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1 Geschiedenissen
Hans Op de Coul en Ine Sijben
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Voorwoord Maar er is meer...
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Dit boek is gebaseerd op twaalf afleveringen van het cultuurprogramma De
Onderstroom op Omroep Limburg/LIRADIO, uitgezonden in de periode van 13 maart
1999 tot 16 oktober 1999 onder de titel ‘Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw’.
Ine Sijben (freelance kunstjournalist) en Hans Op de Coul (eindredacteur cultuur)
vormen de redactie van De Onderstroom, Ben van Melick (docent Nederlands en
literatuurcriticus) is de vaste literatuurrecensent van dat programma. Zij hebben hun
bijdragen verwerkt tot het boek Maar er is meer... De titel is om twee redenen
gekozen: lang niet alles wat onder de noemer ‘Poëzie van Limburg’ valt, is ook in
het boek terecht gekomen en de auteurs zullen zeker doorgaan met lezen, onderzoeken
en schrijven.
Maar er is meer... valt uiteen in twee delen. De verantwoordelijkheid voor elk deel
ligt bij de desbetreffende auteur(s).
In deel I treft u journalistiek onderzoek aan van Hans Op de Coul en Ine Sijben.
Zij zijn vooral geïnteresseerd in de historische context van de dichtkunst. Hun dichters
zijn ‘voorbij’, bijgezet in de (achter)kamers van deze eeuw, daar tijdelijk vandaan
gehaald, van voor en achter bekeken, herbezien en teruggeplaatst.
Deel II, door Ben van Melick, geeft een aantal persoonlijke leesverslagen van een
keurend en kritisch proevend gemoed. Zijn studieobjecten zijn de levende dichters,
zij het in de figuurlijke zin van het woord. Zij zijn nog niet bijgezet, ze moeten nog
op hun merites beklopt, beroken en betast worden en even weggezet voor later.
Er zijn verschillende manieren waarop u dit boek kunt lezen. Gewoon van voor naar
achter - we hebben ons best gedaan de in de tijd heen-en-weer springende
radio-uitzendingen in een enigszins chronologisch stramien te dwingen - maar u kunt
ook elk hoofdstuk als een verhaal op zichzelf lezen. De dialectpoëzie treft u aan in
het hart van het boek en dat is geen toeval. U wordt bij het lezen geholpen door een
los bijgeleverde inhoudsopgave en een index op personen en zaken. De in het boek
geciteerde gedichten vindt u in de index onder de auteursnaam. Deel I is achter elk
hoofdstuk voorzien van ‘Aantekeningen’ waarin korte biografietjes zijn opgenomen.
Deel II heeft eveneens achter elk hoofdstuk biografietjes en een lijst met de
belangrijkste uitgaven van de besproken auteurs.
Als naslagwerk over de geschiedenis van de literatuur in Limburg is dit boek niet
goed te gebruiken: het geeft namelijk geen volledig overzicht, die pretentie en
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die mogelijkheden hadden we niet. Het is zelfs niet evenwichtig, niet elke auteur is
naar evenredigheid bediend. Maar daardoor konden we, vooral in deel I, ons zoeklicht
wel scherp stellen op, op het eerste gezicht, toevallige of minder belangrijke details.
Wat betreft de spelling van de geciteerde gedichten en prozafragmenten: die hebben
we gelaten zoals we hem aantroffen, dus uit een vooroorlogse bundel leest u ‘mensch’,
en ‘eenige’.
U zult in deel I onregelmatigheden aantreffen in de gedetailleerdheid van de
bronvermeldingen. Dat heeft te maken met het feit dat veel bronnen uit het
omvangrijke maar in de beschrijvingen vaak onvolledige radioarchief van de
Limburgse omroep komen. Reken daarbij dat archivering van gebruikte bronnen
door de redactie van De Onderstroom zelf anders zou zijn gebeurd als we geweten
hadden dat er ooit een boek van zou komen...
We danken onze voorgangers bij de Limburgse omroep die in hun tijd nauwgezet
het culturele leven volgden en ons, via het omroeparchief, in staat stelden onze
uitzendingen en dit boek samen te stellen. Het is met name aan Fred van Leeuwen,
de eerste programmaleider van de Regionale Omroep Zuid, te danken dat de
Limburgse omroep een actieve bijdrage aan de cultuur van dit gewest tot zijn identiteit
rekent.
Voor de eerste helft van deze eeuw hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de
Stadsbibliotheek van Maastricht en van de tips van nog levende ooggetuigen van
een eeuw literaire activiteiten in Limburg.
Verder danken we LI RADIO-TV, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
(voorheen het Anjerfonds) en de Provincie Limburg die ons in staat stelden dit boek
te maken.
Ben van Melick, Hans Op de Coul, Ine Sijben
december 1999
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‘Ons is de poëzie een gave’ 1 Dichters van Limburg
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O stervende eeuw, die bidt in barenswee
Voor de eeuw, die komt: uw arm veroordeeld kind,
Daar 't òpgejaagde volk, dat haat bemint,
Wraak schreit voor klacht en onverhoorde beê.
Ach, waar gij henenstaart, een bare zee,
Waarlangs hol uitwaait wilde wanhoopswind,
Die losgebroken, woedende en ontzind,
De golven roeit naar de onbeschutte rêe.
O wil getroost, toch stille, sterven gaan:
Zie wijd, hoe al de luchten vlammend staan
Van Hemelvuur: het eindloos Pinksterfeest!
Hoor! machtiger dan zondenoceaan,
Bruisen òp jonge Apostelharten aan
Genadenvloeden van Gods heilgen Geest.*
*

A.M.J.I. Binnewiertz Pr.,
‘O stervende eeuw...’ In:
Gedichten; Tweede Bundel,
afd. ‘Pinksterverzen’.
H.J. Dieben, Leiden 1912.
Binnewiertz dateert het
gedicht in 1899

