Niks aan te doen’ en ‘Dis geen verwyt’. De zin ‘Hy wil gaan fiets’
is vreemd voor iemand die aan het Afrikaanse ‘fietsry’ gewend is, maar ook
Nederlanders zullen het opvallend vinden dat de infinitief ‘fietsen’ niet wordt gebruikt.
De uitdrukking ‘voorhê’ staat wel in de HAT, maar wordt in het Nederlands vaker als ‘voorhebben’ - gebruikt.
Niet een van deze taalaspecten zijn echte hindernissen in die zin dat ze ernstige
begripsproblemen veroorzaken. Het is opvallend dat de Nederlandse uitdrukkingen
niet alleen in de cursieve gedeelten van de dialoog met het Hollandse kleinkind
voorkomen. De gedachten van de oma die (weliswaar verafrikaanste) Nederlandse
zegswijzen bevatten, ondersteunen het gevoel dat zij en haar kleinkind elkaar in vele
opzichten op gelijk niveau ‘verstaan’ en goed communiceren. De Zuid-Afrikaanse
criticus Daniel Hugo wijst erop (tijdens een Eybers-gedenkprogramma op Afrikaans
Stereo op 26 februari 1995) dat het ‘oude Nederlands’ van het kind en het ‘jonge
Afrikaans’ van de oma het verschil tussen ouderdom en jeugd op een ironische wijze
beklemtonen. Wanneer in de slotregel twee keer ‘ons’ in plaats van alleen ‘my’ of
‘hom’ gebruikt wordt, is de overheersende indruk echter een van onderling begrip.
Het gedicht is tegelijk humoristisch en ontroerend.
In de gedichten waarin Elisabeth Eybers van het Nederlands gebruik maakt, wordt
met nadruk de aandacht op haar leefomstandigheden in Nederland gevestigd:
interacties met onverschillige ambtenaren en artsen, met geliefden en met een
kleinkind - een levensverhaal in het klein.
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Woordenschat
Naast spellings- en morfologische verschillen zijn er op het gebied van het lexicon
belangrijke verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands. Dit kan het duidelijkst
aangetoond worden door de classificering van S.P.E. Boshoff in Volk en taal van
Suid-Afrika (1921) aan te houden waarin de Afrikaanse woordenschat wordt ingedeeld
in de categorieën geërfde woordenschat (‘erfgoed’), leenwoorden (‘leengoed’) en
eigen woordenschat' (‘eiegoed’).
Onderzoek naar de samenstelling van de Afrikaanse woordenschat toont aan dat
de Afrikaanse woordenschat omstreeks 1900 ongeveer 50.000 woorden bevatte en
volgens een schatting van J. Combrink was ongeveer 95% van alle lexicale items in
het Afrikaans van Nederlandse herkomst, dus geërfde woordenschat. Voor 1806 was
er geen enkele andere vreemde taal die meer dan 1 % aan de totale woordenschat
had bijgedragen. Na 1806 onderging het Afrikaans echter een aanzienlijke invloed
van vooral het Engels. De Europese wortels zijn dus hoofdzakelijk te vinden in het
zeventiende-eeuws Nederlands (met inbegrip van zeemanstaal, handelstaal en
volkstaal, kluchten en volksliederen als bron), met kleine, bijna minimale bijdragen
van het Duits, het Frans en het Portugees, en een sterkere invloed van het Engels na
het ontstaanstijdperk. Afrikaanse wortels zijn te vinden in een aantal Khoi-woorden,
terwijl de Aziatische wortels in Maleise en Kreools-Portugese leenwoorden herkenbaar
zijn. Tegenwoordig bestaat de Afrikaanse woordenschat uit ongeveer 750.000
woorden, inclusief samenstellingen. Hiervan zijn veel woorden neologismen uit de
twintigste eeuw.
Bij een groot aantal woorden is er door de erfelijke component weinig verschil
tussen het Nederlands en het Afrikaans, zodat een groot deelgebied de basis van
gemeenschappelijkheid vormt voor de receptie van Eybers' werk door de twee
verwante taalgroepen. Omdat het Afrikaans zich hoofdzakelijk uit de Nederlandse
volkstaal heeft ontwikkeld terwijl de taal van de stedelijke burgerij van Amsterdam
en Den Haag ten grondslag ligt aan het Algemeen Beschaafd Nederlands, zijn talloze
woorden uit Nederlandse dialecten als zogenaamd ‘verbasterd’ erfgoed in het
Afrikaans blijven bestaan, maar deze zijn niet in het ABN opgenomen (vgl. dennebol,
runnik, vat, spog - zie Raidt 1991: 177, 179). Deze Afrikaanse woorden zijn dus
vreemd voor de meeste Nederlanders. In Afrikaanse etimologieë (1967) door S.P.E.
Boshoff en G.S. Nienaber wordt hun herkomst beschreven.
In gedichten van Eybers vinden we onder meer de volgende ‘verbasterde’, geërfde
woorden: katools (VG 243) in de betekenis van ‘bronstig, loops’ (Boshoff & Nienaber
1967:345 beweren dat het verband houdt met het woord ‘Katholiek’); katswink (VG
269) in de betekenis van ‘duiselig, flou’ (volgens Boshoff & Nienaber 1967:346
misschien verband houdend met het Nederlandse ‘katzwijm’); bolmakiesie (VG 265;
zie Boshoff & Nienaber 1967:177); bra (zie Boshoff & Nienaber 1967:183), en in
combinatie, ramkat (VG 292); getorring (VG 303; volgens Boshoff & Nienaber
1967:653 afkomstig van het Nederlandse ‘tornen/torren’);
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doepa (VG 383 en 511; tovermiddelen; volgens Boshoff & Nienaber 1967:201 uit
het Maleis via het Nederlands in de zeventiende eeuw); rinnewasie (VG 410; volgens
Boshoff & Nienaber 1967:543 oorspronkelijk van het Nederlandse ‘ruïneren’
afgeleid10), honou (VG 450; volgens Boshoff & Nienaber een uitdrukking om dieren
tot stilstand te brengen en een verbuiging van ‘n(o)u’ met de Nederlandse woorden
‘ha!’ en ‘ho!’); goiingsak (VG 493; zie Boshoff & Nienaber 1967:264. Lieske
1986:384 vindt het terecht noodzakelijk om zijn lezers de vertaling ‘jute’ te geven);
horreltjies (VG 501; volgens Boshoff & Nienaber 1967:292 is de herkomst van deze
uitdrukking die betekent rust of uitstel vragen bij het kinderspel, terug te voeren tot
het Nederlandse ‘horrel’ dat ‘hapering/stoornis’ betekent); kasarm (VG 504; volgens
Boshoff & Nienaber 1967:342 herleidbaar tot het Nederlandse woord ‘kazerne’ of
soldatenkwartier dat in het Afrikaans, naast ‘groot oud huis’, ook ‘een heleboel, een
menigte’ geworden is.)
Woorden die ook moeilijk voor Nederlandse lezers zijn, zijn gasie (VG 295; volgens
Boshoff & Nienaber 1967:238 afkomstig van het Nederlandse ‘gage’, dat, zoals Raidt
1980:170 aangeeft, een Frans leenwoord is); oulap (VG 328; volgens Boshoff &
Nienaber 1967:473 is dit afkomstig van het Nederlandse ‘ou(de) lap’ en duidt het
op iets minderwaardigs, een klein bedrag); en ritteltit (VG 450; volgens Boshoff &
Nienaber 1967:544 houdt dit misschien verband met ‘ritselen’ in de betekenis van
‘beven, bibberen, rillen, sidderen’).
Het woord kaperjol (VG 547 en 615) is in het Nederlands ook niet meer bekend.
Het betekent in het Afrikaans ‘klugtige sprong, verspottigheid, dwase streek’.
Nederlandse lezers zullen via ‘capriool’ (Frans van oorsprong) misschien weten dat
kaperjol ‘bokkesprong’ of ‘malle streek’ betekent, en dan de betekenis begrijpen in
de regels:
(...) soms verras 'n vinnige hartkaperjol jou

en
Die kaperjolle van verval (...).

Leenwoorden hebben in ruime mate bijgedragen tot de woordenschat van zowel het
Nederlands als het Afrikaans, maar vaak halen de twee talen leenwoorden uit
verschillende talen voor hetzelfde begrip. Omdat de Nederlanders het Franse
leenwoord paraplu gebruiken voor het object dat in het Afrikaans sambreel genoemd
wordt (geleend van het Portugees), is er sprake van een taalverschil. Als Eybers
pincet of bougie in een gedicht zou gebruiken, zou geen Nederlander deze Franse
leenwoorden hoeven op te zoeken, maar Afrikaanse lezers die gewend zijn aan eigen
vindingen als haartangetjie (of het Engelse tweezer) en vonkprop (of het Engelse
spark plug) wel. Leenwoorden in het Afrikaans waarmee Nederlanders bijzondere
problemen zullen ondervinden, zijn dié woorden die vooral aan het Khoekhoens, aan
de Afrika- en Oosterse talen zijn ontleend.
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Het begrip ontlenen kan ook ‘Eybers-specifiek’ worden gemaakt om de directe
overname van woorden, vaste uitdrukkingen of literaire en andere verwijzingen uit
het Latijn, het Frans, het Italiaans en het Duits in de Eybers-gedichten mee te
omschrijven. Ik maak daartoe onderscheid tussen algemeen gebruikte, ingeburgerde
leenwoorden in het Afrikaans, (bijvoorbeeld gekleim = geclaimd) of in het Nederlands,
(pied-à-terre), ‘literaire’ begrippen uit de westerse poëzietraditie, termen uit
vakgebieden en woorden uit andere talen. Een aantal van de woorden of vaste
uitdrukkingen die volgen zijn veel meer bekend in de Nederlandse omgangstaal dan
in de Afrikaanse, maar volledigheidshalve vermeld ik alle woorden van directe
vreemd herkomst.11
Franse woorden, uitdrukkingen en citaten die Eybers gebruikt zijn: ‘petit feu’ (VG
234), ‘métier’ (VG 336), ‘pied-à-terre’ (VG 441), ‘clair-obscur’ (VG 461), ‘force
majeure’ (VG 495 en VG 584), ‘grande dame’ (VG 543), ‘non, ne me quitte pas’ (VG
581), ‘truc’ (VG 584), ‘Sainte-Hélène’ en ‘le Cap’ (NL 39). Latijnse uitdrukkingen
zijn: ‘In extremis’ (VG 277), ‘homo sapiens’ (VG 315), ‘In absentia’ (VG 331), ‘Lectori
salutem’ (VG 377), ‘Modus vivendi’ (VG 400), ‘Nolens volens’ (VG 439), ‘In
memoriam sororis’ (VG 515), ‘Fata morgana’ (VG 555), ‘Hemi-facialis spasme’ (VG
579 en 615), ‘Vademekum’ (VG 598), ‘status quo’ (VG 607 en VV 46) en ‘Magister
Artium’ (NL 39). ‘Dichtung und Wahrheit’ en ‘Das Ding an sich’ (VG 531) zijn Duitse
literair-filosofische termen, en ook zijn er nog de Italiaanse muziektermen ‘sotto
voce’ (VG 592), ‘diminuendo’ (VV 29) en het ‘nieuwe wereld’-woord ‘eldorado’ (VG
616).
Het Afrikaans heeft naast geërfde woorden en leenwoorden ook veel woorden die
door de taalgebruikers zelf gevormd en geschapen zijn. Deze eigen woordenschat
bevat meestal samenstellingen, afleidingen, contaminatie- of analogievormen die op
het Nederlands-Germaanse patroon van woordvorming zijn gebaseerd (Raidt
1991:183). Het zal daarom niemand verbazen dat Nederlandse lezers grote problemen
hebben om onderscheid te maken tussen Eybers-woorden die niet tot de Nederlandse
woordenschat behoren, oorspronkelijke Eybers-neologismen (bijvoorbeeld garingbuik)
en het algemeen gebruiksafrikaans van het eigen woordenschat-type, zoals duikweg
en verkeerslig (voor de Nederlandse tunnel en stoplicht). Afrikaanse woorden in
Eybers' gedichten, waarvan ik vermoed dat Nederlanders er specifieke problemen
mee zullen hebben, zijn samenstellingen die ze niet kennen, maar waarin ten minste
de betekenis van een van de samenstellende delen in het Nederlands bekend is.
Zo zijn ‘trap’ en ‘soet/zoet’ bekende Nederlandse woorden die beide - net als in
het Afrikaans - meer dan één betekenis hebben, maar ondanks een visueel
nauwkeurige beschrijving (VG 265), valt het te betwijfelen of Nederlanders een
kameleon zullen herkennen in:
Die krom trapsoetjies op sy tak ontsluit
'n dromerige handjie en strek dit uit.
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Ook in het Afrikaans is trapsoetjies een zogenaamde ondoorzichtige samenstelling
omdat de betekenis ervan niet zonder meer uit de betekenissen van de samenstellende
delen kan worden afgeleid (zie Gouws in: Botha 1989:385). Voor een Afrikaanstalige
lezer is het geheel echter bekend.
Samenstellingen die problemen zullen opleveren, maar die ‘vertaalbaar’ zijn voor
Nederlandse lezers die de moeite nemen om de betekenis van elk van de
samenstellende delen te onderzoeken en aandacht te schenken aan de context van
het gedicht, zijn onder andere: wilde-als (VG 235), kabbelhawe (VG 317), boomskraap
(VG 399), blaastyd (VG 447), haakspeld (VG 502), aankapknieë (VG 509), aasvoël
(VG 578), potklei (VG 580) en rissiesap (VG 585). Nederlandse lezers zullen veel
langer moeten stilstaan bij deze woorden dan Afrikaanse lezers. ‘Witte brood’ is
bekend, maar niet in de Afrikaanse betekenis van ‘gunsteling’ (lievelings) in
witbroodjie (VG 440). Springbok is bekend als uitheemse diersoort, maar het woord
‘biltong’12 in springbokbiltong (VG 492) zal beslist problemen opleveren. Ouma (VG
481) in plaats van ‘Oma’ zal opvallen en waarschijnlijk meer letterlijk met de
klemtoon op ‘ou(d)’ gelezen worden dan door de Afrikaanse lezer. Op pad na (VG
509) voor ‘onderweg naar’, nie waar (VG 459) voor ‘niet waar’, en end-uit (VG 509)
voor ‘tot aan het einde’ zal vreemd zijn, maar waarschijnlijk begrepen worden. Een
enkel woord zoals sláát (VG 539) voor ‘sla(an)’ zal begrijpelijk zijn, maar looi (VG
369) in ongeveer dezelfde betekenis (heel hard slaan) is voor Nederlanders onbekend.
Een ander groepje mogelijk problematische Afrikaanse woorden zijn opsluit (VG
472); in de betekenis van ‘absoluut’, warrelig, (VG 568), staanspoor (VG 582) en
rittelende (VG 586). Soms is een woord idiomatisch van aard en wordt het door
Afrikaanssprekenden niet letterlijk genomen; bijvoorbeeld hardepad (VG 360) voor
gevangenisstraf. In ‘Laagland’ uit Respyt (1993, VG 639) schrijft Eybers over de
wispelturigheid van het Nederlandse weer en gebruikt ze daarvoor heel effectief
tegenstellende woordparen (‘veerlig’/‘loodswaar’, ‘minnaar’/‘tiran’,
‘voorjaar’/‘najaar’), maar ook een erg typisch Afrikaans woord dat Nederlanders
beslist grappig in de oren zal klinken: tweegatjakkals, wat ‘opportunist’ betekent.

Laagland
Hier wissel die son steeds van rol:
in die voorjaar 'n veerligte minnaar
in die somer 'n loodswaar tiran
in die najaar 'n tweegatjakkals
in die winter begeerde afwesige,
agteraf gesien werd om te eer
maar soos elke hanteerder van almag
rillerig af te weer.
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De zestig hierboven genoemde eigen woordenschatwoorden zijn allemaal potentiële
hindernissen voor Nederlandse lezers, maar ‘hindernissen’ zijn - zoals in hoofdstuk
9 zal worden uitgelegd - juist kenmerkend voor poëtisch taalgebruik en moeten
daarom niet als negatief beschouwd worden. Naar verhouding zijn de eigen
woordenschatwoorden die hierboven werden genoemd, niet erg groot in aantal als
we in aanmerking nemen dat Eybers bijna vijfhonderd Afrikaanse gedichten in haar
zogenoemde Amsterdamse bundels tot en met Verbruikersverse/ Consumer's Verse
geschreven heeft. Trouwens, voor Afrikaanse lezers zal de context waarin vooral
woorden als ‘honou’, ‘bra ramkat’, ‘rinnewasie’, ‘geabba’ en ‘tweegatjakkals’ gebruikt
worden, ook opvallend zijn, en zijn deze woorden dus poëtischer dan in een alledaagse
context.
Voor een Nederlands leespubliek is het wellicht interessant te weten dat meer dan
150 woorden in Eybers' Amsterdamse gedichten voor Afrikaanse lezers problematisch
zijn. De problemen wisselen van onbekende woorden die opgezocht moeten worden,
tot woorden die binnen de context van het gedicht begrijpelijk zijn. In de vroege
Amsterdamse bundels van Eybers staan er nog relatief weinig van deze
echt-Nederlandse vreemde woorden, maar de frequentie daarvan neemt in haar latere
bundels toe.
De meeste van deze vreemde Nederlandse woorden komen terecht niet in de HAT
voor. Er zijn uitzonderingen. Het woord ‘kit’ (‘lijmsoort om porselein, glas, enz. aan
elkaar te hechten’) staat in de HAT, maar toch is het voor Afrikaanssprekenden vrijwel
onbekend. Eybers gebruikt het woord ‘gekit’ in ‘Refleks’ (Respyt 1993, VG 608):
aan hierdie omgewing
hoe skeef dit ook sit
bly ek voorlopig
blindelings gekit.

De omgeving waarin de ik zit ‘vastgeplakt’, kan op Nederland betrekking hebben,
maar ook op het leven op aarde.
Hieronder volgt een lijst van Nederlandse woorden die in de Eybers-bundels
voorkomen en die voor Afrikaanse lezers vreemd zijn.
Vreemde woorden zijn: ‘spaakbeen’ (VG 235), ‘apepak’ (VG 305), ‘ober’ (VG 314),
‘dukdalf’ (VG 317), ‘tentamen’ (VG 104), ‘suppoost’ (VG 334), en ‘agenda’ (VG 336;
vergelijk ‘agendalose dae’, VG 401), ‘spullebaas’ (VG 336), ‘janklasespel’ (VG 341),
‘grabbelen’ (VG 378), ‘grabbelende’ (VG 398) en ‘grabbel’ (VG 497). Het Afrikaans
kent ‘bolwerk’ (VG 406 en 637) slechts in figuurlijke zin, terwijl het ook een bekende
letterlijke betekenis in het Nederlands heeft. Andere Nederlandse woorden zijn
‘grondsop’ (VG 415; droesem of moer), ‘tamtam’ (VG 387; trom, ook figuurlijk:
luidruchtige reklame), ‘bel’ (VG 431; gebruikt voor het Afrikaanse ‘deurklokkie’),
‘marsjandeer’ en ‘armslag’ (VG 441; ruimte waar men in mooi Afrikaans ‘'n kat kan
swaai’).
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Het Franse leenwoord ‘remise’ (VG 456) wordt als titel voor een gedicht gebruikt:

Remise
Noem hy my sfinks by wyse van verwyt,
wat doen ek? - Bloos asof hy my gevlei't.
Gevaarlik en verkeerd. Ek moet nog meer
probeer om my te laat kodifiseer.
Ek tob daaroor en kyk hom aarselend aan
en vind opwindend dat 'k hom nie verstaan.

In Nederlandse woordenboeken wordt een aantal betekenissen van ‘remise’ gegeven:
het overmaken van geld of ook het geld dat overgemaakt is; een loods waarin bussen
of trams worden gestald. In de context van het gedicht lijkt geen van deze betekenissen
van toepassing te zijn. Een andere betekenis ligt in een schaakterm: een onbeslist
spel; dus niemand wint en niemand verliest. Het woord ‘kodifiseer’ betekent tot een
wetboek maken. De spreker merkt dat zij het geenszins als beledigend ervaart om
als raadselachtig beschreven te worden door de ‘hy’ die probeert haar met een enkel
woord te laten merken dat hij haar begrijpt, haar zo schaakmat te zetten en haar te
beknotten alsof ze een wet in zijn wetboek is. Het verschil tussen hen is dat hij zich
verzet tegen vaagheid, dat hij duidelijkheid wil hebben, terwijl zij juist dat wat zij
niét begrijpt, als ‘opwindend’ ervaart.
De titel ‘Aanbieding’ (VG 457) kennen Zuid-Afrikanen niet en ze weten ook niet
meteen dat het ‘kersvers’ heden dat aangeboden wordt zo vers is als kersen: ‘vars
soos kersies’. Andere voor Zuid-Afrikanen vreemde woorden zijn:
‘middenstandsbankdak’ (VG 475), ‘sikkeneurig’ (VG 485), ‘spatte’ (VG 487),
‘elmboogbog’ (VG 504; hier moet gelet worden op het spellingverschil g-cht om
‘bocht’ te kunnen opzoeken), ‘aanfluiten’ (VG 506), ‘ingeteer’ (VG 510; van ‘interen’:
dus minder gemaakt), ‘samesjor’ (VG 554; met moeite stevig vastmaken), ‘plattegrond’
(VG 568), ‘elpekleurig’ (VG 575; ivoorkleurig), ‘straatsteen’ (VG 578), ‘kutteltjies’
(VG 584), ‘aaibaar’ (VG 584), ‘stakker’ (VG 591), ‘monter’ (VG 592), ‘sintels’ (VG
626), ‘oplugting’ (VG 637), ‘belabberde’ (NL 15), ‘prullemand’ (NL 21), ‘limbus’ (NL
22 en TV 18), ‘gekrik’ (NL 24) en ‘puntgawe’ (NL 33). De woorden ‘kraakpand’ (VG
372) en ‘lystrekkers’ (NL 33) zijn de enige Nederlandse woorden die Eybers wel in
voetnoten uitlegt.
In ‘Maart’ (NL 33) worden de twee vreemde woorden ‘puntgawe’ en ‘lystrekker’
gebruikt in de beschrijving van een ekster (Latijn: Pica pica): het zwart-wit type
kraaiachtigen dat in Europese vogelboeken als ‘diefachtig’ beschreven wordt. De
ekster komt voor in Europa, Azië en in het westen van Noord-Amerika, maar niet in
Zuid-Afrika.

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

193

Maart
Die welvarende ekster wat alles beaam
word van diefstal verdink - wie is ooit sonder blaam?
Hy wip kopknikkend heen en weer onder my raam,
elke kronkelende wurmpie, lank voor die braambes aanloklik verdonker, pas in sy kraam,
sy choreografie bring, doeltreffend beraam,
die opsigtelike en die onsigbare saam,
sy puntgawe snawel doen eer aan sy naam,
wyl sy uitrusting invloed vertoon van Islaam
lyk sy lewensaanvaarding op dié van 'n Vlaam,
vasberade en ywerig bewys hy sy faam,
wat iedereen, binne hoorafstand vernaam,
soos lysters en lystrekkers, ook sou betaam.

In dertien regels wordt dezelfde rijmklank aangehouden en dit grappige gedicht is
er een duidelijk voorbeeld van hoe woord-vindingrijk Eybers is. Zij relativeert dit
soort speelse gedichten trouwens zelf in het voorafgaande ‘Maakwerk’ (NL 32):
Onderhewig aan kleitrappery
hou jy nogtans op goed geluk vol
met beskikbare taal waarin jy
die vlugtige oomblik laat stol.

In de beschrijving van de snavel van de ekster wordt het puntige daarvan heel letterlijk
benadrukt.13 Eybers geeft in een voetnoot voor haar Afrikaanse lezers de betekenis
van 'n ‘lystrekker’: ‘iemand wat in Nederland aan die hoof van 'n kandidatelys vir
'n verkiesing staan’. Pas tijdens de verkiezingen in 1994 werd het systeem van
lijsttrekker in Zuid-Afrika bekend toen Nelson Mandela en F.W. de Klerk de
kandidatenlijsten van respectievelijk het ANC en de NP aanvoerden. Het woord
‘vernaam’ in de tweede laatste regel kan betekenen ‘voornamelijk’ of ‘vooral’, maar
ook ‘zij die beroemd of voornaam zijn’. Dit geldt dus voor in het openbaar sprekende
politici én voor lijsters met hun vrolijke gezang. De klankovereenkomst tussen
lijsttrekkers en lijsters past natuurlijk bij het spel-element van het gedicht.
Naast het feit dat Zuid-Afrikaanse lezers de betekenis van een paar vreemde
woorden in ‘Maart’ moeten zien te achterhalen, zijn er ook een paar referentiële
raadselachtigheden op te lossen. In de eerste plaats moeten Zuid-Afrikanen zich
realiseren dat maart in Nederland een lentemaand is en omdat de bramen nog lang
niet rijp zijn (nog niet ‘aanloklik verdonker’ - regel 5), zal de ekster ‘elke kronkelende
wurmpie’ (‘wormpje’) proberen te pakken te krijgen. Hij is ‘welva-
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rend’ omdat hij hierin blijkbaar erg handig is. Lijsters zijn Europese zangvogels van
de familie Turdidae die met helder geluid vrolijk zingen. De merel behoort tot de
lijstersoort die in veel Eybers-gedichten voorkomt; zie ‘Roem’ en ‘Sonnige voorjaar’
in Respyt (VG 618), maar ze komen in Zuid-Afrika niet voor.
Naast de vreemde Nederlandse woorden uit de vele gedichten die hierboven zijn
genoemd, is er ook een grote groep Nederlandse woorden waarvan de betekenis
gemakkelijk door Afrikaanse lezers dankzij de context kan worden afgeleid, omdat
ze overeenkomen met Afrikaanse woorden (vgl. ‘fietsers’ i.p.v. ‘fietsryers’). Voor
Afrikaanse lezers zullen deze woorden wel opvallend zijn. Deze groep bevat enkele
woorden die wel in de HAT voorkomen (zie ‘kier’, ‘straatsteen’ en ‘gesmak’), maar
ze worden relatief weinig gebruikt in het Afrikaans terwijl dit de meest alledaagse
en gangbare woorden, of afgeleide vormen daarvan, zijn die in het Nederlands voor
deze specifieke zaken gebruikt worden.
Deze groep bevat onder meer: ‘lessing’ (VG 242), ‘gerig’ oftewel ‘gericht’ (VG
248), ‘sindsdien’ (VG 254), ‘kier’ (VG 254 en 629, NL 26), ‘langsaamaan’ (VG 257)
en ‘langsaam’ (VG 433), ‘ontstyg’ (VG 275), ‘vuilnisemmers’ (VG 280) en ‘kou’ voor
‘koue’ (VG 292).
In ‘Argief’ (VG 396) komt het woord ‘staal’ voor:
Ons flikkerende verlede
- vier weke lank, my lief lê veilig ingevou
in die totaalargief
waaruit jy staal na staal
sorgsaam te voorskyn haal,
vergissingloos ophou
en met 'n handdraai rig
na die geslypte lig
van 'n voldonge hede.

De Zuid-Afrikaanse Beatrice Van Niekerk (1987:230) vermoedt (naar aanleiding
van een Streuvels-verwijzing in de Van Dale!) dat met staal de steel of stengel van
planten bedoeld wordt. Deze vertaling brengt haar echter niet tot een bevredigende
interpretatie, en ze weet verder geen raad met het gedicht. Nederlandse lezers
realiseren zich echter dat ‘staal’ ook een voorbeeld of monster, dus een representatief
klein voorbeeldje betekent. Zij hebben daarom waarschijnlijk veel minder moeite
met de betekenis van het gedicht: hier wordt het vertonen van dia's na een vakantie
van vier weken beschreven. Het is bekend dat dia's ondersteboven en achterstevoren
in het sleetje moeten worden gezet om in de juiste positie op het scherm te verschijnen.
Het ‘flikkerende verlede’ wordt nu in een ander perspectief, dat van ‘'n voldonge
hede’ gezien. ‘Staal’ betekent verder ook ‘verhaal’ - zowel in
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het Nederlands als in het Afrikaans (meer bekend als verkleinwoord ‘staaltje’). De
dia's vertellen dus elk ook een eigen verhaal.
Dat Eybers vaak eerder voor Nederlandse dan voor Afrikaanse woorden kiest,
blijkt uit enkele voorbeelden. In ‘Teerheid op vrye voete’ (VG 434) wordt de relatie
van twee mensen die niet bij elkaar wonen, beschreven. De ‘voorgeskrewe myl’ die
hen scheidt lijkt soms veel meer, ‘belemmer deur stopligte en spitsverkeer’. De titel
‘Bestand’ (VG 435 en 469) in de betekenis van ‘wapenstilstand’ en ‘totaal van
gelijksoortige gegevens; aantal; beschikbare hoeveelheid’, is ook meer Nederlands
dan Afrikaans. Andere woorden in deze groep zijn: ‘kip’ (VG 447 - hoender),
‘voorhoof’ (VG 453 - voorkop), ‘heuningraat’ (VG 453 - heuningkoek), ‘ondiep’ (VG
471 - vlak), ‘vollemaan’ (VG 498 - volmaan), ‘buro’ (VG 518 - kantoor), ‘ontstentenis’
(VG 534 - afwesigheid), ‘spiegeling’ (VG 555 - spieëling), ‘snel’ (VG 556 - vinnig),
‘dit luk’ (VG 557 - dit slaag).
Het is interessant dat Eybers het woord ‘veeleer’ dat in de gelegenheidsbundel
Teëspraak (17/41) nog voorkwam in de regel ‘Ek sou veeleer met rus wil gelaat
word’, verandert in de meer informelere en Afrikaanse vorm ‘liewer’ wanneer het
gedicht twee jaar later opgenomen wordt in de bundel Respyt (VG 613). Dit woord
krijgt in samenhang met ‘liefhet’ in regel 4 nu zelfs een meerduidige betekenis. De
positie van ‘wil’ is opvallend voor beide lezersgroepen.

Omgang
I
Ek sou liewer met rus wil gelaat word,
die voorskrifte listig ontwyk
wat uit duisend geluidsbuise stort
solank dié wat ek liefhet vermoed
dat ek tog nog kan luister en kyk,
my binnenste sintuie voed
met koesterende eggo's gesyg
uit wat húlle sê of verswyg.

Het woord ‘syg’ is in dit verband treffend. Concreet betekent het ‘een vloeistof door
bijvoorbeeld een doek laten sijpelen bij wijze van filter’. In dit gedicht pleit de spreker
ervoor met rust gelaten te worden en zegt dat zij, in plaats van het opzoeken van
opvallende gelegenheden van samenkomst, liever de echo's koestert van dat wat zij
als 'n gefilterde ‘verdigte’ weergave bewaart van gesprekken en stiltes.
De titel ‘Puntdig’ (VG 512) betekent zowel in het Afrikaans als het Nederlands
een kort en geestig gedicht (epigram).
Geskilpunte wat hy en sy ervaar
sou hulle aanraakvlak ook in gevaar
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kon bring maar blyk oorkomelik danksy
die een verskilpunt wat hom onderskei
en koppig vog vervaardig om te keer
dat dorheid onherroeplik triomfeer
- meestal bedees-latent, soms onverwag
ywerig om oerversoening te betrag:
die sonderlinge heersende bedryf
waaroor 'k met neergeslane oë skryf.
Vibrasieduur daarvan word nagegaan
as elk weer balanseer op eie baan.

Van Niekerk (1987:162) wijst op de letterlijke betekenis van de woorden ‘verskilpunt’
en ‘koppig’ die in dit gedicht ‘een extra betekenislading krijgen door associatie met
het geslachtelijke’. Volgens Van Luxemburg, Bal en Weststeijn (1981:199) is er
sprake van ‘occasionele betekenis’ wanneer een woord door de context bepaald
wordt, en het krijgt een bijbetekenis wanneer een lezer een betekenis ook buiten de
context met de hoofdbetekenis kan associëren: ‘De bijbetekenis wordt dikwijls door
het woordenboek gegeven en door de tekst alleen geactiveerd, de occasionele
betekenis wordt eenmalig door de context gecreëerd.’ Binnen de context van ‘Puntdig’
verwerft het woord ‘verskilpunt’ dus een letterlijke sexuele bijbetekenis, en de titel
‘Puntdig’ evenals het woord ‘koppig’ een ‘occasionele’ betekenis. Dat woorden
slechts in een erg specifieke context een andere betekenis krijgen, komt trouwens
regelmatig voor bij Eybers.
Naast woorden in haar gedichten die in sommige gevallen voor Nederlanders en
in andere voor Afrikaanssprekende lezers vreemd zijn, is er ook een grote groep
woorden die beide lezersgroepen onbekend zal voorkomen. Nederlandse lezers
veronderstellen misschien dat alle ‘rare’ woorden Afrikaans zijn, terwijl Afrikaanse
lezers op hun beurt zouden kunnen denken dat het Nederlandse woorden zijn. Het
gaat hier om woorden die in een of beide talen bestaan, maar die zo'n lage
gebruiksfrequentie hebben dat lezers ze als archaïsmen óf als neologismen zullen
zien. Voorbeelden van dit type woorden worden hieronder gegeven en ik verwijs
verder ook naar een aantal woorden die verwarring kunnen zaaien omdat ze
verschillende betekenissen hebben in de twee talen van de Eybers-lezers.
Een van de relatief onbekende, maar wel bestaande woorden met een lage
gebruiksfrequentie in het standaard-Afrikaans (in het Nederlands komen ze veel
vaker voor) is bijvoorbeeld: ‘sondeer’ (VG 242 en 424), wat betekent ‘de diepte van
een wond met een sonde vaststellen’. Andere onbekende woorden zijn: ‘eer’ (VG
255) wat ‘voordat’ betekent, ‘gelaat’ of ‘gezicht’ (VG 257), ‘van meet af’ (VG 300),
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‘berekenaars’ (VG 302), ‘akoliet’ (VG 311 - Rooms-Katolieke misdienaar),
‘flodderlose’ en ‘beroepsku’ (VG 316), ‘ikonoklas’ (VG 318 - beeldenstormer),
‘uranofaan’ (VG 334), ‘posodonie’ (VG 337), ‘klodder’ (VG 360), ‘ektoplasmies’ (VG
383), ‘nodelose’ (VG 609).
‘Grou’ in de betekenis van ‘grijs’ wordt door Eybers vaak gebruikt, bijvoorbeeld
in ‘Februarie’ (VG 550): ‘Grou straatplaveisel sprei die donker slym / van nagreën
deur die flou dag toegelig.’ In ‘31 Desember 1980’ (VG 474) komt ‘grou’ binnen
drie regels twee keer voor.
Die jaar loop haperend dood. Die hele dag
het 'n besete wind te keer gegaan.
Verveeld, neerslagtig en verkoue staan
ek voor die raam. Die kadewal oorkant
krioel van meeue, en hul dwarrelvlug
versplinter ook die pleistergroue lug:
is die see dan onherbergsamer as die land?
Grou maak amok. Donker gryp toe. Straks sal
ons eet, daarná, as ons dit kan verduur,
kyk na die televisie-oujaarsaandvermaak.
(Naskrif - ons kon nie.) Gek van feesgeknal
begryp ek hoe mens aan die drank kan raak.
Sober van aard sal ons tot middernag
meedoen, dan deur 'n ander raam gaan tuur
na rookgeborrel en meteorieteval,
die magiese bemoeienis met vuur
terwyl die stad hom oefen om te vergaan.

Het is zeker niet ondenkbaar dat in het geval van ‘Grou maak amok’ ook ‘lagere
volksklasse; gepeupel’ (HAT; ook Koenen & Endepols) bedoeld wordt.
Zuid-Afrikanen weten niet dat oudejaarsavond in Nederland, vooral in Amsterdam,
een nacht is waarin duizenden mensen op straat lopen en vuurwerk afsteken. Als dus
niet alleen de grijze lucht, maar ook de ‘massa’ bedoeld wordt, wordt een meer
‘woordenboekachtige’ betekenis geactiveerd, die, in ieder geval in het Afrikaans,
bijna geheel in onbruik is geraakt. Een vergeten woord wordt dus treffend weer tot
leven gebracht, waarschijnlijk zeer tot ongenoegen van Hans Warren, en met een
homoniem verbonden.
De echte neologismen van Eybers bevinden zich als het ware in een niemandsland
of grensgebied waarin beide lezersgroepen zich even thuis of even vreemd zullen
voelen. Om te kunnen beoordelen of we met een originele vondst te maken hebben,
moeten - zoals altijd - woordenboeken bij de hand worden gehouden.
De belangrijkste groep Eybers-neologismen bestaat uit samenstellingen of
composita waarvan de delen afzonderlijk bekend zijn (soms in beide talen, soms
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alleen in het Nederlands óf het Afrikaans). Zo'n compositum wordt meestal naar
analogie van bestaande woorden gevormd en is dan een zeer kernachtige metaforische
manier van uitdrukken: een verschijnsel dat de beeldende kracht van het werk van
Eybers versterkt omdat het bijdraagt tot de concreetheid van haar poëtische taal.
Hieronder volgt een lijst van zelfstandige naamwoorden die Eybers zelf gecreëerd
heeft. Soms zijn ze na verwant aan bekende woorden. Er wordt geen verklaring
gegeven omdat de woorden hun betekenis krijgen in de context van de gedichten.
‘Slingerlood’ (VG 238), ‘wolkkrappers’ (VG 245), ‘warsoortiges’, ‘anderleed’ en
‘van moederslyf’ (VG 304), ‘pasmuntname’ (VG 307), ‘heelmaker’ (VG 319),
‘getyekoors’ (VG 320), ‘boomdendriete’ en ‘Sondagroes’ (VG 323), ‘lendenedialoog’
(VG 328), ‘hart-arm’ (VG 331), ‘verwekkingsritueel’ (VG 332), ‘seskantsteentjie’ (VG
333), ‘slingerspoor’ (VG 336), ‘degensluk’ (VG 337), ‘waarheidskermis’,
‘jesusswerwers’ en ‘nie-geweld’ (VG 346), ‘aftastaal’ (VG 349), ‘dagbreekvuur’ (VG
350), ‘éénlopendheid’ (VG 356), ‘woordesoet’ (VG 357), ‘bromryers’ (VG 358),
‘breinkronkels’ (VG 360), ‘leefbeletsel’ (VG 361), ‘bultrugreuse’ (VG 368),
‘stopverfmaande’ en ‘binnestadtorings’ (VG 371), ‘sintaksisbos’ en ‘klungeltong’
(VG 378), ‘sintuigsente’ en ‘feite-storthoop’ (VG 379), ‘lokettewêreldjie’ en
‘prikvlaggies’ (VG 384), ‘hemelakrobate’ en ‘kaftanpotentate’ (VG 387), ‘netelsweem’
(VG 388), ‘treurtaak’ (VG 390), ‘dobberlig’ (VG 391), ‘winterdeugde’ (VG 393),
‘Gabriëlasem’ (VG 395), ‘drentelgrens’ (VG 402), ‘peinsriffels’, ‘roffelstem’,
‘flitsmimiek’ en ‘binnewond’ (VG 404), ‘Sonderdag’, ‘boekebolwerk’ en
‘weerhaakskrif’ (VG 406), ‘heelnis’ (VG 408), ‘heelalverdriet’ en ‘ontnugteringsdrif’
(VG 413), ‘waandoelwit’ en ‘immerbuur’ (VG 425), ‘oer-impresario’ (VG 426),
‘onrusveer’ (VG 428), ‘voorraamleuse’ (VG 431), ‘geloofbaarheidsverlies’ (VG 429),
‘afstandswaas’ (VG 441), ‘kopstaan-harlekyn’ (VG 442), ‘bromfietseskader’,
‘hormonevertoning’ en ‘opruimingsknal’ (VG 446), ‘roei-elmboë’ en ‘waggelswier’
(VG 447), ‘staalkokers’ (VG 450), ‘heliumvinger’ (VG 453), ‘moerasherinnering’ (VG
457), ‘tweekamerspeelruim’, ‘wolkestolsel’ en ‘sintvitusgebare’ (VG 469),
‘herinneringsflitse’ (VG 470), ‘snoustand’ (VG 488), ‘goiingsakoggend’ (VG 493),
‘dulding’ (VG 497), ‘oorskietstertjie’ (VG 502), ‘televisiehel’ (VG 503), ‘drometog’
(VG 504), ‘ribbegeribbel’ (VG 509), ‘oerversoening’ (VG 512), ‘oernag’ en
‘deurskynkwarts’ (VG 523), ‘luisterloosheid’ (VG 525), ‘koloratuurgerinkel’ en
‘hooiprikkels’ (VG 530), ‘meeldraadwimpers’ (VG 531), ‘die vaal-van-vel’ (VG 534),
‘drosterson’ en ‘aanswelnag’ (VG 547), ‘amperslaap’ en ‘dagperk’ (VG 549),
‘melkwegstoet’ (VG 553), ‘ooglidwink’ (VG 555), ‘omgewingsmimiek’ (VG 568),
‘kontoerherstel’ en ‘kartelbuis’ (VG 571), ‘bloedvatknik’ en ‘skertsbevele’ (VG 579),
‘riktus’ (VG 582), ‘smeulkaggel’ en ‘knekelballet’ (VG 586), ‘mensdomaanhangers’
(VG 587), ‘woordegegogel’ (VG 603), ‘basisberoepe’ (VG 605), ‘horisonhap’ en
‘maanspaander’ (VG 606), ‘gedagtedans’ en ‘lighonger’ (VG 607), ‘klankflarde’ (VG
609), ‘gildebroersluim’ (VG 617), ‘mega-insameling’ en ‘asemfaling’ (VG 619),
‘breekysterkrete’ en ‘kartetsestortbui’ (VG 627), ‘emigreergier’ (VG 631),
‘kristallesprinkeling’
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(VG 635), ‘mompelpols’ en ‘lugbolwerke’ (VG 637), ‘onskendbaarheidsdrang’ en
‘kielwater’ (in het Nederlands is ‘vaarwater’ meer bekend), ‘vyfjaarstreep’, ‘slinkdae’,
‘hiernamaalsloon’, ‘drieminuutsdroom’ (NL 11), ‘lindeboomtent’ en ‘merelrumoer’
(NL 12), ‘boesemkornuit’ (NL 22), ‘opperversuim’ (NL 23), ‘feitevonke’ (NL 36),
‘priemtandgeslag’ (NL 42), ‘skoonskipywer’ (TV 22) en ‘valreepwoorde’ (TV 44).
Uit al deze voorbeelden spreekt duidelijk dat Eybers zeer vindingrijk is op het
gebied van zelfstandige naamwoorden, maar ook bij andere woordsoorten komen
uitzonderlijke woorden voor. Werkwoord-neologismen komen het minst voor: ‘iriseer’
(VG 322), ‘vermineraal’, ‘(om sy oë te) ontlid’ (VG 372), ‘verrusper’ (VG 456),
‘mistrou’ (VG 510) en ‘ontstol’ (VG 536). Op het gebied van bijvoeglijk gebruikte
woorden zijn haar neologismen meestal vindingrijke varianten van bekende woorden.
Zie: ‘sandblind’ (VG 317), ‘nikkelhelder’ (VG 363), ‘sit loodmoedig’ (VG 386),
‘onbejaard’ en ‘oningekring’ (VG 394), ‘oerontvanklik’ (VG 403), ‘erkerbreed’ (VG
404), ‘harwarloos’ (VG 405), ‘nietersaakliker’ (VG 470), ‘kleurgesorteer’ (VG 527),
‘anderaards’ en ‘ligmoedig’ (VG 571), ‘letselvatbaar’ (VG 612), ‘wrikloos’ (VG 613),
‘splintergewyse’ (VG 616), ‘belofteloos’ (VG 617) en ‘ek-sentries’ (NL 27).
De bijvoeglijke naamwoorden vormen evenals de zelfstandige naamwoorden, een
bijzonder productieve bron voor neologismen. Strikt genomen zijn sommige woorden
geen volledig nieuwe creaties van Eybers, maar door de splinternieuwe context en
het vaak bijzonder letterlijke gebruik van deze woorden, krijgen ze een neologistische
waarde. Het zelfstandig naamwoord dat gekarakteriseerd wordt, wordt daarom telkens
genoemd.
Zie: ‘verdraaider vesels’ (VG 287), ‘hegemoniële rug’ (VG 295), ‘hoe dit sal voel
om weer ontwaan te wees’ (VG 303), ‘kortskedelige profiel’ en ‘noteerdol vuis’ (VG
317), ‘spitskorrelige weerstand’ (VG 319), ‘onomlynder halfheid’ (VG 320), ‘lig
bevreemde vreemdeling’ (VG 321), ‘nougesette gewel’ (VG 341), ‘omslote vierkant’
(VG 350), ‘teennatuurlike terras’ (VG 352), ‘seisoenlose gebeente’ (VG 358),
‘doemdeurtrokke woorde’ en ‘ter aarde onbestel’ (VG 359), ‘bewussynwerende gesig’
(VG 368), ‘'n windswael, glad, lasuuromglans’ (VG 386), ‘dobberlig’, ‘kabbelstil’,
‘bly-verbaas’ en ‘botterblom-banaal’ (VG 391), ‘transekwatoriale swaartekrag’ (VG
437), ‘sifdun fasade’ (VG 446), ‘seilgevlekte water’ (VG 480), ‘pasgemunte maan’
(VG 498), ‘skraalgestoffeerde borskas’ (VG 508), ‘stewig-ombekkende buik’ (VG
509), ‘knekelharde grond’ (VG 526), ‘satynwit’, ‘borriegeel’ en ‘poustertblou’
krokussen (VG 527), ‘dampgedempte dal’ (VG 534), ‘pantoffelwaartse hak’ (VG 536),
‘sluierige aksent’ (VG 546), ‘chroomgeskedelde heer’ (VG 558), ‘grou-en-groen
plattegrond’ (VG 568), ‘neonbeklemtoonde eer’ (VG 582), ‘tuisbringbare straat’ (VG
589), ‘sondeerlose poësie’ (VG 599), ‘weterige stemme’ en ‘asbleek plafon’ (VG 610),
‘eerlose voorjaarsmerels’ (VG 618), ‘papiervernielende vak’ (NL 21), ‘staalstrak
gesig’ (NL 25), ‘praalsiek talent’ (NL 38) en ‘nektargeurende fraiings’ (TV 34).
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In Eybers' gedichten komen ook woorden voor die beide lezersgroepen bekend zullen
voorkomen, maar tenzij een lezer beide talen goed kent, zal hij of zij niet beseffen
dat het woord in de andere taal iets anders betekent. De reden hiervoor is dat veel
woorden uit het zeventiende-eeuwse Nederlands (algemeen beschaafde én
dialectwoorden) in de loop van de tijd in de Kaap een nieuwe betekenis hebben
gekregen. Kolonisten hebben in hun nieuwe omgeving naar zaken verwezen die wel
een zekere overeenkomst vertoonden met soortgelijke zaken in hun moederland,
maar die toch eigenlijk van een andere aard waren. Raidt (1991:180-183) wijst op
een aantal van dergelijke woorden, bijvoorbeeld dam, drif, skof en pad, terwijl
opdraand, steeks, baken en bank in het Afrikaans een betekenisverruiming hebben
ondergaan. Een interessante betekenisontwikkeling vinden we bijvoorbeeld in dalk,
een samentrekking van dadelijk. Terwijl dit laatstgenoemde woord een bijwoord van
tijd is, is dalk een bijwoord met een modale functie en betekent het ‘misschien,
mogelijk’.
Dat in de Eybers-gedichten de verschillende betekenissen van sommige woorden
in de twee talen consequenties zullen hebben voor de interpretatie, spreekt vanzelf.
Lezers die alleen het Nederlands of alleen het Afrikaans machtig zijn, zullen zich
niet bewust zijn van de verschillen en dus niet beseffen dat ze oog in oog staan met
een interessant geval van tweeduidigheid in Eybers-poëzie.
In een van de kwatrijnen in ‘Memorabilia’ (VG 493) staat:
My kop klop my wakker, weer
so 'n goiingsak-oggend wanneer
my lewer wat lewenskuns leer
my toefluister dit hoef nie meer.

Het tweeduidige woord in dit gedicht is wat. In het Afrikaans is het een betrekkelijk
voornaamwoord en ‘wat lewenskuns leer’ is dus een bijvoeglijke bijzin. In het
Nederlands kan ‘wat’ slechts na ‘dat(gene), al(les), en iets’ een betrekkelijk
voornaamwoord zijn en hier ontstaat dus een syntactisch probleem. Een Nederlandse
lezer zal denken dat ‘wat’ een onbepaald voornaamwoord is, dat hier ‘een beetje’
betekent. Ondanks de verschillende betekenis die ‘wat’ voor Afrikaanse en
Nederlandse lezers heeft, zal het woord echter geen alles verstorende
begripsproblemen tot gevolg hebben.
In ‘Desember’ (VG 291) schrijft Eybers:
(...) Ek hou van jou
maar moes self vort verlede jaar
om iets wat heel was te onthou.

In het Afrikaans is hou van jou een relatief lichte en vrijblijvende uitdrukking van
vriendschappelijke genegenheid, terwijl het in het Nederlands betekent ‘ik bemin
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je’. Het ligt voor de hand dat de twee lezersgroepen een totaal verschillende indruk
zullen hebben van de gevoelens die beschreven worden. Voor beide lezersgroepen
is onthou ook een ambivalent woord. Het kan betekenen ‘iemand iets niet gunnen’
of ‘in het geheugen houden’.
De aangrijpende slotstrofe van ‘Deesdae’ (VG 500) is:
Hy sê opeens het duurt nog héél héél lang
voor jij doodgaat - nog meer dan honderd dagen.
Gulheid oorskry sy rekenkunde, skraag en
vertroos ons, maak ons bly en amper bang.