In 1899 zag A.M.J.I. Binnewiertz, negenentwintig jaar en net kapelaan in Den Haag,
de nieuwe eeuw als een woeste en ledige zee voor zich opdoemen, waarover een
wilde wind van niets naar niets waait. Het komende jaarhonderd is een ‘arm
veroordeeld kind’, dat de om wraak roepende onderdrukte massa's uit de vorige eeuw
moet ontvangen. Maar, je bent tenslotte priester, er is troost: het vuur aan de hemel
(of zien we aan de horizon al het schijnsel van bloedige veldslagen?) belooft een
eindeloos Pinksteren. Het feest van het talenwonder: iedereen zal elkaar kunnen
verstaan in Gods wereldrijk waarvoor de Kerk, dat product van het allereerste
Pinksterfeest, al het bruggenhoofd heeft gelegd.
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De ‘teergevoelige’ en ‘van nature weinig krijgshaftige’* kapelaan Binnewiertz die
in ons blikveld kwam doordat hij om voor ons onopgehelderde redenen in Heerlen *Gegevens over Binnewiertz
hebben we onder andere
‘van het gebruik van zijn geestesvermogens beroofd’ zijn laatste adem uitblies,
ontleend aan: H. Croonen,
was voor zijn tijdgenoten, en vooral voor zijn collega-priesters, een lastpost.
‘Binnewiertz in de “fameuze
Weliswaar dichterlijk opgevoed in de retorische traditie van de negentiende eeuw jaren”’, In: Roeping.
- de huiselijke poëzie van Nicolaas Beets! - raakte hij medio negentiger jaren
Jaargang 34, 1958-1959
geïnspireerd door de schoonheidsbeleving van de Tachtigers, en
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die werden door christelijke literatoren vanwege hun individualisme en subjectiviteit
zeer gewantrouwd. Gerard Brom, dichter en emancipator van de katholieke
letterkunde, kreeg bij zijn staatsexamen ‘opstel’ in 1899 een vermaning van zijn
examinator omdat hij een gedicht van Binnewiertz koos als motto. Hij moest niet
zoveel modernen lezen.
‘Wij hebben ons veel te weinig met de letterkunde bemoeid en voor de moderne
letterkunde meestal onze oren dicht gesloten. Het gevolg was, dat de jongeren gingen
tot hen, die zonder God en zonder zedeleer de hoogste vragen van het mensenhart
wilden ontwarren’, schrijft Binnewiertz in De Katholiek in 1899.* Wat er schort aan
*
die godde- en zedeloze modernen is hun gebrek aan sociaal engagement: ‘Zij
De artikelen van
Binnewiertz
in diverse
willen van geen toenadering weten, zij gruwen van populariteit’, ze lijden aan
bladen
zijn
gebundeld
in
‘bewuste aristocratie’. En dat is de reden dat juist de katholieke schrijvers zich in
A.M.J.I. Binnewiertz Pr.,
de moderniteit moeten gaan werpen: ‘Ons is de poëzie een gave, die aan
Letterkundige opstellen;
uitverkorenen is geschonken om de arme zwoegende zwervers, die wij menschen Eerste bundel. Wed. J.R. van
allen zijn, blij te maken en te troosten. [...] En tot dat hooge doel zal geen dichter Rossum, Utrecht 1905
medewerken, indien hij niet zingt die dingen, welke de menschheid aangaan, waarin
het volk belang stelt, die iedereen begrijpt, iedereen meê voelen kan. [...] En daarom
is noodig iets, wat buiten den dichter bestaat: een wereld met beminde menschen en
stralende zon en bloesems en bloemen; een wereld daarboven met Engelen en God.’
Iedereen moet kunnen genieten van het eerste doel van de kunst: het schone. De
gedachte achter het vers is niet het belangrijkst. Het gaat om ‘de aandoening, die het
schone opwekt, in woorden vertolkt.’
Rijp en groen, maar wel allemaal priester, valt over de kapelaan heen. Voorbeeld:
het dagblad De Gelderlander in 1902 over het prototype van die door Binnewiertz
gepropageerde modernist, de dichter Paul Verlaine: ‘waar diens verstand tengevolge
van het alcoholisme niet meer normaal funktioneerde, kon hij nog slechts zintuigelijke
gewaarwordingen verklanken.’ En: ‘Dat eeuwig geteem over: voelen, emoties, hevige
passies en heel die snorderij werkt prikkelend op hartstochten, welke maar beter
rustig gehouden worden. Meer kan en mag ik er niet van zeggen.’
GUIDO GEZELLE brengt de getergde priester redding. Binnewiertz verdedigt zich niet,

maar verklaart in een lang artikel de publiekslieveling van de Vlaamse negentiende
eeuw postuum tot bondgenoot: Gezelle gebruikt oorspronkelijke beelden, hij is
subjectief, hij maakt nieuwe en vreemde woordverbindingen, hij
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houdt zich niet aan traditionele maten en ritmen, hij verklankt stemmingen, kortom
we hebben hier te maken met ‘een modern dichter, die ook priester is, ziedaar in één
woord: Guido Gezelle!’ Binnewiertz heeft Gezelle definitief de plek op de literaire
kaart gegeven die hij tot op de dag van vandaag bezit. Hij eindigt zijn artikel over
Gezelle met het gedicht ‘'t Er viel 'ne keer...’* uit 1859. Twee fragmentjes:
*

't En viel 'ne keer een bladtjen op
het water.
't Er lag 'ne keer een bladtjen op
het water.
En vloeien op het bladje dei
dat water;
[...]
Mijn ziele was dat bladtjen; en
dat water:
Het klinken van twee harpen wa'
dat water.
En blinkend in de blauwte en in
dat water
Zoo lag ik in den Hemel van
dat water. En 't viel ne keer een bladtjen op
het water.
En 't lag ne keer een bladtjen op
het water.

Het volledige gedicht van
Guido Gezelle komt uit
Laatste verzen, geschreven
in 1859, posthuum
uitgegeven in 1901.

Alphonse Laudy en het rijk van Jap Rap
Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!
Een vijand van de vromen,
En, ik geloof, ook niet veel meer
Met vroomheid ingenomen.
Jan Rap beweert, na wijs beraad:
't Bestaat ‘em niet in bidden.’

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

12
Maar waarin of't 'em dan bestaat,
Dat laat hij liefst in 't midden!*
[...]

*

Alph. Laudy, Jan Rap &
Co. J.W. van Leeuwen,
Leiden 1903

De Limburger Alphonse Laudy leent in 1903 de Genestets Jan Rap voor een
boekwerkje dat, volgens het voorwoord, ‘eene kritische bijdrage tot de kennis van
onzen tijd’ wil zijn. Hij richt zich op niet-katholieken die hij wil waarschuwen voor
het zedelijk kwaad ‘dat zij gedachteloos laten voortwoekeren’. Bovendien is het
boekje, voor zijn ‘mede-katholieken’ een ‘passende verdediging van eigen goed
recht’ dat zijn geloofsgenoten ‘in hun Roomsch bewustzijn kan bevestigen en
bemoedigen.’ Hij dateert zijn voorwoord op de feestdag van de missionaris van
Nederland, Sint Willibrord, in 1902. Laudy is zevenentwintig jaar jong.

Jan Rap is vrijzinnig, hij is liberaal maar kan evenzeer socialist zijn, hij is modern
en woont in de stad, is zowel een man van de wetenschap als een straatslijper, en
bovenal is hij een leerling van de duivel. Hetgeen Laudy er niet van weerhoudt Jan
Rap in zijn slotwoord op klassiek-jezuïtische wijze de hand te reiken: ‘Wij zijn als
vijanden tezaam gekomen, laten wij als vrienden scheiden, - of althans met de hoop
het ooit te worden. De hoop van een Christen is, als zijn liefde, alomvattend.’
Over de literatuur van zijn tijd is hij duidelijk: ‘Niemand, die boven de
schitterendste kunst een reine moraal stelt, zal loochenen, dat in den hedendaagschen
letterkundigen hof een adem des doods ten doode rondwaart.’ Met andere woorden:
Alphonse Laudy is een tegenstander van ‘l'art pour l'art’ waarin de schoonheid zelf
al boodschap genoeg is. Voor hem dient de kunst ondergeschikt te zijn aan dat wat
hij ‘reine moraal’ noemt, lees: de katholieke moraal. Laudy signaleert een
‘onsmakelijk pessimisme, ons uit den vreemde toegewaaid.’ Verderop in zijn
schotschrift, over ‘de romans die Jan Rap schrijft’: ‘Ten behoeve en luste van meer
ontwikkelde lezers wordt er bij sommige bibliotheken een Fransche, Duitsche en
Engelsche afdeeling op nagehouden, maar men behoeft, afgaande op de titels en
namen der schrijvers, niet te schromen deze afdeelingen mestvaalten van pornografie
te noemen.’ Veel namen noemt Laudy overigens niet. Behalve Multatuli die zelfs
een hoofdstukje aan zijn privéleven gewijd ziet (‘Ja, er is iets duivelachtigs in dezen
man...’) is het de naturalist Lode Baekelmans, beschrijver van het Antwerpse
volksleven, die het verkorven
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heeft: ‘Terug, Lode! Houd uw handen thuis en bevinger het reine niet. Terug - naar
uw “matrozen en venusdierkens.” Terug - naar het zwijnendraf!’
DE STAD, ‘HET RIJK VAN JAN RAP’ is voor de uit Pey afkomstige latere hoofdredacteur

van De Tijd de voornaamste oorzaak van de teloorgang van de beschaving in de
nieuwe eeuw. ‘Vergelijkt men de levenswijze van dorp- en stedeling, dan moet men
reeds erkennen, dat de eerste het wint van de tweede. Als menige stadsbewoner in
de alkoven, waar bij dag de frissche lucht schier niet kan binnenstroomen, nog slaapt,
koortsig door het voortwoelen der herinnering aan de vermaken van den vorigen
avond, dan staat de boer al op den akker en laat de zeis door de korenhalmen snijden.’
De ontvolking van het platteland is hem een grote zorg. ‘Duur, te duur - tegen den
prijs immers van kostbare zielen - wordt de bloei gekocht der nijverheid, welke
profiteert van de werkkrachten, haar door het platteland toegevoerd. Wat leeren ons
de overbevolking der steden en de wanorde onder de groote massa, welke het gevolg
daarvan is?’ Volgt het lijstje van armoede tot socialisme. Laudy verzucht: ‘Wist men
het toch algemeen: de waarachtige beschaving woont niet in de schitterend verlichte
straten vol heete, onbevredigbare verlangens, niet in de volksvergaderzalen, niet in
de wijdgeopende schouwburgen en de wenkende plaatsen van verstrooiing, waaraan
de onnoozele menigte zich vergaapt. Neen, zij woont niet op de pleinen onder de
electrische ballons der wereldsteden, - maar onder de sterren welke de velden
beschijnen, waar zich mediteerend de stilte legert en waarover straks de vredige
nachtwind wiekt, die heilige gedachten binnen de woningen der menschen draagt.
Zij woont in de dorpen, waar het gewijde palmtakje aan de deurstijlen de
ongerechtigheid weert, in de hutten, waar men na gedaan dagwerk den Rozenkrans
bidt. Wat men daarginds voor beschaving houdt is een gepleisterd graf, - hier is het
een psalm des levens!’
Veel Limburgse dichters zullen het hem na gaan zeggen...
‘Geen katholieke kunst is bestaanbaar bij een volk zonder vrijheid en nationaal
bewustzijn’
In januari 1923 probeert de dichter Wies Moens de literaire ster van de jonge
nederlandstalige poëzie, Paul van Ostaijen, te strikken voor de redactie van zijn
nieuwe literaire blad Pogen.* Dat was niet zo'n vreemde gedachte van de flamingante
*
dichter, want Van Ostaijen had zich tijdens de eerste wereldoorlog laten kennen
Wies Moens, Memoires.
Meulenhoff/Kritak,
als bentgenoot: hij was redacteur van het strijdblad De Goedendag,
Amsterdam/Antwerpen 1996
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in 1915 schrijft hij het activistische gedicht ‘Wederkeer’ en in 1918, Van Ostaijen
is vierentwintig jaar, loopt de Vlaamse strijd als een rode draad door zijn gedicht
over Limburg, ‘het land van mijn moeder’, die geboren was in Rekem, onder de rook
van Maastricht.

Zaaitijd*
*

Uit Limburg! Land van mijn moeder; land gevallen uit 'n Sint-Niklaasdroom!
Langs de oostelike oever van zijn stroom
lopen de hollandse dorpen en kasteeltorentjes topwaarts
en begroeten hun vlaamse broertjes van d'overzij.
Wonder dat langs d'ene zij, geen herder met een schalmei
zijn kudde verlustigt, en hij zelfs zijn spelewijs volgt
in de glooiing van de heuvels.
Maar de dorpen langs de overzijde liggen nog te rusten.
Eens zal er nochthans van al die daltorentjes klinken
meer dan het pastoralen van een schalmei.
Eens zullen zij beter begroeten dan met een zwak goededag:
Broer, sta op, klep de metten, klep de metten,
want er waait een wijde wind van opstanding!
[...]

Paul van Ostayen,
‘Zaaitijd’, In: Het Sienjaal
(1918). Geciteerd uit: Paul
van Ostayen, Verzamelde
Gedichten. Bert Bakker,
Amsterdam 1987

Het gedicht kreeg een opdracht mee: ‘Bij het geval Dr. Paul van der Meulen.’ Het
gaat hier om een priester uit Bree, ‘zoon uit het land van mijn moeder’ dicht van
Ostaijen, die meevocht in de eerste wereldoorlog en daar, zoals velen, ontdekte hoe
Vlamingen in het slagveld aan de IJzer door de Franstalige legerleiding werden
gedegradeerd tot onmondig voer voor Duitse kanonnen. Zijn commentaar in het
Limburgsch Studentenblaadje voor oorlogstijd moest van der Meulen bekopen met
drie maanden verbanning op het eiland Cézembre voor de Bretonse kunst. Van
Ostaijen kent de priester Messiaanse eigenschappen toe:
[...]
Het woord is vlees geworden, nu van het oosten naar het westen.
Limburg was Nazareth

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

15
en de IJzerstreek het bloedige Bethleëm, waar de vrucht geboren werd.
[...]

Paul Van Ostaijen noemt van der Meulen ‘mijn broer’, en er is nog een relatie, de
voornaam, die leidt tot een bespiegeling over beider bekering tot het Vlaams
nationalisme:
[...]
Op de weg naar Damaskus
heeft ons beider beschermheilige, de kerkvader Paulus,
de stem van zijn meester vernomen, een noodkreet,
die om liefde riep: Paulus, breek het leed! breek het leed!
Langs de bloedweg Damaskus van ons geslacht
toont hij de weg, en het licht langs die heirbaan
is zo overstelpend, dat wij niet anders kunnen
dan de staf nemen en gaan.
En gaan. In de Maas-vallei klinkt luider een klok.