Het tweeduidige woord is hier amper. Zoals Boshoff en Nienaber (1967:137)
aangeven, betekent ‘amper’ in het Nederlands ‘bijna niet’, oftewel ‘ternauwernood’,
terwijl het in het Afrikaans alleen ‘bijna’ betekent. Als je dus in het Afrikaans zegt:
‘Ek het amper die trein gehaal’, sta je nog op het perron, terwijl een Nederlander,
waarschijnlijk buiten adem, in de coupé zal zitten wanneer hij zegt: ‘Ik heb de trein
amper gehaald.’ Ofschoon vele critici naar dit gedicht hebben verwezen (o.a. Nienaber
1985, Olivier 1986, en Hambidge 1986), is het alleen Hugo (1986) die de aandacht
van zijn lezers vestigt op de ambiguïteit van Eybers' gebruik van ‘amper’:
De rijmwoorden ‘dagen/skraag en’ is ook een typische truc van de
Nederlandse poëzie, waarmee de Nederlandse betekenismogelijkheid van
‘amper’ waarschijnlijk wordt gemaak. Eybers' poëzie heeft aan vernuft
niets ingeboet!
In ‘Alleen is makliker’ (VG 405) heeft Eybers waarschijnlijk de Afrikaanse betekenis
van ‘armoedige’ voor ogen bij het woord ampertjies:
Alléén is so 'n soort ampertjies bestaan.

In ‘Aanwins’ (VG 549) schrijft Eybers over ‘die slaap en amperslaap’ waarbij twee
betekenissen mogelijk zijn voor het laatstgenoemde woord. Voor een
Afrikaanssprekende slaapt de spreker bijna, dus nog net niet, terwijl een Nederlander
zal denken dat zij ondanks alles toch slaapt. Over haar slapeloosheid schrijft Eybers
vaker, bijvoorbeeld in ‘Opmerking’ (VV 12):
'n paar uur slaap, dan in 'n wink
klaar wakker vir daardie dink
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Nederlanders begrijpen met het woord ‘klaar’ dat zij ‘helder’ wakker is, terwijl
Zuid-Afrikaanse lezers denken dat ze ‘reeds/al’ wakker is.
Hieronder volgt een korte samenvatting van woorden bij Eybers die verschillend
van betekenis zijn in het Afrikaans (A; telkens als eerste omschrijving gegeven) en
het Nederlands (N; als tweede omschrijving gegeven).
pareer (VG 323): A en N = een woord uit de schermsport dat betekent een aanval
afwenden. N = wordt dikwijls in overdrachtelijke zin gebruikt, bijvoorbeeld ‘in een
discussie een aanval pareren’, en nog een woord uit de paardensport: een paard tot
stilstand brengen. Waarschijnlijk is behalve de scherm-associatie ook de Nederlandse
overdrachtelijke betekenis van toepassing in:
(...) toneel
van blindelingse uitval en pareer
twee jaar gelede plotseling afgespeel.

gedoe (VG 400): A = minder gebruikelijke wisselvorm van gedoente; N = uitermate
hoge gebruiksfrequentie (informeel) en betekent drukte of last. De Nederlandse
gevoelswaarde speelt mijns inziens mee in:
Eendersgesind versaak hulle af en toe
die daaglikse dwangmatige gedoe,

rad (VG 442): A = minder gewone, deftige vorm van versnelling; N = wiel.
Laatstgenoemde (dus een halve radslag) wordt zeker bedoeld in:
Orion die kopstaan-harlekyn
het sy smal middel ingebind
en rats 'n halwe rad geslaan

stulp (VG 465): A = laten ophouden, stelpen, droefheid lenigen, stollen; N = ‘als een
stolp plaatsen over’, binnenstebuiten keren (bv. 'n kous). Hier is dus sprake van
verschillende betekenissen. Als Nederlandse lezers echter ontdekken dat ‘stulp’
overeenkomt met ‘stelpen’, zullen zij en de Afrikaanse lezers tot dezelfde interpretatie
komen van:
diep uit jou kronkelskulp
sypel dit skaamteloos,
'n slym wat niks kan stulp.

nerf (VG 478): A = ribbel of oneffenheid op vel of huid, dus ook van een mens; N =
oneffenheid, maar slechts op de huid van een dier. Wanneer de betekenis beperkt
wordt tot de huid van een dier, wordt de suggestie van verontmenselijking in de derde
regel beslist versterkt:
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Terwyl die waarheid klaarder skyn
sal die getye ons nerfkaal stroop,
afsigtelikheid kom reeds in sig.

Een andere Nederlandse betekenis van ‘nerf’ die hier waarschijnlijk het sterkst
meespeelt, is dat bladeren ook ‘nerven’ hebben. Het laatste wat overblijft voordat
een blad in de herfst totaal verteerd wordt zijn de ‘nerven’, het skelet.
selfbewus (VG 506): A = (volgens HAT) met besef van eigen waarde, met een sterk
zelfbewustzijn, maar in de alledaagse taal betekent het veeleer verlegen,
ongemakkelijk; N = met een besef van innerlijke kracht en waarde. Ofschoon de
HAT dezelfde betekenis aan het woord toekent als het Nederlands, is het hoogst
waarschijnlijk dat Afrikaanse lezers zullen denken dat de ontheemde die geportretteerd
wordt, verlegen is, terwijl de Nederlanders de woordenboekbetekenis aan het antwoord
zullen hechten:
Jy antwoord selfbewus:
argwaan en haat is te verdra
tussen gelykgeregtigdes wat nie
verordenend mekaar verneder,
menswees met rubbertjap betwis.

rinkink (VG 537): A = jakkeren, uitbundig spelen, dartelen, bokspringen; N = rinkelen,
bijvoorbeeld van rammelende kettingen. Beide betekenissen zijn mogelijk, hoewel
de gekozen betekenis uiteraard een totaal verschillende gevoelswaarde voor het
verdere verloop van het gedicht tot gevolg heeft.
Sóveel versinsels rinkink
nog deur my verkalkende kop

In dit gedicht is het duidelijk dat verschillende betekenissen van één woord twee
uiteenlopende interpretaties tot gevolg kunnen hebben. Als een lezer zich bewust is
van beide betekenissen, krijgt het gedicht echter zelfs meer ironische diepgang.
Uit bovengenoemde voorbeelden is duidelijk geworden dat alleen wanneer de
verschillende betekenissen in de twee talen van een en hetzelfde woord naast elkaar
worden geplaatst, vastgesteld kan worden op welke wijze de Afrikaanse en de
Nederlandse betekenissen van elkaar verschillen, welke van de twee waarschijnlijk
bedoeld wordt, of hoe ze elkaar wellicht aanvullen. Een lezer die niet over parate
kennis van beide talen beschikt of geen speciale moeite doet om deze verschillen
vast te stellen, kan gemakkelijk tot een ‘verkeerde’ interpretatie verleid worden. Het
feit dat zelfs tegenovergestelde betekenissen van een en hetzelfde woord afgeleid
kunnen worden door lezers uit verschillende taalgroepen, kan problemen opleveren,
maar het draagt zeker bij tot de aantrekkelijkheid van Eybers' poëzie.
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Idiomatische uitdrukkingen
Een terrein waarop nog weinig systematisch onderzoek is gedaan, is het verschil
tussen het Nederlands en het Afrikaans met betrekking tot gezegdes en vaste
uitdrukkingen. Pheiffer (in: Botha 1989:92) wijst op enkele idiomatische wendingen
en uitdrukkingen in de Nederlandse spreektaal die geen woordelijke equivalent met
dezelfde betekenis in het Afrikaans hebben. Omgekeerd komen er ook in het
Afrikaanse idioom uitdrukkingen voor zonder equivalent met dezelfde betekenis in
het Nederlands.
De gedichten van Eybers vormen een boeiende verzamelplaats voor zowel
Afrikaanse als Nederlandse spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen. Vaak gebruikt
zij een van een spreekwoord afgeleide uitdrukking, maar de verwijzing waar het om
gaat, moet wel bekend zijn bij de lezers om de oorspronkelijkheid en de woordspeling
te kunnen waarderen. Wanneer Zuid-Afrikaanse lezers, bijvoorbeeld in een Nederlands
café, zouden lezen ‘Heerlijk helder Woordenboek’ (vergelijk een serie bierviltjes uit
1990 waarop bierbestanddelen zoals ‘hopbel’ en ‘gerst’ onder dit algemene opschrift
worden aangegeven), zullen ze daar heel anders naar kijken dan Nederlanders bij
wie de reclameboodschap ‘Heerlijk helder Heineken’ bekend is.
In dit gedeelte van het hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van spreekwoorden
en gezegdes die bekend zijn in beide talen, van Nederlandse uitdrukkingen zonder
woordelijk equivalent in het Afrikaans, en van Afrikaanse uitdrukkingen zonder
woordelijk equivalent in het Nederlands.
Spreekwoorden en gezegdes die bekend zijn in beide talen zijn erg belangrijk in
de poëzie van Eybers omdat ze de gemeenschappelijke verstaanbaarheid van haar
gedichten versterken. Ze leveren geen specifieke begripsproblemen op en beide
lezersgroepen behoren in staat te zijn vernieuwende woordspelingen of bijvoorbeeld
het ironische gebruik van dergelijke uitdrukkingen te waarderen.
Alle nu volgende voorbeelden komen direct uit Eybers' gedichten zodat het
duidelijk is wanneer zij een spreekwoord onveranderd gebruikt en wanneer zij
variaties aanbrengt: ‘Praat van die duiwel’ en ‘ruik ek dan (...) weer bloed?’ dat
refereert aan ‘lont ruik(en)’ (VG 300; het komt voor in ‘ruik aandagtig lont’, VG 377),
‘speel jy met vuur’ (VG 300), ‘boontjie kry sy loontjie’ (VG 302), ‘'n paal bo water
staan’ (VG 306), ‘voet by stuk’ (VG 309), ‘so gemaak so laat staan’ (VG 328; dit komt
overeen met het Nederlandse ‘zo gezegd zo gedaan’), ‘ontvang nou 'n klop op die
skouer’ (VG 334), ‘met sak en pak laat staan’ (VG 336; vergelijk het Nederlandse
‘bepakt en bezakt’), ‘voetjie vir voetjie’ (VG 350 en 573), ‘'n stok in 'n wiel’ (VG
382), ‘uit noodsaak vee jy hier voor eie deur’ (VG 383), ‘stuur haar liewer na haar
lees’, (VG 401; dit is een variatie van ‘skoenmaker hou jou by jou lees’), ‘Teerheid
op vrye voete’ (VG 434), ‘by / die een oor in en by die ander uit’ (VG 453), ‘Wie
laaste lag lag roekeloos en sag’ (VG 485; hier wordt gespeeld met ‘wie laaste lag, lag
die lekkerste’), ‘die laaste baken steek’ (VG 497; 'n verwijzing naar het nogal
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archaïsche ‘baken steek’ - van een kar vallen), ‘Hart, wat het jy op die hart’ en ‘koring
was dit op my meul’ (VG 501; let op hoe de assonantie van ‘koren/molen’ verloren
is gegaan in het Afrikaans), ‘oud / aanstons tot in die puntjies koud’ (VG 502; speelt
in op ‘oud maar nog nie koud’), ‘En die onbetaalde gelag van die verlede’ (VG 506;
dit verwijst naar ‘wie zal het gelag betalen’), ‘Dis 'n saak van lewe en dood’ (VG
508), ‘Wie ooit aanvang saai (...) moet beëindiging maai’ (VG 510), ‘wat 'n hart steek
onder die riem’ (VG 514; in het Afrikaans alleen in omgekeerde vorm bekend), ‘tussen
twee vure’ (VG 517), ‘van kant gemaak word’ (VG 536), ‘Als jy goed en wel oud is’
en ‘met die gebakte pere bly sit’14 (VG 559), ‘nie van die baan’ en ‘bly op die been’
(VG 562), ‘moord in koele bloede’ (VG 562), ‘kant nog wal bereik’ (VG 563), ‘'n
skommeling van baat of skaad’ (VG 572; wat inspeelt op de uitdrukking ‘baat het
niet dan schaadt het niet’), ‘meer geluk as wysheid’ (VG 577), ‘oor ons hart kry’ (VG
589), ‘maklik gesê en nie minder maklik gedaan’ (VG 603).
Eybers' vindingrijkheid in het aanwenden van spreekwoorden is ook in de latere
bundels volop aanwezig. Zo heeft ze het in Tydverdryf/Pastime over de
‘dowemansdeur’ van een overleden geliefde waarvoor ze te staan komt (6), raakt ze
de kluts niet kwijt in ‘Poëtika’ (16), maar ‘bewaak’ ze die juist. De uitdrukking ‘door
merg en been gaan’ wordt heel letterlijk voor de geest gehaald door de omkering
‘deur been en murg’ in ‘Genoeg’ dat over de bemoeienissen van haar orthopedist
handelt.
Ze gebruikt eveneens typische Nederlandse uitdrukkingen - meestal in vertaalde
vorm - en dat vinden Afrikaanse lezers opmerkelijk.
Het over elkaar heen schuiven van twee idiomatische systemen veroorzaakt - onder
meer - het vooropgestelde of ‘ongrammaticale’ effect waarover in hoofdstuk 9
geschreven wordt.
Zinsneden waarin Nederlandse uitdrukkingen worden overgenomen, meestal in
een aangepaste vorm, zijn ‘waarby ek my te pas voel’, ‘in 'n impuls om normaal te
doen’ en ‘dat alles in die war loop deur die sneeu’ (VG 304), ‘waar moet ek dan my
leeftog haal?’ (VG 312), ‘hy krimp nog altyd aan dieselfde paal’ (VG 326; enigszins
archaïsch: hier kan paal wijzen op ‘een in de grond vastgezette staak enz., bestemd
om als strafwerktuig te dienen; dus al naar het verband schandpaal enz.’ Koenen &
Endepols).
In ‘Probleem’ (VG 453) komen een paar uitdrukkingen voor die meer Nederlands
dan Afrikaans zijn, vooral in de uitleg van de ‘mammoet-minnaar’.
Geduldig, stap vir stap, soos vir 'n kind
het hy dit drie uur lank uiteengeset,
my mammoet-minnaar. Mase van die net
strek ruitgewys, skuinskantig, ry op ry
aaneengeheuningraat, van punt tot punt
saamvloeiend, uitmekaarsplitsend vertak:
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logisties kragtig, asemloos abstrak.
Hy lê sy hand afdoende op my dy
en sug: vir hierdie keer is dit genoeg,
dink ernstig daaroor na vóór ons besluit
en laat wat soos 'n bus sluit nou nie by
die een oor in en by die ander uit
soos onlangs nog.
Voor my verblinde blik
word weer 'n lus in die patroon gestrik,
ek sien hom al die kolofon toevoeg.
Ag, kon ek tog, van blaamverlamming vry,
'n heliumvinger oor sy voorhoof trek
om hom vir goed uit die ontwerp te wek.

De regelmatigheid van mazen wordt versterkt door de verwijzing naar een
‘honingraat’/‘heuningkoek’ met zijn zeskantige celbouw. Door deze beschrijvingen
wordt een indruk van absolute logische orde geschapen, die nog verder wordt
benadrukt door de uitdrukking ‘het sluit als een bus’ wat zoveel is als: ‘er is niets
tegen in te brengen; het is bijzonder logisch’. Voor Zuid-Afrikanen is een bus alleen
een vervoermiddel, ze gebruiken het woord niet voor een blik, dat goed af te sluiten
is. De Zuid-Afrikaanse criticus H.C.T. Müller (1983) kende de Nederlandse betekenis
van de uitdrukking niet, en meende daarom dat Eybers ‘een woordspel (gebruikt)
dat gezocht aandoet’. Terloops, de uitdrukking ‘zoals onlangs nog’ is ook Nederlands
en ongrammaticaal voor een Zuid-Afrikaanse lezer.
Verdere voorbeelden van typisch Nederlandse uitdrukkingen en variaties daarop
zijn ‘Hierdie wartaal word my te veel’ (VG 501), ‘As haakspelde en toutjies jou/ van
uitmekaarval moet weerhou // hoef, op die ondenkbare bedag, / jy niks te doen as af
te wag’ (VG 502), ‘om (...) alles weer goed te maak’ (VG 514), ‘doen asof’ (VG 513
en 516), ‘laat / geen landgenoot my aanfluit van verraad’ (VG 518; dit is een
contaminatie van ‘van verraad betichten’ en ‘een aanfluiting’ = voorwerp van
bespotting), ‘om mee te doen’ (VG 537), ‘Verkrop jou meely’ (VG 542), ‘iets seldsaam
mooi en dol bedink’ (VG 555), ‘hulle groei (...) nog 'n paar dae deur’ (VG 560), ‘dan
is dit so ver dat 'n losgelate veer / die nodige doen’ (VG 561), ‘wat ek gedoog’ (VG
562), ‘Terwyl begeerte op afsterf staan’ (VG 562), ‘uit (...) selfsug en so’ (VG
568),‘nooit van gehoor’ (VG 589) en ‘praat 'n woordjie mee’ (VG 592: ‘een woordje
meespreken’), ‘hoe dan ook’ (VG 615).

Syntaxis
De syntactische structuur van het Afrikaans komt grotendeels overeen met die van
het hedendaagse Nederlands, hoewel er wel veel Engelse invloeden zijn. ‘De
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constructie van talrijke gewone enkelvoudige en samengestelde zinnen in het
Afrikaans wijkt in geen enkel opzicht af van de Nederlandse zinsbouw’ (Scholtz
1980:90). De gemeenschappelijke Afrikaans-Nederlandse syntaxis vormt dus de
grondslag voor de gedichten van Eybers, zodat haar twee lezersgroepen de
fundamentele zinsopbouw in haar gedichten als bekend ervaren.
Toch zijn er enkele syntactische verschillen. In haar gedicht ‘Woorde’ uit de bundel
Einder (1977, VG 378) schrijft Eybers dan ook over Nederlands als ‘die star
sintaksisbos / waar ek nog voel-voel dwaal’. Pheiffer wijst in zijn overzichtelijk
artikel ‘Afrikaans en Standaard-Nederlands’ (in: Botha 1989:72-95) op zeven typen
verschijnselen waar de Nederlandse zinsbouw van die van het Afrikaans afwijkt. In
dit gedeelte wordt in het kort gekeken naar die gevallen waarin Eybers soms voor
de Nederlandse norm kiest. Deze syntactische verschuivingen in de richting van het
Nederlands vormen een kenmerk van het Eybers-idiolect en zijn een reden waarom
het taalgebruik van Eybers de Nederlandse lezers zo bekend voorkomt en dat van
andere Afrikaanse dichters veel minder.
De Afrikaanse dubbele ontkenning is een belangrijk verschil met de Nederlandse
syntaxis. Het eerste ‘nie’ in het Afrikaans komt overeen met het Nederlandse niet,
of soms geen, niemand, nooit. Als de Nederlandse ontkennende woorden aan het
einde van het bereik van de ontkenning staan, is er geen verschil met het Afrikaans.
Vergelijk Het orgel speelt niet met Die orrel speel nie. Wanneer de Nederlandse
ontkennende woorden niet aan het einde van het bereik van de ontkenning staan, is
er wel een verschil. Dan eist het Afrikaans een tweede ontkenning na het zinsdeel
waarop de ontkenning betrekking heeft. Vergelijk Het orgel speelt niet vandaag met
Die orrel speel nie vandag nie (Pheiffer in: Botha 1989:88).
Elisabeth Eybers gebruikt zelden de dubbele ontkenning en kiest dus liever voor
de Nederlandse syntaxis dan voor de Afrikaanse norm. Ofschoon andere Afrikaanse
dichters (bijvoorbeeld Van Wyk Louw) het tweede ‘nie’ soms ook weglaten, zijn zij
hierin niet zo consequent. Al in gedichten van voor haar Amsterdamse periode liet
Eybers de dubbele ontkenning weg (zie ‘Afspraak’, VG 149), maar na 1961 ontwikkelt
het zich tot een typisch kenmerk voor haar poëzie. Voorbeelden van gedichten waarin
de tweede ‘nie’ wordt weggelaten, zijn te vinden in VG 287, 299, 322, 335, 338, 394,
456, 457, 459, 461, 468, 485, 493, 500, 506, 510, 517, 518, 554, 562, 583, 591, 592,
594, 597 en 598. Zie ook VG 603 (tweemaal), 609, 610. Een van de meest prominente
weglatingen van de tweede ‘nie’ is te vinden in de titel ‘Die ouderdom is nie
noodwendig saai:’ (VG 554).
In een zeer kleine minderheid van de gevallen gebruikt Eybers wel de dubbele
ontkenning (VG 501, 583 en 592). Het lijkt alsof ze dan uit stilistische overwegingen
afwijkt van de Nederlandse vorm die in haar werk norm is. In ‘Domineesdogter’ (VG
583) bijvoorbeeld dient het tweede ‘nie’ om een sterk accent te leggen op haar stelling:
‘Ek kon hom nie volg nie.’ Wanneer in de slotregel van het gedicht de volgende zin
zonder dubbel negatief is, ‘Ek kan hom nie minder skat’, lijkt deze bewering minder
nadrukkelijk. Het is interessant te zien dat Eybers in relatie tot
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de verleden tijd het nadrukkelijke tweede ‘nie’ toevoegt, maar niet in het geval van
de zin in de presens.
Uit ‘Dank’ (VG 517) zouden we kunnen afleiden dat Eybers als kind al heeft geleerd
om slechts één ‘nie’ te gebruiken. Zij schrijft:
In 'n verkeerde luim sou ek sê verwyt,
maar goed, Vader en Moeder, ek dánk julle nou
vir alles wat ek op rym en maat kon kwytraak en versaak en sódoende behou.

Zij dankt haar vader onder meer voor zijn ‘skoon, skerp woordeskat uit die Karoo’.
Dan richt zij zich tot haar moeder:
Moeder, jou moeite om jou aan te pas,
'n Engelse verlede af te sweer:
by boere en delwers 'n vername gas
wat nooit die dubbele negatief kon leer.

Door weglating van het tweede ‘nie’ (waarschijnlijk onder invloed van het Engels)
werd haar moeder in de Afrikaanse gemeenschap als buitenstaander getekend. Eybers'
gewoonte het tweede ‘nie’ weg te laten (waarschijnlijk onder invloed van haar moeder
én van het Nederlands) tekent haar ook als buitenstaander binnen de Afrikaanse
lezersgemeenschap, maar daardoor vindt ze wel weer aansluiting bij de Nederlandse
taalgemeenschap. ‘Dank’ eindigt dan ook met de weglating van het tweede ‘nie’ en beslist om meer dan om ‘rymdwang’-redenen:
Dis júlle toedoen dat ek altyd leef
tussen twee vure en nie van beter weet.

Afrikaanse recensenten hebben geen kritiek op Eybers' Nederlandse norm in verband
met de dubbele ontkenning - waarschijnlijk omdat het tweede ‘nie’ in het
geconcentreerde taalgebruik van poëzie toch al snel als overbodig wordt ervaren.
De constructie om te plus infinitief wordt in het Nederlands minder vaak gebruikt
dan in het Afrikaans. In het Nederlands wordt hij slechts gebruikt om doelmatigheid
uit te drukken (vgl. ‘Dat doe ik om u te helpen’). De Afrikaanse syntaxis eist wel
een constructie met om te in gevallen als ek is bereid om daarop te antwoord en ek
reken daarop om jou môre te sien. In het Nederlands wordt het te zonder om gebruikt.
Vergelijk ik ben bereid hierop te antwoorden; ik reken er op je morgen te zien.
Van alle syntactische verschuivingen die in het taalgebruik van Eybers in de
Amsterdamse bundels voorkomen, is de weglating van om, naast de weglating van
de dubbele ontkenning, het meest algemeen. Ook deze constructie komt al
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voor in het Zuid-Afrikaanse gedeelte van Balans. In ‘Wet’ (VG 268) schrijft Eybers:
Gewone mense roep soms halt en slaan,
sonder te weet wat hulle daarheen stuur,
'n rigting in wat in die sterre staan.

De zin, ‘Sonder seker te weet waarteen vingers en voete stuit / vorder ek voel-voel’
in ‘Antwoord’ (VG 593), bevat behalve een typisch-Afrikaanse verdubbeling dus óók
een typisch-Nederlandse constructie waar de ‘om’ weggelaten is.
De constructie met vir (Nederlands voor) komt in het Afrikaans veelvuldiger voor
dan in het Nederlands. Scholtz (1980:91) wijst erop dat voor in het Afrikaans gebruikt
kan worden in plaats van of naast bepaalde voorzetsels die met het Nederlands
overeenkomen (naar/na, om, op); ook voor een indirect object in bepaalde constructies
waar dit in het Nederlands niet mogelijk zou zijn; en voor een lijdend voorwerp in
gevallen zoals ek sal (vir) jou help. In dit voorbeeld is vir nog optioneel, maar in een
constructie zoals ek sal môre vir jou help, is vir noodzakelijk.
Hoewel vir net als in het Nederlands in het Afrikaans soms weggelaten kan worden,
is het gebruikelijker om het te behouden. Als Eybers het weglaat, wijkt zij dus af
van de Afrikaanse syntactische norm met als gevolg dat haar zin Nederlandser klinkt.
Een voorbeeld hiervan vinden we in de slotregel van ‘Aritmie’ (VG 501):
Hierdie wartaal word my te veel.

In het huidige standaard-Afrikaans worden vergelijkende constructies gevormd door
het schakelwoord as tussen de twee vergelijkende componenten te plaatsen, terwijl
in het Nederlands dan gebruikt wordt. Voor een Afrikaanse lezer is het daarom
vreemd dat Eybers bijna zonder uitzondering de dan-constructie gebruikt. In ‘Eva
en haar man’ (VG 299) komt bijvoorbeeld voor:
My aandeel - uitgebreider dan die borg
van daardie klein litteken in jou sy -

Andere voorbeelden zijn te vinden in ‘Binnensmonds’ (VG 328): ‘o hoe hard is die
teerheid nog harder / dan haat wat nie tweespraak gedoog’; in ‘Wag’ (VG 339): ‘jy
mag hom hou / langer dan elke vrou’; in ‘Najaar’ (VG 353): ‘Verlies beloof meer
dan behoud’; in ‘Soeklig’ (VG 425): ‘Donker is nêrens donkerder / dan langs die
soom van lig’; ‘Trefpunt’ (VG 490): ‘Die oorgeblewe tyd is, vreemd genoeg, / noudat
dit wegsink, ruimer dan tevore.’ In ‘Variant’ (VG 491): ‘Liefde kan ook registerloos
bestaan, / (...) dwingender / dan plegtighede’; ‘April’ (VG 528): ‘wat wil jy
uitgesprokener hê / dan hierdie haarfyn pizzicato-taal’. Andere voorbeelden in
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Rymdwang zijn ‘anders dan’ (VG 549), ‘korter dan’ (VG 552), ‘niks kosbaarder (...)
dan daardie oomblikke’ (VG 556), ‘reken meer eer aan die letter dan aan die gees’
(VG 598), ‘inskakel by dié / wat weerbaarder dinge beoog / dan sondeerlose poësie’
(VG 599), ‘basisberoepe waarvan trouens die een / terughoudender dan die ander
word bejeën’ (VG 605). Andere voorbeelden staan in Respyt (VG 626 en 632), en in
Nuweling op bladzijden 8, 14, 23, 24, 40, 41.
In ‘Pas op’ (VG 577) wordt het spreekwoord ‘meer geluk as wysheid’ wel in zijn
Afrikaanse vorm in het gedicht geïntegreerd. In het schrijnende gedicht ‘Ontkoming’
(NL 28) vinden we ook een meer Afrikaans geval:
Samerottende dae en nagte
wanneer niks as 'n flentertjie trots
hom belet om verklarings en klagte
na willekeur uit te kots
het verdwyn (...)

Het verschijnsel verdubbeling komt voor in het Afrikaans, in het Nederlands maar
zelden. Woorden uit verschillende categorieën (werkwoord, bijwoord, telwoord,
zelfstandig naamwoord e.a.) kunnen in het Afrikaans onmiddellijk na elkaar herhaald
worden. Door zo'n verdubbeling komt dan meestal een bijwoordelijke constructie
tot stand. In het Afrikaans is het een tamelijk vruchtbaar syntactisch patroon (van
Maleise oorsprong), maar in het Nederlands komt het uiterst zelden voor. Sing-sing,
speel-speel, gou-gou, een-een, rye-rye zijn uitdrukkingen die door verdubbeling
worden gevormd. Eybers maakt bijvoorbeeld gebruik van verdubbeling in ‘Antwoord’
(VG 593):
Sonder seker te weet waarteen vingers en voete stuit
vorder ek voel-voel, (...)

Het commentaar van de recensent Lenze L. Bouwers (1990) op deze typisch
Afrikaanse vorm is: ‘Prachtig dat voel-voel.’ Het zal een Afrikaanse lezer opvallen
dat om weggelaten werd in het zinsdeel ‘Sonder (om) seker te weet’.
In het Nederlands kan een lidwoord door langere bepalingen van het bijbehorend
substantief gescheiden worden; in het Afrikaans is dit niet zo gebruikelijk. Dit hangt
samen met het gebruik van het deelwoord in ‘absolute bepalingen’ die eigenlijk
alleen in formeel schriftelijk taalgebruik voorkomen waar het gedeeltelijk een puur
stilistische aangelegenheid is. In het Nederlands is een constructie zoals ‘een bij allen
zeer bekende figuur’ erg gebruikelijk, terwijl ‘'n by almal baie bekende figuur’ als
syntactische verschijnsel in het Afrikaans zelden voorkomt (Pheiffer in Botha
1989:90). Bij Eybers is de invloed van de Nederlandse gewoonte soms zichtbaar.
Bijvoorbeeld: ‘Hierdie maartse middag toe die - byna bloot - / son soos 'n gloeikous
deur die newel lek’ (VG 551; de verdeling van de versregel maakt de scheiding tussen
lidwoord en substantief zelfs nog groter).
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Tweetalige dubbelbundels
Dat Eybers belangstelling heeft voor vertalen bleek al uit het feit dat er in Die stil
avontuur (1939) vijf vrije vertalingen uit het Duits zijn opgenomen en in Neerslag
(1958) herdichtingen van tien sonnetten van de Franse dichter José-Maria de Hérédia.15
Haar vertaling in het Afrikaans van Jules Supervielle's kerstverhaal ‘Le boeuf, l'âne
et la crèche’ werd als Die os en die esel van die krip bekroond met een prijs van de
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 1948 verscheen The Quiet
Adventure, een bloemlezing van gedichten uit de eerste vier bundels van Elisabeth
Eybers waarin de originele Afrikaanse gedichten afgedrukt staan naast Engelse
vertalingen die Eybers maakte met de hulp van Olga Kirsch, een
Joods-Zuid-Afrikaanse dichteres. De literatuurhistoricus Kannemeyer (1978:459)
prijst de ‘gave eenheid’ van de bundel, maar is van mening dat de vertalingen in
vergelijking met de oorspronkelijke gedichten vaak worden ‘ontsierd door ritmische
onbeholpenheden, lompe omschrijvingen, te gemakkelijke rijmoplossingen en zwakke
woordkeuzes’.
Dat Elisabeth Eybers als jong meisje aanvankelijk in het Engels dichtte, de taal van
haar moeder, is bekend. Opperman schrijft in zijn hoofdstuk over Eybers in Digters
van Dertig (1962), dat onder meer gebaseerd is op mededelingen van de dichteres,
dat zij in 1934 sommige van haar schoolverzen in een schrift, ‘The Monitor Exercise
Book 6⅞ x 815/16’, had opgetekend. Deze ongepubliceerde ‘verzameling’ bestond
beurtelings uit een Engels en een Afrikaans gedicht met titels als ‘Phantasies’, ‘Die
visioen’, ‘The Boatman’ en ‘Aand in die veld’. Op de universiteit koos ze er echter
voor om in het Afrikaans te dichten, de taal van haar vader en van de omgeving
waarin ze opgroeide (zie hoofdstuk 6). Later verscheen er wel van tijd tot tijd een
Engels gedicht in enkele van haar bundels: ‘Confrontation with an Artist: For Jean
Welz’ in Kruis of munt (1973; VG 374), ‘Missed Opportunity’ in Bestand (1982; VG
445) en ‘Resolve’ in Dryfsand (1985; VG 519). ‘Looking back’ uit dezelfde bundel
is niet opgenomen in Versamelde gedigte. In Respyt (1993) maakte Eybers een begin
met een fenomeen dat in al haar bundels na haar 75ste verjaardag voorkomt: zij
publiceert, naast elkaar, Engelse en Afrikaanse gedichten over dezelfde onderwerpen.
In Respyt komen drie dergelijke paren gedichten voor (VG 625, 632, 636), en ook
vier gedichten die alleen in het Engels zijn opgenomen. Nuweling heeft maar één
paar, ‘Rangorde’ en ‘Order of Precedence’ (NL 42 en 43), en eveneens drie Engelse
gedichten zonder Afrikaanse equivalent. En dan verschijnen er twee bundels waarvan
zelfs de titels dubbel zijn: Tydverdryf/ Pastime (1996) en Verbruikersversel
Consumer's Verse (1997). In Tydverdryf/ Pastime heeft elk van de twintig Afrikaanse
gedichten een Engelse tegenhanger. Volgens de literatuurhistoricus Kannemeyer
(1996) is de bundel een ‘unicum’ in de Zuid-Afrikaanse literatuur. Achttien van de
52 gedichten in Verbruikersverse/ Consumer's Verse zijn in het Engels ge-
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schreven, waarvan er tien ‘vertaald’ zijn. Ester (1997) noemt laatstgenoemde bundel
‘een oefening op de evenwichtsbalk tussen Afrikaans en Engels, tussen vader en
moeder’.
Of de Engelse gedichten herschrijvingen of origineel zijn, is voor de lezer
onmogelijk vast te stellen. Volgens de dichteres zelf zijn sommige gedichten eerst
in het Afrikaans en andere eerst in het Engels tot stand gekomen. Dat ‘Gevleuelde
woorde’ na ‘Famous last words’ werd geschreven blijkt wel duidelijk uit haar
correspondentie uit de tijd dat ze bezig was met de voltooiing van het manuscript.
Ze beschreef het Afrikaanse gedicht trouwens als een ‘afskaduwing’ van het Engelse
en schreef (in een brief aan mij, 20-8-1995) over Tydverdryf/ Pastime: ‘En tog voel
ek asof die Engelse en Afrikaanse versies (versions) mekaar nie net weerspieël nie,
maar ook aanvul. Hier en daar is die vertaling ook amper 'n verwerking, in elk geval
vryer as wat ek my sou kon veroorloof het as die oorspronklike nie eie maaksel was
nie.’ In een volgende brief (19-9-1995) noemde ze haar manuscript ‘'n soort verstolde
droesem’ en voegde eraan toe: ‘En tog kom dit uit die hart.’
De meningen van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse critici over de tweetalige
bundels stemmen in vele opzichten overeen. De Zuid-Afrikaanse Dorothea van Zyl
(1996) vindt dat een vertaling een ‘verhelderende, verklarende’ functie kan hebben.
Zij stelt vast dat de Engelse versregels meestal langer zijn en de Engelse gedichten
zijn volgens haar meer ‘open’, toegankelijker en minder veelduidig dan de ‘bondige’
Afrikaanse gedichten. Toch zijn er voor haar ook uitzonderingen waardoor lezers
worden uitgenodigd tot een spel van vergelijking, kruisverwijzingen en contrasten.
Lucas Malan (1996) is van oordeel dat Eybers ‘verstommend vlot en creatief’ in
beide talen dicht, hoewel hij de Engelse gedichten vaak ‘iets moeizamer’ vindt.
Bernard Odendaal (1996) meent dat het decennialange streven van Eybers om
precieze, suggestierijke woorden te zoeken nu extra vooropgesteld wordt; lezers
kunnen daardoor nagaan hoe de twee talen elkaar niet alleen spiegelen, maar ook
belichten en in reliëf naast elkaar plaatsen waardoor er nieuwe perspectieven aan
worden toegevoegd. Van de Zuid-Afrikaanse critici geeft André P. Brink (1996) de
meest gedetailleerde vergelijking van de Engelse en Afrikaanse gedichten in
Tydverdryf/ Pastime. Hij schrijft: ‘Ieder gedicht wordt twee keer in taal beleefd en
biedt daardoor een bifocale kijk op een belevenis of bezinning en de verwoording
ervan.’ Hij wijst erop dat verschillen soms minimaal zijn terwijl er in andere gedichten
‘radicale verleggingen’ plaatsvinden, bijvoorbeeld in ‘Lindeboom, herfs’ en
‘Lime-tree, autumn’ (TV 34, 35). Hij is van mening dat ‘de doorzichtigheid van de
taal met de jaren zoveel groter geworden is bij Eybers dat zowel de
inheems-Afrikaanse als de Engelse poëzie door deze grote kleine bundel onmetelijk
is verrijkt’.
De Zuid-Afrikaanse dichter en criticus T.T. Cloete (1996) noemde de gedichten
‘Siamese tweelingen’ terwijl de Nederlander Aart van Zoest (1996) het heeft over
‘tweelingzusjes’ die op elkaar lijken, maar die ieder een eigen identiteit hebben:
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Het gevolg hiervan is: Voor de Nederlandstalige lezer brengt dat alvast
een bepaalde charme mee die in ééntalige bundels niet bestaat. Het kan
ook zijn dat er in de geest van de lezer een soort schoonheidswedstrijd
ontstaat, waarbij het Afrikaans wellicht dikwijls als winnaar uit de bus
komt. Een neveneffect van dit vergelijkingsspel kan zijn dat de
Nederlandstalige lezer tot zelfbewustheid wordt gebracht over de eigen
taal. Want het Afrikaans en het Engels gaan in de geest van die lezer een
driehoeksverhouding aan met het Nederlands en ik geloof dat dit
onuitgesproken, mentale Nederlands evenzeer leesplezier genereert als
het Afrikaans.
Ik vind het bijzonder ruimhartig van de Nederlandse recensenten, dat zij, op een
enkele uitzondering na (Wastijn 1997 en 1998 naar aanleiding van Verbruikersverse/
Consumer's Verse), het in het geheel niet betreuren dat de dichteres niet in het
Nederlands, de taal die ze pas na haar 46ste heeft leren spreken, is gaan dichten. Ook
in respons op de Engels-Afrikaanse bundels leveren Nederlandstalige critici steeds
weer hun bewijs van waardering voor de extra mate van zelfwerkzaamheid die het
lezen van Eybers-poëzie van de Nederlandse lezer vraagt waardoor een essentieel
genoegen van het lezen van poëzie centraal komt te staan. Warren (1996) schrijft dat
lezers in hun functie van ‘scheidsrechter’ over welk gedicht het telkens zal ‘winnen’,
ertoe gedwongen worden na te denken over de vraag wat poëzie eigenlijk is en
waarom een gedicht in de ene taal zich zo moeilijk tot een gedicht in een andere taal
laat transformeren. Tom van Deel (1996) en Remco Ekkers (1996) menen dat de
Engelse varianten voor Nederlandse lezers kunnen bijdragen tot een beter begrip van
de Afrikaanse tekst, dus als steun functioneren - vooral omdat veel Nederlanders wel
over een Engels maar niet over een Zuid-Afrikaans woordenboek beschikken.
Wanneer men bedenkt welk een gevestigde positie Eybers heeft weten te verwerven
in de Nederlandse literatuur terwijl zij pas in een zeer laat stadium van haar
dichterschap dit ‘hulpmiddel’ aanreikt, is het wel duidelijk dat dit voorheen niet werd
gemist. Bovendien moeten we ons blijven realiseren dat het toevoegen van Engelse
herdichtingen niets te maken heeft met een tegemoetkoming aan haar lezers, maar
alles met het taalspel waarmee de dichteres de tijd verdrijft, waardoor ze in de
recycling van bestaande gedichten benadrukt hoezeer ze ook consument van haar
eigen poëtisch bedrijf is. Dat Nederlandse recensenten de Afrikaanse gedichten altijd
mooier vinden dan de Engelse gedichten is een ondersteuning van mijn these dat de
mengeling van onbekende Zuid-Afrikaanse uitdrukkingen en bekendheid dankzij de
Nederlandse elementen een belangrijke voorwaarde is voor haar trefkracht.
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Conclusie
In Eybers' idiolect in de Afrikaans-Amsterdamse gedichten zien we geen consequente
of patroonmatige overschakeling van het syntactische systeem van het Afrikaans
naar dat van het Nederlands. Toch toont een systematisch onderzoek aan dat er in
de poëtische taal van Eybers erg veel Nederlandse woorden en constructies
voorkomen. Omdat Nederlandse recensenten rechtstreeks geconfronteerd worden
met opvallende taalverschillen, worden hun recensies vaak voor een groot deel gevuld
met de bespreking van het meest in het oog springende van deze verschijnselen, die
enerzijds de toegankelijkheid tot Eybers' werk voor lezers in Nederland en Vlaanderen
vergroten, maar die anderzijds ook bijdragen tot de charme van haar ‘vreemdheid’.
In de hoofdstukken 9 en 10 wordt aangevoerd dat de vermenging van Afrikaanse
en Nederlandse constructies een belangrijke bijdrage levert tot de poëtische
lees-ervaring van de Eybers-gedichten.

Eindnoten:
1 Voor een omschrijving van het begrip ‘idiolect’ verwijs ik naar Eco (1976:270-273). Volgens
deze omschrijving verkrijgt een kunstwerk door afwijkingen van gevestigde systemen of normen
een ‘super sign-function’. Hij schrijft: ‘Insofar as the aesthetic text has a self-focusing quality,
so that its structural arrangement becomes one of the contents that it conveys (and maybe even
the most important one), the way in which the rules are rearranged on one level will present
the way in which they are rearranged on another. Furthermore, it is the ambiguous arrangement
of one level that provokes a reassessment on another: in / a rose is a rose is a rose is a rose / the
puzzling redundancy of the lexical level stands for a semantic complication on the definitional
one. Thus the deviational matrix not only represents a structural rearrangement: it entails a
rearrangement of the codes themselves. It thus represents the proposal of a new coding possibility.
This new code is apparently spoken by only one speaker, and understood by a very restricted
audience; it is a semiotic enclave which society cannot recognize as a social rule acceptable by
everyone. Such a type of private code is usually called an “idiolect”. The rule governing all
deviations at work at every level of a work of art, the unique diagram which makes all deviations
mutually functional, is the aesthetic idiolect. (...) The ruling presence of the aesthetic idiolect
can be either detected by a critical analysis or confusedly “felt” by an intelligent though
non-technical reading.’
2 Het artikel in Sarie (10-5-1995) ‘Die vrou wat dig oor gans ons menswees’ is een belangrijke
bijdrage geweest om Elisabeth Eybers dichter bij de lezers te brengen. Elize Botha, Marita van
der Vyver, Audrey Blignault en Ena Jansen beschrijven hoe haar poëzie ‘lewensbegeleiding’
voor hen is.
3 Het gedicht verwijst waarschijnlijk naar de bibliofiele uitgave van Hans Ester en de drukker
Arno Piechorowski Noodluik/Notausgang, Afrikaanse Gedichte mit Übertragungen ins Deutsche
(1993; 155 genummerde exemplaren). Aldus-Presse Reicheneck heeft in 1985 een soortgelijke
bibliofiele uitgave, Elisabeth Eybers, Zwölf Gedichte Afrikaanse Lyrik (200 genummerde
exemplaren) met vertalingen van Piechorowski, uitgegeven.
4 Omgekeerd klinkt het Nederlands voor Afrikaanssprekenden soms erg formeel en zelfs
lachwekkend. Eybers bijvoorbeeld zei in 1958: ‘Nederlands klinkt ons erg deftig in de oren’
(in een interview met Morriën) en in ‘Nuweling’ (Eybers 1994:38) schrijft ze: ‘Selfs die toonkleur
van daardie omslagtige taal / was gewaarborg, onthou ek, om ons te laar lag.’
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5 Het woord ‘nooddruf’ komt ook voor in ‘Lindeboom, herfs’ (TV 34). Hierin worden de
‘ontberings’ die een boom in ieder seizoen moet doormaken, schitterend beschreven. Hij kent
wel ‘die soet geheim’: ‘hoe om nooddruf met oorvloed te rym’.
6 Het lijkt alsof ‘Afloop’ en het voorafgaande gedicht ‘Episode’ over dezelfde gebeurtenis gaan.
Beide verduidelijken de bewering van Eybers dat het schrijfproces dikwijls volgt op pijn
(vergelijk hoofdstuk 6).
7 In hoofdstuk 8 dat handelt over referentiële raadsels wordt het gedicht ‘Aanbieding’ (VG 457)
besproken dat ook van dit soort ‘marktmannentaal’ gebruik maakt.
8 Sommige Nederlandse lezers zullen zich herinneren dat de cabaretier Ton van Duinhoven in
de jaren zeventig een dergelijk woordgrapje maakte. Het lijkt alsof Van Niekerk (1987:230)
alleen het ding ziet en niet de melding! Ze neemt het gedicht heel ernstig op en schrijft dat de
titel ‘een samenvattende functie’ heeft: ‘In dit gedicht valt de klemtoon aanvankelijk op het
concrete “bommel”, de “stop van een vat, bom” en aan het eind volgt er verdieping wanneer
de doodsgedachte naar voren komt als gevolg van een tweede betekenis van “bommel”: de
uitdrukking “hij is op weg naar Bommel” betekent “hij gaat sterven”.’ Die uitdrukking komt
inderdaad in Van Dale voor, maar niet in Koenen & Endepols en wordt niet beschouwd als een
bekend Nederlands gezegde. Waarschijnlijk is Van Niekerk verleid door het gedicht van Nijhoff
- waar ze overigens niet naar verwijst - om bij het interpreteren van het gedicht alleen de ernst
te zien en niet de humor.
9 Van Niekerk (1987:135) geeft de volgende uitleg aan ‘jy ink die tonnelmonding van die gang’:
‘Het woord “ink” kan duiden op de donkere gestalte van de man aan het eind van de gang, maar
naar aanleiding van het Nederlandse woord “inkel”, wat betekent “trechter van netwerk zoals
er een of meer in een visfuik zijn uitgespannen”, kan “ink” hier ook betekenen dat hij de “tonnel”,
de gang, maar dan ook de aandacht van de vrouw, naar zich toe “trechtert”, op hem vestigt.’
Woorden als ‘dryf’, ‘tonnelmonding’, ‘gang’ en ‘gevang’ kunnen de ‘inkel’-opvatting
ondersteunen, maar als dit haar bedoeling was, zou Eybers waarschijnlijk niet geaarzeld hebben
om het woord ‘inkel’ heel specifiek zo in haar gedicht te gebruiken. Mijns inziens is het de
behoefte van de wachtende ‘ek’ dat de afwezige ‘jy’ weer vorm aan haar ‘omtreklyne’ geeft,
genoeg ondersteuning voor de metaforische lezing waarbij ink gewoon schrijf- of tekenvloeistof
(inkt) is.
10 ‘Rinnewasie’ komt niet voor in Nederlandse woordenboeken, maar in de spreektaal wordt soms
‘verinneweren’ gebruikt; met name door mensen die het woord ‘ruïneren’ niet goed kennen, of
het voor de grap zo uitspreken.
11 De woorden in Eybers' Engelse gedichten blijven buiten deze studie.
12 Raidt (1991:184) wijst op Teenstra's omschrijving van het woord biltong: ‘vleesch uit den
achterbout van een bokje, dat zeer malsch is, hetwelk men in den rook heeft laten droogen en
eene langwerpige gedaante heeft, veel met een schapentong in grootte overeenkomende’.
Interessant is dat ‘bil’ als bout, ofwel ‘dijspier van slachtvee’, als zelfstandig woord niet meer
bestaat in het Afrikaans.
13 In een eerder gedicht over dezelfde tijd van het jaar, ‘Vroegmaart’ (Einder 1977, VG 429),
accentueert Eybers met ‘rondborstig’ - net als het geval van ‘puntgaaf’ - in eerste instantie de
letterlijke betekenis bij het beschrijven van duiven:
Twee sagte duiwe streel en pik
rondborstig in die dooie boom.
14 Zie de openingsparagraaf van de recensie van Hans Ester (1988): ‘Laat Elisabeth Eybers wel
eens Nederlandse woorden in haar Afrikaanse gedichten doorsijpelen? In het gedicht “Goed en
wel” (...) meende ik haar op een typische Nederlandse uitdrukking te betrappen. De laatste regel
van het gedicht luidt namelijk: “Tot jou kinders met die gebakte pere bly sit.” Maar niks hoor!
In het Kernwoordeboek van Afrikaans vind ik als verklaring: “die gevolge van 'n ander se
dwaasheid of foute moet verdra”.’
15 Zie de artikelen van Brink 1975 en De Jong-Goossens 1990.
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8 Referentiële verwijzingen in de Amsterdamse bundels
De bespreking in hoofdstuk 2 van ‘Vriesweer’ (VG 274) en ‘Dooi’ (VG 551) heeft
aangetoond dat Zuid-Afrikaanse lezers een interpretatie-‘achterstand’ hebben in
vergelijking met Nederlandse lezers omdat ze de typische Nederlandse
klimaatomstandigheden waarnaar de gedichten verwijzen, niet kennen.
Zuid-Afrikaanse lezers kunnen de beschrijvingen in de gedichten wel aanvullen door
zich op de hoogte te stellen van de klimatologische omstandigheden en op deze
manier voor henzelf een betere of andere voorstelling van de situatie in Nederland
scheppen. Deze voorstelling zal dan een grotere overeenkomst met de werkelijkheid
hebben dan de eerste voorstelling die slechts op een vaag vermoeden of zelfs op geen
enkele kennis van de feitelijke situatie was gebaseerd. Omdat deze kennis met een
gedicht-specifieke gerichtheid is verworven, is deze anders dan die van de Nederlandse
lezers die uit persoonlijke ervaring al tijdens de eerste lezing een duidelijk verband
konden leggen tussen de talige uitdrukkingen ‘Vriesweer’ en ‘Dooi’ en de buitentalige
referenten.
Dat een verschil in levensomstandigheden van zender en ontvanger de
communicatie tussen hen niet in de weg hoeft te staan, is al naar aanleiding van het
gedicht ‘Brief in Januarie’ (VG 245) in hoofdstuk 1 onder de aandacht gebracht. De
ontvanger leest op een warme januaridag in Johannesburg een brief waarin geschreven
staat: ‘En toe ek wakker word was alles wit.’ Haar onmiddellijke omgeving is
‘meedoënloos ontliggaam deur die son’, maar toch kan zij, dankzij de talige
mededeling, zich de vreemde omstandigheden voorstellen:
Dan buitel uitgelate beelde snel
om 'n kristalfyn sprokie voor te stel
sodat ek koud na asem snak en ril,
'n kind voor 'n blink kermiskraam verstil.
(cursivering van mij)

Verwijzingen naar vreemde omstandigheden kunnen dus zeker een intense
gemoedservaring teweegbrengen, vooral als er een evocerende beschrijving gegeven
wordt en de lezer met aandacht en inlevingsvermogen meewerkt om zich een
voorstelling van het geheel te vormen.
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Dit vreemdheids-probleem komt natuurlijk veel voor in de letterkunde. Mensen lezen
en genieten bijvoorbeeld van het werk van James Joyce zonder ooit in Dublin te zijn
geweest. De wereld van vele dichters wordt vaak ook door lezers als ‘vreemd’ ervaren,
zelfs wanneer zender en ontvanger landgenoten zijn. Verder is bijvoorbeeld de
magische wereld van dichters als W.B. Yeats en A. Roland Holst voor álle lezers
referentieel ‘onwerkelijk’, maar die wordt ín de poëzie tot een ‘waarschijnlijke
wereld’ gemaakt. Ik wil dus zeker niet beweren dat de wereld in het werk van een
dichter referentieel ‘bekend’ móét zijn om begrepen te worden. Waarop ik in dit
hoofdstuk de aandacht wil vestigen, is dat in de poëzie van Eybers de lezers telkens
van herkenbare naar minder herkenbare verwijzingwerelden zullen worden gestuurd
en dat dit een uitwerking op hun beleving en interpretatie van de gedichten zal hebben.
Eenvoudigweg constateren dat bepaalde dingen vreemd zijn, is dus niet voldoende,
het gaat om de rol van vreemde ruimtelijke verwijzingen in de poëzie van Eybers.
Hoe gaan lezers om met bekende en onbekende verwijzingen? Volgens het
fenomenologische model verwerkt een lezer spontaan en passief alle tekstgegevens
die gemakkelijk herleidbaar zijn tot betekenissystemen of codes die hij al kent. Pas
wanneer ‘problemen’ ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van referenties naar
kennisgebieden die de lezer niet kent, wordt zijn actieve rol vergroot omdat hij
gedwongen wordt tot actieve betekenisvorming. In de semiologische terminologie
zegt men dat de lezersrol structurerend is: betekenisgeving is een decodering van de
codecombinaties waarmee teksten lezers confronteren.
Wanneer de lezer niet over de historische, geografische en culturele kennis beschikt
om alle verwijzingen in een tekst te volgen, zullen bepaalde tekstelementen
onduidelijk zijn totdat door de lezer verband wordt gelegd tussen een talige
uitdrukking en een buiten-talige referent. De moeite die de lezer moet doen om dit
verband te achterhalen, wordt in het literaire communicatieproces - in tegenstelling
tot situaties van ‘normale’ of alledaagse communicatie - vaak als positief beschouwd.
Volgens de Russische Formalisten is een fundamenteel kenmerk van de literaire
kunstgreep immers juist het vermogen tot vervreemding en de reactie die daardoor
bij de lezers wordt uitgelokt.
The technique of art is to make objects ‘unfamiliar’, to make forms
difficult, to increase the difficulty and length of perception because the
process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged
(Lemon & Reis 1965:12).
Hoewel het achterhalen van verwijzingen verschilt van talige ‘foregrounding’
(hierover meer in de hoofdstukken 9 en 10), meen ik dat ook referentiële problemen
in de context van een gedicht een esthetische functie kunnen hebben.
Verwijzingen in een tekst die buiten de kennis en ervaring van de lezer vallen,
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moeten dus niet als een probleem worden beschouwd en vooral niet als een dat typisch
voor de Amsterdamse gedichten van Eybers zou kunnen zijn. Talrijke
literatuurbeschouwingen, specifiek structuralistische, semiotische en
receptietheoretische benaderingen, wijzen er juist op dat alle literaire werken relaties
met andere ‘teksten’ (bijna alles kan hierbij worden ingesloten) aangaan, dat ze een
‘mozaïek van citaten’ zijn. De Russische postformalist Mikhail Bakhtin heeft al aan
het begin van de twintigste eeuw, behalve op de interne intersubjectiviteit van een
tekst, ook op de tekstexterne intertekstualiteit gewezen. Julia Kristeva sluit zich
hierbij aan door te stellen dat de sociaal-culturele context van een literaire tekst tot
stand komt door een verbondenheid met andere teksten.
Ook de Russische semioticus Jurij M. Lotman toont aan dat een tekst extratekstuele
verbintenissen heeft en hij gaat in de eerste plaats uit van een literaire extratekst: de
tekst staat namelijk in verhouding tot andere literaire teksten en houdt dus verband
met lezersverwachtingen:
The work of literature should be seen, indeed only can be seen, in terms
of the norms, traditions and expectations that inform it (Shukman 1977:68).
Verder zegt Lotman van een niet-literaire extratekst: deze houdt biografische
bijzonderheden van de schrijver in, de werkelijkheid waarnaar de tekst verwijst, en
de culturele, historische en maatschappelijke context waarbinnen de tekst functioneert.
(Zie Malan in: Cloete 1992:188-189 voor een samenvatting van deze theorieën.)
De opvattingen van Bakhtin, Kristeva en Lotman geven duidelijk aan dat de
extratekstuele relaties van een tekst belangrijk zijn voor betekenisgenerering en dat
is de reden waarom Eybers-lezers informatie nodig hebben over haar intercontinentale
verhuizing en over de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse omgeving waarnaar in haar
gedichten na 1961 wordt verwezen. De intratekstuele relaties blijven wel voor Lotman
het belangrijkste aspect van literaire communicatie omdat ze aan de lezer de
‘werkelijke toegangspoort’ tot het gedicht verschaffen (Gräbe in: Senekal 1986:12).
Aan intratekstuele relaties wordt meer aandacht geschonken in Hoofdstuk 9.
Om de functie van referentiële verwijzingen in de Amsterdamse bundels van
Eybers op een systematische manier te kunnen bespreken, is het nodig om van twee
lezersgroepen uit te gaan: een groep die de Zuid-Afrikaanse omstandigheden en het
Afrikaans goed kent maar Nederland niet en geen Nederlands spreekt, en een andere
groep die Nederland en het Nederlands kent maar Zuid-Afrika en het Afrikaans niet.
Theorieën over lezertypen (zie Rossouw in: Cloete 1992:250-255) proberen vaak
het begrip ‘ideale lezers’ te definiëren (Riffaterre: superlezers, Fish: geïnformeerde
lezers, Eco: modellezers), maar ik ga er bij voorbaat vanuit dat geen van de twee
groepen die ik hierboven van elkaar onderscheid, beschikken
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over de competentie die hen volgens Riffaterre, Fish en Eco tot ideale Eyberslezers
zouden kunnen maken.
Dankzij mijn constructie van twee groepen ‘niet-ideale’ lezers kan een grote
verscheidenheid van verwijzingen in de Eybers-gedichten besproken worden die in
verschillende gevallen voor één van de twee lezersgroepen vervreemdend zullen
zijn. Lezers die géén kennis hebben van de plaats, het ding of de situatie waarnaar
een gedicht verwijst, zullen zich geen behoorlijk begrip van de wereld van het gedicht
kunnen vormen totdat het vreemde uit de weg wordt geruimd door bijvoorbeeld
encyclopedieën of andere bronnen te raadplegen. In de meeste gedichten staat een
enkel verwijzend woord in nauw verband met de rest van het gedicht, maar zelfs dan
zal het voor lezers die de verband tussen verwijzing en beschrijving niet door middel
van parate kennis kunnen leggen, moeilijker zijn om ze te volgen dan voor lezers
die het verwijzingsveld kennen. Totdat de nodige kennis opgedaan is, kan dit type
‘vervreemding’ voor een ongeïnformeerde lezer niet als positief of constructief
worden beschouwd.
Het gedicht ‘Ter sake’ (VG 307) met de versregels ‘Die eerste (ná ontswagtling)/
wat Lasarus nodig het // om die wonderkuur te keur / is 'n nuwe alfabet’, illustreert
duidelijk dat lezers die het bijbelse verhaal over Lazarus niet kennen, slecht toegerust
zijn voor het lezen van dit gedicht. Een geïnformeerde lezer die echter weet wie
Lazarus was, zal een positieve esthetische ervaring beleven wanneer hij de
vervreemdende poëtische techniek van de dichteres ontdekt en op grond daarvan de
verhouding tussen verwijzing en beschrijving kan analyseren en interpreteren.
In dit verband zijn de theorieën en de terminologie die Ingarden in Das literarische
Kunstwerk (1931) en Iser in Der Akt des Lesens (1976) uiteen hebben gezet, bijzonder
relevant.
Voor Ingarden is de lezer iemand die de tekst concretiseert en hij wijst erop dat
de tekst twee polen bezit: de artistieke pool (de tekst die door de auteur is geschapen)
en de esthetische pool (de verwerkelijking van de tekst door de lezer). Iser bouwt
voort op deze opvatting die ontleend is aan het idee van Jan Mukařovský van een
esthetisch object: namelijk dat dit een veranderlijk object is dat tot stand komt wanneer
tussen tekst en lezer een wisselwerking ontstaat. Voorwaarde voor deze wisselwerking
is de Unbestimmtheit (onbepaaldheid) die een noodzakelijke eigenschap is van alle
literaire teksten.
Omdat fictionele teksten geen kopieën van objecten of situaties uit het werkelijke
leven zijn, ‘they cannot have the total determinacy of real objects, and, indeed, it is
the elements of indeterminacy that enable the text to “communicate” with the reader,
in the sense that they induce him to participate both in the production the
comprehension of the work's intention’ (Iser 1978:24). Ingarden heeft er in de eerste
plaats op gewezen dat deze Unbestimmtheit zich manifesteert in Unbestimmtheitstellen
die ook Leerstellen genoemd worden. Laatstgenoemde term kan worden vertaald als
‘lege plekken’, maar soms ook als ‘interpret-
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ruimten’ (De Jong 1983). Leerstellen is een van de kernbegrippen van de
receptieesthetika. De tekst richt een appèl tot de lezer tot betekenisvorming. Het is
de taak van de lezer om deze lege plekken in te vullen. Hij treedt dus op als
herschepper van de tekst, zodat het esthetisch object (de literaire tekst) uiteindelijk
slechts in de voorstellingswereld van de lezer bestaat. De lezer is echter niet autonoom
- zijn activiteit is niet meer dan de invulling van wat al impliciet in de structuur van
het werk is vastgelegd.
Deze theorieën zijn bijzonder nuttig om mijn opvatting te funderen dat er op
referentieel gebied globaal gesproken twee categorieën ‘lege plekken’ in
Eybers-teksten zijn: verwijzingen naar respectievelijk de Zuid-Afrikaanse en de
Nederlandse leefwereld. Op grond hiervan meen ik dat er twee typen esthetische
objecten zijn die respectievelijk in de voorstellingswereld van de Zuid-Afrikaanse
en Nederlandse lezers van Eybers bestaan. Daarom worden de extratekstuele relaties
van de Amsterdamse bundels van Eybers vooral gekoppeld aan de twee groepen
‘lege plekken’ die per geval door één van haar lezersgroepen ingevuld zal moeten
worden. Ik schenk echter eerst in het kort aandacht aan de referentiële problemen
van het Lazarus-type dat gemeenschappelijk is voor beide groepen.

Algemene kennis-verwijzingen in de Eybers-bundels
De verscheidenheid aan vakgebieden, landen, planeten, personen, planten, dieren of
vogels waarnaar schrijvers kunnen verwijzen, is oneindig groot. Naast woordenboeken
zijn encyclopedieën daarom belangrijke hulpmiddelen voor lezers die onmogelijk
de kennis paraat kunnen hebben om alle verwijzingen onmiddellijk te plaatsen. In
de poëzie van Elisabeth Eybers zullen verwijzingen naar muziek, de
natuurwetenschap, sterrenkunde en de medische wetenschap door beide groepen
lezers even gemakkelijk kunnen worden achterhaald omdat deze kennis tot de
algemene ontwikkeling behoort. Dit geldt ook voor de vele verwijzingen naar
historische en mythologische figuren als Daphne (VG 257), Itaka (VG 267), Leander
(VG 268), Elysium (VG 292), Midas (VG 298), Herodotus en Amasone (VG 430),
Poseidon en Pan (VG 455), Croessus (VG 471), Sebastiaan en Prometheus (VG 578),
Janus (VG 579), Morfeus (VG 585), Don Juan (VG 621) en Napoleon (NL 39).
Problemen in verband met verwijzingen naar de bijbel, een van de belangrijkste
literaire extrateksten van Eybers' werk,1 kunnen met behulp van een concordantie
door zowel Nederlandse als Afrikaanse lezersgroepen opgelost worden. Bijbelse
figuren waar Eybers naar verwijst zijn Petrus (VG 274), Gam (VG 295), Eva en haar
zonen (VG 299 en 300), Jakob (VG 302), de vrouw van Lot (VG 359), Lazarus (VG
393), Gabriël (VG 395), Moses en Jehova (VG 398), Didimus en Thomas (VG 419),
Israël (VG 431), ‘die opstandeling wat pasgebore gekrys het van hooiprikkels in die
krip’ (VG 530), God (VG 535), Paulus (NL 38) en Maria (VV 45). Verder verwijst de
dichteres naar de Jabbok (VG 301), het paradijs (VG 332, 357), het
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meer van Gadara (VG 414), Jerigo (VG 449), Goede Vrijdag en Pasen (VG 529 en
530), de weg naar Damascus (VG 573) en naar Getsémane (VV 24). Er wordt ook
gesproken over ‘Babiloniese verwarring’ (VG 580) en ‘hemelse manna’ (VG 606).
Bijbelse citaten zullen worden herkend door alle lezers die een ruime kennis van
de bijbel hebben en de volgende verwijzingen zijn voor beide groepen lezers even
toegankelijk: ‘Hy laat sy wil geskied’ (VG 364), ‘mene mene tekel’ (VG 572), Psalm
88 (VG 576), ‘dit is volbrag’ (VG 588) en ‘van alfa tot omega’ (VV 18).

Nederlandse en Zuid-Afrikaanse verwijzingen
Naast verwijzingen naar bovengenoemde algemeen toegankelijke extrateksten zijn
er talloze verwijzingen in de Eybers-gedichten die specifiek te maken hebben met
de twee landen die in haar werk een rol spelen. De mix van vertrouwdheid en
vreemdheid, net als het mengsel van bekende en onbekende woorden dat in het vorige
hoofdstuk besproken werd, draagt in hoge mate bij tot het verschijnsel van de ‘dubbele
poëticiteit’ in Eybers' werk. In hoofdstuk 9 wordt hier meer aandacht aan geschonken.
Hoewel vragen als ‘Wie of wat zijn gramadoelas, de tokkelossie of President
Steyn? Hoe ziet een Domkerk eruit, de TEE en merels?’ met behulp van
encyclopedieën kunnen worden opgelost, zullen Zuid-Afrikaanse lezers als groep
vertrouwd zijn met de eerste drie begrippen, terwijl de volgende drie voor de
Nederlandse groep weer bekend zullen zijn. Op grond hiervan meen ik dat de specifiek
Zuid-Afrikaanse en Nederlandse extratekstuele verwijzingen in Eybers-gedichten
van een andere orde zijn dan de bijbelse en mythologische verwijzingen.
Verwijzingen waarmee lezers problemen hebben, hebben vooral te maken met de
geografische verschillen tussen Zuid-Afrika en Nederland. Nederland is het ‘stamland’
van veel Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen, maar er zijn bijna geen geografische
overeenkomsten tussen de twee landen. Nederland ligt op het noordelijke halfrond;
het is een dichtbevolkt, klein, welvarend, overwegend plat en nat land met tot voor
kort nog een redelijk homogene Europese bevolkingssamenstelling. Zuid-Afrika is
een uitgestrekt gebied met sterk wisselende klimaatsomstandigheden en prachtige
landschappen aan de zuidpunt van Afrika. Het land wordt bewoond door een
verscheidenheid aan bevolkingsgroepen en gekenmerkt door politieke spanning.
Eybers maakt actief gebruik van haar ervaring van deze ruimten, en verwijzingen
ernaar vormen vaak de concrete basis voor een algemene tendens in haar poëzie die
Réna Pretorius (in: Nienaber-Luitingh 1975:86 en 93) als volgt verwoordt: ‘Kruis
of munt doet ons vermoeden dat Elisabeth Eybers het leven als het ware in termen
van tegenstrijdigheden opvat: haar poëtische verkenning van haar wereld is daarom
een verkenning van de uitersten waardoor deze wordt beheerd.’ Bij de uitgebreide
reeks ‘kruis-en-munt-paren’ zoals man/vrouw, dromen/werkelijkheid,
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verleden/heden, verlies/behoud, jong/oud, liefde/haat, hoort ook het contrasterende
paar Zuid-Afrika/Nederland. ‘Tussen deze uitersten bevindt zij zich zonder een
haastige voorkeur uit te spreken; zij schept hieruit telkens een “flikkerende mosaïek”
waarin de verzoeningsmogelijkheden van tegenstrijdige zaken principieel aangetoond
worden.’ De contrapuntale tegenwoordigheid van het oude én het nieuwe land is
kenmerkend voor haar Amsterdamse poëzie.

Specifiek vernoemde Zuid-Afrikaanse en Nederlandse plaatsen
Elisabeth Eybers noemt in opvallend weinig gedichten de twee werelddelen waarnaar
in haar Amsterdamse bundels wordt verwezen. Soms wordt door een deel (bv.
Amsterdam en Gelderland of Johannesburg en West-Transvaal) het geheel
aangegeven.
De naam van haar land van herkomst wordt in slechts twee gedichten genoemd
wanneer zij het land direct aanspreekt. In ‘Nolens volens’ (VG 439) richt zij zich tot
Zuid-Afrika dat zij ‘moes verlaat / nie om jou domheid maar om eie seer’ en in
‘Uitgewekene’ (VG 638) verzekert zij het land dat het altijd in haar ‘binnenste
agterbly’. In ‘Diminuendo’ (VV 29) beschrijft ze het land als een ‘oase’, als ‘die brok
Europa diep in Afrika’.
In geen enkel gedicht noemt Eybers Nederland opvallend bij de naam. Zij gebruikt
wel allerlei omschrijvingen. Zo beschrijft ze het onder andere als ‘hierdie mat en
platgrys land’ (in ‘Ontwortelde’, VG 516) en ‘hierdie mini-linialeland’ (‘Vir Thérèse’,
VG 546). In ‘Orkaan’ (VG 358) noemt zij het het ‘hol land’, terwijl ‘Laagland’ (VG
639) de titel is van een gedicht over de ‘tweegatjakkals’-zon.
Amsterdam wordt wel vernoemd in ‘Amsterdam, 13 Maart’ (VG 280), ‘Vollemaan
bo Amsterdam’ (VG 498) en ‘Dooi’ (VG 551). In ‘Twee kleuters in die Vondelpark’
(VG 281), ‘Besoek’ (VG 304-5: ‘Centraal Station met noord daarvan die hawe en suid
die gragtegordel’), ‘Aan F.D.’ (VG 589: de Nachtwachtlaan) en ‘Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis’ (VV 45) worden bekende Amsterdamse buurten beschreven.
In ‘Besoek’ wordt gesproken over de ‘luukse TEE’. Dit is de ‘Trans Europa
Express’-trein die vroeger dwars door Europa reed en slechts op grote Nederlandse
stations zoals Arnhem en Utrecht stopte op weg naar de eindbestemming Amsterdam.
Binnenlandse passagiers die er gebruik van wilden maken moesten een toeslag,
‘soveel-guldens-soveel-sent toeslag’, betalen. Het is bekend dat aankomst op het
Centraal Station in Amsterdam verwarrend kan zijn omdat er niet bij alle uitgangen
bordjes staan en je gemakkelijk de weg kwijt kunt raken in de tunnels onder de
perrons. In plaats van naar de hoofduitgang te lopen die naar het centrum en de
grachtengordel leidt, kun je ook ondergronds naar de andere uitgang, dus naar de
open havenkant aan het IJ. Eybers geeft een uitstekende beschrijving van zo'n
dwaaltocht.
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Nederlandse recensenten schenken vaak aandacht aan de Nederlandse verwijzingen
en zeggen bijvoorbeeld dat haar werk ‘wint aan verstaanbaarheid doordat veel van
de onderwerpen ons zo bekend zijn’ (Algemeen Dagblad, 10-8-63). Bovendien wekt
dit gevoelens van vertrouwdheid en betrokkenheid.
In Eybers' gedichten wordt de afgebakende beperktheid van Nederland vaak
vergeleken met de uitgestrektheid van Zuid-Afrika. Vergelijk in ‘Terugkeer uit
Gelderland’ (VG 397):
As ons die lieflikheid verken
van stip gekadastreerde groen
waaraan ek my allengs gewen
en jy presies weet wat gedoen
moet word en hoe gegaan
dan dink ek soms
hoe sou jy kyk hoe sou jy lyk
as jy eens naas my op die aardkors staan
van my geweldige vaderland
met geen wegwyser as my hand.

In dit gedicht wordt naar beide leefwerelden van Eybers verwezen (naar Nederland
door middel van een provincie en naar Zuid-Afrika door het ‘my geweldige vaderland’
te noemen). Beide lezersgroepen van Eybers zullen in verschillende versregels de
omgeving herkennen waarover geschreven wordt. Nederlanders zijn op de hoogte
van de nauwkeurig in kaart gebrachte wandelpaden in de Gelderse bossen en
Zuid-Afrikaanse lezers weten wat bedoeld wordt met een land dat ook letterlijk
‘geweld’ kent en waar bijvoorbeeld in de Groot-Karoo zelfs honderden kilometers
ver geen wegwijzers te vinden zijn. De omstandigheden van het andere land zullen
voor elk van de lezersgroepen een vervreemdend effect hebben en dus wordt er in
verschillende tekstgedeelten een groter appèl tot betekenisvorming gedaan aan
afwisselend Zuid-Afrikaanse en Nederlandse lezers.
‘Terugkeer uit Gelderland’ herinnert aan ‘Tuiskoms in Junie’ (VG 122), want ook
hier wordt de eindige meetbaarheid van Nederland in contrast gebracht met de
Zuid-Afrikaanse ruimte. In het laatstgenoemde gedicht uit 1950 wordt het als volgt
beschreven:
O later land van opstand en geloof
wat altyd verder oopvou vir die trek,
jou ruimte kan nog steeds die onrus wek
wat mense na 'n altyd barrer streek
oor steen en stof voortlok met niks wat week
is as die tinte van die wintergras
se ylbrons drade en die ligroos was
wat van die tinger alwynstingel drup.
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Elisabeth Eybers met een vriendin, Francis Daendels. Zij hebben elkaar op de redactie van Delta
ontmoet, in de tijd dat Eybers voor het tijdschrift vertalingen uit het Nederlands in het Engels maakte.
Het ‘in memoriam’-gedicht ‘Aan F.D.’ (VG 589) is aan haar opgedragen. Foto: Eybers-archief.

Een steekproef onder een groepje Zuid-Afrikaanse studenten waarbij hun werd
gevraagd om ‘vreemde’ dingen te signaleren in de Amsterdamse gedichten van
Eybers en te motiveren waarom ze dit zo vonden, bracht aan het licht dat ze geneigd
waren om een ‘diepere’ betekenis te zoeken achter plaatsnamen die voor de
gemiddelde Nederlander slechts een geografische verwijzing zijn. De onkunde van
Zuid-Afrikanen over de Nederlandse geografie maakte hen ontvankelijker voor de
letterlijke betekenis van plaatsnamen, maar in een gedicht zal deze waarschijnlijk
ook voor Nederlandse poëzielezers als woord-op-zich betekenisvol zijn.
‘Besoek aan 's-Graveland’ (VG 411) maakt nergens expliciet melding van een graf
of begraafplaats, hoewel er talrijke beschrijvingen zijn die erop duiden dat de spreker
samen met iemand een begraafplaats bezoekt (‘jou ouers reghoekig ingeraam’, ‘sober
rye’, ‘datumpare’, ‘die marmer akte, swart op wit’). Terwijl 's-Graveland voor
Nederlanders de naam is van een dorp aan de zuidgrens van het Gooi waar de adel
en de patriciërs in het midden van de zeventiende eeuw landhuizen bouwden, dachten
de Zuid-Afrikaanse studenten dat dit het Nederlandse woord
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voor een begraafplaats was. Vooral wanneer de plaats waar met een naam naar wordt
verwezen onbekend is, meent een groep lezers die plaats veel eerder als intratekstueel
gegeven te herkennen dan als tekstexterne verwijzing.
Aangezien ‘Vir Thérèse’ (VG 546) een ontmoeting beschrijft, kunnen
Zuid-Afrikaanse lezers denken dat de naam Groet er een extra betekenis aan geeft.
Nederlanders zullen wellicht deze interpretatie ook aan de plaatsnaam hechten, maar
hun geografische kennis van de ligging van het dorp in Noord-Holland zal een
belangrijke bijdrage leveren tot de interpretatie dat Thérèse daar met haar ‘suidelike
en sluierige aksent’ een buitenstaander is en dáárom als ‘kripto-immigrant’ beschreven
wordt.
‘Aan F.D.’ (VG 589) beschrijft hoe een groep mensen na een crematieplechtigheid
naar hun ‘aardse verblyfplek’-ken terugkeert. De spreker ervaart het als een schok
wanneer in ‘sondronk verwarring’ haar oog valt op de ‘Nachtwachtlaan’. Deze laan
is genoemd naar Rembrandts bekende schilderij en ligt bij het Amsterdamse
Rembrandtpark. De tegenstelling dag en nacht, levenden en overledenen, leven en
dood, krijgt met behulp van deze eigennaam een extra dimensie.
Specifiek Zuid-Afrikaanse plaatsnamen komen zelden voor in de bundels van
Eybers. Er wordt een aantal keren verwezen naar Johannesburg en omgeving.
Nederlanders zullen waarschijnlijk sneller dan Afrikaanse lezers geneigd zijn om de
betekenis van de woorden ‘Hoëveld’ en ‘Witwatersrand’ letterlijk te interpreteren.
Voor Zuid-Afrikanen heeft het laatstgenoemde woord geen enkele associatie meer
met de natuur, maar verwijst het simpelweg naar het dichtbevolkte stedelijke
mijngebied rond Johannesburg - dat trouwens vanaf 1995 Gauteng wordt genoemd.
Wat betreft het strakke van het stedelijke gebied, behoren de Nederlandse lezers van
‘Witwatersrand’ (VG 244) wel een goede voorstelling te kunnen maken. Het zal
beslist een sterk contrast vormen met het natuurbeeld dat door de naam wordt
opgeroepen.
Slechts in ‘Winter’ (VG 371) wordt Johannesburg met naam en toenaam genoemd.
In ‘1 Desember’ (VG 606) wordt ‘'n hoëveldse Julienag’ tegenover het einde van een
decemberdag in Nederland geplaatst. In ‘Sug’ (VG 616) denkt Eyber terug aan het
verleden en zonder dat Johannesburg of de Witwatersrand worden vernoemd,
herkennen de lezers deze door sommige woordelijke overeenkomsten met
‘Witwatersrand’ en ‘Brief in Januarie’ (VG 245):
Die skemering waarin ek versink
kan plots die verlede terugwink
eldorado van tintelende lig
onuitputlike vergesig
oase wat heeljaarlang
granietheuwels weelderig omvang
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uitwaaierend buite die stad
so veerkragtig aaneengekrat
(...)

Stellenbosch wordt in ‘Februarie’ (VG 550) in twee regels beschreven bij wijze van
contrast met Nederland:
(...) Wat ek magteloos onthou
is druiwekorrels, nefriet of kobaltblou,
hoe hulle swel van sonop tot soel aand.

Zuid-Afrikaanse lezers weten dat Stellenbosch omringd wordt door wijngaarden
rond wijnboerderijen, maar de Nederlandse lezersgroep die ik voor dit doel van mijn
onderzoek heb geconstrueert, deelt deze kennis niet. Deze groep zal daarom navraag
moeten doen om te weten te komen hoe typisch het is om druiven met Stellenbosch
in verband te brengen.
Een andere Zuid-Afrikaanse plaatsverwijzing is de Kalahari in ‘Die ouderdom is
nie noodwendig saai:’ (VG 554). Zuid-Afrikaanse lezers zullen sneller dan de
Nederlanders tot ontdekking komen dat het contrasterende landschapspaar in de
eerste regel (hoog/laag; berg/moeras) in de volgende regel uitgebreid wordt om
hard/zacht; droog/vruchtbaar; wéeids/smal op te nemen:
Ervaring vloei van alp tot oewerriet,
van kalahari tot fluweel vallei ...

Dit gedicht werd in 1988 door de redactie van Surplus aan de lezers voorgelegd om
te vertalen. In de winnende vertaling waren de regels als volgt vernederlandst:
Ervaring valt van alp omlaag
trekt door woestijngebied.

De redactie had duidelijk bezwaar tegen het weglaten van de plaatsnaam: ‘Jammer
is ook dat een sprookjesachtig woord als “kalahari” verdwenen is.’ Deze opmerking
duidt erop dat plaatsnamen inderdaad meerdere functies kunnen hebben: identificatie
door bekendheid én exotische charme door onbekendheid met het specifieke gebied.

‘Gewone’ verwijzingen
In Eybers-gedichten zijn er naast plaatsnamen ook veel ‘gewone’ woorden die - zoals
de meeste woorden trouwens - naar niet-talige referenten verwijzen. Het
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woord ‘huis’ bijvoorbeeld zal voor Zuid-Afrikaanse en Nederlandse lezersgroepen
een heel verschillende betekenis hebben. Elisabeth Eybers is zich bewust van het
feit dat de verhouding tussen zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige talige uitdrukking
en een niet-talige referent naar gelang de omstandigheden radicaal van positie kan
wisselen. Dit blijkt duidelijk uit ‘Heimwee’ (VG 275) - een van de allereerste gedichten
die zij in Amsterdam schreef. Het feit dat met het woord ‘huis’ in Nederland iets
heel anders ‘bedoeld’ wordt dan in Zuid-Afrika, is het onderwerp van het gedicht.

Heimwee
'n Huis is iets wat teen 'n helling staan
deur son gekonfronteer aan elke kant.
Maar let op: sê jy huis in hierdie land
dan dui jy drie beknelde kamers aan.
Hier is geen op- of afwaartsneiging, geen
geleidelike hemelvaart, geen lig,
behalwe dié uit draad en glas verdig.
Die eendersheid is redelik en gemeen.
Agter 'n grou en anonieme wal
hys die abrupte trap jou uit die straat
op na die sogenaamde huis, en laat
jou later stiptelik in die straat terugval.
Nooit wesenlik, alleen kineties, mag
jou hartritmiek, jou ribbehok wat hyg
die dodelike waterpas ontstyg
terwyl jy knutsel aan 'n nuwe dag.

Het type huis dat in de eerste twee regels beschreven wordt, is in Zuid-Atrika, voor
zowel arm als rijk, heel normaal; de rest van het gedicht wordt gewijd aan de
beschrijving van een typisch Nederlands huis. Als het mooi weer is, krijgt het huis
soms aan twee kanten, maar meestal slechts aan een kant zon. Om voldoende licht
te hebben moet dus vaak gebruik gemaakt worden van elektriciteit (‘uit draad en glas
verdig’). Omdat Nederland zo plat en ‘waterpas’ is, is er geen helling die je soms
naar adem doet snakken, die je hart doet bonzen en je dichter bij de ‘hemel’ brengt.
Zo'n soort sensatie krijg je alleen door zelf een trap op te lopen (‘alleen kineties’) en
niet omdat het landschap ‘wesenlik’ weerstand biedt in de vorm van hellingen.
Het gedicht kan gelezen worden als een waarschuwing dat zelfs heel gewone

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

227
woorden in Eybers' gedichten door de nieuwe ballingschapssituatie niet per se meer
dezelfde betekenis hebben als vroeger in Zuid-Afrika. Dat geldt verder ook voor de
woordparen hier/daar en hulle/ons (zij/wij), maar eveneens voor de namen van de
maanden in Eybers-gedichten.

Interpretatieproblemen in verband met hier/daar
Vaak komen aanwijzende voornaamwoorden voor in Eybers' gedichten zonder dat
het denonatief (bijvoorbeeld Johannesburg of Amsterdam) gegeven wordt. Lezers
moeten daarom niet vergeten dat hun ‘hier’, het land waarin ze zich bevinden, soms
wel, maar lang niet altijd met dat van de spreker samenvalt.
Voor haar verhuizing duidde Eybers haar Zuid-Afrikaanse omgeving aan met
‘hier’ of ‘hierdie’. In ‘Witwatersrand’ (VG 244) wordt bijvoorbeeld gevraagd:
Kan ooit in hierdie flitsende verskiet
van kwarts en doleriet
iets sags geskied?

De gedichten ‘Besluit’ (VG 267) en ‘Wet’ (VG 268) - die vlak voor de eerste
Amsterdamse gedichten in Balans staan - duiden erop dat de ‘ek’ overweegt om van
woonplaats te veranderen. In ‘Besluit’ staat:
Die golfstroom laat mij - uit 'n oop verskiet
in hierdie koers getregter - nooit meer los.
Op steil Itaka flikker nog vannag
wit marmergroewe, vlymende kwartsiet,
alwyn en kaktus, wag-'n-bietjie-bos.
Die jong maan het sy angel opgelig
maar aan die boegkant glim die einder sag.
My voetsole onthou die diep venyn
van te veel letsels: selfs die sober pyn
- jou swye - buig my roerpen nie meer terug.

Van Niekerk (1987:27) wijst erop dat Eybers ‘de onomkeerbaarheid van het besluit
te emigreren’ in het gedicht verwoordt. De plaats die verlaten wordt, wordt Itaka
genoemd. Het is een klassieke verwijzing die door alle lezers opgezocht kan worden.
Itaka is het symbool van ‘the celestial homeland - of eternity assuming the aspect of
temporal existence’ (Cirlot 1981:253). Volgens de Griekse mythologie had Odysseus,
koning van Itaka, maar één groot verlangen, namelijk om na de Trojaanse oorlog
terug te keren naar zijn eiland aan de westkust van Griekenland - hij bereikte het
echter pas na twintig jaar. De plantengroei (‘alwyn en kaktus,
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wag-'n-bietjie-bos’) in het gedicht is typisch Zuid-Afrikaans en de ‘vlymende
kwartsiet’ roept andere gedichten in herinnering over de Witwatersrand waarin
verwijzingen naar mineralen voorkomen. In tegenstelling tot de hardheid en de
geleden pijn is er nu ‘hierdie (nuwe) koers’, de belofte van toekomstige zachtheid,
koestering, heling van de pijn: ‘aan die boegkant glim die einder sag.’
‘Wet’ (VG 268) ligt in het verlengde van ‘Besluit’ omdat de koerswijziging, het
inslaan van ‘'n rigting (...) wat in die sterre staan’, beschreven wordt. Eybers put ook
in dit gedicht uit de Griekse mythologie. De ironie van het ‘absolutisme’, waardoor
‘Geskeidenheid, soos elke ope wond’ beslist zal worden hersteld, ligt in het verloop
van de mythe waarnaar verwezen wordt. Leander is de hoofdpersoon. Zijn geliefde,
Hero, stak elke avond een fakkel op, en met dit licht als baken zwom hij over de
Hellespont naar haar toe. Op een avond waaide tijdens een storm de fakkel uit, maar
Leander sprong toch in de Hellespont ‘voor hy die brandertoppe tel’, dus voor hij
acht sloeg op de gevaren, en verdronk. Bij het aanschouwen van zijn aangespoelde
lijk maakte Hero een eind aan haar leven door zelf in het water te springen. Hun
‘geskeidenheid’ werd niet - zoals in andere nachten - ‘halsoorkop weer door die
bloed herstel’, maar ze werden totaal van elkaar ‘losgeskeur’.
In ‘Immigrant’ (VG 269) wordt de koerswijziging voltrokken wanneer de ‘ek’ zich
in een nieuw ‘hier’ bevindt:
Niks as my hande en voete het ek hier,
die res het met die oortog soek geraak:

Hans Ester (1983:193) merkt op dat het gedicht in het teken staat van verdriet en
leegte, maar ook van berusting. ‘Het is een uiting van de grote last, die met die nieuwe
vorm van bestaan verbonden is.’
Vanaf ‘Immigrant’ is het ‘hier’ van Eybers niet meer Zuid-Afrika, zoals wordt
bevestigd in ‘Heimwee’ (VG 275). Zonder dat Nederland in het gedicht wordt
genoemd, zijn er genoeg buiten-contextuele feiten en oeuvre-immanente aanwijzingen
om af te kunnen leiden dat met ‘hierdie land’ (dit land) nu Nederland wordt bedoeld.
Vooral Zuid-Afrikaanse lezers - die in 1962 met de verschijning van Balans mogelijk
nog aan Eybers dachten als wonend in Zuid-Afrika - moeten hiermee rekening houden.
Zuid-Afrikanen moeten zich verplaatsen naar de Nederlandse omgeving van Eybers
en zich realiseren dat haar ‘hier’ voor hen meestal ‘daar’ en haar ‘daar’ voor hen
‘hier’ betekent. Aan de andere kant is het voor Nederlandse lezers - die eerder geneigd
zullen zijn om aan Eybers als vreemdeling te denken door het feit dat zij in het
Afrikaans schrijft - een vertrouwde gedachte dat het ‘hier’ van Eybers sinds 1961
meestal hun Nederlandse ‘hier’ is: compleet met verwijzingen naar grachten, kanalen,
dijken en fietsers.
Wanneer het aanwijzend voornaamwoord ‘hier’ in ‘Wegwysers’ (VG 306) wordt
gebruikt, is het duidelijk dat de spreker behoefte heeft om haar omgeving te
specificeren in vergelijking met het ongenoemde ‘daar’, dat als Zuid-Afrika
geïnterpreteerd kan worden:
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Hier word niks aan die toeval oorgelaat:
die reguit rigtingpale staan geplant (...)

Het ‘hier’ wordt beslist niet alleen in het algemeen gebruikt om de positie van de
spreker op een willekeurige snelweg aan te geven, maar heeft, samen met andere
gegevens, een informatieve functie die in wijdere cirkels dan het gedicht zelf
uitwaaiert, namelijk om het ‘anders zijn’ ten opzichte van een vroegere vertrouwde
omgeving waar alles niet zo ‘gekarteer’ is (een gebied waaruit vermoedelijk zowel
de spreker als veronderstelde ontvangers van haar boodschap afkomstig zijn) toe te
lichten. Een neiging tot het karakteriseren van locaties vindt trouwens in het hele
oeuvre van Eybers plaats. In ‘Laagland’ (Respyt 1993, VG 639) valt het bijvoorbeeld
op dat ‘hier’ net zo goed weggelaten had kunnen worden in de beginregel ‘Hier
wissel die son steeds van rol’, als het niet was dat het impliciete contrast met ‘daar’
blijkbaar voortdurend van belang is voor de spreker.
Een van Eybers' treffendste heimweegedichten is ‘Afstand’ (VG 367). Dat ‘hier(die)’
naar de nieuwe omgeving verwijst, is duidelijk omdat het opvallend in contrast staat
tot ‘elders’.
Van tyd tot tyd nog steeds die vreemde vraag:
jy - meestal u - het langsaamaan wel tuis
geraak in hierdie land?
Ek neurie nie die nag
is donker ek is ver van huis
maar knik welmenend vaag
en vals. Ek wortel elders, hoe sou ek my hier
kan tuis maak. (...)

‘Terug’ (VG 437) kent ook het hier/daar-contrast als gegeven.
Transekwatoriale swaartekrag
het my hierheen gebagger. Elke nag
tregter my terug na my geboorteland,
die einder dobberend tussen son en sand.
Wie'k dáár aantref keer weer van verder weg,
(...)
Verdoof deur duif en merel luister ek na
gedempte reënvoël of skel hádida:
vreemd hoe ek steeds die hede en hier verraai,
sodra ek kans kry gou 'n Kaapse draai
beskryf, onmiddellik 'n landskap vind
waaraan die donkerste gebrek my bind,
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hoe agteloos ek draal in dié gebied,
helder oordag selfs, één voet in die niet.

De spreker verlaat het Nederlandse ‘hede en hier’ zelfs ‘helder oordag’ om naar haar
‘geboorteland’ terug te keren en beschrijft dit met een zwierige en behendige ‘Kaapse
draai’. Het ‘daar’ is, ondanks alle pijnlijke herinneringen, een geïdealiseerd
droomdomein.
In ‘Ontheemde’ (VG 506) wordt ‘hier’ en ‘daar’, Nederland en Zuid-Afrika,
tegenover elkaar geplaatst om een politiek standpunt duidelijk te maken.

Ontheemde
Hier, in die vreemde, en sonder 'n masker aan ...
Die mense is hier nie minsamer as daar, gewis
nie toleranter. Wat of wie
hou jou hier vas? Dáár was die lewe beter
en niks belet jou om weer terug te gaan.

Een andere, luchthartigere formulering van het hier/daar-gegeven vinden we in
‘Notisie’ (VG 472):
In hierdie halfrond steier die halwemaan
soms kersregop met skietloodmiddellyn.
Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn
lê hy gewoonlik agteroor gevly
(...)
Badwater, as dit gorrelend wegloop, kolk
hier linksom, téén die klok, dáár tol dit méé.

In een recensie van Bestand is door Wiel Kusters (1982) uitvoerig ingegaan op dit
gedicht. Dit stuk leverde daarna negen brieven (NRC Handelsblad, 29-10-82 en
19-11-82) op van Nederlandse lezers die hun mening wilden geven over het maanen
badwaterverschijnsel aan weerskanten van de evenaar. Dit is beslist een bevestiging
van het vermoeden dat vele lezers de uitdrukkingen ‘hier’ en ‘daar’ verbinden aan
Nederland en Zuid-Afrika.
In ‘Identiteit’ (VG 350) stelt Eybers een Nederlandse schapenboerderij tegenover
een Zuid-Afrikaanse - niet met de woorden ‘hier’ en ‘daar’ (wel ‘dáárdie ruimte’),
maar met ‘nou’ en ‘vroeër’.
In die omslote vierkant tel ek tien ...
Vroeër het ek iets soortgelyks gesien
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maar toe nie in verband met soveel groen.
Deur dáárdie ruimte skuim 30 000 000
vaal drawwers met stofdampe aan elke klou
wat kraalwaarts skommel om te kom herkou
aan harde selstof naarstig afgeknaag
oor wie weet hoeveel harsgeel morg per dag
en by die ingang ongelooflik deur
die netvlies filter wat hulle skei en keur.
Soms dink mens aan die teer gelykenis van
die goeie Herder, ook Gods eie Lam,
want het daar een uit duisend afgedwaal
moet die korannawagtertjie hom haal
al dool hy spoorloos tot die dagbreekvuur.
En nou staan hulle op houtpote, sekuur
en onskriftuurlik - gras wat glim soos deeg
blus die beweegrede om te beweeg soos speelgoeddiere in 'n uitkniptuin:
vier stopverfgrou, een bont en vyf pikbruin,
elkeen met rolle wol grof-korrelrig
weerskante van die marokyn gesig
en nie alleen tekstiel: 'n teken is
die onmiskenbare week geur van mis.
Ek mymer, met my elmboë op die hek,
is hulle ook skape, watter ek is ek?

Merwe Scholtz (in: Nienaber-Luitingh 1975:106) wijst erop dat in de eerste regel
niet van een ‘omheinde vierkant’ gesproken wordt omdat het een Hollands weiland
is, met sloten in plaats van draadomheiningen; het weiland is dus ‘omsloten’. Het
gras is in zo'n waterrijke omgeving altijd groen zodat het bovendien elke ‘beweegrede
om te beweeg’ van de schapen ‘blus’ (tegenwerkt). Op een boerderij in de Karoo
(een Zuid-Afrikaanse lezer zal zich waarschijnlijk dit gebied voorstellen
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als ‘dáárdie ruimte’ waar zoveel miljoen ‘vaal drawwers’ ‘skuim’), moeten schapen
‘hoeveel harsgeel morg per dag’ uitkammen om genoeg te vreten te krijgen. Scholtz
geeft naar aanleiding van dit gedicht een boeiende bespreking van de aspecten
‘hier/daar’, ‘nou/toe’ en ‘hulle’ wanneer hij verwijst naar strofe 8 waarin het gedicht
weer de aandacht richt op de Hollandse schapen.
We zouden veel nauwkeuriger (...) in het Hollandse vierkant hebben
gestaan met: ‘Maar hier staan hulle op houtpote ...’. De chronologische
tijdschakelaar ‘nou’/nu en de anaforische stekenopraper ‘hulle’/zij laten
bij voortduring de Zuid-Afrikaanse grauwe dravers schommelen. Maar
intussen is er iets gebeurd, iets veranderd: de tijdsaanduiding ‘nou’ is nu,
en nu is hier, en nu en hier is de tijd en de ruimte van de ‘mymering’ van
de ik: met de ‘nou’ (dat ook ‘hier’ is), zijn de Zuid-Afrikaanse dertig
miljoen verhollandst tot de niet weg te cijferen tien.
Scholtz is een van de weinige critici die met zoveel nadruk wijzen op het belang van
onderscheid te maken tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse referentiekaders
die vaak tegelijk in de Eybers-gedichten voorkomen.
In het openingsgedicht van Nuweling wordt de betekenis van ‘hier’ verruimd om
niet alleen naar Nederland, maar vermoedelijk ook naar het leven zelf te verwijzen:

Snags
Ja, hier is ek nog en miskien hoef ek nooit weg te gaan
dink jy dan wanneer jy wakker skrik diep in die nag.
Wat jy agter moes laat word nie wasig omdat jy dit nie meer
bewaak,
jy bewaar wat jy kan en die res voer 'n eie bestaan,
soms binne bereik, deur verwording onaangeraak,
ingekapsel in amber, immuun tot die jongste dag:
jy werp 'n verwonderde blik deur die tralies van tyd
waar al die verdwene wat nie wil verdwyn op jou wag
en word nog betrokkener by die oneindigheid
keer op keer wanneer jy wakker skrik diep in die nag.

De regels ‘Wat jy agter moes laat word nie wasig omdat jy dit nie meer bewaak / jy
bewaar wat jy kan’, doen denken aan het gedicht ‘Uitgewekene’ (VG 638) waar in
verband met de Nederland/Zuid-Afrika- en heden/verleden-dualismen gesproken
wordt van de ‘herinneringe wat my bewaak // en wat ek bewaak’ (cursivering van
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mij). In ‘Snags’ wordt met ‘hier’ echter niet slechts Nederland of het heden bedoeld,
maar ook het leven dat impliciet tegenover de dood wordt geplaatst. De woorden
‘die jongste dag’ en ‘oneindigheid’ dragen bij tot deze interpretatie. Zo wordt het
belangrijke begrippenpaar hier/daar in het Eybers-oeuvre verdiept om niet slechts
de ballingschapspositie van een individu te verwoorden, maar het levenslot van alle
mensen. In hoofdstuk 11 wordt het gedicht meer in detail besproken.

Interpretatieproblemen in verband met hulle/ons
Een aspect dat verband houdt met het hier/daar-verschijnsel is de tegenstelling
hulle/ons oftewel zij/wij. Over het algemeen mogen we veronderstellen dat Eybers
naar Nederlanders verwijst wanneer zij het woord ‘hulle’/zij gebruikt. In ‘Afstand’
(VG 367) staat zij met degene die vraagt of zij ‘wel tuis / geraak (het) in hierdie land’
nog op afstandelijke voet (zie de aanspreekvorm ‘jy - meestal u’).
(...) Daarom laat hulle my
met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag
en daarom kan ek hulle goed verduur.

Hoewel ‘hulle’ ook in andere gedichten waarschijnlijk naar Nederlanders verwijst,
is dit toch niet altijd het geval. Zie bijvoorbeeld ‘Welvaart’ (VG 348):
Die tydskrifte my toegestuur
op vaderlandse rekening
onthef my wel van heimwee, stel
my maandeliks opnuut gerus:
die Kaap sal altyd Hollands wees.
Die statistiek, lugtig borduur
met nulletjies, maak my bewus
hoe pront hul voel, presies hul tel (...)

De situatie is hier zo dat de ‘ik’ pro-regeringstijdschriften, iets als de destijdse
Panorama, gratis uit Zuid-Afrika ontvangt. Zoals Lindenberg aantoont (in:
Nienaber-Luitingh 1975:56), klinkt het persoonlijk voornaamwoord in de derde
persoon ‘kil-afwijzend’ tegenover Eybers' voormalige landgenoten in deze bladen
die ‘hulle winsmotieve met vroomheid verbloem’. Het over elkaar schuiven van twee
ruimten door het activeren van de uitdrukking ‘die Kaap is Hollands’ is ironisch en
wekt de indruk dat de dichteres óók ‘kil-afwijsend’ tegenover haar Nederlandse
landgenoten staat.
‘Naturalisatie’ (VG 518) biedt een interessant begripsprobleem dat aansluit bij
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het hulle/ons-gegeven. In het gedicht wordt de situatie weergegeven waarin de spreker
een verzoek indient tot naturalisatie. De bureaucratische omstandigheden in ‘haar
geboorteland’ (Zuid-Afrika) worden vervolgens vergeleken met de veel saaiere
bureaucratie in Nederland. In de laatste paragraaf staat:
Of die omtowering voortvloei uit 'n wens
gekweek in 'n verwisselbare hart,
of dit jou lewe anders maak en hóé
is bysaak, maar ek wonder soms. En laat
geen landgenoot my aanfluit van verraad,
kom dit nog inderdaad eendag daartoe.