Paul van Ostaijen vluchtte na de eerste wereldoorlog naar Duitsland, uit angst voor
een veroordeling vanwege zijn Vlaams activisme. Later zou hij zich distantiëren van
de bundel Het Sienjaal, waarin ook ‘Zaaitijd’ werd opgenomen. Als Wies Moens,
die wel in de gevangenis terecht kwam, hem vraagt om zijn medewerking aan zijn
nieuwe tijdschrift, is van Ostaijen net terug uit Berlijn waar hij ondergedompeld is
in de avant-garde van het expressionisme en het dadaïsme. Hij heeft geen enkele
behoefte zich uit te spreken in de Vlaamse literaire wereld. Maar Moens laat niet los,
en daardoor is van Ostaijen verplicht zijn afwijzing steeds sterker te formuleren. Hij
forceert een diepe kloof tussen de ethische poëzie van Moens en de zijnen, in dienst
van katholicisme en Vlaams nationalisme, en de esthetische poëzie van kunstenaars
als hijzelf: ‘Het gedicht, net zoals goochelarij, is zich-zelf doel.’ In de discussie
gebruikt van Ostaijen termen als ‘romanties expressionisme’ (dat hoort bij Moens)
tegenover zijn ‘poésie pure’, zijn ‘organies-expressionisme’.
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‘HET IS DE OERVITALITEIT DER SCHEPPING waarin de mens zijn eigen dynamiek
herkent: daar waar de drift en de ratio in elkander grijpen om de lof der aarde uit te
zeggen: de grootheid van het labeur, de tederheid van het wijf, de levenshymne in
de zeug met de zuigende biggen, de waarachtigheid in wier schaduw de welgezinden
het hoofd met een glimlach in de armplooi neder kunnen leggen.’
Het is 1949, als de dichter, schilder en publicist Robert Franquinet De Anarchie
der ontdekkingstochten uitgeeft, volgens de ondertitel een ‘Manifest ter verdediging
van de werkelijkheid in de Beeldende Kunst’.* Franquinet heeft ‘de oervitaliteit der
*
schepping’ ontdekt in de schilderijen van de Vlaamse expressionist Permeke.
Robert Franquinet, De
Anarchie
der
Diens ‘nieuwe realisme in de kunst’ is de enige mogelijkheid om de kloof tussen
ontdekkingstochten,
Manifest
de schoonheid en de massa te overbruggen. Franquinet fulmineert tegen de
ter verdediging van de
expositie ‘Facetten’ in het ‘lelijke’ Haags Gemeentemuseum. De tentoonstelling werkelijkheid in de
laat werk zien van ‘epigonen van Braque en Picasso’, terwijl volgens hem de
Beeldende Kunst. Veldeke,
abstractie al een gepasseerd station is. Zie bijvoorbeeld hoe de Sovjet-Unie zich Maastricht 1949
na de tweede wereldoorlog ‘streng’ gekeerd heeft tegen ‘het verwordingsproces der
formalisten [...] tegen de onvruchtbare, doelloze en onnuttige veraesthetisering, welke
in de grote centra der kapitalistische maatschappij door een gewetenloze kliek van
kunsthandelaren gecommercialiseerd wordt.’ Franquinet is anti-bourgeois en vóór
een collectivistische kunst. Hij wil ‘nuttigheid van de schoonheid’ op het gevaar af
dat ‘gij mij wellicht voor een gepreoccupeerd of Marxistisch kunstbeoordelaar zult
houden.’
Maar niemand zal Franquinet voor een marxist houden, zoals niemand serieus zal
beweren dat hij een fascist was toen hij publiceerde in het gezelschap van dichters
als Wies Moens en Albert Kuyle. Franquinet is een Limburger, en Limburgers willen
op de eerste plaats schrijven. Zo lijkt het.
Ze bewonderen zowel Moens als zijn tegenvoeter van Ostaijen. In de jaren twintig
kan je ze niet betrappen op een stellingname vóór of tegen de kritiek die het jonge
tijdschrift De Gemeenschap had op het ‘ethische’, veel te moralistische Roeping: ze
publiceerden in allebei. En later schreven ze ook nog in het fascistisch-angehauchte
De Nieuwe Gemeenschap, opgericht door Albert Kuyle omdat De Gemeenschap
achteraf toch ‘te esthetisch’, te weinig moralistisch was geworden.
Jan Hanlo, ooit recensent van het keurig-katholieke Jong Limburg, laat zich graag
inlijven bij de zeer vrijzinnige
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Vijftigers zonder zijn overtuiging geweld aan te doen. Zijn klankdicht ‘Oote’ komt
uitgerekend in Roeping.
Ilja Destinow lijkt een stads-expressionist, model van Ostaijen, maar de stad is en
blijft de schepping, de spiegel van een katholieke God.
Pierre Kemp lijkt een futurist in zijn eerste gedichten, zoals zijn broer Mathias
even een vurig socialist lijkt, maar niets is minder waar. Mathias staat te boek als
een behoudend katholiek publicist en overtuigd anti-socialist, en Pierre zal nog jaren
na zijn dood iedere cultuurbeschouwer die hem ergens wil indelen tot wanhoop
drijven.
Limburgers staan niet in de voorste linies in de Nederlandse letterkunde. Soms
krijgen we de indruk dat ze er met hun hoofd niet helemaal bij zijn in de eerste helft
van de twintigste eeuw. Alsof ze een eigen agenda hanteren, waarin andere afspraken
staan dan in die van hun collega's in Amsterdam en vooral Utrecht. Waarschijnlijk
zijn ze zich een ongeluk geschrokken toen in 1940 opeens de Duitsers op de stoep
stonden. Waarna ze overigens weigerden lid te worden van de Kultuurkamer. Maar
schrijven moesten ze, dan maar in ‘zwarte’, illegale uitgaves.
Uit de stapel ‘bruine’ boekjes en blaadjes op ons buro valt Vijftig
jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885-1937), van Oskar van der Hallen,
uit 1938.* Hij beschrijft twee stromingen van rond de eeuwwisseling in Vlaanderen:
het flamingantisme dat van oorsprong niet katholiek was, eerder ‘liberalistisch en *Oskar van der Hallen,
rationalistisch’, en tegelijkertijd het ‘katholiek renouveau’: Westvlaamse dichters Vijftig jaar katholieke
die zich gunstig wisten te ontwikkelen vanuit de ‘gaaf gebleven’ katholieke biotoop letterkunde in Vlaanderen
(1885-1937). Davidsfonds,
van hun geboortestreek. ‘Dat deze katholieke herleving paralleel loopt met de
Volksboek 278, 1938
nationale ontwaking is een algemeen verschijnsel [...] Men kan een en ander
gedeeltelijk op rekening zetten der Romantiek. [...] Geen katholieke kunst is
bestaanbaar bij een volk zonder vrijheid en nationaal bewustzijn.’ Meer nog dan in
‘Holland’ waar, zo schrijft van der Hallen, ‘A. Thijm zijn katholieke landgenooten
tot volwaardige Nederlanders emancipeerde’ ging in Vlaanderen het ‘renouveau der
katholieke letteren hand in hand met het zegevierend doordringen van hetgeen we
zullen noemen: de ontdekking van het nationaal bewustzijn.’
In Limburg werd veel naar Vlaanderen gekeken in de eerste helft van de twintigste
eeuw. De emancipatorische actie van Alberdingk Thijm ging, zeker in Limburg, niet
zo soepel als Van der Hallen het doet voorkomen. Want naast
EEN ZIJSPRONG.
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katholiek waren Limburgers ook nog de bewoners van een streek die pas in 1906
alle verworvenheden kreeg van een Nederlandse provincie en waar nog tot 1940
gecommuniceerd werd in drie talen (en dan hebben we het niet eens over de eigen
moedertaal, het Limburgs). Er werd nog tot ver in de twintigste eeuw betaald in
‘vreemde’ valuta, en de contacten van de gewone burgers aan beide zijden van de
twee grenzen waren zeer intensief. Pas na de tweede wereldoorlog zou Limburg zich
van de buurlanden isoleren als ‘dat stukske Nederland, dat 't sjoenste is’ (Jo Erens).
Een Nederlands isolement dat pas in de laatste jaren, onder invloed van het Europees
ideaal, doorbroken lijkt te worden.
Limburgse dichters uit de eerste helft van de eeuw mochten dan wel een Nederlands
paspoort bezitten, hun identiteit was meerduidiger dan die van hun Noordnederlandse
collega's. En hun belangen lagen anders. Wat viel er te emanciperen in een provincie
die nagenoeg geheel katholiek was? Dan, om Van der Hallens tweedeling te volgen,
blijft alleen ‘de ontdekking van het nationaal bewustzijn’ over, voorwaarde voor
‘een katholieke kunst’. Een Limburgse onafhankelijkheidsbeweging dus? Natuurlijk
niet, hoewel... er werd op zijn minst met het idee gespeeld, door Mathias Kemp
bijvoorbeeld, we zullen het zien. Na de tweede wereldoorlog zou diezelfde Kemp
de Benelim-beweging oprichten, met als serieus ideaal: Belgisch- en Nederlands
Limburg weer bij elkaar. Kemp was met zijn Benelim, gesteund door beide provinciale
overheden, eerder dan de Benelux.
zitten ver van de cultuurcentra, de brandhaarden van
discussie. Ze willen gelezen worden, liefst ook in de rest van Nederland. Dat streelt,
zeker als je het gevoel hebt er niet écht bij te horen. Daarnaast willen ze hun
emancipatorische rol spelen in hun eigen omgeving: ‘de kloof tussen de schoonheid
en de massa overbruggen’, zoals Franquinet het uitdrukt, maar het kan ook simpeler:
iedere dichter wil gehoord worden door de mensen om hem heen, zijn eigen publiek
dat hem dicht op de lip zit. In Limburg is dat het publiek op de grens van drie
cultuurgebieden, waar het dorp belangrijker is dan de stad en waar tradities dagelijks
in het leven worden geroepen, al was het maar vanwege het spel, dat altijd een ernstige
kern herbergt. Limburgse dichters houden van spelen, ze wisselen gemakkelijk van
stijl, en zijn niet vies van uitstapjes naar de volkscultuur via massaspelen,
dialectgedichten of popsongs.
DE DICHTERS VAN LIMBURG
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‘En tot dat hooge doel zal geen dichter medewerken, indien hij niet zingt die dingen,
welke de menschheid aangaan, waarin het volk belang stelt, die iedereen begrijpt,
iedereen meê voelen kan.’ Het is een opdracht, maar wel een dubbelzinnige, als we
de context bezien: kapelaan Binnewiertz moest immers niets hebben van kunst met
een opdracht.
Binnewiertz, Gezelle en de latere van Ostaijen. Laudy, Moens en de vroege van
Ostaijen. Het zit er allemaal in, in Franquinet en al die anderen die dankzij en
desondanks zoiets als een Limburgse letterkunde maakten.