Het is onduidelijk of er Zuid-Afrikanen of Nederlanders bedoeld worden met ‘geen
landgenoot’ en deze onduidelijkheid kan waarschijnlijk als opzettelijke
dubbelzinnigheid opgevat worden. Het feit dat de spreker zich ondanks nieuwe
burgerrechten permanent ontheemd voelt, wordt hiermee benadrukt. De ‘Koninklike
knik’ die nodig was voor het ‘transmutatie’-proces voltrokken kon worden, is die
van koningin Beatrix - wat een Nederlander onmiddellijk zal begrijpen. In dit gedicht
wordt ook de draak gestoken met de ambtelijke taal wanneer de spreekster naar
zichzelf verwijst als ‘burger(es)’.

Interpretatieproblemen in verband met de seizoenen
Eybers-lezers moeten erop bedacht zijn dat het in Nederland in juli zomer is en in
december winter, terwijl het omgekeerde geldt voor Zuid-Afrika. Het feit dat de
Amsterdamse bundels van Eybers talloze gedichten bevatten waarin duidelijk sprake
is van het weer en de uitwerking die dit natuurgegeven op de spreker heeft, betekent
dat de lezers zich dienen te realiseren dat titels als ‘Augustus’ (VG 69, 265),
‘November’ (VG 272, 547), ‘Vroegmaart’ (VG 429) en ‘Februarie’ (VG 550) naar óf
de Nederlandse óf de Zuid-Afrikaanse seizoenen kunnen verwijzen. In bijna al deze
gedichten zijn het de Zuid-Afrikaanse lezers die een vervreemdende ervaring
ondergaan omdat de beschrijving die volgt op de maandverwijzing haaks staat op
hun verwachtingspatroon.2
Een van de laatste gedichten die Elisabeth Eybers nog in Zuid-Afrika heeft
geschreven, is ‘Augustus’ (Balans 1962, VG 265). Hierin wordt deze laatwintermaand
op het ‘Hoëveld’, een plateau dat zich om Johannesburg uitstrekt, beschreven.
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Augustus is al weer nie tuis te bring
by enige erkenbare seisoen:
vyf wolkelose maande, en bewerig
verskyn 'n natrektekening in groen
van takpatrone teen die winterlig.
Asof die boom hul jare lank al dra
brand lukwarte deur 'n dun patina.
Die wind roer ingedagte 'n vinger deur
verdorde blaarskuim om die komposgat:
bruin loog wat in 'n seeppot stadigaan
die kant uitklim, in vlokke losgeskeur
oor klapperhaargras bolmakiesie slaan.
Die krom trapsoetjies op sy tak ontsluit
'n dromerige handjie en strek dit uit.
Twee vinke klets in 'n verkoolde mik.
Uit sy swart muurspleet krul die akkeldis,
sy seemleerkeel tik vinniger as tyd,
blitssnel wring hy hom weg: voor ek kan buk
bibber die klip van sy krampagtigheid.
Presieser tik die flikkerlose gloed
in ondergrondse kronkels van die bloed.

Nederlandse lezers kunnen problemen hebben met de woorden ‘akkeldis’ (= ‘hagedis’)
en ‘lukwarte’ (een vrucht: Eriobotrya japonica, fam. Rosaceae) die verwijzen naar
een dier en een plant die erg veel voorkomen in Zuid-Afrikaanse tuinen. De
Nederlandse lezer moet bovendien een sprong in de verbeelding maken om zich te
realiseren dat augustus de laatste wintermaand is, één van ‘vyf wolkelose maande’,
waarin het niet regent, en dat het gras dáárom zo dor als ‘klapperhaar’ is. Net als de
natuur in augustus, bevindt de spreker zich ook tussen een winterse fase en de lente,
staat zij op de drempel van een nieuw leven.
In ‘Winter’ (Kruis of munt 1973, VG 371) brengt de spreker de typische ‘ses
stopverfmaande’ van een Nederlandse winter in contrast met ‘Julie in Johannesburg’.
Beide lezersgroepen, maar vooral de Nederlandse groep die bij het lezen van het
woord juli aan de zomer denkt, moeten een gedachtensprongetje maken. Dan wordt
het echter duidelijk dat de Johannesburgse winter iets sprankelends heeft dat zo
positief beschreven wordt dat zo'n winter veel tintelender en enerverender blijkt te
zijn dan zelfs een Europese zomer.3
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Winter
Soms voel hierdie ses stopverfmaande
soos 'n eindeloos eenkleurige vlakte
van suigende kluite waardeur
ek my klewerige stewels moet sleep
Nou dink ek aan Julie in Johannesburg
geslinger oor heuwels deur holtes
die spits van 'n hoëveldse winter
waar mens voortsweef al is dit oor asfalt
weerbarstige kwarts en graniet
Holderstebolder klouter
die binnestadtorings die lug in
hetsy ligblou satyn of korundum
vergiet vir die splinterige sterre
wat oombliklik aanknip en weer af
Oordag brand die son en snags vries dit
twee keer per etmaal oorbrug jy
die grens met 'n verende sprong
en elke keer tintel jy anders

In ‘Februarie’ dat veertien jaar later verschijnt (Rymdwang 1987, VG 550), wordt de
Nederlandse winter weer beschreven, maar deze keer in vergelijking met een
februarimaand in Stellenbosch waar het dan hoogzomer is.

Februarie
vir Rita in Stellenbosch
Grou straatplaveisel sprei die donker slym
van nagreën deur die flou dag toegelig,
druppels wat nog aan takdendriete wieg
ontmoet mekaar, verswaar, laat los, verdwyn.
Weer Februarie, ons geboortemaand,
voorspel van herfs. Wat ek magteloos onthou
is druiwekorrels, nefriet of kobaltblou,
hoe hulle swel van sonop tot soel aand.

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

237
In beide gedichten is het duidelijk hoe droefgeestig de Nederlandse winter is voor
de spreker. Beschrijvingen als ‘hierdie ses stopverfmaande’, ‘eindeloos eenkleurige
vlakte’, ‘grou straatplaveisel’ en ‘die donker slym van nagreën’ scheppen allerminst
het gezellige beeld van een Europese winter waar de spreker nog naar snakte in ‘Brief
in Januarie’ (VG 245) en ‘Voorjaar’ (VG 256). Woorden die licht en vooral kleuren
omschrijven stapelen zich op in de strofes over de Zuid-Afrikaanse omgeving. Zie
‘ligblou satyn of korundum’, ‘nefriet of kobaltblou’.
‘Winter’ en ‘Februarie’ behoren tot de weinige gedichten in de Amsterdamse
bundels waarin Zuid-Afrikaanse plaatsnamen zo nadrukkelijk voorkomen. Vooral
in dit type gedichten bevinden de twee lezersgroepen van Eybers zich op de
tegenovergestelde zitplaatsen van de wip die haar poëzie tussen de Zuid-Afrikaanse
en Nederlandse wereld op en neer doet gaan.
Het belang van gedichten waarin verschillen tussen Zuid-Afrika en Nederland
centraal staan, wordt uitstekend verwoord door Kees Fens (1991). Hij gebruikt
‘Februarie’ als vertrekpunt voor zijn bespreking van Versamelde gedigte:
Dat is een dubbele wereld en een dubbele tijd, eigen en vreemd of vreemd
en eigen. Dat hangt van de lezer af. Degene aan wie het gedicht is
opgedragen, zal de wereld van de eerste strofe vreemd, die van de tweede
eigen vinden. Bij de Nederlandse lezer zal het omgekeerde het geval zijn;
hij herkent de halfdonkere natheid van de karakterloze maand februari, de
augustus van Zuid-Afrika, waarin alles rijpt naar avond en herfst toe.
De kernwoorden van het gedicht zijn uiteraard: ‘geboortemaand, hoogty
van herfs’.4 Dat dit ook in algemene zin waar is, behoeft geen vermelding.
Maar het proces van het menselijk leven wordt ook zichtbaar gemaakt in
de eerste strofe, waarin misschien het woordje ‘wieg’ in dubbele betekenis
verstaan kan worden. ‘Verdwyn’ en ‘aand’, de betekenisgelijkheid van de
woorden geeft de betekenisgelijkheid van de strofen aan. Maar zij hebben
voor de lezer aan deze of gene zijde van de evenaar een belevenisverschil.
In het wit tussen de twee verblijft de dichter.
‘November’ (VG 272), ‘Desember’ (VG 291), ‘Orkaan’ (VG 358), ‘Swymelrym’ (VG
394: ‘Eers voorjaar in Februarie / nou weer winter in Maart / die tyd slaan
bolmakiesie’),‘Besoek aan 's-Graveland’ (VG 411: ‘Rondom die donker borswering
van bome / blaker Augustus ongebruiklik fel’), ‘Vroegmaart’ (VG 429), ‘April’ (VG
528), ‘Goeie Vrydag’ (VG 529), ‘Gure Paasdag’ (VG 530), ‘November’ (VG 547) en
‘Verposing’ (VV 37: ‘Op 'n blakerende oktoberdag / terwyl jy jou verlustig mag / in
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die raserny van najaarskleure’); in deze gedichten wekt het noemen van
tijdsaanduidingen op dezelfde manier als in ‘Winter’ en ‘Februarie’ totaal
verschillende verwachtingen bij de twee lezersgroepen van Eybers. In al deze
gedichten zijn het de Zuid-Afrikaanse lezers die aanvankelijk waarschijnlijk
interpretatiefouten zullen maken, maar de gedichten kunnen door de discrepantie
dezelfde uitwerking op hen hebben als in ‘Brief in Januarie’ beschreven wordt. Voor
Nederlandse lezers zullen er overeenkomsten zijn tussen maand en seizoen en zij
zullen de gedichten eerder als bevestigende dan als vervreemdende beschrijvingen
ervaren. En zij zullen wellicht de originaliteit van Eybers' beschrijvingen des te beter
naar waarde kunnen schatten.
Toen ‘Orkaan’ (VG 358) werd gepubliceerd in Kruis of munt (1973) konden de
Nederlandse lezers zich daarmee erg goed identificeren omdat de hevige storm die
Nederland in november 1972 trof daarin beschreven wordt.5 Een aantal recensenten,
bijvoorbeeld die van de Amersfoortse Courant (1-12-73), citeerde het gedicht in zijn
geheel:
My smal dakkamer het soos 'n ark gekraak
in die donker voordag van dertien November.
Die hol land het verfrommeld losgeraak
uit die kloue van die ternouernood getemde
stuiptrekkende en jammerende draak.
Later het hul die items afgetel
wat wel, miskien, of nie herstel kan word:
'n kerktoring het baldadig ingestort,
dykwagters kon dié nag geen oog toemaak,
sóveel op slag gedood, méér neergevel,
bromryers van smal brûe afgepluk,
gekromde fietsers waterpas gesmak,
hyskrane hang soos blomstingels geknak,
kolonnes berke en beuke omgeruk,
skole en nieubou woonstelle ontdak,
verkeer geklem, kernapparaat in puin (...)

Voor Zuid-Afrikanen voor wie Kerst en Oud en Nieuw in het midden van de zomer
vallen, is het erg vervreemdend om in het gedicht ‘31 Desember 1980’ (VG 474) te
lezen:
(...) Die hele dag
het 'n besete wind te keer gegaan.
(...) Die kadewal oorkant
krioel van meeue, en hul dwarrelvlug
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versplinter ook die pleistergroue lug
(...)
Grou maak amok. Donker gryp toe. (...)

Ook in ‘April’ (VG 528) moeten de Zuid-Afrikaanse lezers een gedachtensprong
maken omdat er in het gedicht een beeld van het voorjaar getekend wordt terwijl het
in Zuid-Afrika al herfst is:
Die merels het dit eerder reeds gesê,
die merels sal dit later weer herhaal.
Luister, wat wil jy uitgesprokener hê
dan hierdie haarfyn pizzicato-taal
wat dagbreek en aandskemering versier
met trillers wat die jaar April in stuur.

Verwijzingen naar Zuid-Afrikaanse culturele verschijnselen
Hoewel het ballingschapsthema in Eybers' poëzie heel belangrijk is, zijn er maar
weinig heimweegedichten met uitvoerige Zuid-Afrikaanse landschapsbeschrijvingen.
Toch zijn er voor Nederlandse lezers referentiële problemen, aangezien Eybers'
beeldgebruik en haar gedroomde wereld van verlangen vaak op Zuid-Afrikaanse
gegevens zijn gebaseerd. Woorden die naar Zuid-Afrikaanse culturele verschijnselen
verwijzen, kunnen daarom van Nederlandse lezers extra inzet vergen.
In ‘Pantograaf’ (VG 228) verwijst de spreker naar haar Zuid-Afrikaanse kinderjaren
waarin zij allerlei vreemde figuren tevoorschijn kon toveren:
Die tokkelossie het verskyn
in vae spatsels teen die muur,
krom drake in die meubelgrein,
kwaai Zoeloe-impi's in die vuur ...

Dit gedicht is een goed voorbeeld van het feit dat de wereld van een gedicht niet als
realiteit herkenbaar hoeft te zijn. ‘Draak’ (het woord is afkomstig van het Griekse
‘drakon’) wordt door Koenen en Endepols beschreven als: ‘monster, gewoonlijk
voorgesteld in de vorm v.e. slang met horens, vleugels en vurige ogen.’ Er wordt
niet expliciet gezegd dat draken fantasiedieren zijn, maar omdat kinderen in de
westerse cultuurtraditie vertrouwd zijn met verhalen over draken, kunnen ze als een
voorstelbare ‘werkelijkheid’ worden beschouwd. Zuid-Afrikaanse kinderen groeien
op met verhalen over de ‘tokkelossie’. Die wordt in de HAT beschreven als ‘paaiboelie
(...); watergees’, en in het woordenboek staat dat ‘impi's’ Zoeloe-
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regimenten zijn. Deze woorden komen niet in Koenen en Endepols voor. Lezers met
een Zuid-Afrikaanse achtergrond weten dan ook heel wat sneller dat er naar
angstaanjagende figuren verwezen wordt.
Ook in ‘Nostalgiese vers’ (VG 442) wordt een herinnering aan de kindertijd van
de spreker verwoord6 en die is zo specifiek Zuid-Afrikaans dat Nederlandse lezers
slechts na veel zoeken alle extratekstuele verwijzingen bij de interpretatie zullen
kunnen betrekken.

Nostalgiese vers
Om weer aan glinstering te glo
- kristal uitstippeling van die hemel moet ek herinnering inroep,
die nag met stof-en-bloekomwasem,
my seilbed op die leiklipstoep
klein teen die sandsteenpastorie,
die uitgedoofde dorp, daarbo
oneindige diamantgewemel.
Die aandklok tingel en die lied
uit die vereilande lokasie
bly vlaag op donker vlaag aanspoel:
veelstemmige, bedwelmende verdriet.
Orion die kopstaan-harlekyn
het sy smal middel ingebind
en rats 'n halwe rad geslaan
om op sy voete te beland,
sy swaard juweelstyf aan sy sy,
maar watter rol het vir hom oorgebly?
Die sterre is geblus tot skyn van skyn.
Al sien ek op 'n winteraand
die wakker Hondster lig uitpols
is die onwrikbare Suiderkruis
vir goed verby die horison verdrink.

De spreker bevindt zich in een omgeving waar de hondster en Orion wel
waarneembaar zijn, maar vooral de stand van Orion is nu anders (die heeft ‘rats
(acrobatisch) 'n halwe rad geslaan’) dan toen ze hem in haar kindertijd aan de
zuidelijke hemel waarnam. In de slotstrofe beseft de spreker dat het ‘onwrikbare
Suiderkruis / vir goed verby de horison verdrink’ is - dat zij zich dus op een ander
halfrond bevindt. Net als haar Nederlandse lezers ziet ook zij het zuiderkruis niet
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meer, behalve wanneer zij de herinnering eraan oproept. In het gedicht ervaart de
spreker het verlies van Zuid-Afrika als definitief en pas vijf jaar later volgt in ‘Dooi’
(VG 551) de uiteindelijke aanvaarding van Amsterdam.
Van Niekerk (1987:84-86) analyseert ‘Nostalgiese vers’ als voorbeeld van de rol
die herinnering en heimwee spelen in het leven van de immigrant. Zij wijst erop dat
de mogelijk ‘sentimentele’ woorden ‘glinstering’, ‘kristal’, ‘oneindige
diamantgewemel’, ‘vlaag op donker vlaag’ en ‘bedwelmende’ allemaal in de eerste
strofe voorkomen die over de kinderjaren gaan. ‘Dit woordgebruik herinnert ons aan
de eerste fase van Eybers' dichterschap. Iedere vorm van sentimentaliteit wordt in
dit gedicht echter tegengewerkt door het wetenschappelijk-nauwkeurige woordgebruik
in de tweede en de derde strofe. De accurate toepassing van alledaagse woorden uit
de astronomie brengen in deze strofes het contrast tussen Nederland en Zuid-Afrika
op subtiele wijze aan het licht.’
In ‘Mitologie’ (VG 235) worden vreemde Maleise en Xhosa leenwoorden gebruikt:
‘doepa’ (tovermiddel) en ‘dolos’ (botjes van dieren die gebruikt worden om de
toekomst te voorspellen) (zie Boshoff & Nienaber 1967:201 en 203). Omdat een
derde voorwerp, een ‘geluksteentjie’ (dobbelsteen), tussen de twee onbekende
woorden genoemd wordt, zal dit de Nederlandse lezers helpen te begrijpen naar
welke categorie begrippen verwezen wordt.
Nòg doepa nòg geluksteentjie
nòg dolos gooi kon my genees
van hierdie troosteloosheid van vlees.
Toe wend ek my tot gode (...)

In ‘Siek’ (VG 486) droomt de spreker:
ek staan onsigbaar op die kaal perron
van 'n stasie uit my kindertyd en wag
op 'n trein wat oor die bossiesveld sal hort
na daardie hotel met ouderwetse lugters
digby die onafsienbare Groot Gat
van Kimberley (...)

Zuid-Afrikaanse lezers weten hóé groot het Gat van Kimberley is7 (het is letterlijk
‘onafzienbaar’) en zij zullen de atmosfeer van het gedicht waarin verwezen wordt
naar een eenzaam perron, naar bossiesveld (uitgestrekt veld met kleine struikjes en
onkruid) en een ouderwets hotel met redelijk gemak herkennen; Nederlanders
waarschijnlijk niet zo trefzeker. Voor beide lezersgroepen zal het echter mogelijk
zijn een ‘possible world’ op te roepen.
In de latere bundels Respyt (1993), Nuweling (1994), Tydverdryf/Pastime
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(1996) en Verbruikersverse/Consumer's Verse (1997) wordt weinig naar typisch
Zuid-Afrikaanse zaken verwezen. De verwijzingen die wel gegeven worden, zijn
voor Nederlandse lezers niet al te moeilijk te achterhalen. In ‘Ek ken die nag’ (Respyt,
VG 614) is echter niet alleen het woord ‘gramadoelas’ vreemd voor Nederlanders,
maar ook de niet-talige referent. Volgens Boshoff en Nienaber (1967:267) werd het
woord waarschijnlijk gevormd van het Xhosa-woord in-duli en/of het Zoeloe-woord
i(li)-duli die beide heuvel betekenen. De Afrikaanse meervoud-s is hieraan toegevoegd
(zoals in g(r)amadoelies) en/of de meervoudsvorm -as (zoals bij de bergnaam
Amatolas) en het woord wordt meestal in het meervoud gebruikt. Het betekent een
afgelegen, onherbergzaam en primitief gebied en/of een netwerk van sloten. Het is
in een dergelijk gebied dat de spreker ronddwaalt wanneer zij niet kan slapen.

Verwijzingen naar Nederlandse culturele verschijnselen
Door het gebruik van voetnoten houdt Eybers in twee gedichten specifiek rekening
met referentiële problemen die Zuid-Afrikaanse lezers zouden kunnen hebben. In
‘Kluisenaar’ (VG 372) wordt het woord ‘kraakpand’ verklaard. Het gedicht verscheen
in 1975 toen ‘kraakpand’ ook in het Nederlands nog een neologisme was (het staat
niet in Koenen & Endepols 1974). In de Zuid-Afrikaanse uitgave van Nuweling wordt
‘lystrekker’ in ‘Maart’ (NL 33) in een voetnoot verduidelijkt.
Dat haar woonomstandigheden belangrijk zijn voor Eybers, is duidelijk in veel
gedichten, zelfs in de titel van de eerste bundel die in zijn geheel in Nederland tot
stand is gekomen, Onderdak (1968). Door het feit dat Amsterdamse huizen erg dicht
op elkaar staan, was de spreker in ‘Roeping’ (Kruis of Munt 1973, VG 369)
gefascineerd door een buurvrouw die vast en zeker tot het type ‘druk slagvaardige
mevrou’ behoorde; de waarnemer in ‘Twee kleuters in die Vondelpark’ (VG 281)
was bang dat het meisje - dat toen nog ‘webbe onder water’ zag bewegen - ooit zo
zou worden. Typisch Nederlandse uitdrukkingen (‘'n paar deure verder’, ‘'n stuk
straat’) komen in dit portret van de buurvrouw voor:
Ritme word ook deur ander nagejaag.
Die vrou byvoorbeeld 'n paar deure verder
hang al haar bont tapyte om die beurt
soggens om tienuur oor die smal balkon,
sy looi hulle uit met 'n soort rietraket
en ongenooid trakteer sy 'n stuk straat
op triomfantelike trommelmaat (...)

Het ‘soort rietraket’ is een mattenklopper, een voor Zuid-Afrikanen vreemd ob-
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ject. Deze, én de stofzuiger waarmee ze haar man 's avonds ‘uit elke skuilhoek’
verjaagt, wordt door de buurvrouw met ‘volkome geskandeerde suiwer / koelbloedige
geïnspireerde ywer’ gehanteerd. Het is grappig te zien hoe de dichteres haar eigen
‘roeping’ al in de eerste regel en met deze beschrijving parodieert.
De beperkte ruimte en het dicht opeenstaan van Nederlandse huizen wordt vooral
in ‘Somers’ (VG 446) en ‘Terugkeer van Klaas-Hannes’ (VG 447) goed beschreven:
(...) smal huise
beur teen mekaar nog benouder (...)
as aandverkeer eb gil die kinders (...)
(VG 446)
Blaastyd - respytloos vir die bure - bring
die swerm steeds in 'n knetterende kring (...)
Op hierdie snikwarm someraand sit hy
aan die kombuistafel. Die deur kip op 'n kier.
Sy ma staan voor die stoof, vyf tree van my kombuis.
(VG 447)

Wanneer de spreker een paar gedichten later ‘onherroeplik bevry’ wordt uit
‘burerumoer’ in ‘Verhuising’ (VG 449), verhuist zij volgens een bekende Nederlandse
methode die ‘die loswring van rame en deurposte’ noodzakelijk maakt. Het is in
Nederland immers in grote steden het gebruik dat meubels met behulp van een haak,
kabels en een katrol door de ramen gehesen worden omdat de trappen te smal zijn
om de meubels via het trappenhuis te vervoeren. Zuid-Afrikaanse lezers zullen dit
waarschijnlijk pas begrijpen wanneer ze op zoek gaan naar de reden voor dit ‘loswring
van rame en deurposte’. De nieuwe woning wordt beschreven als ‘'n
tweekamerspeelruim’ (VG 469) en hierna krijgt het aspect ruimte de nadruk in Eybers'
gedichten. Van buren is er slechts weer sprake wanneer het overlijden van een
buurman betreurd wordt in ‘Ter nagedagtenis aan Charles Timmer’ (VG 617):
Opeskuif van gordyne soggens beklemtoon stug:
die reghoekige lugruim tussen sy rame en myne
bly leeg, onskendbaar en belofteloos.

De trap is zo'n onlosmakelijk attribuut in Nederlandse woningen dat Eybers er een
aantal keren over schrijft. Ze doet het in positieve zin omdat de ontmoeting met en
het afscheid van een geliefde zich meestal noodzakelijkerwijs - door het weer en het
feit dat er geen voortuin is - in het ‘trappenhuis’ afspeelt. Zie:
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Mure vermurwe, trappe val
sodra die nadering genaak
(‘Kortsluiting’, VG 314)
Hy aarsel op die trapportaal (...)
die trap loop voor my oë leeg,
ek klem my aan 'n deurknop vas
en word nie agternagesuig.
(‘Voor-val’, VG 388)

In ‘Voorsorg’ (VG 431) wordt verwezen naar ‘messlypers, / skemerige kollektante
en kansgrypers, // Jehovasbodes en tapytverkopers, / houtkeweruitroeiers en
wederdopers’ die ‘sonder waarskuwing geen oomblik deins / om jou trap-af te pluk
uit jou gepeins’. Het enige verweer dat de spreker kan bedenken is om een
‘voorraamleuse’ op haar deur te plakken:
soos: ons verkoop of koop nie aan die deur,
het niks om op te knap, is reeds bekeer.

Zuid-Afrikaanse lezers denken misschien dat dit een persoonlijke poging van een
enkeling is om te proberen haar privéleven te beschermen, terwijl Nederlanders weten
dat er een stichting of organisatie bestaat bij wie stickers met een dergelijke boodschap
- meestal in samenhang met het weigeren van reclamefolders - besteld kunnen worden.
In ‘Fase’ (VV 8) overweegt de spreker dat de dood een laatste tocht de trap af tot
gevolg zal hebben: ‘Aarselend kyk ek die trappe aan / waarlangs ek binnekort moet
gaan...’
Een andere verwijzing die Zuid-Afrikaanse lezers niet op dezelfde manier naar
waarde kunnen schatten als een Nederlander, is het belang van een verwarmingsbron
in een huis. Het woord ‘kachel’ wordt dikwijls voor zowel kolenhaarden als
gaskachels als centrale verwarmingssystemen gebruikt. Dat het geld kost om de
kachel hoger te zetten of harder te stoken (VG 399) en dat ‘Kaggel’ (VG 404) met
alle associaties van warmte en gezelligheid als titel gebruikt wordt in een gedicht
dat de geliefde beschrijft, zal voor Nederlandse lezers beslist meer betekenen dan
voor Zuid-Afrikaanse.
Andere aspecten van de Nederlandse omgeving die in de Eybers-gedichten
beschreven worden, zijn onder andere ‘die middenstandsbank’ (VG 475), de
straatlantaarns van Amsterdam: ‘Die straatlamp met paraboliese steel (...) met sy
punthoed op teen de gloed van die maan’ (VG 543) en de klassieke muziekzender
‘Radio 4’ (‘Winters’, VG 548). De ‘smerige plavei’ (VG 427) en ‘grou plaveisel’ (VG
550) waarover Eybers bij herhaling schrijft, wordt in ‘Wintermonoloog’ (VG 383)
nader omschreven als het ‘mynveld’ waarvan alle Amsterdammers weten:
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Met neergeslane wiggelaarsoë vleg
jy deur die inheemse hondestront jou weg

Het Nederlandse gebruik om in de Oudejaarsnacht vuurwerk te ontsteken wordt
beschreven in ‘31 Desember 1980’ (VG 474):
(...) Gek van feesgeknal
begryp ek hoe mens aan die drank kan raak.
Sober van aard sal ons tot middernag
meedoen, dan deur 'n ander raam gaan tuur
na rookgeborrel en meteorieteval,
die magiese bemoeienis met vuur
terwyl die stad hom oefen om te vergaan.

Een ander gedicht waarin een typisch Nederlands uitzicht vanuit een raam beschreven
wordt, is ‘Geen wiegelied’ (VG 480):
Jou nuwe oë sal bo die vensterbank
ver oor die seilgevlekte water gly,
kleur, strepe en stippels absorbeer, eerlank
jou oor keihobbels en taai dykgras lei.

‘Vooruitlopend op die nag van die poësie’ (VG 611) verwijst naar een jaarlijks
evenement dat in Utrecht plaatsvindt en waarvan Nederlandse poëzielezers op de
hoogte zijn. Eybers schrijft hierover:
Aan ongepaste blootstelling verwant
is die digkuns as dit skaamteloos paradeer,
waggelend op stelte, luidspreker in hand.
Dit sou verjaag moet word en skigtig sluip
na 'n donker afgeleë skuilplek want
gespitste neuse sal die spoor tog ruik,
hitsig om niks onblusbaars te verbeur.

Het gedicht kan door Zuid-Afrikaanse lezers waarschijnlijk slechts als de beschrijving
van een nachtmerrie worden gelezen. Ze zullen niet weten dat naar een in
werkelijkheid plaatsvindende gebeurtenis verwezen wordt waaraan Eybers geen deel
wil hebben. (Zij werd in 1990 uitgenodigd aan de Nacht van de Poëzie deel te nemen,
maar haar dochter Marita Wessels heeft daar namens haar moeder een aantal gedichten
voorgelezen.)
Ten slotte wil ik in verband met begrippen waarmee Zuid-Afrikaanse lezers pro-
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blemen kunnen hebben, verwijzen naar een gedicht waarover een Zuid-Afrikaanse
criticus specifieke opmerkingen maakte: ‘Naamlose sonnet’ (VG 364). Lindenberg
(in: Nienaber-Luitingh 1975:58) wijst op het gebruik van handelsterminologie in een
aantal gedichten in Kruis of munt en zijn analyse van ‘Naamlose sonnet’ brengt hem
tot het besef dat vennoten elkaar ook onderling kunnen bedriegen. ‘Daardoor krijgt
de titel van het gedicht nu een meer uitgediepte suggestie: het suggereert een naamloze
vennootschap (N.V.) waarbij de vennoten in meer dan een opzicht bij naamloze
activiteiten betrokken zijn.’ Een dergelijk type vennootschap staat in Zuid-Afrika
bekend als een ‘beslote korporasie’. Een belangrijke betekeniscomponent van de
titel van het gedicht gaat voor Zuid-Afrikaanse lezers verloren tenzij zij op zoek gaan
naar de Nederlandse betekenis van dit begrip. Scholtz (met betrekking tot de al
besproken ‘Identiteit’) en Lindenberg behoren tot de weinige Zuid-Afrikaanse
recensenten die hun kennis van de Nederlandse omstandigheden gebruiken om hun
interpretaties van de Eybers-gedichten aan te vullen. Hun vindingrijke analyses tonen
duidelijk aan dat belangrijke dimensies van de Eybers-gedichten verloren kunnen
gaan wanneer lezers zich geen rekenschap geven van de hiaten in hun referentiekader
en dit niet doelbewust aanvullen. Het zou mijns inziens dan ook eerder regel dan
uitzondering dienen te zijn dat in de Eybers-besprekingen de lezers op dit soort
problemen attent worden gemaakt.

Interpretatieproblemen in verband met noord/zuid
In dit gedeelte worden twee gedichten besproken die verband houden met Nederlandse
verschijnselen waardoor de Zuid-Afrikaanse lezers meer interpretatieproblemen
hebben dan Nederlandse lezers.
In het kader van Eybers' ballingschapspositie zouden we kunnen verwachten dat
wanneer in haar gedichten naar noord en zuid wordt verwezen, daarmee respectievelijk
Nederland en Zuid-Afrika wordt bedoeld. Geografische aanduidingen in enkele
gedichten maken immers duidelijk dat de spreker tijdens haar emigratie de evenaar
is gepasseerd. Zie ‘November’: ‘wat ek met my mee wou dra / het die ewenaar
afgekeur’ (VG 272) en ‘Notisie’ (VG 472): ‘hierdie halfrond’ wordt vergeleken met
‘waar ek vandaan kom’ en zij vraagt zich af: ‘Hoe lyk dit op die ewenaar’.
Een lezer die met deze verwachting twee gedichten in Einder (1977) leest waarin
naar het ‘suide’ verwezen wordt, zal echter voor interpretatieproblemen komen te
staan.
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Asiel
Al weer 'n bars wat ritselend gly
uit die kosyn. My huis sak skeef
geabba op 'n pappery.
Kan mens dié sondvloed straks oorleef?
Suidwaarts sprei 'n solieder wyk,
ek dra 'n sleutel met die krag
om die swaar deur te laat beswyk
waar jy met kruis-oop arms wag.
(VG 417)

Asiel betekent ‘toevluchtsoord’ en past dus binnen het ballingschap-paradigma. Op
grond hiervan verwachten lezers dat Nederland het asiel van Eybers zal zijn,8 maar
nu blijkt dat een plaats ‘suidwaarts’ het toevluchtsoord van de ik genoemd wordt.
Zou dat dan Zuid-Afrika zijn, het land waaruit ze in 1961 juist is ‘gevlucht’? Deze
gedachte krijgt in het gedicht geen steun, en daarom moeten andere verwijzingen
binnen het gedicht onderzocht worden. Als de twee strofes op een ándere manier
letterlijk genomen moeten worden dan de beladen titel aanvankelijk doet vermoeden,
blijk een interpretatie wel mogelijk.
Na de beschrijving van barsten die ritselend uit het kozijn glijden en een huis dat
scheefzakt, ‘geabba op 'n pappery’, wordt in de tweede strofe heel letterlijk gesproken
over ‘'n solieder wyk’ in zuidelijke richting. Woorden als ‘krag’ en ‘swaar deur’
staan in onmiddellijk contrast met de uiterst kwetsbare woning die in de eerste strofe
beschreven wordt. Bovendien is er ‘suidwaarts’ een ‘jy’ die met ‘kruisoop arms wag’.
Er wordt een beeld opgeroepen van een ondersteunend persoon; iemand met de
draagkracht van een sterke balk.
Ik vermoed dat Nederlandse lezers die op de hoogte zijn van de topografie van
het land en vooral van Amsterdam, de ‘lege plekken’ in dit gedicht gemakkelijker
zullen kunnen invullen en dus het gedicht ‘beter’ zullen kunnen interpreteren dan de
Zuid-Afrikaanse lezersgroep. Het gedicht verwijst naar het feit dat Amsterdamse
huizen soms inzakken omdat de bodem uit veen, zand en klei bestaat. Huizen die op
de zogenaamde ‘boerenlaag’ (ongeveer zeven meter onder de oppervlakte) of op de
eerste zandlaag (twaalf meter onder de oppervlakte) gebouwd zijn, zijn niet stevig
genoeg gefundeerd (zie bv. Killiam 1978:15). Een scheefgezakt huis vol scheuren
en barsten is dus geen ongebruikelijk verschijnsel in de oudere Amsterdamse
woonwijken, en de zondvloed waarnaar verwezen wordt, duidt hier niet op het bijbelse
gebeuren (zie Genesis 7), maar op het feit dat het huis van de spreker als het ware
op water drijft.9 Nederlandse lezers begrijpen dat er inderdaad ‘soliedere’ stadswijken
bestaan die niét op zo'n papperige ondergrond zijn gebouwd. In het Amsterdamse
geval liggen dergelijke wijken hoofdzakelijk in zuidelijke richting gezien vanuit de
oude stadskern.
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Wanneer de spreker het heeft over een sleutel die zij draagt ‘met die krag / om die
swaar deur te laat beswyk’ waar een ‘jy met kruis-oop arms wag’, wordt het duidelijk
dat ‘Asiel’ een liefdesgedicht is dat op metaforische wijze gebruik maakt van
Amsterdamse stedenbouwkundige gegevens om de fragiliteit van de spreker in
contrast te brengen met de solidere kracht van de geliefde bij wie zij haar toevlucht
zoekt. Binnen deze bundel, en ook in het kader van de talloze gedichten waarin
Eybers in deze trant over de vrouw/man-relatie schrijft, wordt met ‘suidwaarts’ hier
dus niets meer of minder dan een ander deel van dezelfde stad, van Amsterdam
bedoeld.
Zuid-Afrikaanse lezers zullen waarschijnlijk meer moeite hebben dan Nederlanders
om het gedicht zo te begrijpen en ‘Asiel’ is daarom een goed voorbeeld van een grote
groep Eybers-gedichten die aan betekenis winnen wanneer geografische kennis
gebruikt kan worden om open plekken in te vullen. Hoewel Nederlandse lezers deze
stedenbouwkundige verwijzingen sneller zullen kunnen plaatsen, zullen zij op hun
beurt moeite hebben met het woord ‘geabba’. Dit Afrikaanse woord (van Korana en
Nama-herkomst: zie Boshoff & Nienaber 1967:121) betekent: iemand, meestal een
kind, op je rug dragen.
Net als in ‘Asiel’ zullen lezers van ‘Om onderweg te neurie’ (VG 427) aanvankelijk
vermoeden dat met het ‘eie suide’ Zuid-Afrika bedoeld wordt.

Om onderweg te neurie
Die kleur van lood die kleur van grint
teken die somber labirint
wat ons apart hou en verbind
My oë koppig afgewend
van onversoenlike sement
versin 'n eie suide: troos
teen smerige plavei en lug
En niemand weet behalwe ek
hoe voor die vuis en suiwer soos
'n straalvliegtuig sy pluimspoor trek
hoe sonder raamwerk en gewig
verlegbaar en materieloos
'n voetbrug na jou vesting strek

Ook dit gedicht moet heel letterlijk gelezen worden: het ‘suide’ waar de ‘vesting’ is,
is via een weg van cement en plaveisel, een ‘voetbrug’, bereikbaar en is dus niet erg
ver. Het is waarschijnlijk weer het zuidelijke deel van Amsterdam, dat beschreven
wordt. Terwijl Eybers vrijwel altijd leestekens gebruikt, is het opvallend dat ze

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

249
in dit gedicht weggelaten worden. Met de opvatting van Lucebert in gedachten dat
interpunctie een hek in de taal vormt, blijkt dit doelbewuste weglaten van komma's
en punten een poëtische techniek om hindernissen te overbruggen; een poging om
de weg naar de ‘jou’ te verkorten. Die weg is lang en lelijk: lood en grint zorgen
onderweg voor deprimerende kleuren, ‘onversoenlike sement’ en ‘smerige plavei en
lug’ vormen het terrein waarlangs de ‘ek’ zich in het ‘somber labirint’ van de stad
voortbeweegt.
Wat echter de weg korter maakt en troost biedt, is het feit dat zij onderweg al het
‘eie suide’ kan ‘versin’. Deze verbeeldingsvlucht staat in sterk contrast met de
letterlijke weg, want deze is licht en ‘materieloos’. De spontane en zuivere aard ervan
wordt onderschreven door dit te vergelijken met het ‘pluimspoor’ van een
straalvliegtuig - een verschijnsel dat in Amsterdam-Zuid regelmatig kan worden
waargenomen omdat Schiphol er vlakbij ligt. De vliegtuigvergelijking roept uiteraard
intercontinentale overbruggingsmogelijkheden op (Nederland/Zuid-Afrika), maar
het belangrijkste aspect van de vergelijking die wordt opgeroepen, is de etherische
en lichte dimensie van het spoor van een straalvliegtuig. De gedachte aan de geliefde
alleen al is ‘een eigen zuiden’, een geheime troost, een voetbrug - en biedt
onmiddellijke contactmogelijkheden.
Zoals in ‘Asiel’ zullen vooral Zuid-Afrikaanse Eybers-lezers geneigd zijn om in
‘0m onderweg te neurie’ een ‘diepere’ heimwee-betekenis achter ‘suid’ te zoeken.
Wanneer de ‘open plekken’ ingevuld zijn en de gedichten in de context van de bundel
zijn geplaatst, wordt het echter duidelijk dat het beide liefdesgedichten zijn. Het
voornaamwoord ‘eie’ brengt dit zuiden juist in scherp contrast met een meer algemeen
zuiden als Zuid-Afrika.

Verwijzingen naar specifieke personen
Er is een flink aantal Eybers-gedichten waarin duidelijk naar specifieke personen
verwezen wordt. Zo zijn er sinds 1961 een aantal bittere gedichten waarin een
‘daadkragtige magnaat’ voorkomt. Zie ‘Midas’ (VG 298), ‘Naamlose sonnet’ (VG
364), ‘Magnaat’ (VG 582), ‘Requiem’ (VG 619) en ‘Die vrou van Don Juan droom
nog’ (VG 621).
‘Requiem’ en de laatste paar verzen in Onderdak (VG 335-341) zijn samen met
‘Laaste skof’ in Nuweling (p. 47) gedichten waarin over de dood van geliefden wordt
getreurd. Naar aanleiding van deze gedichten en vooral van die met specifieke
opdrachten (zoals ‘Droomryk vir P.’; NL 35), kunnen we ons afvragen, of de
interpretatiemogelijkheden van lezers zouden toenemen als bekend zou zijn welke
personen bedoeld worden. Het is bijzonder moeilijk om hierop een antwoord te
geven, vooral omdat de dichteres juist, als zij over bestaande personen schrijft, ervoor
kiest om hen zo goed mogelijk schuil te laten gaan achter maskers zoals Midas en
Don Juan. De functie van deze klassieke en literaire verwijzingen is niet al-
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leen om de bestaande personen die mogelijk aanleiding hebben gegeven tot het
schrijven van de gedichten te verdonkeremanen, maar juist om een algemenere
dimensie en resonantie aan individuele ervaringen te geven. Midas en Don Juan zijn
niet alleen maar versierende schuilnamen, ze hebben betrekking op
verwijzingsgebieden die een integrerend deel uitmaken van elk gedicht. De gedichten
nu weer doelbewust verengen door er een specifiek persoon aan te verbinden, gaat
direct tegen de bedoeling in.
Er is wel een aantal directe verwijzingen naar personen in Eybers' werk,
bijvoorbeeld naar schrijvers zoals John Donne, W.B. Yeats, Emily Dickinson, Sylvia
Plath, Emily Brontë, Walter De la Mare, Shakespeare en Tennyson. Beide groepen
Eyberslezers behoren even gemakkelijk in staat te zijn om deze verwijzingen op te
pakken. Dit geldt echter niet voor verwijzingen naar Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
letterkundige figuren. Deze verwijzingen zijn soms indirect door middel van een
citaat, of direct wanneer de naam van de schrijver genoemd wordt, meestal in een
opdracht. Deze verwijzingen zullen waarschijnlijk slechts per geval door een van
haar lezersgroepen herkend worden.
Personen uit de Nederlandstalige literatuur zijn de Vlaamse dichter Jan van Nijlen,
Servaas Prop (een drukker), Charles Timmer (vertaler uit het Russisch), Thérèse
Cornips (vertaler uit het Frans), Joop Klant (econoom en poëziekenner), en de critici
Hans Warren (bij implicatie - slechts zijn krant en recensie worden genoemd) en
Guus Middag. Deze personen zijn bekend in de Nederlandse letterkundige wereld,
maar over het algemeen onbekend bij Zuid-Afrikaanse lezers.
Vanuit hun verwijzingskader zien Nederlandse critici soms verband tussen Eybers'
werk en dat van Nederlandse dichters. Zo wordt haar werk wel vergeleken met dat
van Vasalis (zie Rob Schouten 1982 die Eybers' ‘Jong seun’ met ‘De idioot in het
bad’ van Vasalis vergeleek) en met J.C. Bloem. Bloem en Eybers hebben beiden een
relatief homogeen, beperkt register dat met de grootste zuiverheid uitgewerkt wordt,
en soms is er een overeenkomstig gevoel van somberheid. De titel van Michaël
Zeemans (1990) recensie van de Versamelde gedigte van Eybers is: ‘Voor de zoveelste
keer november’ - een duidelijke verwijzing naar het gedicht ‘November’ van Bloem
(1981:131):
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender.
Zijn heimelijke pijnen draagt.

Tussen Eybers en Bloem zijn veel verschillen - wat vooral te danken is aan Eybers'
gevoel voor humor - maar ook opvallende overeenkomsten (af te leiden uit onder
andere hun voorliefde voor klassieke versbouw, het sterk gevoelsmatige element, de
algemene literatuurbeschouwing die uit hun kritische werk spreekt en zelfs uit hun
beider slapeloosheid die in gedichten een neerslag vindt) zodat een volwaardige
vergelijkende studie zeker hoogst interessant zou zijn.
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Cornips schrijft (in: Ester & Lindenberg 1990:21) dat zij ‘Individualis’ (VG 413)
‘met het aangename gevoel van herkenning’ leest door de Bloem-associatie. Zij wijst
erop dat ook ‘Maan’ (VG 534) haar herinnert aan een Nederlandse dichter:
Hier gaat trouwens, voor de lezer die meetuurt, ook een kleine kier open
naar de Nederlandse poëzie en is er even een huidige verwantschap. Want
heeft niet Chr. J. van Geel gedicht: ‘(...) van lucht gemaakt (...) is tot in
de toppen van mijn nagels / waarin een halve maan opgaat / al wat mij te
binnen schiet’?
Elisabeth Eybers' directe en indirecte verwijzingen naar Nederlandse dichters
betekenen dat Nederlandse lezers verband zien tussen haar werk en de Nederlandse
letterkunde en dat dit bijdraagt tot een gunstige receptie en de positie van haar werk
in dit literaire systeem.
Eybers verwijst niet vaak naar de Afrikaanse letterkunde. Soms zal een Afrikaanse
lezer een woord (‘baaierd’, VG 294 - zie Blom en baaierd van D.J. Opperman;
‘ruggelings’, VG 394 - zie N.P. van Wyk Louw) in verband brengen met het werk
van andere dichters. Andere keren zijn er metaforische associaties, bijvoorbeeld
tussen ‘Stroom’ en ‘Korsmos’ (VG 237 en 513) van Eybers en ‘Takrivier’ en twee
‘Korsmos’-gedichten in Taxa (1970) van Ina Rousseau.
Eigenlijk is het slechts in gedichten die opgedragen worden aan Afrikaanse
schrijvers dat expliciet gesproken kan worden van literaire extratekstuele verwijzingen.
Opdrachtgedichten zijn ‘Uit die verte Vir W.E.G. Louw, digter van Vensters op die
vrees’ (VG 441), ‘Vir Ernst van Heerden by sy vyf-en-sestigste verjaardag’ (VG 443),
‘Vir Karel, i.p.v. 'n brief’ (VG 542; wordt hier misschien Karel Schoeman bedoeld?
zal de Afrikaanse lezer zich afvragen) en ‘Februarie vir Rita in Stellenbosch’ (VG
550; waarschijnlijk Rita Elferink die in oktober 1990 in een Zuid-Afrikaans
radioprogramma, bedoeld als huldeblijk, over haar vriendin Elisabeth Eybers heeft
gesproken).
Een kenner van de Afrikaanse letterkunde zal zich waarschijnlijk ook afvragen of
de ‘onvermoeibare historikus’ in ‘Dichtung und Wahrheit’ (VG 452) J.C. Kannemeyer
is.

Dichtung und wahrheit
Met ledige ywer mymer sy somtyds:
sou dit nie sinvol wees as dit só was?
Afkerig van die skamel werklikheid
skommel sy woorde om in 'n plan te pas
wat grillig uit geheuedwarreling stol,
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kalfater dit dan op met fantasie
en lê dit vlug in rym en ritme vas,
te lugtig, lyk dit, vir 'n toekomsrol.
Die klein gedig het wortels afgesweer
om in 'n eie dampkring weg te gly.
Min weet sy hoe 'n meesterlike man
wat nie gediend is van misterie nie
eendag die onverantwoorde patroon
- so impulsief en argeloos ten toon
gesprei - sal uitdaag met ontrafelingsdrang,
streng tot 'n feiteraamwerk sal herlei
om oorsprong en verband te construeer,
'n onvermoeibare historikus
wat klinkend weet te weet: só was dit dus.
Rede genoeg, sou ek dink, vir misverstand,
tog klamp sy haar nog altyd aan sy hand.

Kannemeyer (1995:44) vond het ‘heel terecht’ dat ik het gedicht in mijn proefschrift
(1992) ‘geïnterpreteerd (heb) als een reactie op (zijn) publicatie van de namen van
personen met wie Eybers in een bepaalde periode van haar leven een bijzondere
relatie heeft gehad’ (zie Jansen 1992:19).10 Kannemeyer beweert echter dat ik geen
‘raad wist met de interpretatie van het slotcouplet’ omdat dit volgens mij niet logisch
aansluit bij de rest van het gedicht, en geeft zelf de volgende verklaring:
Deze wending in het slot kunnen we echter lezen als een in de praktijk
treffende demonstratie van de afstand tussen realiteit en fictie, waarheid
en fantasie of biografische beleving en fictionalisering en het grote verschil
tussen een kunstwerk en de ‘schamele werkelijkheid’ waaruit het
voortkomt, júíst het theoretische inzicht dat het gedicht de lezer wil
bijbrengen. Door van de oorspronkelijke prikkel tot het gedicht af te
zwaaien en dit met het slot weer bij de reeks liefdesverzen in Bestand te
laten aansluiten, illustreert Eybers op voortreffelijke wijze in welke mate
gedicht en werkelijkheid van elkaar verschillen.
Bij nader inzien is mij duidelijk geworden dat het gedicht niets met Kannemeyers
literatuurgeschiedschrijving te maken heeft. Het heeft bovendien geen enkele zin om
het gedicht als een soort tweeluik te lezen en dan nog te beweren dat er in het
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slotcouplet een ‘afzwaaien’ van zijn eigen literatuurhistorische praktijk naar de
liefdesverzen in de bundel is.
Juist omdat de laatste regel problematisch blijft wanneer Kannemeyer, schrijver
van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur Band 1, als de ‘meesterlijke man’ in
het gedicht wordt geïnterpreteerd, begrijpen we dat het in het gedicht niét over een
‘traditionele’ literatuurhistoricus gaat. Het héle gedicht staat in het teken van dezelfde
minnaar als in de andere liefdesgedichten in Bestand: iemand die de spreker kort
vantevoren heeft leren kennen en die nu uit haar gedichten haar verleden probeert te
reconstrueren; die haar levensgeschiedenis op grond daarvan wil ‘construeren’.
Jaloers en bezitterig probeert hij haar woorden en haar ‘klein gedig’ te ontrafelen,
deze tot een raamwerk van feiten te herleiden. Al keurt zij deze ‘ontrafelingsdrang’
af omdat zij heel goed beseft hoe ‘grillig’ de poëziepraktijk is en tot welke
misverstanden dit kan leiden, ook wil zij de verhouding met hem vasthouden, ‘klamp
sy haar nog altyd aan sy hand’.
Deze laatste regel duidt erop dat de spreker in een intens intieme relatie staat tot
de historicus in het gedicht. De persoonlijkheid van de ‘jy’ in ‘Dichtung und Wahrheit’
vertoont trouwens in vele opzichten sterke overeenkomsten met die van de
‘mammoet-minnaar’ in het daaropvolgende gedicht ‘Probleem’ (VG 453). Gedichten
als ‘Remise’ (VG 456), ‘Wat nou’ (VG 460: ‘Op soek na feite snuffel hy hom flou’),
‘Clair-obscur’ (VG 461) en vooral ‘Hier staan hulle weer’ (VG 462: ‘Hy rammel
kettings van dekades / wil wat versonke is ligwaarts pluk’) tonen duidelijk aan dat
de problematische aspecten van een persoonlijke verhouding worden beschreven in
al deze gedichten.

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn voorbeelden gegeven van allerlei gebieden waarnaar in de
Eybers-gedichten wordt verwezen. Kennis van onder andere mythologische, bijbelse,
historische en letterkundige figuren, maar ook van de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse
geografische en culturele werelden kan door Eybers-lezers worden aangewend om
de verwijzingen in gedichtverband te plaatsen. Dit is van groot belang voor de
betekenisgenerering, de interpretatie en de esthetische leeservaring van de
Amsterdamse bundels van Elisabeth Eybers.

Eindnoten:
1 Ester (Trouw, 9-11-1989) schrijft naar aanleiding van Noodluik: ‘Een van de redenen voor de
diepe indruk van deze bundel ligt in het feit dat de herinneringen en de strijdvaardige acties
van de dichteres getransporteerd worden door een taal met een breed literair verwijzingsveld.
Door de lezer op een gemeenschappelijk bezit van verhalen, met de bijbel op een uitverkoren
plaats, aan te spreken, verliest de geïnformeerde lezer zijn afstand. De lezer krijgt via de
ontdekking van gemeenschappelijke beelden en voorstellingen toegang tot de menselijke emoties
die in deze poëzie tot uitdrukking komen.’
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2 In het algemeen wordt de Nederlandse omgeving door Eybers beschreven als grijs of kleurloos
(Afr. ‘vaal’). De kleur ‘matvaal’ en die van stopverf vindt zij kennelijk de meest toepasselijke.
Laatstgenoemd woord gebruikt zij tweemaal voor de lucht: in ‘Oggend’ (VG 276: ‘die lug is
laag en aardesiek, / met stopverf toegedik en grou’) en in ‘Winter’ (VG 371: ‘Soms voel hierdie
ses stopverfmaande / soos 'n eindeloos eenkleurige vlakte’). In ‘Einde van die seisoen’ (VG
346) schrijft ze dat de ‘trouelose lig vergrou’ en in ‘Wintermonoloog’ (VG 383): ‘Die suurstoflose
lug, die straatmatrys / vloei naatloos saam tot algemene grys.’ In ‘31 Desember 1980’ (VG 474)
zien we een ‘pleistergroue lug (...) Grou maak amok’, in ‘Dagbreek’ (VG 507) ‘smeer’ ‘grou
lig die gordyne’, en in ‘Ontwortelde’ (VG 516) spreekt Eybers over ‘hierdie mat en platgrys
land’. Een relatief kleurrijke beschrijving van het landschap vinden we in ‘Opgawe’ (VG 568)
wanneer Nederland in tegenstelling tot ‘'n maatloos ontembare kontinent’ de ‘strak grou-en-groen
plattegrond’ genoemd wordt. Een paar van de ‘lichtste’ beschrijvingen van Nederland vinden
we in ‘Dooi’ (VG 551) waarin die ‘son soos 'n gloeikous lek’ op een ‘maartse middag’, en in
‘1 Desember’ (VG 606) wanneer ‘die grillige son in die mom van 'n vuurrooi ballon (...)
weggesuig (wordt) in één gulsige horisonhap’.
3 Let op dat het weglaten van leestekens weer duidt op een gedachtenvlucht, een ontsnapping,
zoals in ‘Om onderweg te neurie’ (VG 427). Zie verder nog de analyse van Pretorius (in: Nienaber
Luitingh 1975:89-90) van ‘Winter’.
4 Tijdens een radiogesprek, uitgezonden in Zuid-Afrika (26-2-1995), vertelde Lina Spies, dat zij,
nadat ze het gedicht in Rymdwang (1987:35) had gelezen, aan Eybers had gevraagd of zij niet
meer wist dat het in februari in Stellenbosch nog erg warm en zomers is. Toen het gedicht werd
opgenomen in Versamelde gedigte (1990:550), werd de zin ‘hoogty van herfs’ veranderd in
‘voorspel van herfs’. Fens echter verwees schijnbaar nog naar zijn bundel Rymdwang toen hij
Versamelde gedigte recenseerde.
5 Bax-Botha beschrijft (in: Nienaber-Luitingh 1975:27) de dode boom achter in Eybers' tuin die
de storm had overleefd.
6 Zie een ander gebruik van deze jeugdherinnering in ‘Maan’ (VG 534): ‘Toe ek as kind / buite
kon slaap agt maande van die jaar’. Zie ook de autobiografische vertelling van Eybers
(1953:96-98 en 1995:5-16) ‘'n Pastoriedogter’: ‘Gedurende die grootste deel van die jaar het
ons op die voorstoep op kampbeddens geslaap’; ‘Die stoep was smal’; ‘As die wind waai, het
ons ons koppe toegetrek onder die komberse en geluister na die gesuis en gekraak van die hoë
bloekombome’; ‘Om nege-uur het die klok by die polisiestasie gelui, en daarna mog die naturelle
nie meer in die strate rondslenter nie. Dikwels tot laat in die nag het die geluid van hulle gesing
in die lokasie, die veelstemmige liedere met eindeloos-eentonige, weemoedige herhalings, oor
die stil dorp gedryf.’
7 Tussen 1871 en 1892 is ongeveer 22,5 miljoen ton aarde door handarbeid uitgegraven voordat
de Kimberley-mijn in 1914 werd gesloten. Ongeveer 14,5 miljoen karaat diamanten werd in
die tijd uit ‘die Groot Gat’ gehaald. Het gat is 365 meter diep en de bodem wordt bedekt door
een laag water. De oppervlakte van het gat is ongeveer 15,5 ha.
8 Zie hoofdstuk 6 waarin Eybers in het interview met Jansen (1995) uitlegt hoe zij het woord
gebruikt. In ‘Vir Ernst van Heerden’ (VG 443) gebruikt zij het woord ook. Vergelijk: ‘Soek ek
in my geheue 'n asiel / dan wil ek, Ernst, op my stram knieë kniel’. Ook hier heeft het woord
geen politieke banneling-connotaties.
9 Zie ook de beschrijving van een extreme situatie in ‘Orkaan’ (VG 358): ‘My smal dakkamer
het soos 'n ark gekraak / in die donker voordag van dertien November’.
10 De laatste noot in mijn proefschrift waar Kannemeyer naar verwijst luidt als volgt: ‘Vermoedelijk
verwijst “Dichtung und Wahrheit” met zijn Goethiaanse titel naar het hoofdstuk van Kannemeyer
over Eybers in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur Band 1 (1978; vooral 477-478) waar
hij gewoon door interpretatie vooral het gedicht “Wegwysers” (VG 306) reduceert tot een
“verklaring” van Eybers' persoonlijke omstandigheden. Hij koppelt de bundel Onderdak (1968)
op directe en indiscrete wijze, met naam en toenaam, aan het “feit” dat Eybers “bevriend raakte
met de Utrechtse hoogleraar in de psychiatrie, H.C. Rümke, (overleden in Zürich op 22 mei
1967)”. Vergelijk hiermee de anonieme manier waarop Eybers zelf voor het eerst in het openbaar
over een dergelijke verhouding spreekt (Lieske & Otten 1990:29-30). Al is de wijze waarop ík
heb gelezen mogelijk niet terecht (vooral wat betreft de laatste regel) dat “Dichtung und
Wahrheit” een terechtwijzing van de dichter aan de literatuurhistoricus is - het is verschenen
in de eerste bundel nadat Kannemeyers Geskiedenis is verschenen - hier wordt toch de
biografische methode vanuit het standpunt van de dichter in een gedicht en bovendien in de
Dichtung/Wahrheit-terminologie waarvan Eybers zich al in 1963 bediende, aangesneden. In de
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tweede druk van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur Band 1 (1984) worden de namen
van personen weggelaten met wie de dichteres een verbintenis heeft gehad of nog steeds heeft.’
Na het interview van Lieske en Otten met Eybers - toen de weduwe van professor Rümke al
was overleden - heeft ze de verhouding die ze in de jaren zestig met hem had, bevestigd. Ik
publiceer zijn naam en foto - zoals ook de andere foto's - met uitdrukkelijke toestemming van
Eybers.
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9 De ‘dubbele poëticiteit’ van Elisabeth Eybers
- lezersgerichte verklaringen daarvoor
In weerwil van de opvallende, vaak problematische, talige en referentiële aspecten
in haar poëzie sinds de verschijning van Balans (1962), heeft Elisabeth Eybers een
uitzonderlijke positie in de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde verworven. We
kunnen ons daarom afvragen of er wellicht verband bestaat tussen de combinatie van
begripsproblemen en herkenningspunten in de Eybers-gedichten en de grote
waardering die haar oeuvre geniet. Omdat ik meen dat een verklaring voor het unieke
van Eybers' dichterschap inderdaad gevonden kan worden door de specifieke aard
van haar taalgebruik en verwijzingswereld vanuit een lezersgerichte invalshoek te
benaderen, worden opvattingen over poëtisch taalgebruik en de houding van lezers
in dit hoofdstuk besproken.

Voortdurende positieve waardering voor Eybers in Zuid-Afrika en Nederland
In bespiegelingen over het hoe en waarom Eybers zo hoog aangeslagen wordt in
Nederland, verwijzen critici telkens naar de poëtische eigenschappen van haar
gedichten. Dubois (1991:7) schrijft dat precies dié kwaliteit vanaf 1957 de voor de
hand liggende verklaring is voor de Nederlandse Eybers-waardering. Toen al noemde
Hendrik de Vries haar zonder meer de ‘grootste dichteres’ in het Nederlandse
taalgebied. Dubois meent dat het antwoord op de vraag waarom Eybers een groot
Nederlandse publiek heeft, ‘betrekkelijk eenvoudig’ is: ‘omdat de kwaliteit van deze
poëzie overtuigend, de eerlijkheid ervan overrompelend is’.
Ook Zuid-Afrikaanse recensenten schrijven vaak over Eybers' ‘dichterlijkheid’.
Zie Olivier (1992): ‘Met onverminderd technisch vermogen en ironie dicht Eybers
over de thema's die haar latere werk domineren: ontheemd zijn en verlangen (...),
aftakeling (...), en het zoeken naar het woord als “tegenspraak” voor ondraaglijke en
onbestaanbare dingen. Zij is een weergaloos vakkundige dichteres, bij wie het
dichterlijke proces gepaard gaat met het nauwkeurige waarnemen van het essentiële.’
Dubois en Olivier hanteren termen als ‘poëtisch’ en ‘dichterlijk’ niet lukraak,
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maar toch moeten we ons afvragen wat ze ermee bedoelen, of ze bijvoorbeeld daarmee
een goede kennis bij de lezers veronderstellen van de taal waarin de gedichten worden
geschreven. Omschrijvingen door dichters zelf van wat poëzie is, vestigen namelijk
altijd de aandacht op het materiaal van hun gedichten, op de taal. Nijhoff, evenals
Mallarmé, benadrukte bijvoorbeeld ‘Een gedicht bestaat uit woorden, niet uit
gedachten’, terwijl Paul van Ostaijens bekende motto was ‘Poëzie is woordkunst’.
‘Theoretische’ definities van poëzie komen er bijna zonder uitzondering op neer
dat het om hypergeorganiseerd taalgebruik gaat. De waardering ervan zou dan
gebaseerd zijn op een goede kennis van de standaardtaal waarin de betreffende
gedichten geschreven zijn. De vraag is nu of Eybers-lezers dit ‘hypergeorganiseerde’
volledig kunnen doorgronden als ze niet beide standaardtalen die de brontalen zijn
van haar poëzie, goed kennen. Gezien de algemeen hoge waardering voor het werk
van Eybers is een even ‘eenvoudig antwoord’ als dat van Dubois hierboven dat
volledig begrip misschien niet beslist nodig is om haar poëzie te kunnen waarderen!1
De twee Eybers-lezersgroepen die ik in de vorige hoofdstukken geconstrueerd heb,
beschikken elk namelijk zeker over niet meer dan goede kennis van óf het Afrikaans
óf het Nederlands.
Het standpunt dat ik in dit hoofdstuk wil verdedigen, is dat de Amsterdamse bundels
van Eybers zo ‘overrompelend’ zijn als gevolg van de boeiende mengeling die ze
bevatten van bekende en onbekende talige en referentiële aspecten voor elk van haar
lezersgroepen. De ‘immanente’, ‘wezenlijke’ of ‘intrinsieke’ poëticiteitvoor zover
die ooit vast te stellen is - : ‘literatuur bestaat alleen bij de gratie van haar lezers’
(Segers 1980:9) - van Elisabeth Eybers' gedichten komt hier niet ter sprake. Waarnaar
gekeken wordt, is hoe de taal van Eybers als poëtische taal functioneert, welke
houding de lezers ten opzichte hiervan innemen, en hoe haar tussentaal een iconisch
teken is voor haar tussenpositie.2
Theoretische motiveringen kunnen nu worden gezocht voor de bijzondere positie
van Elisabeth Eybers. Daarom kan dit hoofdstuk als het moeilijkste van het boek
worden beschouwd, maar omdat deze theorieën de reacties van veel lezers op de
gedichten van Eybers kunnen verklaren, is het hopelijk een synthetiserende aanvulling
bij vooral de vorige twee hoofdstukken. Aspecten van formalistische,
receptie-esthetische en semiotische literatuuropvattingen worden in verband gebracht
met Elisabeth Eybers' positie en het doel hiervan is om literair-theoretische
verklaringen te zoeken voor de manier waarop haar poëzie communiceert met lezers
uit twee taalgemeenschappen.
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Russische Formalisten over de vervreemdende effecten van poëtisch
taalgebruik
De Russische Formalist Viktor Šklovskij heeft sinds 1916 een grote invloed gehad
op de twintigste-eeuwse literatuurstudie. Zijn belangrijkste opvattingen hadden
betrekking op de techniek van vreemdmaking (‘priëm ostranenija’ of ‘the device of
making it strange’) en kunstgrepen of -technieken (‘iskusstvo kak priëm’ of ‘art as
a device’). Literaire kunstgrepen (zoals rijm en ritme) brengen een effect van
vervreemding in teksten teweeg en de perceptie van deze kunstgrepen bepaalt of een
tekst door lezers als literair of esthetisch wordt ervaren.
Volgens Šklovskij (zie Striedter 1971:15 of Lemon & Reis 1965:12) is het doel
van kunst om reactie uit te lokken en iemands ervaring in het leven te herstellen:
‘Art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things,
to make the stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as
they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects
“unfamiliar”, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of
perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must
be prolonged.’
Om de specifiek esthetische functie van talige kunstwerken te onderscheiden, zijn
algemene communicatietheorieën door de formalisten aangepast. In 1933 heeft K.
Bühler met zijn zogenaamde ‘Organonmodell’ drie praktische functies van taaltekens
beschreven: de ‘darstellende’ (waarin de verhouding taalteken - werkelijkheid de
belangrijkste is), de ‘expressive’ (taalteken - sprekend subject belangrijk) en de
‘appellative’ (taalteken - ontvanger) functies. (Zie ‘Die Axiomatik der
Sprachwissenschaft’ in: Kant-Studien 38:19-20.) De Praagse structuralist Jan
Mukařovský (1971:44-45) heeft met het identificeren van een vierde functie, de
‘poëtische Benennung’, het aparte karakter van literaire taaluitingen in vergelijking
met mededelende uitingen benoemd.
De aard van de poëtische functie is verder uitgewerkt door Roman Jakobson en
kan in het kort worden samengevat met zijn bekende woorden:
The set (Einstellung) toward the MESSAGE as such, focus on the message
for its own sake, is the POETIC function of literature (Jakobson in: Sebeok
1966:356).
Literariteit (literaturnost) - een term van Jakobson - ontstaat volgens de formalistische
opvatting door het ordenen en omvormen van neutraal ‘materiaal’ zodat de praktische
communicatieve functie niet de hoogste prioriteit heeft. In een tekst die als literair
wordt ervaren domineert de poëtische functie dus zonder dat de andere functies
worden uitgesloten.
Vervreemdingstechnieken functioneren op het niveau van de signifiant. De
Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure (1857-1913) maakt onderscheid tussen

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

258
de syntagmatische en paradigmatische relaties tussen taaltekens (zie Scholes
1974:18-19) en beschreef daarmee de twee fundamentele manieren waarop organisatie
in de taal geschiedt: door middel van combinatie en selectie. Volgens Roman Jakobson
(in: Sebeok 1966:358) is een wisselwerking van deze twee aspecten een
onderscheidend kenmerk van poëtisch taalgebruik:
The selection is produced on the base of the equivalence, similarity and
dissimilarity, synonymity and antonymity, while the combination, the
build up of the sequence, is based on contiguity. The poetic function
projects the principle of equivalence from the axis of selection into the
axis of combination.
De herhaling van grammaticale constructies, bijvoorbeeld wanneer overeenkomsten
en opposities in metrum, klank, syntaxis en semantiek voorkomen, is volgens
Jakobson de belangrijkste ‘poëtische’ methode. Culler (1972) beschrijft poëtische
taal daarom in navolging van Jakobson als ‘highly patterned language’.
Dit sluit aan bij Jan Mukařovský's opvatting over poëtische taalgebruik als
maximale vooropstelling.
Vooropstelling of ‘foregrounding’ betekent dat maximale aandacht gevraagd wordt
voor de wijze waarop over iets wordt geschreven. In een gedichtje als ‘Dis die
winterwind wat waai/ al wenend deur die lange nag’ wordt iets uitgebeeld dat we
allemaal kennen. Door van de ervaring van een koude wind wóórden te maken, táál
te maken die opvalt door stilistische technieken (o.a. door de allitererende w), maakt
de dichter de werkelijkheid nieuw, spreekt het op een nieuwe manier tot ons.
In 1934 omschreef Mukařovský zijn concept van kunst als ‘semiologisch feit’
volgens welke kunst tegelijkertijd teken, structuur en waarde zou zijn (zie Fokkema
& Kunne-Ibsch 1979:31). Ook hij meende dat poëtische taal gekenmerkt wordt door
de systematische manier waarop de wijze van uitdrukking op de voorgrond wordt
gesteld. Deze vooropstelling kan onder meer door equivalentie bereikt worden, maar
Mukařovský legt verder de nadruk op het gebruik van afwijkende of ongrammaticale
constructies. De aandacht voor het taalteken zelf gaat volgens Mukařovský gepaard
met een verscherpte aandacht ook voor dat wát meegedeeld wordt. Ondanks de
‘esthetische’ zelforiëntatie van poëtische taal richt deze dus op een bijzondere manier
de aandacht van de lezers op de relatie ‘taal - werkelijkheid’.
Zoals de culturele en sociale achtergronden veranderen waartegen het artefact
(bijvoorbeeld een gedicht) ontvangen wordt, zo zullen de interpretatie en de
waardering (die volgens velen een en dezelfde zijn; zie Fokkema & Kunne-Ibsch
1979:5) van het artefact veranderen.
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Het artefact is constant (... en) wordt door de lezer waargenomen en
geïnterpreteerd vanuit eigen individuele kennis en ervaring en tegen de
achtergrond van de literaire conventies van het werk en die conventies die
de lezer kent. De lezer concretiseert op die manier het artefact tot een
esthetisch object. Er is geen juiste of ideale concretisatie mogelijk onder
meer omdat ervaring en literaire conventies, sociale en historische
omstandigheden van schrijver en lezer sterk kunnen verschillen (Van
Luxemburg et al. 1981:52).
De formuleringen van Šklovskij, Mukařovský en Jakobson bieden een basis bij het
beschrijven van mijn waarneming dat het werk van Eybers wel over onderwerpen
en ‘gedachten’ gaat die veel mensen aanspreken en boeien; dat is echter niet genoeg
om het als poëzie te laten opklinken. Boven en behalve ‘normale’ vervreemdende
kunstgrepen als beeldgebruik en klankpatronen, nemen haar twee lezersgroepen ook
nog andere vervreemdende effecten waar als gevolg van discrepantie tussen het
taalgebruik en de verwijzingswerelden van zender en ontvangers. Daarom meen ik
dat de term ‘dubbele poëticiteit’ het werk van Elisabeth Eybers uitstekend
karakteriseert.

Receptie-esthetici over de esthetische ervaring van teksten
Dat Elisabeth Eybers hooggewaardeerd, geliefd, zelfs populair is in de letterkunde
van twee landen, is in de eerste hoofdstukken van Afstand en verbintenis aangetoond.
Verder heb ik in de hoofdstukken 7 en 8 erg generaliserend twee groepen
Eybers-ontvangers geconstrueerd: Zuid-Afrikaanse en Nederlandse lezers. Dit
onderscheid is speciaal gemaakt om te kunnen vaststellen of Eybers gewaardeerd
wordt ondanks het feit dat haar twee lezersgroepen met heel wat vreemde talige en
referentiële aspecten worden geconfronteerd. Bezien in het licht van de inzichten
van de Russische Formalisten in verband met de poëtische kwaliteit van teksten kan
deze uitspraak echter aangepast worden. Het werk van Elisabeth Eybers wordt
gewaardeerd vooral ook dankzij het vervreemdende effect ervan op lezers.
Omdat ik zoveel waarde hecht aan de oordelen van haar lezers, is het nuttig ook
aandacht te schenken aan inzichten die tijdens de jaren zestig in Konstanz werden
ontwikkeld door de grondleggers van de receptie-esthetica, Hans Robert Jauss en
Wolfgang Iser. De receptie-esthetica kan worden omschreven als een
literatuurwetenschappelijke stroming die de literaire tekst onderzoekt vanuit de
lezersreacties die naar aanleiding van zo'n tekst gegeven worden.
‘Verwachtingshorizon’, een term die Jauss gebruikt in Literaturgeschichte als
Provokation (1975; oorspr. 1970), heeft betrekking op de ervaringen die lezers al
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hebben opgedaan voordat ze nieuwe teksten lezen. Wanneer ze een nieuwe tekst
beginnen te lezen, hebben ze een verwachtingspatroon dat opgebouwd wordt uit drie
factoren: kennis van de normen van het genre, kennis van impliciete relaties met al
bekende teksten uit dezelfde literair-historische periode als waar de nieuwe tekst toe
behoort, en kennis van de tegenstelling ‘fictie - werkelijkheid’, ofwel de tegenstelling
tussen de poëtische en praktische functies van taal.
Deze derde factor impliceert dat lezers een nieuwe tekst zowel in de enge horizon
van hun literaire verwachtingen als in de wijde horizon van hun levenservaring
kunnen waarnemen.
Hoewel dit standpunt later genuanceerd werd (een bezwaar tegen de
1970-formulering was bijvoorbeeld dat Jauss impliceerde dat een volledige
doorbreking van het verwachtingspatroon een optimaal esthetisch effect zou opleveren,
terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo is), is deze visie bruikbaar in verband met
de Eybers-receptie. Door de ‘dubbele herkomst’ van talig en referentiëel materiaal
dat in Eybers-poëzie verwerkt wordt, is er voor beide lezersgroepen per definitie
meer esthetische distantie tussen verwachtingshorizon en tekst dan het geval geweest
zou zijn als Eybers bijvoorbeeld in Zuid-Afrika was blijven wonen en alleen door
Zuid-Afrikanen gelezen werd. De algemeen menselijke thematiek van haar poëzie
en de verschillende talige en referentiële aspecten die wel gemeenschappelijk of
soms vooral bij een van de twee lezersgroepen bekend zijn, voorkomen dat de distantie
te groot wordt.3
Volgens Jauss bezit een tekst geen inherente betekenis. ‘It does not speak, as it
were, it only answers,’ verwoordt Culler (1981:54) dit standpunt. Deze opvatting
houdt in dat Eybers-lezers naar gelang hun nationaliteit en moedertaal gebracht
worden tot bepaalde vragen over haar gedichten. Culler (1981:59) wijst er terecht
op dat ‘the responses of readers are not random but are significantly determined by
the constituents of texts, yet on the other hand the interpretive orientation of a response
is what gives certain elements significance within a work’. Het zal duidelijk zijn dat
betekenistoekenning een variabele factor is.
Een van de doelstellingen van de receptie-esthetica is om vast te stellen hoe de
interactie tussen lezersverwachtingen en innoverende teksten leidt tot veranderingen
in de canon en esthetische normen. Deze interactie bepaalt vaak de literaire waarde
van een tekst, en de constructie van een verwachtingshorizon kan daarom hier van
belang zijn. Bepalend namelijk voor de literaire of esthetische waarde van een tekst
zou de zogenaamde ‘esthetische distantie’ zijn; dit is de afstand, het verschil tussen
de structuur van een tekst en de verwachtingshorizon van een lezer(sgroep) op het
tijdstip van het verschijnen van die tekst (Segers 1980:12).
Op dit aspect word hier niet nader ingegaan, maar we kunnen constateren dat
hoewel het werk van Eybers in de Nederlandse letterkunde zeker wat taal betreft in
botsing komt met dominante poëzieverwachtingen en dus als innoverend bestempeld
kan worden, het onwaarschijnlijk is dat dit tot veranderingen in de canon en de
esthetische normen in de Nederlandse letterkunde zal leiden. Daar-
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voor is Eybers' taal-‘vaardigheid’ en verwijzingskader te specifiek en wijken deze
duidelijk te ver af van Nederlandse normen.
Hoewel ik het voornamelijk over ‘gewone’ lezers heb, is het toch waard te
vermelden dat de algemene literaire competentie van Afrikaanse en Nederlandse
critici, van ‘professionele’ Eybers-lezers wat betreft de beoordeling van teksten in
ieders eigen taal, waarschijnlijk niet noemenswaardig verschillen. Denk bijvoorbeeld
aan de sterke invloed op beide van de New Critics, de stilistiek op linguïstische
grondslag, en in de afgelopen jaren van zowel de receptie-esthetica als de
deconstructie.
Een esthetisch object wordt dus ‘gecreëerd’ op grond van een voortdurende
wisselwerking tussen de lezer, zijn verwachtingshorizon, de taalgemeenschap en de
tekst. Deze ‘opbouw-activiteit’ wordt door twee factoren gericht: door accommodatie
en assimilatie van dat wat Jauss de verwachtingshorizon van lezers noemt. De termen
accommodatie en assimilatie zijn ontleend aan J. Piaget (1970), die daarmee de
interactie tussen mens en wereld omschrijft. Armand van Assche (1979; geciteerd
door Segers 1980:32) gebruikt deze termen wanneer hij poneert dat lezers een
esthetisch object in hun bewustzijn totstandbrengen door niet slechts een beroep te
doen op het artefact, maar ook op hun eigen verwachtingshorizon.
Accommodatie is het proces van verandering, van aanpassing van de
verwachtingshorizon bij dat wat de lezer op grond van het artefact construeert. Een
lezer kan dus op grond van het accommodatieproces een ervaring in zijn bewustzijn
construeren die oorspronkelijk niet zijn eigen ervaring was.
Volgens Van Assche kan dit accommodatieproces niet losgemaakt worden van
een tegengestelde beweging, de assimilatie, die met het accommodatieproces gepaard
gaat. Assimilatie houdt een reorganisatie in van de verwachtingshorizon die
veroorzaakt wordt door de confrontatie met nieuwe ervaringen.
Het nieuwe van de tekst wordt in het oude van de verwachtingshorizon
geïntegreerd. Hierdoor kan de betekenistoekenning, die het doel van de
lezersconcretisatie vormt, gerealiseerd worden. De verwachtingshorizon
kan in principe slechts die constructies opnemen waarop deze door
voorgaande assimilaties is voorbereid. Met andere woorden: de
verwachtingshorizon is wel soepel en voor wijzigingen vatbaar, maar
alleen binnen bepaalde grenzen. Deze limieten worden gesteld door de
aard van de geïntegreerde ervaringen van de lezer (Segers 1980:32).
Het lijkt alsof Elisabeth Eybers' poëzie - door het feit dat zij van de grote
gemeenschappelijke basis tussen het Afrikaans en het Nederlands gebruik maakt en
over algemeen menselijke thema's schrijft - op een unieke wijze erin slaagt om binnen
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de grenzen te vallen van wat zowel Nederlandse als (Zuid-) Afrikaanse lezers aan
accommodatie- en assimilatieprocessen kunnen verwerken.
Terwijl Jauss zich vooral bezighield met receptie (de wijze waarop lezers teksten
verwerken), onderzocht Wolfgang Iser in Die Appellstruktur der Texte (1970) de
werking van een tekst (de manier waarop deze invloed uitoefent op de lezer). Volgens
Iser kan een literaire tekst nóch met de werkelijke voorwerpen uit de wereld van
lezers, nóch met hun ervaringen gelijkgesteld worden. De mate waarin
overeenstemming ontbreekt, leidt tot Unbestimmtheit (onbepaaldheid). Volgens Iser
functioneert deze onbepaaldheid als de belangrijkste schakel tussen tekst en lezer:
door onbepaaldheid wordt de verbeelding van de lezer geactiveerd. Segers (1980:15)
zegt het als volgt:
Intern wordt een literaire tekst gekarakteriseerd door ‘open plekken’
(Leerstellen). Grof gezegd zijn dat effecten in een tekst waarbij bepaalde
voor de structuur van het verhaal relevante informatie niet of nauwelijks
wordt meegedeeld. (...) Open plekken zijn geenszins te beschouwen als
een manco of een inferieure eigenschap. Integendeel, zij vormen een
fundamentele voorwaarde voor de esthetische respons.
Hier kan worden verwezen naar de tweedeling van Austin (1962) tussen ‘language
of statement’ en ‘language of performance’. Literaire teksten worden als ‘language
of performance’ beschouwd omdat ze fictioneel zijn en daarom ‘Form ohne Realität’
(Iser) zouden zijn. Iser (1970:10) stelt dit echter in twijfel. Hij meent dat literaire
teksten eerder beschreven kunnen worden als de ‘Darstellung’ van reacties op
onderwerpen - daarom herkennen mensen in literatuur veel van wat uit hun eigen
ervaring komt. De unieke of afwijkende compositie veroorzaakt dat een wereld wordt
geconstitueerd die schijnbaar vertrouwd is, hoewel zij gepresenteerd wordt in een
vorm die afwijkt van de wereld die de lezers zelf kennen. Volgens Iser is het belangrijk
te beseffen dat een literaire tekst in de leeservaring verankerd is, en niet in de
werkelijkheid.
In wezen weigert de tekst ‘gecontroleerd’ te worden en is in zijn totaliteit onzeker
en vaag omdat hij niet op een een-op-een-niveau aan een levensituatie teruggekoppeld
kan worden. Zie weer Eybers' ‘Dichtung und Wahrheit’ (VG 452). Wanneer de lezer
het aangeboden perspectief met de werkelijkheid vergelijkt, blijft slechts zijn eigen
ervaring over om gegevens die in de tekst meegedeeld worden, te ‘aanvaarden’.
Wanneer de wereld van de tekst op de eigen ervaring overgedragen wordt, kan deze
een verscheidenheid aan reacties oproepen (Iser 1970:12). Dit blijkt inderdaad uit
de Eybers-receptie.
Er worden de meest uiteenlopende receptiereacties gesignaleerd: voor sommige
lezers is de aangeboden tekstwereld fantastisch (omdat hun werkelijkheid er radi-
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caal door tegengesproken wordt) en andere vinden hem banaal (omdat hij in hun
ogen zo getrouw aan de werkelijkheid is). In verband met de ‘banale’ reacties moeten
we ons realiseren dat, ook al is de uitgebeelde wereld alom bekend, dit toch altijd
verschilt van de persoonlijke ervaringen van lezers. Er worden perspectieven geopend
waardoor een wereld die door ervaring bekend is, toch anders voorkomt. Er is altijd
een mate van onbepaaldheid, ofwel ‘Unbestimmtheit’. Het eigenaardige van een
literaire tekst is dat die als het ware zweeft tussen de wereld van de werkelijkheid
en de ervaringswereld van de lezer. Het is de taak van de lezer om ‘missing links’
te reconstrueren in overeenstemming met de tekststructuur (Segers 1980:39).4 Het
belang van het werk van Iser is dat het de aandacht vestigt op het feit dat
‘Unbestimmtheitstellen’ per definitie in literaire teksten aanwezig zijn.
De kennis van lezers van de werkelijkheid die in een tekst wordt uitgebeeld, is
altijd erg individueel (bepaald door onder meer allerlei sociologische factoren). In
het geval van Eybers-lezers is deze op een bepaalde manier toch in categorieën onder
te brengen. We kunnen van sommige lezers namelijk verwachten dat ze bepaalde
werkelijkheidselementen uit haar werk zullen herkennen door hun Zuid-Afrikaanse
achtergrond, terwijl Nederlandse lezers als groep weer andere raakpunten met de
realiteit in Eybers-teksten zullen hebben. De taal- en de referentiële problemen
waarnaar in de hoofdstukken 7 en 8 verwezen werd, zijn er dus de oorzaak van dat
verschillende gradaties van ‘Unbestimmtheit’ en/of ‘open plekken’ - naast en behalve
die welke ‘technisch-gestructureerd’ zijn - in Eybers' Amsterdamse bundels
aangetroffen worden.
Wat van belang is, is het besef dat noch kennis van aspecten van de
Eybers-werkelijkheid noch het gebrek aan kennis daarvan een vereiste is voor
waardering. De ‘Unbestimmtheitstellen’-theorie van Iser toont aan dat een inherente
eigenschap van de ontmoeting tussen zender- en ontvangercodes is dat er een
wisselende informatie-inhoud is naar gelang de bekendheid (minder informatie) en
onbekendheid (meer informatie) van de werkelijkheid die beschreven wordt.5
Zoals ook het geval is bij de 1970-formuleringen van Jauss, worden die van Iser
door sommige theoretici als de versimpeling van een complexere zaak beschouwd,
maar deze theorie is heel goed bruikbaar als het gaat om de ervaring van lezers van
Eybers-poëzie.
Hoewel Eybers waarschijnlijk weinig werkelijk ‘geïnformeerde lezers’ heeft6, zijn
inzichten in verband met het doorbreken van de verwachtingshorizon en de invulling
van onbepaaldheden erg nuttig om te kunnen begrijpen waarom haar poëzie niet
alleen een mijnenveld van problemen is, maar vooral een diamantmijn vol
mogelijkheden.7
In aansluiting bij bovengenoemde theorieën kan in het kort aandacht worden
geschonken aan een specifiek standpunt over Nederlandse lezers van Afrikaanse
poëzie. H.U. Jessurun d'Oliveira was naar mijn weten de eerste criticus die de mening
uitsprak dat het Afrikaans een extra voordeel had als poëtische taal voor Nederlandse
lezers. Om het in Fish-terminologie uit te drukken: ‘ongeïnformeerd-
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heid’ is juist een voordeel. In ‘Een paar notities over het lezen van Zuidafrikaanse
poëzie door een vaderlander’ (Zuid-Afrika, 37/12:204, december 1960) poneert
Jessurun d'Oliveira deze ‘stoute’, ofwel stoutmoedige stelling:
De Nederlandse lezer heeft een betere instelling tegenover Afrikaanse
poëzie dan de Zuidafrikaan. Ook het omgekeerde is waar: de Zuidafrikaan
heeft een betere aanpak van Nederlandse poëzie dan de Nederlander zelf.
Beide zijn zich scherper bewust van de voetangels en klemmen van de
vreemde verwante taal, dan wanneer zij gedichten in hun eigen taal
benaderen.
Deze stelling is beslist uitdagend, maar wel in overeenstemming met de inzichten
die dankzij het ‘ostranenija’- of ‘vervreemdings’ -concept van het Russisch
Formalisme tot de West-Europese literatuurwetenschappelijke wereld is
doorgedrongen. Jessurun d'Oliveira schrijft:
Accepteert men het Afrikaans eenmaal als gelijkwaardige taal, dan is het
merkwaardig dat bij alle verwantschap het accent ligt op de vreemdheid,
het anders zijn, meer dan op de onderlinge overeenkomst. Dit
vervreemdingseffect komt vooral tot uiting bij het lezen van poëzie, omdat
deze zich in zijn woordgebruik en verdere organisatie op zichzelf al
probeert te verwijderen van de normale, vaak onzuivere en afgesleten
omgangsbetekenis.8
Jessurun d'Oliveira heeft een interessante theorie waarom Nederlandse lezers bereid
zouden zijn om Afrikaanse poëzie te lezen. Hij meent dat Nederlandse Vijftigers als
Lucebert en Kouwenaar de weg hebben gebaand voor de receptie van Zuid-Afrikaanse
poëzie. Hun idioom dat gekenmerkt wordt door ‘nieuwvormen’ en woordspelingen
hebben de Nederlandse lezers gewend laten raken aan experimenteel taalgebruik.
Volgens Jessurun d'Oliveira waren Nederlandse lezers daarom ‘minder kopschuw’
voor de ‘raadsels en puzzels, de vreemde structuren van de Zuidafrikaanse taal’.
Hoewel deze theorie in overeenstemming is met de inzichten van de formalisten
en de receptie-esthetici, is het toch opvallend dat de Afrikaanse poëzie nooit als
geheel door Nederlandse poëzielezers is aanvaard. Daarom is het noodzakelijk de
speculatieve opmerkingen van Jessurun d'Oliveira in verband te brengen met de
werkelijkheid: Eybers is de enige Afrikaanse dichteres wier werk zonder de
bijkomende ‘hulp’ van vertalingen, verklarende woordenlijsten of een grote politieke
uitstraling door een breed Nederlands publiek gelezen en bovendien hoog gewaardeerd
wordt. Het blijkt dat de distantie tussen haar Amsterdamse bundels en
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de verwachtingshorizon van de Nederlandse lezers met succes te overbruggen is en
dat de talige en referentiële problemen erin als wisselende ‘Unbestimmtheitstellen’
beschouwd kunnen worden die de informatiewaarde van haar poëzie verhogen. Het
feit dat de taal en de verwijzingswereld van Eybers gedurende de laatste ongeveer
veertig jaar ook voor haar Afrikaanse lezers ‘vreemder’ zijn geworden, betekent dat
de theorieën die haar acceptatie door Nederlandse lezers ‘verklaren’, in mindere mate
ook een verklaring bieden voor de nog voortdurende waardering van de
Zuid-Afrikanen voor haar poëzie ná 1961.

Semiotische verklaringen voor het effect op lezers van Eybers' poëzie
Semiotiek behelst de systematische bestudering van tekens (Grieks semeion = teken),
tekensystemen en betekenisprocessen, en evenals het formalisme en de
receptie-esthetica besteedt de semiotiek veel aandacht aan het communicatieproces
tussen teksten en lezers. Een natuurlijke taal, bijvoorbeeld Nederlands of Afrikaans,
wordt als een primair tekensysteem beschreven, terwijl letterkunde een secondair
tekensysteem is dat gebruik maakt van natuurlijke taal.
Binnen een tekensysteem wordt aan uitingen (bijvoorbeeld gebaren, zinnen)
betekenis toegekend op grond van een regel of een samenspel van regels. De regels
vormen de code, de achtergrond waartegen betekenis aan een uiting toegekend wordt
zodat de uiting een teken wordt. Elk literair werk wordt gekenmerkt door het gebruik
van ten minste twee codes: een natuurlijke taal en bijvoorbeeld een rijmcode of een
genrecode. In de poëzie van Eybers is Afrikaans het belangrijkste primaire
tekensysteem, maar een tweede primair tekensysteem, Nederlands, wordt soms ook
gebruikt. Hoewel het Afrikaans een ‘hogere norm-status’ dan het Nederlands heeft,
kunnen we dus zeggen dat de Amsterdamse bundels van Eybers gekenmerkt worden
door de gebruikmaking van ten minste drie codes: twee natuurlijke taalcodes of
primaire tekensystemen en bijvoorbeeld een rijmcode. Elke lezersgroep kent echter
slechts één van de primaire tekensystemen goed en daarom vindt het
vervreemdingseffect van het andere primaire tekensysteem plaats op het niveau van
het zogenaamde secondaire systeem (waarmee in dit geval het ‘poëtische’ aspect
wordt bedoeld.)
Dus: de Afrikaanse norm van Afrikaanse lezers wordt doorbroken en zij lezen
vreemde Nederlandse elementen op het niveau van het secondaire systeem; de
Nederlandse norm van Nederlandse lezers wordt bijna voortdurend doorbroken en
zij lezen ook vreemde Afrikaanse elementen op het niveau van het secondaire systeem.
Daarom klinkt ‘binnenkwam’ in ‘Die bommel-ding’ (VG 494) voor een Afrikaanse
lezer al poëtisch, terwijl de titel ‘Voetjie vir voetjie’ (VG 353) voor een Nederlander
prachtig is.
De theorieën van een aantal semiotici zijn van belang: die van Peirce en vooral
die van Lotman.
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De Amerikaanse filosoof Charles Peirce (1839-1914) heeft een systematische
tekentheorie ontworpen die van de veronderstelling uitgaat dat communicatie plaats
vindt door middel van allerlei tekens, onder andere taaltekens (woorden, zinnen,
teksten). Drie factoren bepalen de aanwezigheid van een teken: het teken zelf, dat
waarnaar het teken verwijst, en een nieuw teken dat vorm krijgt in het hoofd van de
ontvanger. ‘Een teken is een waarneembaar verschijnsel of een verschijnsel dat door
interpretatie waarneembaar te maken is. Tussen het eerste teken en datgene waarnaar
het verwijst bestaat een representatieve relatie’ (Van Luxemburg et al. 1981:59). Het
element uit de werkelijkheid dat door het teken vertegenwoordigd wordt, wordt het
‘object’ of denotatum genoemd. Het denotatum kan iets concreets zijn, maar het kan
ook iets abstracts zijn. Alles waarvan men aanneemt dat het bestaat of zou kunnen
bestaan is een mogelijk denotatum.
Meestal is de relatie tussen een teken en zijn denotatum willekeurig of
conventioneel, berust het op afspraak. Peirce noemt zo 'n teken een symbool; het
taalsysteem is grotendeels een conventioneel systeem van symbolen. Wanneer er
echter tussen teken en denotatum een overeenkomst of gelijkenis is, spreekt Peirce
van een iconische relatie (Grieks eikoon = beeld). In de literatuurwetenschappelijke
toepassing van de Peirciaanse semiotiek wordt het begrip iconiciteit vaak gebruikt.9
Op grond van het feit dat tussentaligheid en een dubbel referentiekader belangrijke
kenmerken zijn van de Amsterdamse bundels van Elisabeth Eybers en dat bij beide
lezersgroepen op het niveau van het secondaire systeem vervreemdingseffecten zullen
optreden, kan aangevoerd worden dat er een afbeeldende gelijkenis is tussen teken
en denotatum. De taal- en referentiële problemen in deze bundels kunnen dan als
een specifiek type iconische tekens worden beschouwd dar verwijst naar de denotata
‘ontheemding’, ‘buitenstaanderschap’ en een tussenpositie in twee (taal-)werelden:
Afrikaans en Nederlands, Zuid-Afrika en Nederland.
De Russisch-Formalistische literatuursemiotiek is slechts ten dele op Peirce
georiënteerd. Het begrip iconiciteit wordt echter ook hier gebruikt.
Jurij Lotmans baanbrekende werk Struktura chudozestvennogo teksta (Moskou,
1970) heeft grote invloed gehad op de Europese literatuurwetenschap. Het is een
functionele benadering, gebaseerd op het werk van Mukařovský, die speciaal
ontwikkeld is voor de beschrijving en verklaring van de communicatieve organisatie
en functie van tekens en tekensystemen. De organisatie van taal is voor Lotman het
opvallendste aspect van de literatuur.
Lotman (1973:22) brengt - net als Peirce - allerlei classificaties aan, Hij maakt
onderscheid tussen natuurlijke talen, systemen of codes (bijvoorbeeld Nederlands
en Afrikaans), kunstmatige talen (bijvoorbeeld verkeerstekens, wetenschappelijke
metatalen) en secondaire talen of secondaire modelvormende systemen die boven
het natuurlijke niveau worden opgebouwd (mythes, religie). Literatuur is ook - zoals
alle kunst - een secondair systeem omdat die meer dan een keer is gecodeerd.
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Een bronzen beeld van Elisabeth Eybers dat in opdracht van Albert Wessels in de jaren vijftig is
gemaakt door Elsa Dziomba. Foto: Eybers-archief.