Aantekeningen
Antonius Maria Josephus Ignatius BINNEWIERTZ werd geboren in Rotterdam en
overleed in 1915 in Heerlen. Hij stond in zijn jeugdpoëzie onder invloed van de
Duitse romantiek en de genrepoëzie dichters als Bilderdijk, Beets en Schaepman.
Na 1896 werd de invloed van de Tachtigers merkbaar. Hij werd in 1896 priester
gewijd, werd in 1899 kapelaan in Den Haag en in 1912 bouwpastoor in Scheveningen.
Drie jaar later stierf hij in Heerlen.
Leonardus Alphonse Arture LAUDY werd geboren in 1875 in Pey-Echt, hij overleed
in 1970 in Sittard. Hij was 25 jaar lang, van 1913 tot 1938, hoofdredacteur van het
katholieke dagblad De Tijd. Naast zijn conservatieve brochures schreef hij ook
toneelstukken, waarvan De Paradijsvloek (1919) het meest succesvol was.
PAUL VAN OSTAIJEN leefde van 1896 tot 1928.
In 1962 praatte Fred van Leeuwen op de Regionale Omroep Zuid over het gedicht
‘Zaaitijd’ van Paul van Ostaijen met Gerrit Borgers, conservator van het Letterkundig
Museum in Den Haag en op dat moment bezig met de uitgave van de volledige
werken van Van Ostaijen.
Van Leeuwen wist overigens pater van der Meulen (1893-1975) op te sporen, die
zich bleek te bevinden in de abdij de Achelse Kluis tussen Hamont en Budel. Op de
vraag naar de relatie tussen hem en Van Ostaijen antwoordt de pater schriftelijk: ‘Tot
mijn spijt moet ik antwoorden dat ik nooit in betrekking ben geweest met de dichter
en hem slechts van naam ken. Het was mij evenmin bekend dat hij een vers aan mij
zou hebben opgedragen.’ Archief van de Limburgse Omroep, 28 mei 1962.

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

20

‘Het heilig Priesterschap van Kunst en Poëzie’ 2 Felix Rutten
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Limburgs Volkslied
Wie sjoon de bòntje welt auch is,
Ich höb mie Limburg gaer;
Dao höb ich wast mien hart verlank
Jao ummer òm mich haer.
Dao bluit de leive keesjeboum
En roesj òs kaoreveldj;
Dao zeen de minsje riek en blie
Auch zònger goud en geldj.
De vraemde mirk wie sjoon doe bès
En brink dich dank daoveur.
Wie erm oos Holland zònger dich
En al dien miene weur!
Gezaengend Limburg laef in vrei,
In bliedsjap en gelök!
Wae dich gezeen haet hiltj van dich
En kump weier nao dich trök

‘9 september 1957’ staat er onder deze tekst van Felix Rutten, op muziek van Willem
Verster, pseudoniem van de bekende componist Willem Andriessen.* Rutten was al
vijfenzeventig toen hij zijn volkslied schreef, woonde al bijna dertig jaar niet meer *‘Limburgs volkslied’ van
Felix Rutten, muziek van
in Nederland, en had zijn vaste woonplaats sinds twintig jaar in Rome. In
Willem Vester is to vinden
tegenstelling tot de suggestie in de laatste regel kwam Rutten nooit meer terug
in het Gemeentearchief
naar Limburg, hoezeer hij ook van Limburg hield. Tenminste van het Limburg
Sittard, verzameling Felix
zijner dromen.*
Rutten, doos 10
*

RUTTENS JEUGD voltrok zich als een modelcarrière. Zoon uit een kansrijk Sittards

De meeste gegevens over
het leven van Felix Rutten
ontleende we aan: Paul
Haimon en Peter Nissen,
Felix Rutten. Letterkundig
Centrum Limburg,
Valkenburg 1982

gezin aan het eind van de negentiende eeuw: gymnasium bij de jezuïeten, filosofie
in Rolduc. Studie in Luik en Leuven, doctor in de germaanse filologie. Met die
verworvenheden zal hij zijn verdere lange leven (Rutten werd negenentachtig)
niets meer doen. Rutten is dichter. ‘Ik heb geloofd in 't heilig Priesterschap van
Kunst en Poëzie’. Hij bewondert de romantische jonggestorven dichter Jacques Perk,
waarvan hij in de Ardennen de Mathildecyclus com-
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pleet nawandelt. Op zijn tweeëntwintigste geldt hij als aanstormend toptalent. Zijn
debuut dat ‘Eerste Verzen’ heet - Rutten wist toen al dat er nog veel meer zou volgen
- wordt, tweehonderzeventig pagina's dik, in Amsterdam in 1905 uitgegeven en
meermaals herdrukt.
Dan volgen meer dichtbundels, reisbrieven, reisboeken, bijbelspelen. In 1920 is
er zelfs een sprookjeshuwelijk, met de drie jaar oudere prinses van de katholieke
Nederlandse letteren: Marie Koenen. De echtelieden gaan idyllisch in Geulle wonen,
waar ze bloeien op een lang en zwaar bemeste katholieke bodem.
DE EMANCIPATIE VAN HET KATHOLIEKE VOLKSDEEL