In verband met de aard van semiotische structuren is Lotmans standpunt dat de
complexiteit van een structuur in een directe proportionele relatie staat tot de
complexiteit van de informatie die overgedragen wordt. Poëtische taal is een structuur
van grote complexiteit omdat die in vergelijking met natuurlijke taal relatief
bemoeilijkt wordt. Als de informatie-omvang in de poëtische taal dezelfde zou zijn
als die in gewone taal, zou eerstgenoemde zijn bestaansrecht verliezen en uitsterven.
Het feit dat de taal van de literatuur niet samenvalt met natuurlijke taal, betekent dat
literatuur informatie overdraagt die op geen andere manier overgedragen zou kunnen
worden. De verklaring hiervoor ligt onder meer in het feit dat een gedicht geen
formele elementen in de gewone zin van het woord bevat, maar dat alle
gedichtelementen betekenisdragend zijn. Dat wat in de gewone omgangstaal of in
wetenschappelijke taal niet als tekens wordt beschouwd of niet als tekens wordt
geïnterpreteerd (bijvoorbeeld klankherhalingen, ritmische patronen), krijgt in de
poëzie semantische waarde en draagt dus ook bij tot betekenis.
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Dit proces wordt onder meer bewerkstelligd door een complex systeem van correlaties,
gelijkstellingen en tegenstellingen. Volgens Lotman is de semantisering van alle
teksttekens dus kenmerkend voor de poëzietekst en hij beschouwt de dialectiek tussen
automatisering en de-automatisering als de oorzaak ervan. Het poëtische of literaire
effect wordt vooral bereikt door een bijzonder nauwe relatie tussen de formele en
semantische aspecten van een tekst.
‘The signs in art,’ says Lotman, ‘are not based on arbitrary convention,
but have an iconic, representing character.’ Iconic signs (...) are constructed
according to the principle of an immanent connection between expression
and meaning: ‘The sign is the model of its content.’ The result is a
semanticization of elements that are a-semantic in ordinary language.10
(Fokkema & Kunne-Ibsch 1979:41. Lotman beroept zich net als andere
semiotici op het concept van de icoon van Peirce 1958.)
Eybers-teksten zijn niet slechts (zoals de meeste andere Afrikaanse gedichten) een
‘normale’, soms hoogst georganiseerde en als gevolg daarvan enigszins afwijkende
variant van het Afrikaans. Eybers wijkt af van de standaardvormen van het Afrikaans
en - volgens de perceptie van haar vele Nederlandse lezers - vooral van het
Nederlands. Bovendien zijn de ontvangers van Eybers' boodschappen afkomstig uit
twee verschillende taalgroepen zodat er twéé primaire modelsystemen zijn waardoor
de perceptie van het secondaire modelsysteem variaties zal ondergaan. Om in
Mukařovský's terminologie te spreken: het artefact (een Eybers-gedicht) blijft constant,
maar naar gelang van (en op grond van) de taalherkomst van de lezer zal het esthetisch
object wisselen.
Neem als voorbeeld het effect dat een normaal Afrikaans woord op een Nederlandse
lezer kan hebben. Het woord ‘baie’ is in het Afrikaanse linguïstische systeem zo
gewoon dat het voor een Afrikaanse lezer niet noodzakelijk in het Afrikaanse literaire
systeem gesemantiseerd zal worden. Als een Nederlandse lezer echter leest ‘Die vrou
het stil geword van baie wag’ (VG 109), is ‘baie’ (samen metin mindere mate - de
woorden ‘die’, ‘het stil geword’ en ‘wag’ in plaats van ‘de’, ‘is stil geworden’ en
‘wachten’) al op het semantische niveau van het linguïstische systeem terechtgekomen.
Het Nederlandse woord voor ‘baie’ is ‘veel’ of ‘lang’. Lotman beschouwt een
‘normale’ literaire tekst (waar de zender slechts van één linguïstische systeem gebruik
maakt, en waar zender én ontvangers bovendien hetzelfde gemeenschappelijke
linguïstische systeem hebben) als het product van ten minste twee elkaar overlappende
systemen (het linguïstische systeem en het literaire systeem dat daarop gesuperponeerd
wordt). Daarom noemt hij dit een secondair gemodelleerd systeem dat supralinguaal
is. Op grond hiervan kunnen we stellen dat de Amsterdamse bundels van Eybers
secondair gemodelleerd zijn tot de tweede macht - en vooral Nederlandse lezers
zullen dit zo ervaren.
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Omdat Lotman verder meent dat de lezer van een literaire tekst zowel de literaire
code als de taal moet kennen waarin de tekst is geschreven om deze te kunnen
begrijpen en te kunnen accepteren als literair, poneert hij de stelling dat een definitie
van de artistieke tekst niet volledig kan zijn zonder een additionele classificatie met
betrekking tot de verhouding tussen zender en ontvanger (Lotman 1973:47). Volgens
hem voorziet de interactie van de linguïstische en de literaire systemen een bepaalde
tekst van een maximum aan informatie. De hoeveelheid informatie kan groter worden
als de tekst bijvoorbeeld onderhevig is aan de interactie van twee of meer subcodes,
bijvoorbeeld van het Realisme en van de Romantiek.
In het geval van Eybers kunnen we zeggen dat de twee linguïstische systemen
waaruit zij put bovendien onderhevig zijn aan de interactie van subcodes van twee
literaire tradities, dus van bijvoorbeeld zowel de Afrikaanse Dertigers en moderne
Afrikaanse poëzie als de Nederlandse Criterium-generatie en zelfs de Vijftigers.
If a text has been encoded several times, it will seem to us to have an
extremely individual or even ‘unique’ character (Fokkema & Kunne-Ibsch
1979:42-43).
Het is inderdaad deze meervoudige encodering waardoor de Eybers-poëzie zo uniek
is. Lezers denken nog dat ze op de hoogte zijn van een code, wanneer ze elementen
tegenkomen die niet op basis van die code gedecodeerd kunnen worden en dus worden
ze op het verkeerde (poëtische) been gezet. Omdat Eybers' poëzie onvoorspelbaar is
ten opzichte van meerdere systemen, kunnen afwijkingen van elk systeem meestal
slechts door één groep lezers waargenomen en als betekenisvol ervaren worden. De
verwachtingen van beide lezersgroepen worden dus telkens doorkruist. Zo'n tekst
blijkt een hoge mate van onvoorspelbaarheid (entropie) te bezitten en een hoge graad
van organisatie (informatie).11

De theorieën van Culler, Riffaterre en Eco
De semiotische theorieën bieden elk afzonderlijk en op een wijze die wederzijds
ondersteunend werkt, verklaringen voor het feit dat de poëzie van Eybers door twee
lezersgroepen hoog gewaardeerd wordt. Inzichten van Culler, Riffaterre en Eco
kunnen er verder toe bijdragen om omschrijvingen te vinden voor het effect dat de
poëzie van Eybers te weeg brengt.
Jonathan Culler vertegenwoordigt met zijn Structuralist Poetics (1975) een
bruikbare lezersgerichte benadering. Volgens deze zijn het niet de teksteigenschappen
die het poëtische effect veroorzaken, maar de lezers die het het eerst ervaren en dan
achteraf een verklaring geven met beroep op (altijd wel vindbare) equivalenties,
ongrammaticaliteiten en wat dies meer zij. Volgens Culler is de lezer een
verzamelplaats van literaire en andere leesconventies. De lezer ‘maakt’ dus be-
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tekenis op grond van literaire competentie en (sub-)culturele en politieke factoren.
Betekenistoekenning is volgens zijn theorie dus meer een proces in de lezer zelf dan
een reductieve uitspraak over wat het gedicht betekent. Het blijkt dat vooral
Nederlandse lezers zich specifiek bewust zijn van dit proces wanneer ze Eybers lezen.
Michael Riffaterre beschrijft in Semiotics of Poetry (1978) dat ‘ungrammaticalities’
in zijn hantering van het begrip méér inhoudt dan alleen ongrammaticaal taalgebruik.
Volgens hem wordt een relevant teken waargenomen als een variant in een paradigma,
‘a variation on an invariant’. In elk geval is de perceptie of bewust opmerken van
een teken een gevolg van de ongrammaticaliteit ervan. Hierbij is verder belangrijk:
The reader's acceptance of the mimesis sets up the grammar as the
background from which the ungrammaticalities will thrust themselves
forward as stumbling blocks, to be understood eventually on a second
level. I cannot emphasize strongly enough that the obstacle that threatens
meaning when seen in isolation at first reading is also the guideline to
semiosis, the key to significance in the higher system, where the reader
perceives it as part of a complex network (Riffaterre 1978:6).
Riffaterres theorieën moeten met betrekking tot Eybers aangepast worden om de
taalgrenzen te respecteren die regelmatig door vooral Nederlandse lezers maar soms
ook door Afrikaanse lezers overgestoken moeten worden wanneer ze Eybers'
Amsterdamse gedichten lezen. De talige- en referentiële raamwerken van twee
verschillende lezersgroepen zijn dus in hoge mate verantwoordelijk voor de speciale
variant van ‘ungrammaticalities’ die zij ervaren. Zoals in hoofdstuk 10 in detail wordt
aangetoond, zijn metaforen - die een normale literaire ‘ungrammaticality’ zijn eigenlijk dubbel-‘ungrammatical’ als de vehicles of tenors (termen van I.A. Richards
die in het volgende hoofdstuk uitgelegd worden) voor een van haar lezersgroepen
moeilijk begrijpelijk is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat óf Zuid-Afrikaanse óf
Nederlandse lezers een onmiddellijke voorstelling hebben van een tenor of vehicle,
terwijl de andere lezersgroep slechts met behulp van woordenboeken of
encyclopedieën kunnen achterhalen wat er bedoeld wordt.
Umberto Eco's termen ‘undercoding’ en ‘overcoding’ in A Theory of Semiotics
(1976) zijn hier bruikbaar. Eco legt uit hoe onbekende teksten ingepast kunnen
worden in het codebegrip van een lezer door ze te vergelijken met iemand die een
vreemd land bezoekt waarvan hij de taal niet kent. Uiteindelijk komt hij er toch achter
wat bepaalde gebaren of woorden betekenen.
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Step by step I begin to understand something: not really a precise grammar,
but some general trends (...). After a while I begin to decide that a set of
different textual expressions (...) corresponds to a very general meaning.
Suppose that I detect that, when accompanied by a smile, expressions like
/I love you/, /I like you/, (...) and /Hi, man!/ (...) roughly mean
<<friendship>>. Since these examples are provided in English we know
that, grammatically and conversationally speaking, they have different
meanings; but one could say that, in order to make general previsions
about my possible social interactions in that country, the sort of rough
coding that I have performed should prove reasonably successful. I call
this kind of rough coding an operation of undercoding (Eco 1976:135).
‘Undercoding’ is in verband met Eybers' tussentaal zeker bruikbaar, en niet alleen
om haar eigen positie in een ‘vreemd land’ te omschrijven. De term is specifiek
toepasselijk als het om Eybers-lezers gaat. Een lezer die voor de eerste keer een van
haar Amsterdamse gedichten leest, zal beslist in sterkere mate een vervreemdende
ervaring hebben dan lezers die haar bundels al jaren lang kennen. We kunnen echter
nog altijd stellen dat geen van haar twee lezersgroepen linguïstisch perfect zijn
toegerust om haar ‘uitwijktaal’ of ‘Eybersiaans’ (Kopland in: Dubois 1991:15), haar
taal die afwijkt van twee normsystemen, volledig te kennen.12 Eco definieert
ondercodering als volgt:
The operation by means of which in the absence of reliable pre-established
rules, certain macroscopic portions of certain texts are provisionally
assumed to be pertinent units of a code in formation, even though the
combinational rules governing the more basic compositional items of the
expressions, along with the corresponding content-units, remain unknown
(Eco 1976:135).
Een onvolledig begrip van tekstonderdelen is dus op zichzelf een teken. Volgens
Eco is er sprake van een overlapping tussen ondercodering en overcodering:
‘Overcoding proceeds from existing codes to more analytic subcodes while
undercoding proceeds from non-existent codes to potential codes.’ Op het gebied
van teken-productie en interpretatie zijn deze twee coderingen vaak vermengd. ‘In
such threshold-cases (in which the programmed march toward codes is mixed with
the free activity of semiotic production and innovation) it would be wise to speak of
extra-coding’ (Eco 1976:136).
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Deze visie kan vruchtbaar gecombineerd worden met Eco's omschrijving van de
esthetische tekst als ‘invention’ of uitvinding.13 Het is opvallend dat Eco door de
ambiguïteit en extra-gecodeerde aard van literaire teksten verder sterk aansluit bij
de inzichten van Šklovskij en andere Russische Formalisten.
Hoewel Eco's omschrijving van de code-veranderende aard van een esthetisch
idiolect (zie Eco 1976:270-273) in het algemeen opgaat, vind ik dat het bijzonder
letterlijk opgevat kan worden in het geval van Eybers' Amsterdamse bundels:
The moment that the game of intertwined interpretations gets under way,
the text compels one to reconsider the usual codes and their possibilities.
Every text threatens the codes but at the same time gives them strength;
it reveals unsuspected possibilities in them, and thus changes the attitude
of the user towards them (Eco 1976:274).
Eybers-lezers worden door het feit dat haar Amsterdamse gedichten op een unieke
wijze extra-gecodeerd zijn, betrokken in een opwindend communicatieproces dat
Eco als volgt beschrijft:
The addressee does not know what the sender's rule was; he tries to
extrapolate it from the disconnected data of his aesthetic experience. He
may believe that he is correctly interpreting what the author meant, or he
may decide to test new interpretive possibilities upon the text the author
has set out before him. But in so doing, he never wants to completely
betray the author's intentions. So that in the interpretive reading a dialectic
between fidelity and inventive freedom is established. On the one hand the
addressee seeks to draw excitement from the ambiguity of the message
and to fill out an ambiguous text with suitable codes; on the other, he is
induced by contextual relationships to see the message exactly as it was
intended, in an act of fidelity to the author and to the historical environment
in which the message was emitted (Eco 1976:276).
De mate van vindingrijke ‘bewegingsvrijheid’ die lezers van Eybers' Amsterdamse
teksten zich vaak bijna noodgedwongen moeten permitteren, is zeker een belangrijke
reden waarom er zoveel waardering is voor deze poëzie, die anderzijds sterk
interngerichte, boodschap-gecentreerde beperkingen aan ontvangers oplegt. De
meestal klassieke versbouw van haar gedichten is één van deze beperkingen: ze
verschaft de ‘regels’ waarbinnen ‘gespeeld’ kan worden. De opvatting dat een

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

273
poëtische ervaring een ontdekkingstocht én de liturgie van een ritueel is (Riffaterre
1978:12) - dus gebonden aan regels - sluit hier goed bij aan.

Iconiciteit in de bundels van Eybers
Zoals al uit de omschrijvingen van Peirce en Lotman afgeleid kon worden, is een
icoon een teken dat een formele gelijkenis vertoont met zijn betekenis. In mijn poging
om een verklaring te vinden voor de trefzekerheid en de werking van Eybers'
Amsterdamse bundels, meen ik dat het begrip ‘icoon’ op een specifieke manier
toepasbaar is.
Hoewel het niet mijn doel is om een afwijkend icoonbegrip in detail te poneren,
is het belangrijk om in het kort te wijzen op de waarschuwing van Eco (1976:191)
dat er enige naïeve opvattingen over de icoon bestaan. Hij wijst op leemten in de
bewering van Morris (1946) dat een teken iconisch zou zijn ‘to the extent to which
it itself has the properties of its denotata’ en de mening van Peirce dat de icoon
verwijst naar het object ‘by virtue of characters of its own’. Tot de ingeburgerde
opvattingen die door Eco besproken worden, behoren vooral de mening dat het
zogenaamde iconische teken dezelfde eigenschappen moet hebben als het object van
het icoon, dat het gelijksoortig en analoog aan het object moet zijn, dat het
gemotiveerd moet worden door het object, dat zogenaamde iconische tekens op een
arbitraire wijze gecodeerd zijn, en dat de tekens, arbitrair of niet, analyseerbaar zijn
in gepaste gecodeerde eenheden, en onderworpen moeten zijn aan meervoudige
articulatie, net als verbale tekens. Eco (1976:191-204) wijst erop dat deze opvattingen
voor het merendeel correct zijn, maar ook vaak oververeenvoudigd en soms
tautologisch.
Eco benadrukt dat overeenkomsten tussen een afbeelding of icoon en het object
afhankelijk zijn van specifieke culturele conventies. Verder is het van belang dat
overeenkomsten niet te maken hebben met de verhouding tussen de afbeelding en
haar object, maar met de verhouding tussen de afbeelding en een al geculturaliseerde
inhoud (Eco 1976:204).
The units composing an iconic text are established - if at all - by the
context. Out of context these so-called ‘signs’ are not signs at all, because
they are neither coded nor possess any resemblance to anything. Thus
insofar as it establishes the coded value of a sign, the iconic text is an act
of code-making14 (Eco 1976:216).
Wanneer Van Dis (1977) schrijft dat het lijkt alsof Eybers voor haar twee
lezersgroepen ‘een soort tussen-taal heeft gecreëerd’ (cursivering van mij), is dit
volgens Eco's opvattingen niet correct. Het zijn de ervaringen van lezers van haar
taal die
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er dit karakter aan geven. Tegen de achtergrond of norm van hun talige en
werkelijkheidservaringen krijgen de context-specifieke en gemarkeerde
‘ongrammaticaliteiten’ of vooropstellingen in de Eybers-teksten (waarop in de
hoofdstukken 7 en 8 is gewezen) pas de teken-kwaliteit die als iconisch omschreven
kan worden. Afrikaanse en Nederlandse lezers zullen ieder voor zich ándere
ongrammaticaliteiten als tekens opvatten. Deze twee verschillende groepen tekens
zullen dus ieder telkens een formele gelijkenis tonen met het belangrijke
Eybers-thema: buitenstaanderschap.
Het artikel van Bronzwaer (1990) over ‘Poëzie en iconiciteit’ ondersteunt deze
opvatting. Hij gaat uit van de structuralistische positie van Lotman en Riffaterre,
maar plaatst het vraagstuk van iconiciteit in poëtisch taalgebruik in een
pragmalinguïstische kader. Hij baseert zich hierbij op opvattingen van De Pater en
Van Langendonck (1989) en zegt met nadruk dat poëtische iconen niet in de tekst
gegeven worden, maar wel door de intentioneel interpreterende lezer in de tekst
worden aangebracht, ‘op grond van een ten opzichte van poëtische teksten ingenomen
leesstrategie die als “iconiseringsdrift” kan worden aangemerkt’ (Bronzwaer 1990:93).
De meest betekenisvolle iconen zijn dus die die aangebracht, ontdekt of blootgelegd
worden: ‘iconen zijn intentionele interpretatiedoelen’ (Bronzwaer 1990:99).
Vandaar ook dat iconen, in de zin van De Pater en Van Langendonck, experiëntieel
zijn. Uitgangspunt bij hun waarneming is de menselijke ervaring van de lezer. Wat
in die ervaring prototypisch is, zal hij niet als gemarkeerd of ongrammaticaal verwoord
aantreffen. Maar de ‘erschwerte Form’ is altijd teken van wat in zijn ervaringswereld
niet prototypisch is. Ongrammaticaliteit is dus het materiële teken van het semantisch
afwijkende, en deze relatie zal principieel als een iconische worden geduid. Daarmee
is aan de oude wensdroom van betekenisgeving fusei tegemoet gekomen.15 Maar
aldus ontdekte of in de leesakt totstandgebrachte iconen zijn altijd historisch en
cultureel contextgehouden, omdat de ongrammaticaliteit waarin ze zijn geworteld
een doorbroken systeem van normen veronderstelt.
De vraag is of poëtische deviaties in principe altijd iconisch van aard zijn. Manfred
Bierwisch wijst er in zijn artikel ‘Poetik und Linguïstik’ (in: Kreuzer & Gunzenhäuser
1965:49-66) op dat poëtische deviaties niet ‘willekeurig’ zijn, maar gebonden aan
bepaalde wetmatigheden die verlopen volgens regels gevat in een P, wat parasitair
opereert ten opzichte van de grammatica G.16 Bronzwaer vindt het van belang dat
Bierwisch expliciet de aandacht vestigt op het feit dar er rekening mee gehouden
moet worden dat een bepaald regelstelsel pas ontstaat in het werk waarin dit
aangetroffen wordt. In dat geval kan zo'n tekst dus als een unicum worden beschouwd.
Bronzwaer (1990:102) voegt hieraan toe:
In dat geval (...) zijn de afwijkingen dan ook ten principale als iconen te
beschouwen, aangezien zij, buiten de unieke tekst waarin zij voorkomen,
niet met enig andere
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conventie of code in verband kunnen worden gebracht en dus niet nomoi
begrepen kunnen worden.
In het algemeen kan gesteld worden dat iconiciteit een kenmerk van alle (goede)
poëzie is: het is een theoretische beschrijving van het leeseffect van
ongrammaticaliteiten, dus van ‘poëtisch’ taalgebruik. Bovengenoemde opvattingen
van iconiciteit zijn echter meer specifiek bruikbaar met betrekking tot de poëzie van
Elisabeth Eybers.
In het geval van haar Amsterdamse bundels komen de twee lezersgroepen namelijk
ook te staan voor het extra vervreemdingseffect van een ander primair normsysteem
dan hun eigen natuurlijke taal dat dus op het niveau van het secondaire systeem als
vooropgesteld zal voorkomen. Hoewel ik niet wil afwijken van vooral Lotmans met
nadruk gestelde bewering dat inhoud niet aan de vorm voorafgaat in poëtische teksten,
maar juist daardoor gevormd wordt, wil ik een specifieke toepassing maken en
Carusi's (1991a:116) interpretatie van iconiciteit zeer letterlijk opnemen. Zij stelt:
Iconiciteit is (...) niet slechts interne niet-arbitrairheid, maar het is een
relatie van overeenkomst tussen teken en referent. Om een icoon te kunnen
zijn, moet het gedicht op de een of andere manier overeenkomst vertonen
met dat waarnaar het gedicht verwijst. Iconiciteit geldt dus voor de externe
relatie tussen het gedicht en dat wat het gedicht overbrengt. (...) Het
secondaire modellerende systeem van poëtische taal is iconisch omdat het
de poëtische tekst in staat stelt om een model van de externe werkelijkheid,
of ten minste een specifieke perceptie van die werkelijkheid, te zijn. Het
is het niveau waarop overeenkomst voorkomt. De interne niet-arbitrairheid
van de poëtische tekst heeft dus een gemotiveerde externe relatie tussen
de tekst en de betekenissen of objecten die de tekst overdraagt tot gevolg.
Door het feit dat de standaardtalen van zender en ontvangers niet dezelfde zijn, komen
er in Eybers' gedichten ‘extra’ groepen vooropgestelde ongrammaticaliteiten voor
die door twee lezersgroepen aangebracht worden. Mijns inziens kunnen deze
gedichten gelezen worden als iconische tekens die niet slechts zelfreferentieel (dus
‘poëtisch’) zijn, maar die ook overeenkomen met Eybers' tussenpositie en deze
‘afbeelden’. Dit speciale iconische proces voltrekt zich als volgt: lezers ervaren
bepaalde woorden of grammaticale structuren als vreemd en deze ervaring draagt
bij tot het algemene poëtische effect van een gedicht. Omdat deze woorden of
structuren vaak afkomstig zijn uit het taalgebied of primair normsysteem dat
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zij niét met Eybers gemeen hebben, wordt hun aandacht met nadruk gevestigd op
haar vreemdheid, op het feit dat zij zich tussen twee taalgebieden bevindt en als
buitenstaander in haar zoektocht naar het juiste woord toegang heeft tot zowel het
Afrikaans als het Nederlands. Ik wil Lotman (1973:236) dus zeer letterlijk nemen
wanneer hij stelt dat er een iconisch verband tussen verstechnische elementen en
‘inhoud’ tot stand komt wanneer het teken, hoewel het een woordteken blijft,
eigenschappen aanneemt van dat wat afgebeeld wordt.
Woorden die als ‘vreemd’ worden aangemerkt door lezers en die zo kenmerkend
zijn voor Eybers' idiolect, brengen dus mede de inhoud, de grondthema's aan in haar
werk. Wanneer er ruimte wordt gelaten voor een meer specifieke toepassing van de
term ‘iconiciteit’ als gebruikelijk is, meen ik dat het zinvol is te beweren dat veel
van de vooropgestelde ‘ongrammaticaliteiten’ in Eybers' Amsterdamse bundels een
afbeeldende functie van haar tussenpositie kunnen worden toegedicht. De voorbeelden
die in de hoofdstukken 7 en 8 gegeven werden van vreemde, ‘ongrammaticale’ en
dus opvallend talige en referentiële tekstelementen voor telkens één van Eybers'
lezersgroepen, zijn afzonderlijk en samen, dus cumulatief, in deze zeer specifieke
context iconisch. Ze ‘be-tekenen’ de denotata van de Amsterdamse periode van
Eybers: het ontheemd en buitenstaander zijn, het zoeken naar een balans tussen
uitersten en naar het juiste woord.

Eindnoten:
1 Ik vermoed dat de kennis van het alledaagse Afrikaans van een Nederlandse criticus als Dubois
betrekkelijk gering is, terwijl ik wel op de hoogte ben van het feit dat Olivier zowel ABN als
Afrikaans kent.
2 Van Dis beschouwt de betiteling ‘tussentaal’ gepast, zowel grammaticaal als overdrachtelijk.
‘Met excuses voor het beeld (...), ze staat met één been hier, en met één been in Zuid-Afrika’
(Meijer 1991).
3 In het specifieke geval van Van Wyk Louw en Opperman (zie hoofdstuk 4) en andere Afrikaanse
dichters is deze distantie voor Nederlanders kennelijk te groot.
4 In de ‘haperende brief’ van Dubois aan Eybers in Uit liefde en ironie (Ester & Lindenberg
1990:24) schrijft hij: ‘De factor herkenbaarheid van jouw poëzie is gebaseerd op algemeen
menselijke ervaring, dat is waar. Maar het is noodzakelijk uit te gaan van een dwingende
voorwaarde om aan een dergelijke ervaring haar authenticiteit te geven waardoor zij kan
ontroeren. Die voorwaarde is een paradox, namelijk: dat de herkenbaarheid van het
algemeen-menselijke niet schuilt in het ervaringsfeit zelf, maar in het persoonlijk verweer
daartegen. De onthullende waarde van een gedicht is niet (...) dat de dichter zegt wat de lezer
voelt, maar - integendeel - dat het gedicht verbergt wat de dichter voelt. Dat wil zeggen dat de
dichter het onbegrepene en te kwetsbare tracht uit te spreken zonder zich te verraden.’
5 In het werk van Eco wordt meer aandacht gegeven aan dit aspect van informatie-overdracht.
6 Volgens Fisch (1972) is een geïnformeerd lezer iemand die een competent spreker is van de
taal waarin de tekst is geschreven, die in voldoende mate beschikt over allerlei mogelijke vormen
van actief en passief taalgebruik en die bovendien een ‘literaire competentie’ bezit. Het zal
duidelijk zijn dat Eybers waarschijnlijk weinig echt ‘geïnformeerde lezers’ bezit met een parate
kennis van zowel het Afrikaans en Zuid-Afrika als het Nederlands en Nederland.
7 Deze beeldspraak is gekozen om aan te sluiten bij Dubois' omschrijving (1991) van haar
gedichten als de verwoording van een ‘diamant-harde waarheid’.
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8 Evenals vele andere critici meent Jessurun d'Oliveira dat een aantal factoren voor Nederlandse
lezers wel vertroebelend kunnen werken bij de interpretatie van Afrikaanse gedichten: ‘Men
mist nu eenmaal de ervaring, zowel met de taal als met de werkelijkheid waaraan deze refereert,
die de landsman wel bezit. Zo is het niet makkelijk om vast te stellen waar de nieuwheid van
de taal ophoudt en de oorspronkelijkheid van de dichter begint. Bestaan “borswater” en
“pensklavier” of zijn zij door de dichter verzonnen? Om deze vraag te beantwoorden heeft men
de leiding van woordenboeken nodig, of de inlichtingen van bekwame gidsen. Juist voor de
Nederlander lijkt het Afrikaans te bestaan uit een samenspel van neologismen en purismen.’
Het interessante is natuurlijk dat Eybers een jaar na de verschijning van het artikel van Jessurun
d'Oliveira naar Nederland verhuisde, en inmiddels Zuid-Afrikaanse én Nederlandse
‘landsmannen’ en-‘vrouwen’ heeft: elk met hun eigen onvermogen om overal en altijd te kunnen
constateren waar ‘de oorspronkelijkheid van de dichter begint’.
9 Van Gorp (1986:374) beschrijft de triadische tekenopvatting van Peirce als volgt: ‘Naar de aard
van de relatie tussen teken en denotatum onderscheidt Peirce de icoon, die een gelijkenis vertoont
met het denotatum en dus (af)beeldend is (b.v. foto), de index, die in relatie van aangrenzendheid
staat en dus verwijst (b.v. rook voor vuur), en het symbool dat bij wijze van conventie betekent
(b.v. verkeersbord, taalteken).’ Zie het commentaar van Eco (1976:178) op de driedeling van
Peirce.
10 Een elementaire uitleg kan hier nog worden bijgevoegd: Zoals een halfvreemde taal snel
‘poëtisch’ zal klinken voor de niet-moedertaalspreker, hebben de gedichten van Eybers het
‘poëtisch voordeel’ dat ze niet in een fundamentele oppositie staan tot slechts één natuurlijke
taal. Wanneer Lotman schrijft: ‘Beim Nacherzählen eines Gedichtes in der gewöhnlichen Rede
zerstören wir die Struktur und übermitteln dem Empfänger folglich nicht den
Informationsumfang, der darin enthalten war’ (Lotman 1973:25), geldt dit uiteraard ook voor
een gedicht van Eybers. Maar voor een Nederlander zal het navertellen van een gedicht van
Eybers in het Afrikaans veel ‘poëtischer’ klinken dan wanneer dit in het Nederlands gebeurt.
11 De termen van Lotman ‘esthetica van de identiteit’ en ‘esthetica van de oppositie’ zijn onder
meer hierop gebaseerd.
12 In haar ‘Dankwoord’ bij de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs zegt Eybers: ‘Ek wil graag hierdie
geleentheid aangryp om kapsie te maak teen opmerkings wat onlangs in die Nederlandse pers
verskyn het en wat daarop neerkom dat ek skryf in “een niet meer in Zuid-Afrika bestaand
Zuid-Afrikaans”. (...) Ek skryf deurgaans doodgewoon gangbare Afrikaans’ (in: Dubois e.a.
1991:22). Ik ben het met haar eens. Afrikaans is de taal van Eybers en het belangrijkste primaire
tekensysteem waarvan ze gebruik maakt, maar ze maakt poëtisch gezien ook graag gebruik van
het Nederlands. Wanneer Kopland (in: Dubois e.a. 1991:15) het heeft over ‘Eybersiaans’, en
wanneer ik wijs op afwijkingen van het Standaard-Afrikaans, is dit geenszins denigrerend
bedoeld, maar komt deze visie overeen met Eybers' eigen opvatting dat het Nederlands haar
taal heeft verrijkt.
13 Zie voor zijn omschrijving van ‘invention’ Eco 1976:245 ff en van ‘the aesthetic text as
invention’ Eco 1976: 261 ff.
14 Anneke van Luxemburg (1979) noemt het Afrikaans van Eybers een ‘taal met een code’ en
haar omschrijving sluit aan bij Eco's opvatting van de iconische tekst als iets actiefs, iets dat
code-scheppend is binnen een bepaalde context, dus in een situatie waarin dit als zodanig wordt
waargenomen.
15 De termen fusei en nomoi zijn afkomstig uit Plato's dialoog Kratylos. ‘In de dialoog verdedigt
Kratylos de theorie dat taalbetekenis fusei tot stand komt, d.w.z. op grond van een natuurlijke
gelijkenis tussen de naam en het benoemde (signifiant en signifié zeggen wij thans), en niet
nomoi kai ethei, d.w.z. krachtens wet of gewoonte of bij afspraak. De nomoi-theorie is uiteindelijk
doorslaggevend geworden in de taaltheorie van De Saussure over de conventionaliteit van het
teken’ (Bronzwaer 1990:93).
16 In het geval van Eybers, ten opzichte van twee G's.
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10 Het poëtisch taalgebruik van Elisabeth Eybers
De metafoor, de verhouding tussen syntaxis, versregel en strofe, klank, en ritme en
metrum zijn de belangrijkste kenmerken van poëtisch taalgebruik. (Gräbe 1979) De
identificering van deze vier aspecten is gebaseerd op formalistische inzichten volgens
welke een vooropgesteld (‘foregrounded’) element een interpretatieve leidraad
verschaft. Er bestaat dus een functionele verhouding tussen vooropstelling en
interpretatie.1
Opvallende metaforische constructies, syntactische patronen, klankverbindingen
en metrisch-ritmische eenheden zijn alle van belang in Eybers' gedichten. Ze zijn
echter niet allemaal even belangrijk voor wat betreft de specifieke probleemstelling
in Afstand en verbintenis. Mijn uitgangspunt is dat er in Eybers' bundels bepaalde
vooropgestelde elementen zijn die door haar twee lezersgroepen op verschillende
manieren worden waargenomen, en daarvan wil ik eerst de werking van de metafoor
bespreken. De aspecten van poëtisch taalgebruik die voor Afrikaanse en Nederlandse
poëzielezers ongeveer even toegankelijk zullen zijn (de verhouding tussen syntaxis,
versregel en strofe; klank; ritme en metrum), worden daarna slechts in het kort aan
de orde gesteld.
Verder wordt een aantal Eybers-gedichten in detail geanalyseerd. In de analyses
wordt er telkens op gewezen dat er naast de ‘normale’ poëtische verschijnselen in
Eybers' poëzie, ook andere tekstelementen zijn die opvallen als de lezers niet
vertrouwd zijn met bepaalde aspecten van de tussentaal en tussenwereld van Eybers.
Door de verscherpte aandacht voor deze taalverschijnselen worden deze aspecten
dan ook als bijzonder poëtisch ervaren.

De metaforen van Elisabeth Eybers
Het meest problematische aspect van dat wat traditioneel als poëtische taalgebruik
wordt beschouwd, is de werking van de metafoor.2 In tegenstelling tot duidelijke
(maar ook in het geval van Eybers soms moeilijk vast te stellen) externe grammaticale
afwijkingen op het gebied van syntaxis, berust de vooropstelling bij metaforische
uitdrukkingen op een maximaal semantische en een minimaal gram-
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maticale afwijking. De talenkennis die bij het begrijpen van metaforen wordt
verondersteld, is dus specifiek genuanceerd.3
Lexicale en referentiële verschillen tussen Afrikaanse en Nederlandse lezers kunnen
ertoe leiden dat een metafoor door een groep lezers niet als zodanig wordt herkend,
dat deze niet voldoende geïdentificeerd wordt zodat er geen interpretatie van het
metaforische proces kan plaats vinden. Onbegrip kan dus, per geval, bij één van de
lezersgroepen ontstaan door de gebrekkige kennis die Zuid-Afrikaanse lezers hebben
van de Nederlandse taal en omstandigheden, en de onvoldoende kennis van
Nederlanders van Zuid-Afrika en het Afrikaans.
Een korte theoretische uiteenzetting van de terminologie die in verband met de
metafoor wordt gehanteerd, is nodig om de probleemgebieden in verband met Eybers'
metaforen te omschrijven. Black (1962) gebruikt bijvoorbeeld de termen focus en
frame (kader). In de voorbeeldzin ‘The chairman plowed through the discussion’ is
‘plowed’, oftewel ‘ploughed’, de focus terwijl de rest van de zin het frame vormt.
Het is belangrijk in gedachten te houden dat herkenning van de figuurlijke functie
van de focus afhankelijk is van de specifieke syntactische omgeving waarbinnen hij
voorkomt. In een ander frame, bijvoorbeeld ‘The plowman plowed through the
plowland’, fungeert ‘plowed’ niet als focus, maar moet dit woord geheel letterlijk
worden genomen. In de voorbeeldzin ‘Man is a wolf’, is ‘wolf’ het focusonderwerp
en de manier waarop de lezer het hoofdonderwerp ‘man’ opvat wordt bepaald door
wat hij weet van ‘wolf’ in zijn letterlijke functie(s). Black spreekt in dit verband van
een ‘system of associated commonplaces’ dat onmiddellijk wordt opgeroepen en dat
als een ‘filter’ fungeert waardoor ‘man’ in een nieuw licht wordt geplaatst. De
herkenning en de figuurlijke functie van een focus is dus afhankelijk van een
contrasterend frame: tegelijkertijd echter wordt het hoofdonderwerp door het
focusonderwerp uit het letterlijke kader in een nieuwe positie gebracht. Focus en
frame vormen samen de metafoor.
Een bekende omschrijving van de metafoor is die van Richards (1936:93). Ook
voor hem is de betekenis van een woord afhankelijk van de syntactische context
waarbinnen het voorkomt. Hij zegt dat de betekenis van een uitdrukking afhankelijk
is van een wisselwerking tussen zijn componenten:
In the simplest formulation, when we use a metaphor we have two thoughts
of different things active together and supported by a single word, or
phrase, whose meaning is a resultant of their interaction.
Als aanvulling hierbij deed Miller (1971:128-134) onderzoek naar mogelijke
verhoudingen tussen tenor (het onderwerp waarover het gaat) en vehicle (de term
die ermee in relatie wordt gebracht) op grond waarvan hij een aantal typen
metaforische uitdrukkingen onderscheidde. Voorbeelden als ‘Man is a wolf’ en ‘The
poor are the negroes of Europe’ noemt hij basismetaforen (‘surface’) omdat zowel
te-

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

279
nor als vehicle worden gegeven. Wanneer de tenor niet wordt gegeven, in bijvoorbeeld
‘The chairman plowed through the discussion’, noemt hij dit een ‘submerged
metaphor’, oftewel verscholen metafoor. Gräbe (1979:9) wijst erop dat Miller hier
een interessante karakterisering geeft van gelexicaliseerde of zogenaamde ‘dode’
metaforen, waarbij de taalgebruiker zich niet meer bewust is van het feit dat een
uitdrukking metaforisch wordt gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor ‘The arm of a
chair’ waarbij ‘arm’ de vehicle is. De tenor is met verstopt zoals bij verscholen
metaforen, maar slechts vergeten. In normaal taalgebruik zou zo 'n uitdrukking niet
meer door de moedertaalspreker in termen van tenor/vehicle-typering als metaforisch
worden herkend, omdat er geen tegenpool voor de vehicle is en er daarom geen
sprake kan zijn van interactie tussen tenor en vehicle. Gräbe (1979:684) wijst erop
dat afhankelijk van de context waarin zo'n uitdrukking voorkomt, deze wel weer
figuurlijk ervaren zal worden - bijvoorbeeld als de spreker/schrijver/dichter erin zou
slagen om de taalgebruiker op de een of ander manier weer bewust te maken van de
‘vergeten’ tenor, zodat er weer wisselwerking tussen tenor en vehicle zou kunnen
zijn.
Hoewel het Nederlands en het Afrikaans veel gemeenschappelijke ‘dode’ metaforen
kennen, is het ook mogelijk dat een dode metafoor in het Afrikaans voor een
Nederlander verrassingswaarde heeft, en omgekeerd. Zoals in hoofdstuk 7 is
aangetoond, kan een gebrekkige kennis van beide standaardtalen waaruit Eybers put,
het voor lezers moeilijk maken om te weten of metaforische uitdrukkingen in haar
oeuvre originele, dus actieve metaforen, of dode metaforen zijn.
Zo beseffen Nederlanders niet dat ‘garingbuik’ (VG 227) een oorspronkelijke
metaforische beschrijving van een spin is. (Zie Otten & Lieske 1990:26: U schetst
Calvijn met een ontzettend mooi Zuid-Afrikaans woord af als een spin. [Eybers]:
Garingbuik. Dat is geen Zuid-Afrikaans, dat is een zelfbedacht woord.) Omdat
Zuid-Afrikanen geen ‘Amsterdams-Nederlands’ kennen, weten zij op hun beurt weer
niet dat het woord ‘gragtegordel’ (VG 305) een dode metafoor is. Wanneer de
‘mammoet-minnaar’ in ‘Probleem’ (VG 453) een uitleg geeft en dan zegt: ‘laat wat
soos 'n bus sluit nou nie by / die een oor in en by die ander uit’, beschouwt de
Afrikaanse recensent H.C.T. Müller (1983) dit als een ‘vergezochte woordspeling’
omdat hij de ‘dode’ Nederlandse vergelijking ‘het sluit als een bus’ en het woord
‘bus’ in zijn betekenis van ‘cilindervormige blikken trommel’ niet kent.
Vooral de transformationeel-generatieve grammatici zien poëtisch en andere
vormen van literair taalgebruik als een scheppende, afwijkende vorm van standaard
taalgebruik. Hoewel ik hier niet de ruimte heb om intensief in te gaan op de
grammaticale regels van het Afrikaans en het Nederlands en om Eybers' taalgebruik
consequent aan elk van beide te toetsen, zou dat uiteraard inzicht kunnen verschaffen
in de onorthodoxe of afwijkende taal en stijl van Eybers. Ik wil slechts in het kort
op dit aspect ingaan door te verwijzen naar Gräbe's omschrijving van de metafoor
als regeloverschrijding binnen de transformationeel-generatieve grammatica
(1979:42). Zij wijst erop dat het onderscheid dat Chomsky
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Foto genomen door Leon Levison, een bekende fotograaf uit Johannesburg. Foto: Eybers-archief.

(1965:148-153) met zijn Aspects-model maakte tussen grammaticale en
ongrammaticale zinnen dikwijls overeenstemde met een scheiding tussen standaard
of normaal taalgebruik aan de ene kant en poëtisch en/of literair taalgebruik aan de
andere kant.
Levin (1965:258) kon daarom beweren: ‘If the sentence is poetic, it will frequently
turn out that the grammar will judge it to be grammatically deformed somehow, in
the sense that it is not generable by the grammar.’ Gräbe concludeert dus dat
metaforische uitdrukkingen een of andere regel van grammaticale welgevormde
zinnen overtreden. Chomsky's beroemde voorbeeldzin ‘Colorless green ideas sleep
furiously’ overschrijdt de selectiekenmerken van de lexicale items en de zin is daarom
betekenisloos, maar toch nog syntactisch grammaticaal, terwijl
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‘Sleep colorless ideas furiously green’ (zie Hörmann 1971:311) betekenisloos én
ongrammaticaal is. De eerste zin is structureel nog voldoende ‘welgevormd’ om de
mogelijkheid van interpretatie naar analogie van welgevormde zinnen, die de
selectieregels niet overschrijden, in het vooruitzicht te stellen.
Metaforische uitdrukkingen kunnen dus in het syntactische frame van het
Aspects-model gekarakteriseerd worden als semi-grammaticale zinnen die het resultaat
zijn van een veronachtzaming van de selectieregels.
Bij zowel substitutie- als interactieopvattingen wordt vastgesteld dat letterlijke
verwijzingen een belangrijke rol spelen binnen metaforische uitdrukkingen.
Herkenning van de letterlijke betekenis van een metaforisch gebruikt lexicaal item
is daarom noodzakelijk voor zowel de incongruente als de analoge aspecten van
figuurlijk taalgebruik. Het spreekt vanzelf dat de letterlijke betekenis begrepen moet
kunnen worden door een ontvanger/lezer om het metaforische proces in werking te
kunnen stellen. Metaforisch of figuurlijk taalgebruik valt op omdat de metaforische
uitdrukking tegen het verwachtingspatroon van het letterlijke taalgebruik is gericht.
Gräbe wijst erop dat een afbakening van aan de ene kant de gewone, de normale of
standaardvorm en aan de andere kant het ongewone of afwijkende gebruik van taal
steunt op het onderscheid dat eerst door de Russische Formalisten en, in navolging
van hen, door de Praagse Structuralisten werd gemaakt tussen respectievelijk
geautomatiseerd taalgebruik en vooropstelling (Gräbe 1979:183).
Dat metaforisch taalgebruik als een kenmerkende eigenschap van Eybers' poëzie
wordt beschouwd, wordt onder meer duidelijk uit twee artikelen in Ter wille van die
edel spel (Nienaber-Luitingh 1975). In zijn uitstekende bespreking van ‘Die
verletterliking van die woordbetekenis in die digkuns van Elisabeth Eybers’ wijst
P.D. van der Walt (in: Nienaber-Luitingh 1975:135) erop dat zij taal en werkelijkheid
verkent en dat zij ‘het gewone woord, of uitdrukking, ondanks zijn geijktheid, wel
poëtisch dienstbaar kan maken door een verrassend concrete vorm van verbeelding’.
Hij legt de nadruk op de samenhang van poëtische taalaspecten: ‘Het brandschatten
van de taal wordt misschien het duidelijkst in de ontijking van frases als “na die pype
dans” in “Ontslag” (VG 263) en de verletterlijking van metaforisch gebruikelijke en
verbleekte betekenissen.’
Hoewel Van der Walt zich sterk richtte op Eybers als dichteres én balling maakte
hij nergens melding van haar twee lezersgroepen. Hij had er bijvoorbeeld op kunnen
wijzen dat ‘naar iemands pijpen dansen’, evenals een uitdrukking als ‘op stelten
zetten’ (in zijn Afrikaanse vorm in ‘Einde van die seisoen’, VG 346) voor
Afrikaanssprekenden maar óók voor Nederlanders ‘dode’ metaforen zijn die in deze
specifieke gedichten ‘ontijkt’ worden, en dat Eybers mede dankzij de grote
gemeenschappelijke taalbasis dus zelfs op het gebied van de metafoor vaak op
ongeveer dezelfde manier door zowel Nederlandse als Zuid-Afrikaanse lezers gevolgd
kan worden.
In ‘Die metafoor in die poësie van Elisabeth Eybers - met verwysing na Balans
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en Kruis of munt’ noemt J.R. Verster (in: Nienaber-Luitingh 1975:163-177) talrijke
voorbeelden van vehicles en tenors zonder rekening te houden met de problemen die
kunnen ontstaan wanneer Eybers-lezers niet allemaal goed op de hoogte zijn van het
standaard-Afrikaans. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor slechts één van Eybers'
lezersgroepen de beide bestanddelen van de metafoor voorstelbaar zijn. Hoewel
Verster met twee centrale bundels uit Eybers' Amsterdamse periode werkt wanneer
hij de uiterst relevante problemen verbonden aan het combineren van ongelijksoortige
begrippen of noties bestudeert, vermeldt hij nergens dat er begripsproblemen zouden
kunnen ontstaan door de verschillende taalnormen en referentiële achtergronden van
de lezers.
Verster herhaalt de bekende uitspraak dat ‘de dichterlijke metafoor dient om het
alledaagse “vreemd te maken” door dit in een nieuw perspectief te plaatsen’ (in:
Nienaber-Luitingh 1975:165), maar net zoals bij Van der Walt, wordt er geen aandacht
geschonken aan wát voor wié alledaags is en in welke mate dit ‘vreemd gemaakt’
wordt in een Eybers-gedicht. Om op een begripsmatig basisniveau effectief te kunnen
zijn, moet zowel de tenor als de vehicle voor lezers voorstelbaar zijn. Voorbeelden
die Verster geeft, kunnen getoetst worden aan hun toegankelijkheid voor beide
lezersgroepen.
De volgende regels komen uit ‘Sonneblom’ (VG 236):
Aandskemering, die smoorgewas,
het elke tinger plant verteer,
die laaste tussentint geblus

Zowel de tenor ‘aandskemering’ als de vehicle ‘smoorgewas’ voldoen volgens Verster
aan de eigenschappen die eigen zijn aan de uitgebreide metafoor: ‘De twee delen
zijn beide volledig suggestief in zichzelf, onafhankelijk van elkaar’ (in:
Nienaber-Luitingh 1975:167). Met betrekking tot de receptie van Eybers' werk is
deze stelling echter afhankelijk van de vraag of beide woorden ook voor Eybers'
Nederlandse lezersgroep begrijpelijk zijn. Hier is dit wel zo. De component ‘smoor’
betekent bijvoorbeeld in beide talen ‘benauwend, verstikkend, onderdrukkend’. Het
woord ‘gewas’ betekent voor beide lezersgroepen een plant, maar kan voor de
Zuid-Afrikaanse lezer ook kwaadaardig gezwel betekenen. Door de dubbele betekenis
van ‘gewas’ in het Afrikaans werkt de metafoor voor de Zuid-Afrikaanse lezer
wellicht sterker dan voor de Nederlandse. Desondanks zijn beide componenten van
de metafoor voor beide lezersgroepen duidelijk. De ‘aandskemering’ wordt dus
gezien als iets dat alles, behalve de zonneblom, onderdrukt en overheerst. Als beide
componenten van de metafoor niet begrijpelijk zouden zijn, zou de metafoor niet
kunnen ‘werken’ volgens de ‘normale’ regels van de metafoor-interpretatie en zou
er eerst een andere ‘ongrammaticale’ drempel genomen moeten worden.
Verster wijst erop dat in ‘Brieweskaal’ (VG 248) de correspondentie tussen tenors
en vehicles ‘concreet-concreet’ is:
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uit nougesette gladde nessies haal
ek meulsteentjies van glimmende metaal
(...) brons embleme van gerig.
Klein sprong bo sprong, hiërargies saamgepas,
hef ek 'n suiwer piramied-terras
in die teer bedelholte van my hand
- die nestel-nis van impuls bo verstand en lê dit terug in die kiaathoutwieg:
(cursivering van Verster)

Twee van de ‘concrete’ woorden zijn echter voor Nederlandse lezers bijzonder
problematisch: het verkleinwoord ‘meulsteentjies’ (dat ze zullen moeten vertalen als
‘molensteentjes’) en ‘kiaathoutwieg’. In het Nederlands zijn voornamelijk de
leenwoorden ‘teakhout’ en ‘djatihout’ bekend.
Verster wijst verder op twee voorbeelden van zogenaamde eenvoudige, directe
metaforen in ‘Augustus’ (VG 265). Ze zijn echter wel problematisch voor Nederlandse
lezers.
Die wind roer ingedagte 'n vinger deur
verdorde blaarskuim om die komposgat:
bruin loog wat in 'n seeppot stadigaan
die kant uitklim, in vlokke losgeskeur
oor klapperhaargras bolmakiesie slaan.
(...)
Uit sy swart muurspleet krul die akkeldis,
sy seemleerkeel tik vinniger as tyd,
(cursivering van Verster)

De titel ‘Augustus’ zet Nederlandse lezers al op een verkeerd spoor en verplaatst
hen aanvankelijk naar een zomerse denkwereld - ondanks die ene specifitie ‘winterlig’.
Een ‘klapper’ (kokosnoot of -palm) kan als bekend worden verondersteld bij beide
lezersgroepen, maar de zintuiglijke waarneming van de metafoor die zich afspeelt
in de optisch/tactiele sfeer moet voor Nederlandse lezers uiterst moeilijk te volgen
zijn. Dat dor tuingras aan het eind van een hoëveldse (hogeveldse) winter vergelijkbaar
is met sterke vezels van de bast van ‘de kokospalm, gebruikt om kussens en matrassen
mee te vullen, matten te vlechten enz.’ (HAT), zal voor Nederlanders visueel
moeilijker ‘voorstelbaar’ zijn dan voor Afrikaanse lezers. Deze metafoor zal voor
hen dus niet gemakkelijk ‘werken’.
Verster geeft een indrukwekkende opsomming van de soorten metaforen die in
Balans en Kruis of munt voorkomen en ook van de betekenisvelden waaruit de
vehicles komen. Hij wijst erop dat de overgrote meerderheid van de metaforen visu-
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eel voorgesteld kunnen worden in tegenstelling tot een kleiner aantal dat op het terrein
ligt van de tast, en een nog kleiner aantal dat te maken heeft met het gehoor, de smaak
en de reuk. Verster meent dat het feit dat de metaforen van Eybers vaak indruk maken
op meer dan één zintuig de bijzonder sterke beeldende kracht en suggestierijke
draagwijdte van Elisabeth Eybers' poëtische taalgebruik benadrukt en dat dit het
esthetische effect van haar verzen verhoogt. ‘Ze vormen het wezen, de essentie van
de communicatie in haar gedichten’, zegt hij.
Deze uitspraken behoren beslist aangepast te worden door het vermelden van de
speciale communicatie-stoornissen die kunnen optreden. Die kunnen namelijk
verhinderen dat twee gedachten die in de metafoor samengevoegd worden en waarvan
verwacht wordt dat ze actief, ‘inter-illuminerend en coöperatief’ optreden (Verster
in: Nienaber-Luitingh 1975:163) voor beide lezersgroepen met evenveel succes
functioneren. Metaforen, die per definitie tot vooropgesteld of ongrammaticaal
taalgebruik behoren, worden dus in de Amsterdamse bundels vaak dubbel
vooropgesteld en het effect ervan is extra vervreemdend. In sommige gevallen zal
de trefkracht verloren gaan, maar aanvankelijk onbegrip kan er ook toe leiden dat
een metafoor nóg ‘poëtischer’ wordt ervaren.

Syntaxis, versregel en strofe
Omdat de syntactische patronen van het Afrikaans en het Nederlands bijna identiek
zijn, zal een opvallende verhouding tussen een syntactisch gedeelte en de
typografische eenheid (Gräbe 1979:252) potentieel door zowel Afrikaanse als
Nederlandse lezers herkend en geïnterpreteerd kunnen worden. Zie ‘Stemming’ (VG
469):
Weer herfs - hoeveel nog? - en ek trek my
terug in 'n tweekamerspeelruim:
ingeslote en vry.
Weelde van heimwee, daar buite
afwerende beelde, die ruite
beslaan met 'n wolkestolsel,
sintvitusgebare van bome
wat oggend vir oggend verslonsder
ontsnap uit die woekerende nag.
Geruisloos sypel die sand ...
Verlede: seisoen van versuim
Hede: dag van bestand
Toekoms: die dag ná vandag.
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De manier waarop langere (‘seisoen’) en kortere (‘dag van bestand’, ‘dag ná vandag’)
tijdseenheden in typografisch-identieke eenheden geordend worden, is voor
Nederlandse en Afrikaanse lezers op dezelfde manier opvallend.