was in Nederland

rond 1850 op gang gekomen. Het groot-seminarie in Roermond en het kleinseminarie
in Rolduc werden intellectuele brandpunten, ook voor het noorden van Nederland,
waar Josef A. Alberdingk Thijm voor Amsterdam de contacten onderhield. Het
bisdom Roermond begon Limburg te organiseren: openbare gemeentescholen en
bonden op lokaal nivo worden overkoepeld door provinciale standsorganisaties: elk
dorp krijgt zijn katholieke voetbalvereniging opgelegd, zijn boerinnenbond, zijn RK
Lagere School. De controle van bisdom en provincie wordt maximaal. Was de
Limburger in zijn privé-leven al katholiek, nu wordt zijn publieke bestaan het ook,
en wel totaal. De standsorganisaties vormden een veilige buffer tussen de zich
roerende arbeidersklasse en de culturele elite.
Zo rond 1900 was Limburg klaar voor de culturele opbloei. Het eerste puur literaire
katholieke blad Van Onzen Tijd dateert uit dat jaar, een warm bed voor de toen net
eenentwintigjarige Marie Koenen.
De katholieke letterkunde had een romantisch ideaal: een kunst voor God te zijn
door de veredeling van de volkscultuur: het eenvoudige lied, het ongekunstelde
verhaal.
Felix Rutten lijkt al jong voorgoed gevormd. De thema's liggen vast: natuur,
godsdienst, volksgebruiken, kerkelijke feestdagen, schoonheid, Sittard. De toon is
dromerig en idyllisch. Nog geen veertig jaar oud heeft hij als een oude man (met
vooruitziende blik) al heimwee naar Limburg:
Mocht ik niet sterven waar ik ben geboren,
Wanneer de tijd mijn maat heeft uitgevuld,
Dan kom, o Dood, dien nacht en slaap omhult,
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Ter gouden rijpte van 't doorzengde koren:
Dat 'k koren-zingen in mijn sluimer hoore,
Als gij mijn ooren zacht besluipen zult...
Mijn laatste droom zij van den glans vervuld
Van Limburgs stem en wonderzoet bekoren.
Dekt met een vlag van bloemen dan mijn haar,
Met bloemen van mijn land, de roode en de blauwe,
Dat 'k dán nog kleurenschoon van ginder schouwe,
En laat mij hooren, fluistrend tot elkaar:
‘Hoe lieflijk Limburg ook ons hart bekoorde,
't werd rijker van den weerschijn zijner woorden.’*
*

Felix Rutten, ‘Mocht ik niet
sterven...’, In: Sonnetten.
Louis Winkeler, Amsterdam
1921
RUTTEN VERTREKT UIT NEDERLAND in 1929, het sprookje aan de Geulse Schieversberg

is over: Koenen en Rutten gaan uit elkaar, een gebeurtenis waarbij Limburgse
letterkundigen er steevast een gepast of ongemakkelijk zwijgen toe doen omdat
iedereen denkt te weten dat Rutten homoseksueel was. In 1937 vestigt Rutten zich
definitief in Rome, waar hij, ook onder Mussolini en tijdens de oorlog, voor Radio
Roma werkt. Hij reist veel, onder andere in de Karpaten. Hij publiceert geen gedichten
meer, houdt op met zijn bijbelspelen, en schrijft alleen nog een soort kruising tussen
reisboek en roman. En verzen vol heimwee in het Sittards dialect.

Het proza van Felix Rutten: waar de bergen spreken zwijgen de vrouwen
Wie Felix Ruttens opvattingen wil leren kennen, komt met het analyseren van zijn
gedichten niet ver. Ze bespelen het bekende, al genoemde register, de poeët engageert
zich niet met de werkelijkheid, hij droomt de bekende dromen. Zijn proza heeft meer
te bieden.
Het dialectverhaal ‘Oswald’* geeft een intrigerend beeld van de katholieke
opvoeding van jongens op de kostschool. De ik-figuur zoekt een oude kennis op, *Felix Rutten, ‘Oswald’, In:
Doe bleefs in mich. Felix
bruine pater in Brussel, waarmee hij op school heeft gezeten. Deze was toen al
‘eine sjone jòng’, had ‘get leifs’, en was ‘de prins van oos sjpeelplaatsj’, ‘groot, Rutten 1882-1971.
Bloemlezing uit zijn
sjlank en opgesjaote, blondj van haor mit helder blauw ouge’. De ik-figuur was
dialectwerk, samengesteld en
ingeleid door Lou Spronck.
Veldeke reeks nr. 1. De
Lijster, Maasbree 1982
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‘zienen ougappel’. ‘Zo get kump bie jònges veur, en bezònjer oppe kossjole, in de
jaore die veuraaf gaon aan de puberteit. Dat wurd dan ein kameraodsjap die achter
de alledaagse vrundsjap òmgeit, die al get van gepassioneirdheid mitkrege haet. Mer
dao weite die jungskes zelf dan nog niks van aaf. Zònger zich daovan raekensjap te
gaeve, zuike ze nao de weikheid en de zachheid, nao de “charme” van et maedje en
et eigene van de vrouw. En òmdat ze zich, zònger bezei, op hunne laeftied nog sjame
zouë òm al nao de maedjes òm te kieke, zuike ze de wermte van hun nog ònervare
hartstoch oet te sjtraole en oet te sjpraeke. En daoveur mòt dan e' jònger kameräödje
deins doon, e' junkske dat zich flikflooie en fleië leet’.
Het gaat in ‘Oswald’ onder meer over jaloezie, vrijen in het weiland en
machtspelletjes.
Een ander veelzeggend stuk proza is Iwan*. een geromantiseerde documentaire
*
waaraan Rutten al voor de tweede wereldoorlog begon en die in 1955 werd
Felix Rutten, Iwan. De
Toorts, Haarlem 1955
gepubliceerd. Iwan is het boek dat naar Ruttens zeggen het dichtst bij hem zelf
stond: hij is de jonge Iwan zelf, van het ras der Roethenen, een volk van eenvoudige
veetelers, dat leeft in de Oekraïense Karpaten. Het land is in beweging, er is sprake
van bezetting, eerst door de Hongaren, dan door de Tsjechen en de Duitsers. Het
boek is een soort ontwikkelingsroman: via conflicten en dilemma's moet Iwan zijn
volwassenheid en uiteindelijke bestemming bereiken. Die strijd - zeg maar Ruttens
eigen innerlijke strijd - wordt gevoerd tussen de hoofdpersonen.
Daar is de vader: de zwijger, de dromer, verliefd op de bergen en de eenzaamheid,
de voorvechter van het onafhankelijke Groot-Oekraïense rijk zonder vreemde
invloeden, daarmee de traditionele armoede en achterlijkheid van zijn Roetheense
volk voor lief nemend. Hij haakt naar het oude, hij is één met de natuur. Daartegenover
staat de moeder: zij is de prater, degene die met woorden de denkers en zwijgers
breken kan, zij is de heerser. Zij wil naar de stad, ze heeft een broer die onderwijzer
en intellectueel is en met z'n tweeën staan ze de vermenging met het dominante
Hongaarse ras voor. Zij zijn de vernieuwing, de verandering.
Dan zijn er een paar tussenfiguren: Jaromir, een rijke man, toerist uit de grote stad
Praag. Hij laat Iwan dromen over de wijde wereld, de jongen raakt gefrustreerd door
de achterlijkheid van zijn eigen Roetheense volk, Iwan krijgt Jaromir lief, Jaromir
wordt belangrijker dan de vader. Iwan wil de geborduurde hemden van zijn eigen
ras niet meer dragen, hij wil moderne overhemden: hij raakt los van zijn verleden.
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En er zijn twee vrouwen: het stille meisje Bilka uit de bergen, dat verliefd is op Iwan,
maar daar niets van laat blijken. Iwan is trouwens ook niet geïnteresseerd in meisjes,
hij is in de leeftijd dat jongens alleen van jongens houden. En daarna komt de fatale
vrouw, Fanny, waarop de puber Iwan razend verliefd wordt, en die zijn ondergang
dreigt te worden. De oorlog breekt aan, Iwan wordt recruut, eindelijk gaat hij naar
Praag!
Op dat moment lijkt de roman nog interessant: man tegen vrouw, behoudzucht
tegenover vernieuwing, dorp tegen stad, boerenverstand tegenover intellect. Maar
eigenlijk wordt de ontknoping al tamelijk in het begin van het boek aangekondigd:
er is een rode draad in de vorm van een oude legende over de mythische held Dobusz
die zijn legendarische kracht kwijt raakt door de verleidingen van een listige en
misdadig-fatale vrouw. De invloed die de moeder van Iwan op zijn vader uitoefent
wordt in gelijkaardige termen beschreven: ‘stille dwang’, ‘verstrikken’, ‘traag
beschimmelen’, ‘boosaardig vergiftigen’. Het effect van de fatale Fanny heet
‘bedwelming’, ‘klauwen in haar prooi slaan’, ‘hypnose’, ‘machteloosheid’, ‘het
denken en de bezinning verliezen’, ‘uiteindelijke razernij’. En dat hele complex aan
verachtelijk vrouwendom wordt gekoppeld aan de stad, het intellectualisme, de taal
en de bastaardrassen, en dat is bij Rutten steevast: ongezond, zenuwziek, degeneratie.
De ontknoping is verbijsterend simpel: de vereerde man uit Praag, Jaromir, blijkt
een arrogante hufter die alleen in eigen roem geïnteresseerd is. Moeder en
oom-onderwijzer ontpoppen zich als collaborateurs en verraders, de vader daarentegen
blijkt een verzetsheld. De fatale Fanny laat natuurlijk de arme Iwan zitten. Iwan keert
gebroken terug naar zijn geboortegrond om daar genezing te zoeken. Op de berg van
zijn jeugd vind hij het meisje Bilka, dat voor haar zwijgzaamheid beloond wordt met
een heus huwelijk met held Iwan. De laatste woorden van het boek zijn: ‘Hij is
teruggekeerd. Hij is thuis!’
ALLEEN DE ONVERANDERLIJKHEID IS GOED, de armen moeten arm blijven, en de elite

moet kunnen blijven dromen: dat is Rutten ten voeten uit. Alles is goed als de bergen
spreken en de vrouwen zwijgen. En de mijnindustrie in Limburg: dat is een satanisch
plan, door boze heksen uitgedacht. In de protestnovelle Onder den rook der mijn*
*
uit 1914 heeft een priester een nachtmerrie:
Felix Rutten, Onder den
rook
der mijn. Eene novelle
‘Uit de aarde stond in haar midden de Satan op. Zijn ogen priemden rooden
uit
Limburg.
L.J. Veen,
gloed. Zijn horens kromden zich tegen het vale licht van de spookachtige
Amsterdam 1914
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nachtlucht. Zijn stem bulderde de heksen tegen, die stil hielden om hem heen: “Wat
hebt gij dan voor goeds gedaan vandaag, om zóó te feesten?” Een groot gejuich van
heesche stemmen rees, alsof een koor van raven kraste: “Wij hebben ze kolen laten
vinden, en ze zullen een mijn leggen hier, op de heide”. Toen lachte de Satan als een
gelukkige.’

‘Een dol-komiek en dieptreurig hoofdstuk onzer katholieke
literatuurgeschiedenis’
Op 25 januari 1963 vindt in de Sittardse Stadsschouwburg een huldiging plaats ter
gelegenheid van Ruttens tachtigste verjaardag.* De dichter zelf is afwezig. Hij houdt
*
zo veel van Limburg dat hij de moderne verwording niet kan aanzien. Godfried
Opnamen van de viering
van
Ruttens tachtigste
Bomans komt met zijn hilarische conference over Limburgers die het huldigen
verjaardag:
Archief van de
als gezelschapsspel bedrijven, Paul Haimon leest Ruttens sonnet ‘Roem’ en Prof.
Limburgse Omroep, 25
dr. J.J.M. Timmers, de bekende kunsthistoricus van het Middeleeuwse Maasland januari 1963
die Limburg voorzag van een latijns verleden (overigens met verdoezeling van
de Rijnlandse invloeden), hield een merkwaardig kritische toespraak. Als voorbeeld
voor Ruttens ‘opgesierde taal, met veel klank en alliteraties, die ons heden ten dage
gekunsteld voorkomt’ leest hij een fragment van ‘overigens een van Ruttens mooiste
gedichten’ voor, Maria Visitatie, uit 1905:
En waar Ze een voet heeft neergezet
Staat, blank en blauw, een bloemenbed
Haar blinkend na te staren.Tot Haar rijst lied en leeuwrik blij,
Rijst aller heuvlen hoofd, of Zij
De Morgen ware;...*
*

Felix Rutten, ‘Maria
Visitatie’, In: Eerste verzen.
E. van der Vecht, Amsterdam
1905

Timmers vervolgt: ‘U hoort 't, niewaar: blank, blauw, bloembed, blinkend. Lied,
leeuwerik enzovoort. Toch dient zijn dichterschap te worden gezien in 't licht van
haar tijd, die de inleiding vormde voor die diepgaande veranderingen die de twintigste
eeuw ook op dit terrein teweeg zou brengen. Het heeft er de schijn van dat hij na het
eerste kwart van deze eeuw nauwelijks nog gedichten schreef. Dat is niet helemaal
waar. Maar het is duidelijk dat de onwelwillende en soms onterechte kritiek die van
sommige zijden op zijn werk geleverd werd, hem sterk aangreep’.
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Felix Rutten hield inderdaad snel op met het publiceren van poëzie. In 1938 kwam
weliswaar nog de zwaarmoedige bundel Confiteor uit, maar daarna hield hij het op
proza en, met grote regelmaat, liedteksten. Zijn dialectpoëzie kwam niet verder dan
Limburg. Timmers suggereert: hoon van de kritiek.
In 1923 publiceert Rutten de bundel De verzonken tuin. Hij is eenenveertig, op de
top van zijn roem. Zijn mysteriespel Beatrijs is wel tweehonderd keer opgevoerd,
tot in Parijs. Hij leeft van zijn reisverslagen, zijn schotschrift Onder den rook der
mijn staat op de literatuurlijsten van middelbare scholen. Maar dan raakt de
ontwikkeling van de katholieke cultuur in een stroomversnelling. Onder leiding van
professor Moller werden de Katholieke Leergangen in Den Bosch en Tilburg uit de
grond gestampt. Een tweede golf katholieke tijdschriften kwam eraan: in 1922
Roeping, drie jaar later het progressievere De Gemeenschap onder leiding van Anton
van Duinkerken. Katholieke auteurs bekenden kleur. Zo sloot Pierre Kemp aan bij
De Gemeenschap, met als redactie-secretaris Albert Kuyle, die het wat brave Roeping
had verlaten omdat hij de frisse oorlog verkoos boven de lauwe vrede. Het traditioneel
zo timide Limburg moest mee in de vaart der volkeren, de middelmaat werd
afgeschreven, de dynamiek verheerlijkt, en velen zouden zich in de dertiger jaren
laten meeslepen door Mussolini's krachtige pleidooien. Het kostte menigeen - Albert
Kuyle is een triest voorbeeld - zijn reputatie, voor altijd.
Marie Koenen wordt zo veel mogelijk buiten beide tijdschriften gehouden: haar
toon is de redactie te lief, te onderdanig, te vroom. En datzelfde geldt voor echtgenoot
Rutten.
komt Rutten te staan als publicist Gijsbert Bertels in 1924
in Roeping twee artikelen schrijft met de titel ‘De competente katholieke kritiek
tegenover een jammerlijk verschijnsel’.*
Citaten uit deel twee van Bertels' recensie over de bundel De verzonken tuin:
‘en weer geldt dat de gedichten doorlopend slap van inhoud zijn en schraaltjes
van vorm, aan bleekzucht en gemis aan waarachtigheid lijden!’ ‘Dat zwakzinnig
rondsukkelen in droefgeestigheidjes en het vermummelen van versleten gedachten’,
waarbij de recencent niet zonder plezier versregels citeert als: ‘Ach, zingend klaag
ik, Wat ik klagend zing’.
Bertels' leedvermaak is groot, maar aangekomen bij het lange gedicht ‘Goede
Vrijdag’ wordt hij serieus: ‘Is er een ontzaggelijker en grootscher moment te
bemediteren dan wanneer de mens tegenover zijn naakt en bloot stervende God
ONDER ZWARE KRITIEK