Klank
Klankaccenten vormen zo 'n duidelijk structureel (‘intern’) element in gedichten dat
de interpretatie van Nederlandse en Afrikaanse lezers niet veel van elkaar zal
verschillen. Beide groepen zullen bijvoorbeeld de bewuste exploitatie van het
klankmatige met betrekking tot klankherhalingspatronen herkennen in ‘Tersiene’
(VG 180). Cloete (1973:46) refereert in een uiteenzetting van de functionele verbintenis
tussen klank en ritme als voorbeeld juist aan dit Eybers-gedicht dat nog in
Johannesburg geschreven is. De laatste acht regels luiden:
Geen lettergrepe wat om voorrang stoei
in weersydse verset en kompromie
het ooit in gouer, gladder stroom gevloei
as roulynolie, klinkerryk; geen knal
was nog so klaar as krieketkolf. Hoe sal
my vers ooit weer volwasse word? Daar golf
geen skoner jambes in my moedertaal
as roulynolie vir my krieketkolf!

De combinatie van vocalen, nasalen en lateralen in ‘roulynolie’ en de stemloze
explosieven in de afbakening van syllabes in ‘krieketkolf’ zullen door alle
Eybers-lezers opgemerkt worden. Ook verticale verbindingen tussen woorden in de
eindrijmpositie zal alle lezers opvallen, hoewel de semantische incongruentie die
soms voor komische effecten binnen zo'n fonetische congruentie wordt aangewend,
misschien door een van de lezersgroepen niet zal worden gezien.4
Klank en rijm hebben alles met elkaar te maken. Er volgen nu drie voorbeelden
van de verschillende manier waarop Nederlandse en Afrikaanse lezers klankformaties
zouden kunnen ervaren. Het gegeven dat de i in het Nederlands meer open is dan in
het Afrikaans, is in deze voorbeelden relevant.
Wanneer in ‘Hemi-facialis spasme’ (VG 579) ‘onuitsonderlik’, ‘skik’ en ‘beskik’
in rijmposities voorkomen, zullen beide lezersgroepen deze woorden volgens hun
eigen klankpatronen lezen en twee verschillende, maar ieder een afzonderlijk
‘bevredigend’ klankpatroon tot stand weten te brengen.
Er is echter voor Nederlandse lezers een meer bevredigende klankovereenkomst
in de rijmwoorden van de slotregels van ‘Opstanding’ (VG 503) dan voor Afrikaanse
lezers. Vergelijk:

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam

286
uit die onuitputlike omstreke van die Styx:
'n voorproef van heropneming in Alles en Niks.

In ‘Vademekum’ (VG 598) met zijn abcba-rijmschema in de eerste vijf versregels
zijn de slotregels:
Rym is bedenklik. En - nog 'n dringende wenk veronagsaam veral wat andere daarvan dink.

Eybers maakt hier uiterst geraffineerd gebruik van het feit dat het Nederlands in een
aantal woorden voor de velaire nasaal een [ ]-klank heeft waar het Afrikaans de
neutrale vocaal [ ] heeft, bv. brengen, denken, wenken tegenover bring, dink wink.
Het is mogelijk dat Nederlandse lezers het Afrikaanse woord ‘dink’ in het
Eybers-gedicht klankmatig zullen ‘aanpassen’ tot ‘denk(en)’ en dan hun eigen
(bedachte, en dus bedenkelijke!) rijmend slotcouplet tot stand brengen. Het
zelfstandige naamwoord ‘wenk’ is in het Afrikaans en het Nederlands hetzelfde en
dus voor Afrikaanse lezers geen probleem, maar het is mogelijk dat Afrikaanse lezers
het werkwoord ‘wink’ toch (on-)bewust zullen laten meespelen om voor ‘dink’ een
rijmmaat te zoeken. Laatstgenoemde leesaanpassing beschouw ik echter minder
waarschijnlijk dan in het geval van de Nederlandse lezers die, wanneer ze Eybers
lezen, er altíjd op bedacht zijn om klankaanpassingen te maken ten behoeve van hun
begrip van woorden. Hoe speels en vindingrijk Eybers haar positie tussen twee
taalgebieden klankmatig uitbuit, wordt hier gedemonstreerd.
Deze voorbeelden tonen aan dat het onmogelijk is om stellige uitspraken te doen
over het effect van klank op lezers uit twee taalgebieden, maar over het algemeen
zullen er eeen al te grote verschillen zijn in klankervaring.

Ritme en metrum
Een ander aspect van poëtisch taalgebruik is dat de twee Eybers-lezersgroepen ritme
en metrum niet altijd helemaal op dezelfde manier zullen interpreteren. De manier
waarop accenten worden gelegd en verschillende groepen van zwakker en sterker
beklemtoonde syllabes in metrische patronen gerangschikt worden (zie Gräbe
1979:488-514) is vaak verschillend bij Nederlandse en Afrikaanse lezers, maar de
verschillen zullen niet noemenswaardig zijn. Dat het mogelijk is om verstrikt te raken
in uiterst arbitraire en subjectieve criteria, zelfs wanneer lezers tot dezelfde taalgroep
behoren, wordt bijvoorbeeld aangetoond in de kritiek die Gräbe (1979:491-493) heeft
op de wijze waarop Coetzee (1972:89-90) Eybers' gedicht ‘Die moeder’ (VG 46)
scandeert.
Op het terrein van ritme en metrum wil ik me dus liever niet wagen en ik volsta
met de hypothese dat meerdere manieren mogelijk zijn waarop ritme en metrum
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in Eybers-gedichten worden geapprecieerd en dat dit niet slechts bepaald wordt door
de taalgroep waartoe een lezer behoort. Aangezien Nederlandse lezers - door het
taalverschil - Eybers-teksten met nog meer aandacht lezen dan Afrikaanse lezers,
zullen zij misschien accenten leggen op lettergrepen die door Afrikaanse lezers als
onbeklemtoond gelezen worden.
Verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands zijn in relatie tot de klankmatige
aspecten van poëtisch taalgebruik betrekkelijk gering en beide lezersgroepen
beschikken potentieel in ongeveer gelijke mate over ‘technische’ literaire
vaardigheden. Sommige syntactische verschillen tussen de twee talen leveren in
Eybers-gedichten echter meer problemen op.

Afwijkende syntaxis
Afrikaanse en Nederlandse lezers kennen ongeveer dezelfde syntactische norm,
omdat de syntactische structuur van het Afrikaans grotendeels overeenstemt met die
van het hedendaagse Nederlands. Veel gewone enkelvoudige en samengestelde
zinspatronen in het Afrikaans wijken in geen enkel opzicht af van dit type Nederlandse
zinnen (Scholtz 1980:90).
Een interne syntactische afwijking, bijvoorbeeld wanneer een samengestelde zin
voorkomt in een gedicht met hoofdzakelijk enkelvoudige zinnen, moet door alle
Eybers-lezers worden opgemerkt, Levin stelt het als volgt: ‘In fact, any of the devices
of sentence construction can be used so as to develop a pattern of expectations which
the appearance of a counter instance will disrupt’ (1965:231).5
Door de taalverschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands zijn afwijkingen
van een gedicht-externe norm, een standaardtaal (zie Levin 1965:225), voor deze
lezers echter moeilijker te bepalen. Levin poneert dat deze in bijvoorbeeld Engelse
poëzie met behulp van een transformationeel-generatieve grammatica bepaald kunnen
worden, omdat van de TGG wordt verwacht slechts grammaticale zinnen van een
taal te genereren (zie Levin 1965:233). Ontoelaatbare woordvolgorde of oncongruente
combinatie van individuele woorden zijn voorbeelden van ongrammaticaliteiten.
Messing (1968:59) wijst erop dat Chomsky heeft geprobeerd om twee hoofdtypen
onaanvaarbare zinnen te onderscheiden: ‘one that violates a grammatical pattern (...)
and one that breaks selectional rules’ (geciteerd door Gräbe 1979:189).
Bij poëtisch taalgebruik hoeft echter niet per se sprake te zijn van het negeren van
grammaticale regels binnen een TGG-raamwerk om, gezien tegen de achtergrond
van standaard taalgebruik, ‘anders’ over te komen. Dat ‘anders’ zijn kan ook op
deflectisch niveau zijn, ‘that which can only be accounted for in terms of departure
from some norm of usage’ (uitspraak van Widdowson 1972:297; geciteerd door
Gräbe 1979:189). Vooral deflexies komen vaak voor in Eybers' werk, maar ze zijn
beslist niet voor allebei haar lezersgroepen even gemakkelijk te beoordelen.
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Afwijkingen (in elke taal) komen voor wanneer woorden in een zin anders
gerangschikt, weggelaten of bijgevoegd worden. Dit kan gedefinieerd worden als
verschuiving, fragmentatie en uitbreiding (oftewel ‘dislocation’, ‘fragmentation’ en
‘elaboration’ volgens Baker [1967:17]; geciteerd door Gräbe 1979:191). De benaming
ongrammaticaliteit moet dus niet gezien worden als een evaluatieve term waardoor
poëtisch taalgebruik, gemeten aan de externe norm van de grammaticaliteit van
standaard taalgebruik, in ongunstig licht zou komen te staan. Het kan als volgt
samengevat worden:
Vooropstelling door middel van het doelbewust negeren van grammaticale
regels voor syntactische welgevormdheid resulteert in semantische
meerduidigheid. Deze verbreding van het betekenisniveau berust op een
gelijktijdig bewustzijn van zowel de geïmpliceerde grammaticale norm
als de afwijking daarvan. Het eerste aspect maakt kennis van de
grammaticale structuur van het standaard taalgebruik tot een noodzaak
(...) Het tweede vereist een sensitiviteit voor de bijzondere wijze waarop
vooropstelling in poëtisch taalgebruik functioneert binnen een groter geheel
van ten minste de context van een gedicht. Het negeren van grammaticale
regels, oftewel vooropstelling door middel van afwijking, moet dus zowel
tegen de externe norm van de regels van de grammatica als tegen de interne
norm van de gedichtstructuur gezien worden. Een adequate analyse van
poëtisch taalgebruik vereist zowel de geavanceerde kennis van de linguïst
als de ontwikkelde vaardigheid van de literatuurwetenschapper (Gräbe
1979:219).
Aangezien er in het specifieke geval van Eybers' Amsterdamse bundels twee
geïmpliceerde normen zijn, zal een ‘adequate’ verwezenlijking van het gedicht kennis
van de Afrikaanse én (in mindere mate) van de Nederlands grammaticale regels
vereisen.
Over het algemeen zijn de zinnen van Eybers grammaticaal welgevormd zodat
syntactische vooropstelling in haar Amsterdamse bundels van een andere orde is dan
bijvoorbeeld bij e.e. cummings, en het hangt van een bepaalde lezersgroep af of een
zin als syntactisch vooropgesteld ervaren zal worden of niet. Voor Zuid-Afrikaanse
lezers zijn bijvoorbeeld die zinnen syntactisch vooropgesteld waarin de dubbele
ontkenning weggelaten wordt, waarin de voorzetsels vir (voor) en om in bepaalde
constructies worden genegeerd, en waarin het verbindingswoord dan in plaats van
as (als) in vergelijkende constructies wordt gebruikt. Voor Nederlanders zullen zinnen
waarin verdubbeling voorkomt (bv. ‘voel-voel’) en waarin er soms wel dubbele
ontkenning is, ongrammaticaal en dus vooropgesteld zijn.
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Bij Eybers treffen we dus niet de ‘intentional distortion of the linguistic components
of the work, in other words, the intentional violation of the norm of the standard’
(zie Garvin 1964:18) aan in die mate waarin dat bijvoorbeeld in gedichten van
Lucebert voorkomt. Zinnen in de Amsterdamse bundels die als
syntactisch-vooropgesteld worden ervaren, zijn dat specifiek binnen de context van
het feit dat haar Afrikaans door Nederlands wordt aangevuld. Van belang is verder
dat zij twee lezersgroepen heeft die vanuit twee verschillende perspectieven
vooropstelling in verschillende zinsomstandigheden zullen ervaren.

Analyses van een aantal Amsterdamse gedichten
In de vorige hoofdstukken van Afstand en verbintenis zijn er veel gedichten in het
kort geanalyseerd om bepaalde kenmerken nader toe te lichten. Op grond van
theorieën in verband met het poëtisch taalgebruik en de iconiciteit die in de
hoofstukken 9 en 10 uiteen werden gezet, worden een paar gedichten meer
gedetailleerd geanalyseerd ter verduidelijking van de dubbele poëticiteit die in Eybers'
Amsterdamse poëzie actief is. Ik ga ervan uit dat bepaalde poëtische eigenschappen
op ongeveer dezelfde manier door beide lezersgroepen zullen worden geregistreerd,
terwijl er voor elke groep ook nog verschillende andere vooropgestelde tekstelementen
zijn. ‘Uit die verte’ (Bestand 1982, VG 441) en ‘Ek ken die nag’ (Respyt 1993, VG
614) worden nu besproken.

Uit die verte Vir W.E.G. Louw, digter van Vensters op die vrees
Die duisend vrese was nog skaars
meer as 'n troebel afstandswaas,
toe't ek die vergesig ontwen
wat jý nou huiwerend verken:
ek moet deur 'n beknopte luik
'n aangepaster angs bekyk.
In 'n kontrei reeds volgestop
- ag waar was destyds my verstand het ek vir my 'n pied-à-terre
tussen twee geweltjies gekleim.
Waar soveel ingesetenes tier
val één vaal vreemdeling nie op.
Skouer aan skouer ageer hulle hier
marsjeer pasvas of marsjandeer,
die bietjie armslag wat mens eis
word met 'n duimstok aangewys.
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Soos wolkewrongel op 'n syblou lug
dryf - af en toe - die droomtyd terug
en duisel jy finaal dan ruim
die buurt 'n lêplek: naderhand
word jy onkeerbaar solidêr,
geïntegreer, van engtevrees
grondig verlos. Wat wens mens meer.

Eybers zinspeelt in ‘Uit die verte’, dat naar een gedicht van Louw verwijst,
waarschijnlijk op het feit dat zij Zuid-Afrika vijftien jaar tevoren heeft verlaten en
niet meer deelt in de angsten waarmee sommige blanke Zuid-Afrikanen als Louw in
1975 toen hij zijn gedicht schreef in toenemende mate werden geconfronteerd. De
spreker deelt nu in de ‘aangepaster angs’ van de Nederlanders die voor levensruimte,
maar zelfs ook voor ruimte na de dood altijd in strijd gewikkeld zijn met elkaar.
De titel impliceert afstand en verwijdering, zelfs onbetrokkenheid. Deze afstand
kan bestaan ten opzichte van de persoon aan wie het gedicht is opgedragen, maar
ook van het vergezicht en/of de toekomstvisie die de spreker niet meer kent. Beide
lezersgroepen zal het opvallen dat veel tegenstellingen worden gebruikt om contrast
te bewerkstelligen tussen ruimte (afstandswaas, vergesig) en beperktheid (beknopte,
aangepaster, volgestop). Behalve dat deze opposities worden opgebouwd met behulp
van enkelvoudige woorden, zijn er ook meer expliciete aanduidingen van beperktheid
in de regels: ‘die bietjie armslag wat mens eis / word met 'n duimstok aangewys’. In
het gedicht staan een aantal voorbeelden van zuiver paarrijm (ontwen/verken, eis/wys,
lug/terug), terwijl andere rijmwoorden minder zuiver zijn (skaars/waas, luik/bekyk)
en de rijmklanken van sommige woorden verderop in het gedicht te vinden zijn
(gestop/op, tier/hier, verstand/naderhand, pied-à-terre/solidêr, vrees/engtevrees,
marsjandeer/meer, gekleim/ruim). Deze rijmparen scheppen een sterk klankmatig
patroon in het gedicht.
In de zin ‘en duisel jy finaal dan ruim / die buurt 'n lêplek’ vinden we een
opeenstapeling van beklemtoonde lettergrepen die het werkwoord ‘ruim’ benadrukken.
Dit staat dankzij het binnenrijm in verband met ‘duisel’. Deze duizeling is ‘finaal’
en wijst op de dood. Het woord ‘ruim’ betekent zowel in het Afrikaans als in het
Nederlands dat er plaats gemaakt wordt: waarschijnlijk voor een graf, wat niet zo'n
gemakkelijke opgave is in een overvol land. Het kan ook betekenen dat de woonruimte
van de overledene vrij komt en door een ander in bezit kan worden genomen.
Hoewel de spreker vindt dat zij in de ‘volgestopte kontrei’ of omgeving niet opvalt,
doet zij dat in het gedicht wel door de beklemtoonde ‘één’ en de alliteraties in de
middelste regel van het gedicht: ‘val één vaal vreemdeling nie op’. Degenen tussen
wie zij meent onopvallend te leven, krijgen met behulp van klankmiddelen als
woordherhaling en assonantie nadruk: ‘Skouer aan skouer ageer hulle hier / mars-
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jeer pasvas of marsjandeer’. De uitdrukking ‘skouer aan skouer’ wordt meestal
gebruikt wanneer mensen in harmonie samenwerken, maar betekent in dit verband
ook heel letterlijk dat mensen te dicht bij elkaar moeten leven. Door gebrek aan
ruimte kunnen ze ook niet in alle rust bij elkaar wonen: elke beetje ruimte of ‘armslag’
(plaats waar je op zijn minst met je armen kunt zwaaien) moet bevochten worden.
Dit wordt benadrukt door het feit dat die ruimte met een meetlat, met een kleine
meeteenheid, een ‘duimstok’, aangewezen wordt. Deze beschrijving roept een
karakterisering in een ander opdrachtgedicht op: ‘hierdie mini-linialeland’ (in ‘Vir
Thérèse’, VG 546).
In vergelijking met de strenge woorden ‘ageer’, ‘marsjeer’, ‘eis’ en ‘aaneewys’
volgt dan een prachtige zin die een indruk van spontaneïteit en beweeglijkheid wekt:
‘Soos wolkewrongel op 'n syblou lug/ dryf - af en toe - die droomtyd terug’. ‘Wrongel’
is ingedikte melk waaraan stremsel is toegevoegd voor het maken van kaas. Hoewel
het niet zo 'n alledaags woord is voor mensen die geen kaas maken, is het zowel
Standaard-Afrikaans als ABN. De vergelijkende beschrijving is dus voor beide
lezersgroepen effectief.
De taaleigenschappen waarop hierboven de aandacht is gevestigd, zijn voor beide
lezersgroepen even toegankelijk en zullen zeker als poëtisch ervaren worden. In dit
gedicht komen echter ook twee ander opvallende taalverschijnselen voor, maar die
zullen op verschillende manieren door beide lezersgroepen worden geregistreerd.
In tegenstelling tot de Zuid-Afrikaanse lezers zullen Nederlandse lezers niet
onmiddellijk weten dat W.E.G. Louw een dichter was die in dezelfde tijd als Eybers
debuteerde. Ze zullen ook zijn gedicht ‘Drie vensters op die vrees’ uit de bundel
Vensters op die vrees (1976:19-20) niet kennen. De typering in de opdracht van Louw
als ‘digter van Vensters op die vrees’ biedt wel een sleutel om de woordspelingen in
het gedicht op ‘vrese’ en een ‘luik’ daarmee in verband te brengen. Het is echter
duidelijk dat de Zuid-Afrikanen de verwijzingen naar Louw en de zinspelingen op
Zuid-Afrikaanse toestanden beter zullen kunnen volgen dan de Nederlanders voor
wie deze aspecten beslist een vervreemdend effect zullen hebben. Het gedicht van
Louw is als volgt:

Drie vensters op die vrees
I
'n Duisend vrese het ons snags bekruip:
Brand die vure nog? Is die wagte uit?
Is die boomkraal met die ooitjies en lammerskaap
stewig teen jakkals en tier gesluit?
En sê maar die Boesmans val teen voordag aan,
is daar kruit genoeg? Is daar koeëls gegiet?
Slim dié geel volkie, maar slimmer óns,
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soos die keer in die kiegal by Rietrivier
met 'n seekoeibul as buit geskiet.
Dié dag het ta en ta-se-kind
die stof gebyt - en grootmaak-kleingoed
vir kombuis en werf was daar lank genoeg. Tog lekker óók, soos die Oujaarsaand
toe die tannie uit die Moordenaarskaroo
met die rooi rok aan vir ons geleer het
hoe mens die uitskop-polka dans.

II
'n Duisend vrese bekruip ons snags:
Die waghond ruk aan sy ketting en huil;
die vuur brand laag; daar's 'n klop aan die ruit.
Is die tuinhek toe? Die brandkas gesluit?
Die skerpioen-patrollie deurkruis die nag;
aan ons grense staan soldate wag.
Maar die dames drentel in tabberds rond
wat sleep-sleep oor die grond; en die manne-broers
gesels met glasies whisky of cane
oor sport, politiek, TV en rooi wyn.
Maar wie bewaar wat ons opgegaar
en naarstig gebou het oor driehonderd jaar?
Die swaarweer trek saam teen die Noordekant,
maar ons smul smaaklik aan die springbokboud
gestop met amandels, rosyntjies en spek,
met gestoofde geelperskes uit die Koup.

III
'n Duisend vrese sal ons snags bekruip:
draai die radarantenne? Is die skerms skoon?
Staan die stralers gereed om op te styg?
Want soos sprinkane sal die swerms kom die rooies, die geles, die bruines en swartes;
maar nog vóór die tenks, die kanonne, mortiere,
as die sterrereën van missiele stort,
wie weet, sal wolke soos paddastoele
opbloei en oor ons stede vlam.
En daardie nag - uit vier wit koepels
teen die kaal kop van 'n Rôeveldsberg sal menseoë die slot aanskou:
hoe sy gees kan boor tot in die bron,
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die geweld inspan van ster en son ...
Tevergeefs word verlaas die Woord bedien
uit Openbaring VI, verse nege tot sewentien.
7 Julie - 26 Julie 1975

Louws vrees voor chaos, rassenintegratie, het verval van normen en het einde der
tijden, zoals verwoord in Vensters op die vrees, wordt in Eybers' gedicht ironisch
uitgebuit doordat zij juist de nadruk legt op integratie door de dood in deze
Nederlandse aanvulling op het begrafenisonderwerp dat zij in ‘Wespark’ (Die helder
halfjaar 1956, VG 161) al heeft ontgonnen.
De spreker in het gedicht is de omgeving waarin de ‘jy’ zich bevindt, al lang
geleden ‘ontwen’ - een woord dat de Afrikaanse recensent Müller (1983) ‘eigenaardig’
vindt, maar dat in het ABN gebruikelijk is. De spreker onderschat de angsten van de
‘jy’ niet, maar zij relativeert deze wel door ze te vergelijken met ‘'n aangepaster
angs’. Het is een angst als gevolg van engtevrees in kleine, beperkte en overvolle
leefomstandigheden. Dit overvolle zal bovendien blijven duren tot in het laatste
stadium van iemands leven. Zij moest zich hierbij aanpassen en de boodschap aan
de ‘jy’ is dat hij zich eveneens bij de omstandigheden, die hij nu nog maar ‘huiwerend
verken’, zal moeten aanpassen. Uiteindelijk zullen ze beiden in ieder geval ‘grondig’,
dus degelijk en diepgaand, van hun angsten verlost worden wanneer ze ‘finaal duisel’,
dus lichthoofdig worden, doodgaan en onder de grond liggen. De slotzin is uiterst
ironisch: ‘Wat wens mens meer.’ Uiteraard valt daar niets meer te kiezen of te wensen
en bestaan er ook geen angsten meer.
De spreker situeert zichzelf ‘tussen twee geweltjies’ (Nederlandse geveltjes) in
een ander ‘kontrei’ dan Louw; een die door alle lezers waarschijnlijk duidelijk als
Amsterdams zal worden herkend. De spreker gebruikt een mengsel van Afrikaanse
en Nederlandse woorden om deze situatie te beschrijven. Het Franse woord
‘pied-à-terre’ is bij Nederlanders bekend (‘optrekje, buitenhuisje; onderkomen in
een andere plaats waar men altijd terecht kan’) en ‘marsjandeer’ zullen ze herkennen
als ‘marchanderen’. ‘Armslag’ komt niet in de HAT voor en ook ‘ageer’ en ‘solidêr’
zijn woorden die veel meer ingeburgerd zijn in het Nederlands dan in het Afrikaans.
Het woord ‘ageer’ heeft zelfs twee totaal verschillende betekenissen in de twee talen
en in de context van het gedicht is het duidelijk dat de Nederlandse betekenis,
‘handelend optreden’, ‘een campagne voeren’, bedoeld wordt en niet de Afrikaanse
betekenis ‘tijdelijk waarnemen’.
Het woord ‘gekleim’ (een stuk grond afbakenen door stokken in de grond te steken,
om daarin naar mineralen of edelgesteenten te graven) kennen de Nederlanders
helemaal niet. Door de klankverschuivingen die tussen het Afrikaans en het
Nederlands zijn opgetreden, zal ook het woord ‘lêplek’ (plaats om te liggen) zeker
problemen opleveren voor Nederlandse lezers. Verder zijn er veel verschillen op het
gebied van spelling en syntaxis. De zin ‘Soos wolkewrongel op 'n syblou lug / dryf
- af en toe - die droomtyd terug’ zal bijvoorbeeld door Nederlanders al
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lezend waarschijnlijk vertaald worden als: ‘Als wolkenwrongel op een zijdeblauwe
lucht / drijft - nu en dan - de/deze droomtijd terug.’
Naast en behalve de normale vervreemdende poëtische effecten door toepassing
van klankmiddelen en beeldspraak, zijn er in dit gedicht dus nog een aantal
uitdrukkingen en verwijzingen die de ene keer voor Nederlanders en dan weer voor
Zuid-Afrikanen vervreemdend zullen zijn en als poëtisch ervaren zullen worden.
Een ander gedicht waarin deze combinatie van ‘normale’ en Eybers-specifieke
poëtische taalaspecten aangetroffen wordt, is ‘Ek ken die nag’.

Ek ken die nag
Ek ken die nag se binnekant,
met oë gesper, met hand en tand
het ek sy omtrekke betas,
sy ryk van hoek tot kant gemeet.
Geen uithoekie waar ek nie was,
die soet wegsink het my versaak,
elke sekondevolle uur
het my ronddolery aangevuur,
my meer gewys as wat ek wou weet.
Sy gramadoelas afgepas
het ek die nag omstandig meegemaak,
ken ek sy binnekant.

Zoals vaak in Eybers-gedichten, is er ook hier een sterk rijmschema (aabcbdeecbda)
en is de herhaling van de titel in de eerste regel en in een licht gevarieerde vorm in
de laatste regel opvallend. De ‘kennis’ van de nacht wordt heel zintuiglijk opgedaan:
met de ogen, maar ook met de tast- en smaakzintuigen. Beide lezersgroepen zullen
de uitdrukking ‘hand en tand (...) betas’ lezen tegen de achtergrond van een
idiomatische uitdrukking in eigen taal: ‘met hand en tand beveg’ of ‘zich met hand
en tand verzetten’. Hoewel de woorden ‘beveg’ of ‘zich verzetten’ vervangen worden
door ‘betas’, is de meer geijkte uitdrukking toch in verzwegen vorm voor iedere lezer
aanwezig. De lengte van de nacht word geaccentueerd door de formulering ‘elke
sekondevolle uur’.
De personificatie van de nacht is een typisch poëtische truc. Bepaalde woorden
als ‘omstandig’ en ‘ronddolery’ zijn voor beide lezersgroepen in gelijke mate
opvallend omdat ze in de ‘normale’ Afrikaanse en Nederlandse spreektaal een lage
gebruiksfrequentie hebben.
Deze ‘poëtische’ aspecten in het gedicht kunnen door beide lezersgroepen op
dezelfde manier begrepen worden. Vooral in de drie slotregels treden er interessante
extra poëtische aspecten naar voren: elke groep lezers komt verschillende
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woorden tegen die een bijzondere graad van lezersaandacht vereisen. Nederlandse
Eybers-lezers zullen de regels voor zichzelf al lezend vertalen als:
Zijn (??) afpassend heb ik de nacht omstandig meegemaakt ken ik zijn
binnenkant.
Het voor hen onmogelijk te vertalen Afrikaanse woord ‘gramadoelas’ geeft aan deze
versregels een extra moeilijkheid. De aandacht van de lezer wordt hier gescherpt;
op een ander niveau dan op het (waarschijnlijk vooral beoogde) metaforische niveau.
Totdat het woordprobleem wordt opgelost, blijft het metaforische gebied
ontoegankelijk, en zijn er dus twee vervreemdingsfasen.6 Omdat Afrikaanse lezers
het woord ‘gramadoelas’ kennen, zullen zij zich onmiddellijk concentreren op de
vervreemdingstechniek van het beeld dat daardoor opgeroepen wordt: dat de nacht
‘'n afgelegen, moeilijk bereikbare, nauwelijks begaanbare plek’ (HAT) is waarin de
spreker niet tot rust kan komen.
Het woord ‘afgepas’ (dat Nederlandse lezers vrij gemakkelijk zullen kunnen
‘terugvertalen’ en begrijpen als ‘afpassend’) is echter weer voor Afrikaanse lezers
een vreemd ‘vraagteken-woord’, het dwingt hen om een ‘gramadoela’ niet slechts
te ‘wiedererkennen’, maar om de betekenis stap voor stap in zich op te nemen, want
ze worden tot langzaam lezen gedwongen door de tussentaal van Eybers. Deze
vervreemdende woorden vestigen de aandacht op de taaltekens maar ze brengen de
lezer bovendien en tegelijkertijd tot verscherpte aandacht voor de inhoud van de
mededeling.
Het samenspel van ‘gramadoelas’ en ‘afgepas’ in ‘Ek ken die nag’ kan
afbeeldend-iconisch worden genoemd omdat elk van deze woorden ongrammaticaal
is voor één van de Eybers-lezersgroepen. Het be-tekent dus het vreemd zijn: in dit
gedicht specifiek in het rijk van de nacht. Gezien tegen de norm van twee primaire
systemen, duiden de woorden op het nergens thuis-horen, het buiten alles staan, het
zoeken naar woorden uit twee taalgebieden om de meest ingrijpende, maar tegelijk
vaak meest onverwoordbare, algemeen-menselijke ervaringen te benoemen.

Conclusie
Šklovskij's definitie van de dichtkunst - dat het een geremd, verbogen, een
geconstrueerde taal is - is in bijzondere mate van toepassing op de gedichten van
Eybers. In weinig andere gevallen in de Afrikaanse poëzie (met uitzondering van
opzettelijk taalvervormende experimenten als ‘Man wat mal word’ door Peter Blum)
is de Afrikaanse taal zo consequent geremd en verbogen als in de Amsterdamse
bundels van Eybers.
Wordt dit in gelijke mate door haar twee lezersgroepen zo ervaren? Wanneer
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we de hoofdstukken 7 en 8 met hoofdstuk 10 vergelijken, blijkt dat Nederlandse
lezers veel meer dan Afrikaanse lezers op allerlei gebieden (spelling, morfologie en
lexicon) te kampen hebben met ‘ongrammaticaliteiten’ en dit ook bewust zo ervaren.
Dit verhindert echter geenszins de gunstige receptie van Eybers' poëzie in Nederland.
Integendeel, de wijze waarop Nederlandse lezers blijk geven van hun
ontdekkingstochten in de Amsterdamse bundels7, van hun eigen leesproces, is een
duidelijke demonstratie van de geldigheid van de formalistische, de receptie- en
semiotische theorieën over vervreemding, het invullen van open plekken en iconiciteit
zoals in hoofdstuk 9 uiteen werden gezet.
Al bij de publicatie door Van Oorschot van Versamelde gedigte in 1957 werd het
duidelijk dat er voor Nederlandse lezers genoeg raakpunten waren om toegang te
krijgen tot de Afrikaanse poëzie van Eybers. De problematische aspecten ervan
hebben hen niet afgeschrikt en het blijkt dat ze zich vooral vanaf het begin van haar
Amsterdamse periode (1962) betrokken hebben gevoeld bij haar poëzie, het vreemde
erin appreciëren, en actief genieten van hun handigheid bij het ontcijferen van de
Eybers-code. Van Deel (1990) formuleert het zo: ‘Het is eigenaardig maar waar: de
intieme omgang met deze poëzie wordt bevorderd doordat ze in het Zuid-Afrikaans
is geschreven. Wat moeite kost, kan ook meer liefde krijgen.’ Deze uiteenzetting
verwoordt de belangrijkste, de meest ‘poëtische’ reden waarom de Nederlandse lezer
het werk van Eybers waardeert.
Vanaf de verschijning van Balans in 1962 moeten ook Afrikaanse lezers voor
problematische, vervreemdende en context-specifieke ‘ongrammaticaliteiten’ zijn
komen te staan, maar deze aspecten zijn tot en met 1990 bijna niet als zodanig
(h)erkend. Over het algemeen is de Zuid-Afrikaanse receptie van Elisabeth Eybers
tekstgericht, degelijk en wetenschappelijk verantwoord, maar mijns inziens te weinig
lezersgericht zodat de inzichten met betrekking tot de speciale vorm van afbeeldende
iconiciteit die in hoofdstuk 9 gedefinieerd werd, niet aan bod zijn gekomen.8 Hoewel
Afrikaanse critici grote waardering hebben voor de ironische en vernuftige
verwoording van de belangrijkste thema's in haar werk, wordt dit hoofdzakelijk op
tekst-autonome wijze getoond.
Deze benadering houdt wel in dat ze ‘within the literary system for as long as
possible’ (Culler 1975:130) blijven, maar mijns inziens hoofdzakelijk omdat het
sinds de jaren vijftig de traditionele benadering is in de Afrikaanse poëziekritiek. Dit
heeft tot gevolg gehad dat deze talige en referentiële ongrammaticaliteiten die
specifiek gekoppeld kunnen worden aan het Nederlandse verblijf van Eybers, op
grote schaal werd ontkend. Een kritisch bewustzijn van de ‘dubbele poëticiteit’ die
zo kenmerkend voor Eybers' Amsterdamse bundels is, is dus nog niet echt ontwikkeld
in de Afrikaanse kritiek. Wanneer de Afrikaanse lezers zich echter bewust worden
van de vele specifieke varianten van vooropstelling in Elisabeth Eybers' Amsterdamse
poëzie, kan de waardering voor haar werk alleen maar toenemen.
Ik heb mij ten doel gesteld om aan te tonen - door middel van een inventarisatie
van de invloed van Elisabeth Eybers' Amsterdamse verblijf op haar oeuvre - dat
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zij een unieke figuur is in zowel de Afrikaanse als de Nederlandse letterkunde. De
relatief beperkte omgeving van Eybers blijkt steeds weer verrassend ruim en elke
suggestie van eentonigheid voor wat betreft toon en thema wordt creatief tegengewerkt
door haar idiolectische verwoording ervan.
In mijn systematisch leesverslag van de bundels vanaf Balans tot en met
Verbruikersverse/Consumer's verse heb ik op probleemgebieden gewezen, en, niet
alleen door ruimtegebrek, er geenszins naar gestreefd om deze problemen volledig
‘op te lossen’. Ik heb juist geprobeerd aan te tonen dat er in ieder geval zoveel unieke
eigenschappen in Elisabeth Eybers' poëzie zijn die een ‘unseemly rush from word
to world’ (Culler 1975:130) tegenwerken, dat een onderzoeker - zelfs al wil zij - er
niet in kán slagen om lezers met kant en klare uitleg vanuit deze woordenwereld naar
nietszeggende abstracties te drijven. Eybers' Amsterdamse bundels zijn juist mede
als gevólg van de uitzonderlijk vervreemdende aard ervan, bij uitstek
poëzielezer-vriendelijk.

Eindnoten:
1 Zie Gräbe 1979:704 voor een motivering van de Afrikaanse vertaling ‘vooropstelling’. Voor
de variabele lexicale problemen met betrekking tot de tussentaal van Eybers waarvoor haar
beide lezersgroepen komen te staan naast en behalve bovengenoemde vooropgestelde elementen,
werd in de theorie van Gräbe, noch in die van anderen, een voorziening getroffen. Zoals betoogd
wordt, hebben deze idiolectische vooropstellingen een duidelijke functie, verschaffen ze vaak
een leidraad bij de interpretatie, en dragen bij tot de conclusie dat er een iconisch verband bestaat
tussen het poëtisch taalgebruik in de Amsterdamse bundels en de belangrijkste thema's van
Eybers.
2 Ironie, een zo belangrijk aspect in de poëzie van Eybers, is ook zeer problematisch. Er zou een
afzonderlijke studie kunnen worden gewijd aan het herkennen van dit fenomeen door zowel
Afrikaanse als Nederlandse lezers.
3 Metaforisch taalgebruik trekt juist de aandacht door de ongewone combinaties van lexicale
items wanneer een ‘botsing tussen de letterlijke (of gewone) betekenis van de letterlijk en
figuurlijk fungerende delen in metaforische uitdrukkingen (plaatsvindt): de spanning tussen
tenor en vehicle of de incongruentie tussen focus en contradeterminerend frame’ (Gräbe
1979:184-185).
4 Als voorbeeld hiervan verwijst Gräbe (1979:389) naar de ‘danseresse’ van Opperman die rijmen
met ‘blesse’ en Boerneef die ‘katkisasieles’ (katechisatieles) koppelt aan ‘hotopses’. Klankmatig
kunnen Nederlandse lezers plezier beleven aan het rijm, maar omdat ze de woorden ‘blesse’
(kale hoofden) en ‘hotopses’ (manier om trekdieren in te spannen) niet kennen, zullen ze niet
begrijpen dat in beide gevallen het eerste rijmwoord op een ironisch spottende manier door het
tweede wordt gekwalificeerd. In ‘Oor tien jaar’ (VG 450) van Eybers kunnen de rijmwoorden
‘gelid’ en ‘ritteltit’ als een soortgelijke semantische incongruentie worden beschreven.
5 Gräbe (1979:186-187) bespreekt als voorbeeld het gedicht ‘Diana’ van Achterberg waarin de
eerste vier zinnen een verwachtingspatroon scheppen dat doorbroken wordt door de vijfde zin.
6 Vergelijk: ‘Ich persönlich bin der Meinung, dass es fast überall da Verfremdung gibt, wo es
ein Bild gibt’ (Šklovskij in: Striedter 1971:23).
7 Zie Jansen 1992:131-194 waar een opsomming wordt gegeven van de Nederlandse receptie
van Balans tot en met Teëspraak (1991).
8 Zie Jansen 1992:195-223.
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11 Eybers' onderdak: uitzicht op oneindigheid
Het werd al vroeg in haar oeuvre duidelijk dat voor Elisabeth Eybers de poëzie een
onderkomen is, dat de wereld van het woord een toevluchtsoord is ongeacht of zij
wordt geconfronteerd met intense gevoelens dan wel met praktische problemen. Haar
gedichten betekenen vaak een redding uit de haar omringende werkelijkheid van
‘rumoer’ en ‘puin’. Talloze gedichten illustreren deze opvatting, onder meer
‘Verhuising’ (uit Bestand 1982, VG 449):
Ná die loswring van rame en deurposte vlug
ek uit burerumoer, onherroeplik bevry
deur die sewe ramshorings van Jerigo kry
ek my oorkant die soveelste smeulende brug
met nog steeds onberedderde puin rondom my,
kortasem maar tog in my woordwêreld terug.

Omdat Elisabeth Eybers een van de weinige dichters is die tot op hoge leeftijd
bijzonder productief blijven, ligt het voor de hand om in dit laatste hoofdstuk van
Afstand en verbintenis te onderzoeken of Eybers' opvatting over haar woordenwereld
in de latere bundels van haar Amsterdamse periode verandert. Eerst zal ik in het kort
een grondthema van haar werk bespreken, het aanwezig stellen van opposities, daarna
de structurele kenmerken van binding en stolling. Ik zal mijn aandacht richten op
enkele van Eybers' gedichten over de ouderdom voordat onder meer ‘Uitsig op die
kade’ en ‘Snags’ in detail worden besproken. Deze gedichten uit respectievelijk
Respyt (1993) en Nuweling (1994) zijn ná haar 75ste verjaardag verschenen.

Het problematiseren van tegenstellingen
Eybers' poëtische ontginning van contrasterende paren zoals Nederland en
Zuid-Afrika, hier en daar, uit en thuis, tonen aan dat haar verblijf in Amsterdam sinds
1961 een zinvol thema werd voor iemand die er al vroeg in haar oeuvre blijk van
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gaf dat zij ‘ironies lewe’, wat niet eenduidig en rechtlijnig samenvalt met haar
persoonlijke situatie. De ironische dialoog met zichzelf, met haar medemens en
directe omgeving wordt in Amsterdam een nóg belangrijker voorwaarde voor de
totstandkoming van Eybers' poëzie dan vroeger. Tijdens een interview in 1990
verwoordt zij het op deze manier: ‘Ik vermoed dat de ballingschap de veruitwendiging
was van een gespletenheid, die ik van jongs af aan al kende’ (Lieske & Otten
1990:25).
Al in haar vroegste bundels, maar vooral sinds Balans (1962), onderneemt de
Eybers-spreker pogingen om deze gespletenheid of existentiële ballingschap op te
heffen, en de onmogelijkheid van zo'n ‘opheffing’ wordt als poëtisch materiaal
uitgebuit. In Uit en tuis schreven Hans Ester en ik (Eybers 1995:112): ‘Volledige
assimilatie en harmonie met haar omgeving zou waarschijnlijk zelfs negatief en
onwenselijk zijn voor haar dichterschap.’ Probeert Eybers deze gespletenheid in haar
woordenwereld op te heffen? Ja, maar vooral haar Amsterdamse poëzie is tegelijkertijd
een pleidooi voor het behóud van een gebied tussen uitersten - als enige poëtische
én ethische mogelijkheid die integer is. In hoofdstuk 1 is aangetoond hoe belangrijk
het voor Eybers' dichterschap is dat de twee polen van haar spanningsveld actief en
actueel blijven, onder meer door de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse referentiekaders
contrapuntisch met elkaar in verband te brengen en óók door gebruik te maken van
Nederlandse woorden en uitdrukkingen.
Het is logisch dat het vinden van een voortdurend in discussie gebrachte balans
tussen uitersten, ervaren zal worden als het voorlopige eindpunt van een proces, met
als resultaat een vaste vorm voor dat wat vóór dit stadium nog wankelend of onzeker
was. Tal van critici hebben door de jaren heen al op Eybers' bezinning op het
dichterschap gewezen, maar ik wil vooral aandacht schenken aan een
accentverschuiving in sommige van Eybers' meest recente gedichten waarin zij van
de meer typische gespletenheid overgaat op een integratie van het zelf.

Balans
Eybers probeert vaak zin te geven aan de gespletenheid van hoofd en hart, van jij en
ik, van hier en daar, door dit in woorden vast te leggen. Het ongrijpbare en
ontwijkende te vangen of te laten stollen, het onweegbare te ‘ijken’, is een terugkerend
motief in haar werk. De ordening van de chaos is wezenlijk in Eybers' oeuvre; het
is trouwens ook een streven van veel andere dichters. Eybers spreekt al in ‘Die eerste
nag’ uit Die stil avontuur (1939) de gedachte uit ‘dat skoonheid gebore word uit
gemis’ (VG 47), en in Einder (1977) blijkt dat de ontreddering, zelfs de chaos van
‘pyn en afstandneem’, van ‘liefde en ironie’ (VG 379), door de dichteres benut wordt
om poëzie te scheppen. A.P. Grové (1962) wijst erop dat Eybers sinds Die helder
halfjaar (1956) bovendien de macht van humor, woordspel en ironie heeft ontdekt
als ‘een wapen dat een belangrijke rol zou spelen in haar streven om
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zichzelf terug te trekken uit het gedicht, afstand te zoeken en zo tot bezinking
(neerslag) en evenwicht (balans) te komen’.
Bij het zoeken naar een balans zijn er twee processen werkzaam: ten eerste het
(vermeende) psychische proces van de ‘ik’, van de Eybers-spreker; en ten tweede
het proces van versificatie. Vooral dit tweede proces is boeiend. Het gedicht stelt het
probleem van het zoeken naar een balans en bewerkt dan het probleem zodat er
progressie geregistreerd wordt en een geslaagd einde gevonden kan worden. Een
succesvol slot voor een gedicht is echter iets anders dan een oplossing voor de
gespletenheid van de ik. Deze gespletenheid is uiteraard niet controleerbaar omdat
de lezer slechts de gedichten kan analyseren en niét de psyche van de dichteres. De
latente gespletenheid in haar wordt mogelijk zelfs verhoogd door de eisen die het
gedicht stelt.1 De manier waarop deze twee processen met elkaar in dialoog gaan, is
buitengewoon interessant.
In ‘Lectori salutem’ (VG 377) komt een strofe voor waaruit op indrukwekkende
wijze blijkt hoe Eybers' gedichten zich tussen uitersten bewegen, op zoek naar een
vast punt daartussenin:
Voelspriete van my verse klad die grens
wat goed en kwaad onhaperbaar moet skei.
Hier het jy hulle, met die helder wens
dat jy teen elke blaam gevrywaar bly.

Volgens Réna Pretorius (in: Nienaber-Luitingh 1975:83) is het spel met uitersten in
Eybers' werk een ‘volgehouden streven om een (ironisch) evenwicht tussen de
tegenstellingen te bewerkstelligen’. Pretorius wijst er naar aanleiding van
‘Nuwejaarsvers’ (VG 370) op dat het de belangrijkste wens van de spreker is ‘om
tegenstrijdige dingen tot een ironisch samenzijn aaneen te voegen; om wat
onverzoenlijk is met elkaar te verzoenen’. In de alledaagse werkelijkheid blijft dit
een ironiserende psychische drang, een onvervulde nieuwjaarswens, terwijl ‘slechts
in de kunst (...) tegenstrijdigheden waarlijk te verzoenen zijn’. Of verzoening in de
kunst ooit ‘waarlijk’ bereikt wordt, kunnen we ons afvragen, maar deze indruk wordt
wel gewekt omdat ‘kunst’ de peristaltiek van contractie en ontspanning nodig heeft
om retorisch indruk te maken.
De poëzie die tegen deze achtergrond ontstaat, wordt met nadruk beschreven als
iets dat in een vorm wordt gegoten en ‘gesmee’ wordt (VG 84), als dat wat
‘kristalsgewyse’ opgehaald wordt uit ‘diepverborge bronne’ (VG 93). Eybers' gedichten
zijn vanaf haar eerste tot haar meest recente bundel een getuigenis van wat Arie van
den Berg naar aanleiding van Nuweling (CS Literair NRC Handelsblad, 17-3-95)
schreef: ‘Wat het onderwerp ook is, het moet gefilterd en opnieuw gefilterd om in
poëzie te beklijven. Hoe het na die behandeling nog zo zichzelf kon blijven, is het
geheim van Eybers.’ Eybers-lesers worden inderdaad dikwijls getroffen door de
wijze waarop emoties (bijvoorbeeld in de liefdesgedichten in Einder of in
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‘Jaloesie’, VG 466) en voorwerpen (zie de twee zonnebloem-gedichten, VG 236, 531)
juist ná het omdichten of de ‘andersmaking’ duidelijker in hun eigenheid naar voren
treden.
In ‘Voorbereiding’ (uit Neerslag 1958, VG 167) dicht Eybers al indringend over
deze manier van leven en schrijven. Een zich passief openstellen is belangrijk als
voorstadium voor binding en stolling die als doel worden gesteld:

Voorbereiding
Wees ledig en gereed,
ondig, deurdringbaar, drink
ál wat die oomblik skink,
neem, drink dit en vergeet:
wat diep genoeg versink
sal tot ontkieming gis.
Kyk, wees verwonderd, wag,
wag en ontvang tot jy
katalisator is,
smeltkroes van alchemis,
elke verband bevry.
Buig en betaal die tol
van jou geboortereg:
verduur die kramp van al
wat klonter tot kristal.
As die gestalte stol
kom wat moet wórd tereg.

J.C. Kannemeyer verwoordt Eybers' opvatting van het dichtproces als volgt in Die
gespitste binneblik: ‘Door haar beeldende voorstellingen van het receptieve
voorstadium als vereiste voor een gedicht, de wijze waarop het vers door verhitten,
distilleren, zuiveren van het erts of door een stollingsproces tot stand komt, en de
dikwijls moeizame wijze waarop de beeldhouwer-dichter het overtollige materiaal
moet wegkappen en het kunstwerk moet bevrijden of uit een slapende toestand moet
wekken, zegt Eybers iets wezenlijks omtrent het ontstaan van alle kunst’ (Kannemeyer
1995:32). Na de ‘receptieve ontstaansfase’ volgt de fase van het uitkristalliseren en die kan zeker als doel van het grootste gedeelte van Eybers' dichterlijke activiteit
worden beschouwd.
In ‘Verwyt’ (VG 169) geeft de spreker op ironische wijze aan dat zij goed begrijpt
dat woorden ook een maskerade kunnen zijn of een teken van dwingelandij. Daarom
is het inzichtgevend dat er al in vroege Eybers-gedichten soms wordt
teruggeschrokken voor stolling als ideaal, maar dan op een andere manier dan in de
enkele ‘vloeiender’ gedichten die ik later zal bespreken.2
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Verwyt
Woorde wil ál wat uit die duister wel
in hul spitsvondige patroon saamknel.
Die flikkering van aksiomas dring
soos angs-oë deur die nag wat ons omring.
Woorde wil die verborgenheid laat swig
voor hul misleidende moerasgaslig:
Hier is die Wondermiddel wat nooit faal!
Hier is die Waarheid, binne perk en paal!
Kwaksalwerkrete en kermismusiek
laat jou terugkrimp, eensaam en twyfelsiek.
Maar ná 'n week in die woestyn - wat bly
nog oor van jou onkreukbaarheid as jy
dit opgesom en vereenvoudig het
tot 'n klein, selfgenoegsame sonnet?

Hoewel ontkieming, gisting en kristallisering nagestreefd wordt, staat de spreker,
zoals blijkt uit het ironische slot van ‘Verwyt’, daar niet onvoorwaardelijk enthousiast
tegenover. Toch blijft dit in talloze gedichten een streven. Vergelijk de behoefte van
de spreker aan een ‘jy’ in ‘Koeplette’ (Neerslag 1958, VG 170) ‘wat vastigheid om
my giet’. De ‘jy’ kan zowel een persoon als de poëzie zijn:
Wees jy my digte wapening en sluit
die skuiwergate van my vloeibaarheid!

Kannemeyer (1978:473) meent dat Eybers in ‘Verwyt’ zegt dat het ‘spel met woorden
alles opeist maar uiteindelijk toch zo weinig oplevert’. Hij heeft echter de indruk dat
voor de spreker poëzie waardevol is als een ‘middel tegen gedaanteloosheid,
vloeibaarheid en de lokkende uitnodiging van de dood’.
Soms, zoals in ‘Erfstuk’ (VG 178), beweert de dichter dat woorden weigeren zich
met elkaar te ‘verzoenen’, maar de paradox is dat het gedicht als woordwerk wél
afgerond, uitgecomponeerd, dus ‘verzoend’ is.
(...) dis verniet
dat ek hul ryg tot rym en ordening,
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dat ek hul sif en skuif met oë wat skroei
van soek na 'n besweringsformulier
want hulle het plots geflikker en vervloei
tot mene, mene, tekel teen die muur.

Deze persoon die ‘gestuurd’ wordt door ‘rijmdwang’ (VG 523) heeft geen andere
keuze dan zich te onderwerpen aan de ‘molog van het woord’:

Rymdwang
dikteer hardnekkig in die verte tuur
- soms in die diepte - en verbied gesonde
vryetydsbesteding (uur na noeste uur),
dit laat harsdruppels opwel uit ou wonde,
poliepkolonies tot koraal verkalk,
in deurskynkwarts kristalformasies wink,
uit alles wat nog deur die oernag swalk
'n sagte smeekroep om verlossing klink.
Jy kan daar wel of nie op ag slaan maar
kies mettertyd om keuse te laat vaar.

De gedachte dat ‘verlossing’ een opgelegde taak is die de dichter niet kan ontwijken
of ontduiken, blijft voor het grootste gedeelte van Eybers' oeuvre van groot belang.
Juist ‘ter wille van die edel spel’ stalt zij ‘steeds’ weer haar ‘tuisgemaakte heelal’
uit (zie ‘Liewe leser’, NL 27) en bij het dichtproces wordt ook dat wat dikwijls erg
persoonlijk is, in een universele, schijnbaar natuurlijke vorm gegoten. ‘Het resultaat
lijkt eenvoudig, maar is kunstig bedrog. Want hoe direct Eybers ook communiceert
in haar dichtwerk, ze is tegelijkertijd (...) een dichteres van het gedreven en geslepen
vers’ (Van den Berg 1995).
Poëzie is bij uitstek afbakening. Eybers' preciese woordkeuze is het bewijs van
deze bewering en we zouden een uitgebreide lexicografie kunnen opstellen van
woorden in haar gedichten die duiden op begrenzing en omlijning. Hieruit blijkt dat
Eybers haar poëzie vaak als een ‘keerwal’ beschouwt, als het ‘brose’ ding dat
opgericht wordt om vaagheid uit te bannen. Het ‘zoeken’ van de dichteres is als het
ware een ‘gespleten angel’ - tussen woorden die poëtisch trefzeker gerangschikt
worden en een ‘waarheid’ die gezegd wil worden.
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Loslaten
In enkele gedichten in de latere bundels - onder andere in ‘Uitsig op die kade’ uit
Respyt (1993, VG 626) dat hieronder besproken wordt - lijkt het alsof de
‘keerwal’-functie van poëzie nu anders bekeken wordt. De uiteindelijke conclusie
van deze veranderde opvatting zou moeten zijn dat er geen verdere poëzie meer
geschreven wordt. Toch verschijnt er een nieuwe bundel kort na Respyt. Deze bundel
heet bovendien Nuweling (1994) en het blijkt dat toch weer vóór de poëzie en de
ordenende functie ervan gekozen wordt. Ook in Tydverdryf/Pastime (1996) en in
Verbruikersverse/Consumer's Verse (1997) met hun ironische titels is dat het geval.3
Poëzie moet voortdurend zin blijven geven terwijl het gedicht tegelijkertijd een
betoog houdt voor zijn eigen on-zin.
Tijdens het onderhoud dat ik bij gelegenheid van haar tachtigste verjaardag met
Elisabeth Eybers voerde (zie hoofdstuk 6), kwam het bewuste zelf van de dichteres
en het loslaten daarvan ter sprake. Dat gesprek sloot aan bij het feit dat Elisabeth
Eybers vooral ná 1973 regelmatig gedichten publiceert waarin een ouderwordend
mens aan bod komt. Zo heet het openingsgedicht van Kruis of munt (1973 - wanneer
zij 58 jaar is) ‘Ouer word’ (VG 345) en van Dryfsand (1985 - wanneer zij 73 jaar oud
is), ‘Oud word’ (VG 485). In Tydverdryf/Pastime is een gedicht opgenomen met de
titel ‘Tagtigste verjaardag’ (TV 22). Er verschijnen bovendien talloze gedichten waarin
de overgang tussen leven en dood centraal staat.

Ouer word
'n Eindigheid sprei langsaam, ongevra,
'n stipter onderskeiding word van krag.
Wat ek verloor het suig my terug in drome,
hul nagtelike helende verwarring;
wat oorbly dwing my voorwaarts, stoot of dra
my onversetliker van dag tot dag
met afgepaste tydverdryf en werk.
Ek hul my heelheidshalwe in 'n huis
wat stuksgewyse toeslik tot 'n kluis.
Iets wat 'k onthou: eens was ek 'n beminde
kind, tintelend van hiernamaalse onkunde,
deur louter eindeloosheid ingeperk.

Het kind staat tegenover de oudere mens zoals eindeloosheid staat tegenover
eindigheid, zoals ‘heling’ staat tegenover ‘verwarring’ en ‘spreiding’ tegenover
‘ingeperktheid’.
‘Oud word’ is een goed voorbeeld van de ironische zelfspot die zo'n verfrissend
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kenmerk is van de ouderdomsgedichten van Eybers. Weerbaarheid tegen de ouderdom
die tóch niet afgeweerd kan worden, wordt bij Eybers vooral verkregen door de (soms
wat wrange) humor waarmee zij het ouderworden bejegent. Vergelijk de laatste
strofe:
Die sparteling hoe halfhartig ook bevat
genoeg teater om jou te laat lag
die oorgeblewe weerstand weg te glad.
Wie laaste lag lag roekeloos en sag.

Critici, onder anderen Ed Leeflang en Tom van Deel, hebben veel waardering voor
haar zin voor humor waaruit haar weerbaarheid blijkt. Zo schrijft Guus Middag
(1997) in verband met Verbruikersverse/ Consumer's Verse: ‘Het indrukwekkende
van Eybers' poëzie, en zeker van haar ouderdomspoëzie, is haar volharding in een
houding: die van iemand die zichzelf voortdurend tegen het licht wil blijven houden,
die elk gevoel pas vertrouwt als het ook van de andere kant benaderd is. Eerlijk en
nietsontziend, bijna de houding van iemand die wil snijden in eigen vlees, ook uit
nieuwsgierigheid.’ Recensenten gebruiken niet alleen woorden als ‘onsentimenteel’
en ‘onlarmoyant’ om de ouderdomsgedichten te typeren, maar ook ‘sardonisch’
(Eybers zelf in ‘Verwagting’, VV 43; Middag 1997 en Grové 1997) en zelfs ‘luguber’
(Middag 1997).
Concrete ervaringen en beelden zijn een kenmerk van Eybers' poëzie en dat geldt
ook voor haar ouderdomsgedichten. In sommige daarvan is een hartkwaal bijvoorbeeld
de directe aanleiding en onderwerp (VG 493, 501, 505, 519, VV 30). Zie in dit verband
‘Sotto voce’ (VG 592):
Die ywerige, onaflosbare, hy
wat lewenslank 'n lyfeiene moet bly
- my hart - praat 'n woordjie mee.
Ek staan monter op, plotseling gee
hy 'n mislike knikkie en stotter banaal:
al voldoen my bediening nie langer aan wat jy verwag
kan my trou jou nouliks ontgaan,
ag neem my in ag tot die uur wat finaal
met vrylating saamval - maar staan
daar nóú nog nie stil by nie, loof hierdie dag.

Ook hier - zoals zo vaak in Eybers' werk - worden we getroffen door de letterlijkheid
van een idiomatische uitdrukking. Om ‘stil te staan by iets’ betekent figuurlijk
aandacht aan iets besteden, terwijl, binnen de samenhang van het gedicht, het
noodlottig zou zijn als het hart letterlijk stil zou staan.
De spreker beschrijft in een paar gedichten hoe zij valt (zie bijvoorbeeld VG 497,
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578, VV 10) en verwijst bovendien naar een knieprobleem (VG 505, VV 43). Zoals in
‘Sotto voce’ kunnen we ook in deze verzen zoveel méér lezen dan alleen een
beschrijving van lichamelijke ongemakken. Zie ook ‘Versugting’ (VG 497) dat
tegelijkertijd realistisch, humoristisch, en kunstheoretisch is:
Die kuns waarin ek my nou bekwaam is val:
telkens die plots opwindende moment,
die siddering en swik van die heelal
as ek na houvas grabbel, ongewend
aan sweef, die grond weerbarstig hard hervind.
Daarby doen ek aan uiterstes en breek
eerstens my neus, my stuitjie agterna,
elkeen 'n teer dog onvitale streek
deur uitgelese kwetsbaarheid verbind.
O ewewig en swaartekrag, ek vra,
terwyl my bene my tog verder dra,
dulding tot ek die laaste baken steek.

Ook in dit gedicht vinden we weer tegenstellingen zoals ‘val’ en ‘houvas’, ‘sweef’
en ‘hard’, ‘ewewig’ en ‘swaartekrag’, maar nu in de wetenschap dat het evenwicht
in de werkelijkheid niet volgehouden zal kunnen worden - in het dichtproces voorlopig
echter nog wél. In ‘Pas op’ (uit Noodluik 1989, VG 577) worden dezelfde twee
processen gedemonstreerd:
'n Welgeskape roekelose kind
vir wie volwassenes dit nodig vind
om telkens pas op pas op te beveel
bly - meer geluk as wysheid - skaflik heel
totdat die jare en 'n donker drang
na die absoluut onbesonne sprong saamspan
teen al wat haar beveilig het tot dan.
Sy leer oplaas die oggendlig ontvang
en vashou soos 'n porseleindun bord
wat, as sy strompel, sou versplinter word.
Die retoriek waarop sy haarself betrap
- pas op - kom straks te pas by elke stap.

De aandoening die beschreven wordt in ‘Hemi-facialis spasme’ en ‘Nogmaals facialis’
(VG 579 en 615) is een andere ‘kwaal’ die bijna luchthartig wordt opgenomen (zie
in dit verband: ‘Die ouderdom het my 'n poets gebak’ en ‘Die kaperjolle van verval
[...] ontsteek verwondering en vermaak’), maar ook hier het besef dat het evenwicht
van het lichaam verloren gaat nu ‘Janus (...) maar oor één gesig be-
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skik’. Toch zijn de gedichten over het verlies aan evenwicht volkomen uitgebalanceerd
en afgerond. ‘Verwagting’ (VV 43) is hiervan een uitstekend voorbeeld.
In Eybers' latere Amsterdamse bundels wordt de lezer voortdurend voor ogen
gehouden dat oud worden met ‘ongemak’ (VG 561) én met ‘wanhoop’ (VG 576)
gepaard gaat. Dat zij steeds slechter ziet, wordt onder meer in het uitstekende Engelse
gedicht ‘Prospect’ (VV 15) en in ‘Sinsbedrog’ (VV 31) beschreven, terwijl het
schrikbeeld van geheugenverlies en dementie bijna luchthartig aan de orde komt in
‘Eindproduk’ en ‘Ultimate product’ (VV 48) waarin een opsomming wordt gegeven
van aftakelingsverschijnselen:
Jou brein is 'n bos waar spookapies goël,
jou buik 'n gekamoefleerde riool,
al jou liggaamsdele doen mee aan verloop
van afvalligheid teenoor hul biotoop.
Hulle het reeds gekies vir 'n spannender rol
en hou soos bekeerlinge fluks daarmee vol.

De verwondering van de spreker over wat er met haar gebeurt, overheerst iedere
keer. Het is bovendien opvallend hoe dikwijls het woord ‘tintelend’ gebruikt wordt.
Er is geen spoor van larmoyant zelfbeklag en de lezer ondergaat in deze gedichten
zelden gevoelens van verdriet. We delen eerder in de verbazing dat het ‘avontuurlijke’
van de ouderdom en de dood hier zo uitzonderlijk verwoord wordt, en putten er troost
uit omdat het het uiteindelijke lot is van elk van ons, terwijl wíj niet over het talent
beschikken dit inzicht te verwoorden.
De natuurgedichten die Eybers in haar latere Amsterdamse bundels heeft
geschreven, kunnen in relatie tot andere gedichten zeker als metaforen gelezen
worden. Zie in dit verband ‘November’ (VG 547):

November
Die bome is hul verheerliking weer kwyt,
alles loop oor na die verlede tyd.
Die drosterson wurg aan sy eie strop,
vroeg smiddags moet jy na 'n ligknop tas
om oorrompeling te voorkom. Die aanswelnag
word gaandeweg voortvarender, soms verras
'n vinnige hartkaperjol jou en word jy bedag
op die saggies voortskuiwende deurskuur van die dop4
tussen jou en die nag wat verby elke skommeling wag.
Tot dusver hou verwondering nog nie op.
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‘Sonnige voorjaar’ (VG 635) is een van de gedichten waarin de Eybers-spreker zichzelf
met een merel vergelijkt. Zie ook ‘Roem’ (VG 618) en ‘Merel’ (VV 17). De bijna
sensitivistische natuurbeschrijving wordt een metafoor voor de positie van de spreker
die, anders dan de merels, niét meer zoveel ‘voorjare’ of lentes in het vooruitzicht
heeft:

Sonnige voorjaar
Kristallesprinkeling uit prilgroen loof:
die merels is dit wat blymoedig betoog
teen later gure noodsaak om te swyg.
'n Keel vol klinkklare weerbaarheid
waarborg 'n kosbare porsie tyd,
'n afgeronde brok respyt.
Statute van voortplantingspligte vuur
hulle aan om uitvoerig uur vir uur
die winter na sy moer te stuur:
die winter wat sal wyk
die winter wat sal duur ...

‘Die ouderdom is nie noodwendig saai:’ (VG 554) en ‘Ontwikkeling’ (VV 10) zijn
andere voorbeelden van de onsentimentele houding en de afwezigheid van zelfbeklag
bij de spreker over de levensfase waarin zij zich bevindt. Er is een groeiend besef
dat lichaam en geest een ‘onbebakende terrein’ betreden, een ‘grensgebied’ dat
ontdekt en gepeild moet worden. Het woord ‘finaal’ wordt in nogal wat gedichten
gebruikt, onder meer in ‘Wanhoop’ (VG 576) waar de ‘finale verlatenheid’ in
afwachting van de aanzwellende ‘geldigheid van 'n vlak aangrensende hel’ beschreven
wordt. Dagelijkse routine is niet meer alleen een ‘skuifelende remskoen’, maar helpt
de spreker in ‘Geriatries’ (VG 586) nu ‘dig by die rand van die afgrond’ te balanceren.
In Elisabeth Eybers' laatste bundels zijn er ondanks deze weerbare houding toch
veel gedichten waaruit een besef van machteloosheid ten opzichte van het leven
steeds sterker uitgesproken wordt. De onmacht van taal wordt een metafoor voor
menselijke tekortkomingen en de dichteres bekent soms niet bij machte te zijn om
tot een precieze verwoording te komen. Deze onmacht is echter niet iets waar de
spreker opstandig of willoos van wordt. Lezers van de meest recente bundels wéten
dan ook dat Eybers op geen enkele manier machteloos is geworden voor wat betreft
haar uitdrukkingsvermogen. Terwijl over fysiek en geestelijk ‘losmaken’ gesproken
wordt, zijn de gedichten daarover structureel in geen enkel
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opzicht ‘los’. Bovendien is de frequentie waarmee haar bundels verschijnen groter
dan ooit en durft ze het aan gebaande wegen te verlaten en meer dan ooit ook in het
Engels te dichten.
Uit deze latere gedichten wordt duidelijk dat de dichteres zich bewust is van het
feit dat ‘kunnen loslaten’ en ‘doen stromen’ een vermogen is dat ook in haar macht
ligt. Deze nieuwe ervaringen en inzichten worden intens beleefd en het voorheen
meer gebruikelijke verlangen naar beheersing en inperking blijft achterwege. De
oudere spreker in de Eybers-gedichten maakt nu op verschillende manieren gewag
van de ontoereikendheid van woorden in het aangezicht van ‘die waarheid’ dat een
gevolg is van ‘pyn en dorheid’. Dit klinkt bijvoorbeeld door in ‘Woordeloos’ (VG
478):
Terwyl die waarheid klaarder skyn
sal die getye ons nerfkaal stroop,
afsigtelikheid kom reeds in sig.
Al wat ek vra
al wat ek hoop
is om, wanneer my brein te voos
word om met woordvernuf die pyn
en dorheid óm te dig,
dit te verdra
hoe ook al, woordeloos.

Een vroege ‘ouderdomsklacht’ was wel ‘Die muse skyn my deesdae te vermy’, maar
de spreker in ‘Deesdae’ (VG 500), dat al uit 1985 stamt, is hier niet werkelijk opstandig
over. Haar berustende houding van ‘Geduldig verder gaan’ is op zichzelf een
weerlegging van de opmerking van de kleinzoon ‘Wat ben je stil vandaag’. Het jonge
kind merkt dat zijn oma ‘stil’ is, maar zij is het niet echt, want ze ‘sing (nog) 'n liedjie
uit (haar) kindertyd’. In dit en andere gedichten is een zich bewust zijn van grenzen
en eindigheid, van de relativiteit van het leven (let op de ironiserende herhaling van
de levensverwachting die het kleinkind heeft voor zijn oma: ‘het duurt nog héél héél
lang voor jij doodgaat - nog meer dan honderd dagen’), én van de overschrijding
van grenzen, van ‘grensloosheid’ (VG 418).
In ‘Sewe dae op die rand van tagtig’ (NL 31) worden de dagen bijna als in een
alternatief soort Genesis-verhaal afgeteld; aftakeling en schepping liggen dicht bij
elkaar. Op deze leeftijd moet voor een nieuwe opstelling ten opzichte van het leven
gekozen worden en de dichteres weet dat zij zich op een ‘omwenteling’ moet
voorbereiden. Toch blijft de Eybers-spreker ‘aan ou gewoontes meedoënloos trou’:
met 'n onweerlegbaar deurwinterde oor
voeg jy woorde byeen wat jou troos en bekoor,
of mens dit nou as uitvlug of toevlug beskou.
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In Verbruikersverse/ Consumer's Verse zijn tal van gedichten waarin de
taakgerichtheid van Elisabeth Eybers steeds blijkt, maar dan met het besef dat er een
verandering gekomen is. ‘Fase’ (VV 8) is hier een voorbeeld van, zo ook ‘Verklaring
(aan 'n besorgde kritikus)’ (VV 35):
Ek rym
om een en ander aanmekaar te lym
vóór die hele pakkaas in wanorde verstik
en wyl ek oor geen hulpmiddel beskik
om sake, aan my sintuie toevertrou,
by- en daarnaas ook uitmekaar te hou,
vir elke rolvervulling ongeskik
behalwe die beproefde patologie
van poësie.
(...)

Leven en dichten is zo een ‘beproefde’, onlosmakelijke combinatie voor deze dichteres
die reeds in 1936 haar eerste bundel publiceerde dat ze niet anders kan dan zich,
zoals in eerdere gedichten, identificeren met de merel die zijn zang niet kan laten
(VV 17):
Hy sing sonder selfbeklag,
vertel nie hoe erg hy verlang
(...)
verfyn die ontvonkbare stem
wat dwarsdeur weer en wind
siklies en lewenslank
uitwissing trotseer tot die punt
van vlymdun, ylhoofdige klank.

‘Uitsig op die kade’
Terwijl Elisabeth Eybers in haar vroege Amsterdamse gedichten over uitstapjes naar
concrete plaatsen zoals het Vondelpark, weilanden buiten de stad, treinritten en
fietstochten, het Centraal Station, 's-Graveland en Gelderland, zelfs Nuits-St. Georges
in Frankrijk schrijft, wordt de wereld in haar latere gedichten beperkt tot bezoeken
aan artsen (vergelijk VV 34, 45) en wandelingen in haar directe omgeving, maar
vooral tot haar ‘tweekamerspeelruim’ of ‘kluis’ vanwaar er ‘uitsig op die kade’ is.
Dit uitzicht wordt al in ‘Weerkaatsing’ (VG 569) beschreven:
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In die windlose, wasige vroegoggendlig
staan die bome op die oorkantste wal
in verleë afsydigheid gehul.
(...)

In ‘Geslaagde dag’ (VG 628) wordt een soortgelijk uitzicht op het water beschreven:
'n Seldsame Januariedag en uitdruklik belig:
die son wat sy onbelemmerde roete beskryf
- 'n boog van suidoos na suidwes - voortdurend in sig.
Kort na halftien kon die geelkoperskyf
seëvierend ontsnap aan 'n somber barak,
hy slinger 'n gloeiende loper skuins oor die kanaal
waar die ysbeslag skitterend is en rimpelloos strak.
(...)

De waarnemer beeldt een uitzonderlijk mooie, vriesheldere Hollandse dag uit door
de loop van de zon te beschrijven die ze in zijn korte baan van halftien tot halfvijf
door haar ramen op het zuiden kon volgen. Er is een toenemende bezieling voor de
‘buitedinge’ en het landschap wordt dramatisch geïntensiveerd als gevolg van de
bijna sensitivistische beschrijving. In ‘Afskeid’ (NL 30) wordt een soortgelijke situatie
op een vergelijkbare intense wijze beschreven:
Die ronde vuurkleurige sinkende son
vergryp hom nog tussen al die beton
aan 'n laaste verlate wanhopige raam
wat hartstogtelik soebat om saam te gaan:
hy talm 'n oomblik om hom te bedink
en laat haar dan in die kanaal maar verdrink.

Deze bespiegelingen over het dagelijkse uitzicht bereiken in het prachtige ‘Uitsig
op die kade’ uit Respyt (VG 626) een hoogtepunt. Woorden(-loosheid) en
grens(-loosheid) worden op ontroerende wijze overstegen. In dit buitengewoon
‘wijze’ gedicht waarover we zeker nooit uitgepraat zullen raken, wordt de scheiding
ik/jij, binnen/buiten, zelfs Zuid-Afrika/Nederland, afstand/verbintenis, leven/dood
bij implicatie opgeheven. Het besef dat de dood de laatste zin van het leven is, dat
de mens juist leeft om te sterven, wordt in dit gedicht voelbaar gemaakt. De dood
kan niet ‘gemaak’ of ‘gestol’ worden: het zal gebeuren, zonder dat de zin van het
leven noodzakelijkerwijze samengevat wordt in woorden. Leven en dood zijn geen
dualisme, maar een continuüm waarin men moet verzinken. Deze zin, de dood zelf,
is onuitgesproken aanwezig in de leegte rondom het gedicht en kan slechts
gesuggereerd worden door binnen de retoriek van hier en daar, leegte en
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Het gebouw aan de Stadionkade waar Elisabeth Eybers woont. Zij verhuisde in april 1979 van de
Van Breestraat hierheen. Foto: Ena Jansen.

volheid te blijven. Het is een grote kunst om dit te bereiken en dat kan alleen door
af te zien van het ego, van subjectiviteit, van een ‘praalsiek talent’. Het menselijke
én het dichterlijke doel is nu nog slechts loslaten, ‘vloei’. Wat vroeger benoemd werd
als grens wordt ingeruild voor een domein dat niet meer beheerst wordt door het
dualisme van grens/grenzenloos.

Uitsig op die kade
Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie, al
die ywerige dagloners van die wal,
die reier so afgetrokke opgestel.
Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.
Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop
om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat vanuit hierbuite binnevloei.
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Het Amstelkanaal, gezien vanaf de brug oven de Beethovenstraat met de Stadionkade aan de
rechterkant. Foto: Ena Jansen.

In dit gedicht verwoordt Eybers een instelling die sterk verwant is aan de
Zen-Boeddhistische zienswijze die stelt dat de ‘ik’ als afzonderlijke entiteit opgeheven
wordt om daarna vervuld te worden van dat wat buiten de ik is. De ‘omgekeerde
bloei’ is het opbloeien in de ik van de wereld om haar heen.
Bewust zelfonderzoek wordt nu vervangen door ‘verwijlende aandacht’. Wat nog
in ‘Voorbereiding’ (VG 167) als voorwaarde voor een poëtische ontvangenis gold
(‘wees ledig en gereed, / ondig, deurdringbaar’), is nu iets onvermijdelijks dat als
zodanig wordt aanvaard. Dat wat ontvangen wordt, is het geschenk van de dood; het
is de laatste ‘tol van jou geboortereg’. Het is opvallend te zien hoe stellig het
1958-gedicht ‘Voorbereiding’ is in vergelijking met de aftastende toon van ‘Uitsig
op die kade’.
Dit gedicht speelt zich af in een tussengebied: de kade of wal, de grens tussen
water en land. Het type kade dat hier beschreven wordt, is in het Nederlandse
landschap niet slechts ‘een sterke gemetselde aanlegplaats waar schepen kunnen
aanmeren en kunnen laden of lossen’ (HAT), maar ook een ‘weg, straat (met de
huizen) erlangs’ of een ‘lage, smalle dijk tot waterkering, landscheiding’ (Koenen
& Endepols). Eybers woont in Amsterdam inderdaad ook op een ‘kade’ volgens de
tweede betekenis van het woord met uitzicht op een kanaal. Het is een tussengebied
met een overvloed aan vogels: land- én watervogels. Meeuwen en eenden, ook ‘die
reier so afgetrokke opgestel’, zijn allemaal ‘ywerige dagloners van die wal’.
De eerste regel van het gedicht is raadselachtig: iets (‘wat’) wordt aan de
Eybers-spreker verteld, maar dat ‘iets’ weigert vertolkbaar te worden voor iemand
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die juist vertolking (verheldering, vertaling, openbaarmaking) als enige taak, opdracht
of lot heeft. De vogels worden in het gedicht voorgesteld als vertellers die de ‘ik’
hebben uitgekozen als ‘oor’ en ‘vertolker’ van hun ‘taal’. Het lijkt alsof er tussen de
eerste en tweede strofe een vreemde kloof zit, alsof de rationaliteit van het gedicht
op een vreemde manier verspringt, en vermoedelijk kan dit gelezen worden alsof de
ik (als professionele vertolker) geen doorgeefluik meer is die betekenissen van de
ene orde naar de andere probeert over te brengen, en dat haar dat ook niet meer raakt.
Er vindt dus een verandering van roeping plaats in het gedicht: van vertolker zijn
naar doorgever zijn.
Omdat het gedicht zo dubbelzinnig is, kan in de regel ‘Ek mis myself steeds minder’
niet alleen gelezen worden dat zij steeds minder naar zichzelf verlangt, zich zélf
steeds minder nodig heeft, maar ook dat zij zichzelf steeds vaker ontmoet of vindt,
dat de gespletenheid in haarzelf nu ‘beter’ opgeheven is dan voorheen het geval was.
De ik doet nu afstand van de functie van vertolker. De ik is nu een vat dat ‘volloopt’
met dingen die zich buiten haar om afspelen. Het ‘inwendige gevoel’ bestaat nog
slechts uit ‘sintels’ waardoor de macht van de ‘buitedinge’ om met hun tinteling
(prikkeling, schittering) te overheersen, groter wordt. De rijmwoorden ‘boei’, ‘groei’
en ‘vloei’ vestigen erg nadrukkelijk de aandacht op de sterke invloed die ‘buiten’ op
de ‘ik’ heeft.
Tot wie richt de spreker zich met de preciserende verduidelijking ‘Ek bedoel’ in
regel 5? Het lijkt alsof hier een extra inspanning wordt verricht om zichzelf én de
lezer te confronteren met een bepaald inzicht of besef dat haar mogelijk ontsnapt.
De lezer die de boodschap ontvangt, wordt als het ware de tweede pool in het proces.
Het is alsof de ik vermoedt dat anderen die het ‘uitsig op die kade’ (nog) niet met
haar delen, van haar verwachten dat zij zal proberen haar vertolkingsfunctie te blijven
uitoefenen.
Hoe verloopt dit vertolkingsproces nu? De spreker blijft bijna ‘verstrooid’, ‘sonder
seker te weet’, ‘voel-voel’ en ‘versigtig’ bezig ‘om die woorde wat binne my borrel
te akkommodeer’ (‘Antwoord’, VG 593). In ‘Maakwerk’ (NL 32) wordt de ‘huiwerige
(aarzelende) hoop’ uitgesproken dat de ‘onwillekeurige taak’ als ‘welverdiend’ wordt
beschouwd.
In ‘Uitsig op die kade’ en deze gedichten laat de ik het ‘ek wil’ (zie
‘Nuwejaarsvers’, VG 370) varen. Tot in de slotregel van het gedicht blijft de ‘wat’
dat ‘vanuit hierbuite binnevloei’ vaag en geheimzinnig. Het enige dat daarvan gezegd
kan worden, is dat het ‘vloei’ en dat de ik als passief membraan in een soort osmotisch
proces functioneert. Het beeld in de laatste twee regels van het gedicht is bijna dat
van een drukverschil dat wordt opgeheven zodat een ‘natuurlijke’ balans gevonden
wordt - niét het onnatuurlijke, moeizaam geconstrueerde dichterlijke evenwicht van
tegenstellingen. Het proces is persoonlijk (let op het herhaalde gebruik van ‘ek’ en
‘my’), maar ook onpersoonlijk. Het is niet ‘my vermindering’ die meer wordt, maar
een vermindering die zich in het algemeen voltrekt en geregistreerd wordt. Er is
‘hoop’ op iets ónbepaalds dat een vervulling moet worden.
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Anders gesteld: de ik hoopt te kunnen beantwoorden aan de eisen die het sterven
stek, er voor open te staan. Grenzen vervagen en dat wat buiten is, de haar omringende
wereld, stroomt de ik binnen. De grenzen tussen de contouren van het zelf en dat
wat buiten is, worden opgeheven en de ik ervaart heel precies hoe het is om afstand
te doen van het zelfonderzoek. Als we dit gedicht vergelijken met vroegere gedichten
waarin de ‘voelspriete van my vers’ gebruikt werden om het leven te verkennen, lijkt
het alsof het zelfs de dood wordt toegestaan nu binnen te stromen. ‘Uitsig op die
kade’ heeft een meer dan tweeduidige betekenis. Na een leven in de dichtkunst, een
leven van bijna obsessieve zelfreflexie, van kijken naar hart en handen, hoofd en
eigen lichaam in alle fasen van het aardse bestaan, wordt hier nu van dit alles afstand
gedaan. Het sterk ontwikkelde ego dat zich van zichzelf bewust was, wordt hier
losgelaten: ‘Ek mis myself steeds minder.’ Er moet nog met de ‘ek’ worden omgegaan,
maar de inhoud die gegeven wordt, duidt op loslating. Vertolking als vervulling van
zin of betekenis wordt nu dus vervangen door ‘vollopen’ van dat wat ‘hierbuiten’ is.
Dat het ‘buiten’ erg dichtbij is, wordt beklemtoond door de specificering ‘hier’.
Misschien kunnen we ook zeggen dat het zelf, geheel van het dichterschap ontheven,
terugstroomt in een ongedifferentieerde chaos, waarvan het bestaan hier gesuggereerd
wordt. Een dergelijk idee wordt gesteund door verwijzingen in andere gedichten,
bijvoorbeeld naar ‘die oernag’ (‘Rymdwang’, VG 523) en ‘'n chaotische grou moeras’
(‘Dink jy soms’, VG 641).
Met het verschijnen van Nuweling (1994) werd het duidelijk dat de spreker niet
wil dat het beslissende loslaten of de dood haar overvalt en buiten haar wil om gebeurt;
er wordt bewust op geanticipeerd. In ‘Die lang nag’ (NL 18) wordt hierover juist
geschreven in termen van een ‘uitsig’ dat ‘eindeloos heel’ is:
Ook wanneer die slaap jou verstoot
mag jy jou op die lang nag verlaat:
die uitsig strek eindeloos heel,
vereffening herroep elke nood.
Die ondeugdelike dag bied geen raad
hoe jy ook al die ure indeel,
met sy afbraak verstuif stuk vir stuk
klein prikkelende splinters geluk.
Jou bloed op sy blinde beloop
laat hom nie voegsaam bedaar,
trek lukraak registers oop
tot jy willens die lang nag aanvaar.

Er is behoefte om de ‘lang nag’ ‘willens’, om de dood als een bewuste levensfase te
aanvaarden, er naar toe te leven. Dit herinnert aan Heideggers opvatting over het
‘Sein zum Tode’ dat het eigenlijk authentieke bestaan is. De dood is een
gevolgtrekking, een slotsom en een oplossing (‘conclusion’, maar veral ook ‘dissolve
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ment’): het opheffen van tegenstellingen, van heimwee naar geluk en van ongeduld
met een spraakgebrek. Wat dít betreft, lijkt het alsof Eybers' hele poëtische oeuvre,
maar vooral haar Amsterdamse bundels, een voorbereiding op deze fase is. De
uiteindelijke opdracht wordt gezien als het loslaten van het leven in de richting van
het oneindige: zij kiest ervoor dat het leven zo wordt opgelost. In deze verzen staat
zij zichzelf toe vol te stromen met dat wat van buiten ogenschijnlijk ongefilterd tot
haar komt. Dit is de ‘inhoud’ van ‘Uitsig op die kade’ en ‘Snags’ (NL 7): om ín deze
belijdenis nog steeds het gedicht zelf in een vaste vorm te gieten en er een retorische
eenheid van te maken. Als zodanig is er sprake van een reusachtige paradox die de
lezer doet huiveren bij zoveel moed en vrijgevigheid.5
Terwijl er in de laatste groep gedichten in Onderdak (1968) grote droefheid heerst
om het aardse leven waarvan de gestorven geliefde geen deel meer zal uitmaken,
zien we in de gedichten over de dood in Nuweling, in Tydverdryf/Pastime en in
Verbruikersverse/Consumer's Verse een totaal andere opvatting over eeuwigheid,
helderheid, oneindigheid. In ‘Aan 'n medebejaarde’ (NL 11) wordt verwezen naar
het ‘byna bereid (wees) / om die grens te erken’, terwijl er ook sprake is van een
bewustzijn waarin de bejaarde deel zal hebben aan de ‘tydlose duur van 'n
drieminuutsdroom’ wanneer ‘helderheid jou oorspoel’.
Een belangrijk gedicht in dit verband is ook het schitterende ‘Aftog’ (NL 23) waarin
de woorden ‘tekort’, ‘skaarste’, ‘leegte’ en ‘niet’ juist op volheid duiden:
Loop jy oor van tekort
stik jy reeds in wat skort
moet jy toekyk hoe taal
verstrak en verskraal
laat niks jou vertraag
maar laat skaarste jou skraag
om vir opperversuim
'n leegte te ruim.
Van oudsher probeer
jy jou ritmies te weer
te bewapen met klank.
Nou soek meer dan verdriet
asiel in die niet:
kan dit anders gebeur
dan ondánks wil en dank?

Hoewel meer ironische gedichten zoals ‘Maakwerk’ (NL 32) ook in Nuweling
voorkomen (‘Onderhewig aan kleitrappery / hou jy nogtans op goed geluk vol / met
beskikbare taal waarin jy / die vlugtige oomblik laat stol’), is de overheersende
stemming in de bundel een van verwondering, van zich openstellen. Een gedicht
waarin dit erg goed tot uitdrukking wordt gebracht is het openingsgedicht ‘Snags’
(NL 7):
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Ja, hier is ek nog en miskien hoef ek nooit weg te gaan
dink jy dan wanneer jy wakker skrik diep in die nag.
Wat jy agter moes laat word nie wasig omdat jy dit nie
meer bewaak,
jy bewaar wat jy kan en die res voer 'n eie bestaan,
soms binne bereik, deur verwording onaangeraak,
ingekapsel in amber, immuun tot die jongste dag:
jy werp 'n verwonderde blik deur die tralies van tyd
waar al die verdwene wat nie wil verdwyn op jou wag
en word nog betrokkener by die oneindigheid
keer op keer wanneer jy wakker skrik diep in die nag.

Arie van den Berg (1995) schrijft hierover: ‘Ik ken geen ander gedicht waarin de
grens tussen eind en oneindigheid zo nuchter beeldend, bijna tastbaar is verwoord.
Door de listige overgang van “ek” naar “jy” krijg je als lezer, na een kort moment
van vervreemding, het gevoel dat je persoonlijk wordt aangesproken en raak je
betrokken in het raadsel dat - wezenlijk niet aanraakbaar - raadsel moet blijven.’ De
gedichten bereiken het oor van de lezer als influisteringen van een ‘ek’ die al op
verkenning is aan de ‘anderkant’.
In de eerste regel van het gedicht, ‘Ja, hier is ek nog en miskien hoef ek nooit weg
te gaan’, wordt het ‘hier’ uitgebreid tot het leven in het algemeen en het gedicht is
een onderzoek naar het loslaten van het zelf, ook van het dichterlijke zelf dat
anticiperend afgestoten moet worden. We nemen hier een soort agnostische houding
waar waarin het zelf in zekere mate gelijkgesteld wordt aan de ‘reier’ die ‘afgetrokke
opgestel’ in ‘Uitsig op die kade’ de individualistische figuur te midden van de ander
‘dagloners van die wal’ is. Onwillekeurig denken we dan ook weer aan de
‘Petrus-eend’ tussen de ‘mooi bont eende’ in ‘Vriesweer’ (VG 274).
In ‘Tot besluit’ (NL 41) - een van de laatste gedichten in Nuweling - wordt nog
scherp relativerend de aandacht gericht op de zelfopgelegde dichterlijke taak die
beschreven wordt als een dubbelzinnig ‘verregaande gewroet om die juiste woord’,
‘'n onverantwoorde soort van na binne gekeerde geweld’. Er is echter ook sprake
van een besef dat poëzie nu geen ‘ontvlugting, viering, verheerliking, terapie’ is en
de slotstrofe luidt als volgt:
Dus met 'n eerbiedige knik na volmaaktheid gemik
lê jy jou toe op die onontkoombare taak
om tot 'n akkoord met tekortkoming te geraak
gedurende die jare of dae waaroor jy beskik.

Waarom wordt er gesproken over ‘tekortkoming’, hier gelezen als menselijk tekort?
Omdat het subject dat kan reflecteren, dat gespleten is, nooit samenvalt met zichzelf,
en daarom juist wordt het zo moeilijk om het ‘ek wil’ prijs te geven en
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grenzeloos te worden. In het ogenschijnlijk slechts grappige gedichtje ‘Rangorde’
(NL 42) met zijn Engelse equivalent ‘Order of precedence’ (NL 43) wordt de ik als
‘oningewyde en lid van geen kliek’ in contrast geplaatst met de muis die als ‘gesant
van die priemtandgeslag / 'n tonnel oopknaag wat na eindeloosheid voer’. Juist in
zijn ‘bewusteloosheid’, ‘dierlijkheid’ en ‘primitiviteit’ onderzoekt de muis wat zij
als zelf-bewust individu niet kan.
In het gedicht ‘Nuweling’ (NL 38) wordt de beschuldigend-plagerige klacht van
een vader bij monde van Paulus dat ‘vrouwkens (...) immer leren en nimmer / tot
kennis der waarheid komen’, door een van zijn ‘eiewys dogters’ op een vindingrijke
wijze gebruikt om aan te geven dat de leerschool van het leven inderdaad niet de
kennis oplevert die nodig is om te kunnen sterven: de mens blijft een oningewijde,
een groentje, een nieuweling wanneer de dood daar is. Hoewel ‘doodgaan (...)
doodnatuurlik (is) teen tagtig’ (zie ‘Notering’, NL 24), is er niets dat je erop kan
voorbereiden.
Om te leer, te verleer of ter harte te neem,
op dié manier raak mens versoen of vervreem,
volg jy jou buigsame koers, aangepas
by die hobbels wat elke vooruitgang aantas.
Maar wat die gevorderdste skoling betref:
geen praalsiek talent of bypassende pyn
deurstraal nou my gees met sublieme besef,
tot geen proeftyd of repetisie verplig,
krimp ek, jammerlik groen en oningelig,
nog te amateuragtig om te verdwyn.

De ultieme kunst, de ultieme wijsheid, is de verdwijnkunst, en in vergelijking hiermee
is het hele leven, het poëtische oeuvre, de ik op het punt te verdwijnen, amateuristisch.
De spreker in Nuweling is er zich daarom van bewust dat zij zich anders moet
instellen, dat categoriseren nutteloos is, dat zij zich moet verweren tegen het ordenende
denken omdat dit een kunstmatig stollingsproces is dat het stromen belemmert. Zij
moet zichzelf oefenen om afstand te doen van taal, om zo ontalig mogelijk waar te
nemen en sensaties te beleven. Een mens heeft zichzelf nodig om te leven, maar toch
moet hij het leven leren afzweren; de wil tot zelfobjectivering moet losgelaten worden.
Deze betekenissen helder in woorden overdragen, blijft echter de poëtische opdracht
die Eybers nog steeds aanvaardt. Oók in de bundels Tydverdryf/Pastime en
Verbruikersverse/Consumer's Verse. Daarom ook zijn de titels van deze bundels zo
veelzeggend.
Pierre H. Dubois (1996) schrijft hierover: ‘De bedreigende tijd, die een
“doodloopbaan” is, moet, hoe dan ook, doorgekomen worden en aan mogelijkheden
tot activiteit rest al niet veel meer dan de omzwervingen van de verbeelding.’ Hij
wijst op een reeks gedichten in Tydverdryf/ Pastime waarvan het thema de on-
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stuitbare gang van de tijd is en het onontkoombare verval dat daarmee gepaard gaat.
‘Elisabeth Eybers gaat niets uit de weg en dit “tydverdryf” heeft dan ook niets speels
dan haar uitzonderlijk vermogen om aan de woorden en hun ordening een resonans
te geven waarin, in het knersen van de tand des tijds, de gestadige vermorzeling
doorklinkt van verleden, heden en toekomst.’ Het titelgedicht maakt duidelijk dat de
dichteres in een ‘limbusgebied’ verkeert waar ‘beelde van vroeër rondspoel/ en
saamtros om patroontjies te maak/ wat die tyd na sy peetjie stuur’.
De praktische wereld van Eybers is klein geworden, speelt zich bijna uitsluitend
binnenshuis af, maar de imaginaire wereld , haar verbeeldingswereld blijft intact en
daar heeft de dichteres nog beheer over, daarin kan ze nog komen en gaan waar ze
wil; haar vermogen tot het vinden van het juiste woord geeft haar daartoe een vrijbrief.
En dit vermogen wil ze uitbuiten zo goed en zo kwaad als het kan. Daarom buigt ze
zich niet alleen in het Afrikaans op de haar reeds zo kenmerkende ironische,
humoristische, sceptische en relativerende wijze over de kleine gebeurtenissen van
alledag, over haar angsten en verwachtingen over het naderende einde. Ze buigt zich
in Tydverdryf/ Pastime en Verbruikersverse/ Consumer's Verse ook in het Engels,
de andere taal die ze van kleins af goed kent, over zichzelf en haar reeds geschreven
woorden. Daardoor exploiteert ze als het ware haar vakmanschap met als doel het
vinden van ook andere combinaties van woorden over ervaringen die al in de ene
taal onder woorden gebracht zijn. De eerste ervaring, de aanleiding tot het eerste
geschreven gedicht, wordt dus verdubbeld in de herdichting.
Aansluitend bij deze gedachte beklemtoont Grové (1997) dat de vernieuwing, de
koersverandering in de latere bundels ironisch genoeg dus verband houdt met de
noden van het ouderdom, ‘want hoe minder de zintuiglijke ervaringen van buiten af
worden opgenomen, des te sterker de dichter is aangewezen op de verwerking van
een reeds verworven bezit. Het accent verschuift naar verwerking, hantering.’
Om de verdwijnkunst, de gewilde overgave aan het verdwijnen van de dichter als
kunstenaar, vormer, waarnemer, woordschepper in wóórden neer te leggen, en het
inzicht, de eis en de opdracht hiervan effectief aan de lezer (als mede-dichter,
mede-verdwijner) over te brengen, vergt een moed, een stoutmoedigheid en een zin
voor humor die in zijn laatste gebaren nog steeds de sprankeling van ons
geheimzinnigste kenmerk, onze taalbegaafdheid en de ondoorgrondelijkheid daarvan,
duidelijk wil demonstreren.
Deze poëtische demonstratie zélf moet echter zijn integriteit behouden, al is de
inhoud van de demonstratie een betoog tegen de dichtkunst.
Eybers zou Eybers niet zijn als zij niet zou proberen de inhoud van haar belijdenis
ook formeel zó te manipuleren dat het gedicht zelf als zijn eigen verdwijntruc zou
werken. Paradoxaal genoeg is het de kracht van Elisabeth Eybers' gedichten
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in Respyt, Nuweling, Tydverdryf/Pastime en Verbruikersverse/ Consumer's Verse
waarin zij juist ín taal óver het afstand doen van de taal schrijft, dat zij erin slaagt
‘om nooddruf met overvloed te rym’ (TV, 34). De lezer realiseert zich dat Eybers'
poëzie niet meer vooral een ‘middel tegen gedaanteloosheid, vloeibaarheid en de
lokkende uitnodiging van de dood’ (Kannemeyer 1978:473) is, maar juist een bewust
bemiddelen daartoe.
Dat gebeurt ook in de bundel Winter-surplus, die in 1999 verschijnt. Ook hier, 63
jaar na haar debuut, ironiseert de dichteres haar eigen vindingrijkheid met woorden,
en ook hier heeft ze daar duidelijk steeds plezier aan. Ze stelt haar afstanddoen van
de haar beschoren cyclus van seizoenen bewust aan de orde en verbindt zich ertoe
daar door middel van taal steeds uitdruking aan te geven.

Eindnoten:
1 In ‘Uitleg’ (VG 585) wordt ‘erkend’ dat de dichteres soms overdrijft wanneer zij zich ‘tot (haar)
potlood keer’ omdat zij een ‘sekere gawe / besit wat tot onbesuisde / dade lei’; ze bezit het
vermogen ‘om 'n teëslag tot 'n ramp / te verhef en krampagtig te kamp / teen ingebore tekort /
sodra iets aan volkomenheid skort / en om keer op meedoënlose keer / in 'n sfeer van alweer
bedroë / fouteloos aan te voel / wat staan my te wagte’.
2 We kunnen ons afvragen of het mogelijk is een constructie te maken waaruit zou blijken dat
‘opener einden’ een grotere integratie van het zelf impliceren terwijl ‘afgebakender einden’ de
‘verbetenheid’ van het gespleten zelf illustreren.
3 Hoezeer de ironie van Eybers verkeerd kan worden begrepen, blijkt uit de merkwaardige
bespreking van Verbruikersverse/ Consumer's Verse door de Vlaming Roger Wastijn in Concept
XI:4 onder de titel ‘De flop van het jaar’. Hierin beschrijft hij de bundel als ‘wat samenraapsels’
en zegt: ‘dergelijke “Consumer's Verse” zijn waardeloos om op de lezers uit de Lage Landen
gevoelens en gedachten over te brengen. Zij zijn enkel geldverspilling en overtollige bladvulling.’
Mederedactielid Vernie February gaf uiting aan zijn verontwaardiging over Wastijns recensie
door op te stappen uit de redactie want ‘My mening oor Eybers verskil met die van Wastijn
sovêr die Liesbeek rivier van die Limpopo lê’ (brief 12-11-97). Wastijn ging in zijn ‘Weerwoord’
aan February en tal van andere critische reacties op zijn recensie in het volgend nummer van
Concept (XII:1, januari 1998) zelfs verder: ‘Alleen al bij het lezen van de titel (is) mij iets op
de maag blijven liggen ... En hoe een produkt aan de verbruiker voorgesteld wordt is vaak
doorslaggevend voor het al dan niet “kopen”. Dat o.a. salami en scheermesjes, voor de
“verbruiker” bestemd zijn klinkt normaal, maar zoiets zegt (sic) je toch niet van je eigen poëzie.
Het doet, met enige overdrijving natuurlijk, ietwat denken aan: “parels voor de zwijnen”. “Verse
vir die kenner”, bijvoorbeeld, zou een passender titel geweest zijn. De gedichten zouden dan
kunnen ervaren worden als een waardevol verlengstuk op vroeger werk. En niet als
consumptiegoederen uit de supermarkt.’
4 Het slotcouplet van ‘Geriatries’ (VG 586) luidt: ‘Al stribbel jou spiere nie meer teen die skurende
band / het jy nog nie jou siel aan die stroewe roetine verpand.’
5 We vinden dezelfde paradox in het hartstochtelijk cynisme van E.M. Cioran en in de woordrijke
gevechten van de taalscepticus Nietzsche tegen de gevangenissen van taal.
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Verster, J.R. 282 ff
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Besoek 89, 221
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Hagar n.5 325
Heimwee 24, 28, 42, 86, 94, 95, 226, 228
Hemi-facialis spasme 285, 307
Herfsdeun 43
Herstel 185
Hier staan hulle weer 253
Huiskat 74
Identiteit 94, 230ff, 246
Immigrant 22-23, 42, 86, 87, 228
In absentia 184
In quest of stability 166
Individualis 182, 251
Jaloesie 302
Job n.4 324
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Naturalisasie 33, 87, 94, 233-234
Neerslag 17, 64, 67, 114, 158, 211
Niets van uw dienst? 179
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Teëspraak 67, 76, 195
Ter sake 24-26, 218
Ter nagedagtenis aan Charles Timmer 243
Tersiene 285, n.5 325
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