*

Gijsbert Bertels, ‘De
competente katholieke kritiek
tegenover een jammerlijk
verschijnsel’, In: Roeping.
Jaargang 2, 1923-1924
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staat?’ Ruttens ‘Goede Vrijdag’ daarentegen begint met 'n ondergrondje

van dat vervloekt soort van ontroering, dat men “schoonheidsontroering” belieft te
noemen en direct het aanzijn gaf tot het volgende monumentaal-misselijke rijmsel’.
En dan komen er twee strofes uit het gedicht van Rutten (de cursiveringen zijn van
Bertels):
Geronnen bloed robijnt
Het vleklooze elpenbeen
Dier uitgeteerde leên,
Wijl speer en nagel schrijnt
tot schuldelooze boete,
Die zijde, handen, voeten.
Doorkorven vleesch dat prijkt
Met wonden overveel
Als brandend-schoon juweel
Het neigend hoofd verrijkt
Een kroon van roode droppen
Als ronde rozenknoppen.*
*

Felix Rutten, ‘Goede
vrijdag’, In: De verzonken
tuin (1924). Geciteerd uit:
Gijsbert Bertels, ‘De
competente katholieke
kritiek’ etc.

‘Dat een katholiek’, roept Bertels uit, ‘dergelijke dingen schrijven kan, en een ander
daarvoor in stomme bewondering blijft, is gewoonweg verbijsterend’. Te bestaan
‘het geweldigste schouwspel der eeuwen, Jezus' lijdensgelaat, na te boetseren in
marsepijn en confituren’, daar komt Bertels niet over uit. Het is het zoete, vrome
geluid dat Koenen en Rutten de kop kost in de nieuwe katholieke bladen.
De echte schuldige volgens Bertels is de literatuurkritiek, de voornaamste oorzaak
‘van zoveel ter algemeene kennisname gestelde hoogst onbelangrijke en criant
vervelende ontboezemingen’ [...], ‘langzamerhand in volle tierigheid gerakende
katholieke-predikanten-poëzie.’ De critici zijn ‘de beschermengel der devote zielen’,
ze zijn verantwoordelijk voor ‘het kneden van communie-taarten der vrome
bijbelspelen!’.
Daardoor, fulmineert Bertels, wordt het onderwijs belemmerd in haar ideaal,
namelijk het ‘vormen van beteekenisvolle offerkrachtige katholieken’, het streven
naar ‘grootschheid en het heroische!’. Zo worden jonge mensen energieloze
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kwasten, suf, onbruikbaar, ziekelijk gevoelig en pedant. Gijsbert Bertels schrijft Felix
Rutten, overigens met instemming van meer recensenten, de landelijke letterkunde
uit: en dat was dan ‘een dol-komiek en dieptreurig hoofdstuk onzer katholieke
literatuurgeschiedenis’.
De toon voor een nieuwe generatie is gezet: luid, manhaftig, daadkrachtig, een
nieuw elan.
Dertien jaar later, in 1936, verklaart jonge hond Robert Franquinet het succes van
de nieuwe katholieke generatie tot een voldongen feit: expressionisme en religie
veroorzaken ‘de ontbranding van het meerderjarigheidsgevoel der katholieke
letterkunde, die zich sterk groepeerde en die nu voorgoed zou mondig worden, om
straks het leeuwenaandeel van de algemene vernieuwing voor zich te rekenen!’ En
bij die nieuwelingen horen onder andere Mathias en Pierre Kemp, Gabriel Smit, Jan
Engelman en de jonge Paul Haimon.
Felix Rutten heeft nog tot 1971 geleefd. Een week voor zijn dood ging
*
ROZ-verslaggever Jef Vink voor een interview op bezoek in Rome. De
negenentachtigjarige dichter is vrijwel niet verstaanbaar. Hij heeft ‘sjrikkelik
heimwee nao Limburg’, heeft de ‘beste winse veur alles wat Limburgs heisjt en
al wat Limburgs is en al wat ich zo lang neet höb kinne zeen’, en ‘wil in Geulle
begrave waere, dat zou mich ziëer aangenaam zien’.
Dat is niet gelukt.

Meditatie*
Doe meins, auch veer meuste sjterve?
En kan me 't dan daagliks neit zeen,
Wie, zònger vööl erg drin te höbbe,
Dan déze, dan dáe verdween?
Ze zoute getweeds nog te kwaazle,
Wie duufkes zo blie en zoe flök,
en den eigesten daag van zie' komme,
Koum hae ‘saoves al neit mee trök.

*

Het gesprek van Sjef Vink
met Felix Rutten werd
gehouden op 13 december
1971 te Rome. Archief van
de Limburgse Omroep.
Fragmenten uit dit interview,
gecombineerd met onder
meer opnamen van Godfried
*
Bomans,
Paul
Haimon en
Felix
Rutten,
‘Meditatie’,
Ruttens' Limburgs Volkslied
In: Veldeke.
Jaargang
46,staan op
uit 1963 (zie
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1971.
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de Het
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En veer mit oos lachende jonkheid,
Wie kènjer loup veer òs nao:
‘Ich höb dich, zuus-te, ich höb dich!’
Jao, meins-te, ich weur mörge nog dao?

Aantekeningen
Felix Johan Joseph Hubert RUTTEN werd geboren op 13 juli 1882 te Sittard. Hij
overleed op 22 december 1971 te Rome. Tussen 1904 en 1924 werden van hem hij
vijf dichtbundels, twee novellen en vijf toneelstukken uitgegeven. Daarna schreef
hij vooral reisverhalen.
Gijsbert BERTELS was vanaf 1928 redacteur van de Nieuwe Venlosche Courant.
Na een kortstondig hoofdredacteurschap in 1941-1942 nam hij ontslag en werd
hoofdredacteur van het illegale blad Moed en Vertrouwen. Van 1945 tot 1968 was
hij hoofdredacteur van het Dagblad voor Noord-Limburg. (Ragdy van der Hoek en
Adri Gorissen, De Venlose Krant, 125 jaar in Noord-Limburg. Uitgave Dagblad voor
Noord-Limburg, 1987)
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‘Bruid van een bleeken droom’ 3 Marie Koenen
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1916.
De negentiende eeuw is eindelijk echt voorbij. De galmende christelijke retoriek
van de Bilderdijken, Da Costa's en Schaepmannen is uitgeëchood, de
individualistische Tachtigeropvattingen hebben plaatsgemaakt voor het ideaal van
een gemeenschapskunst in een betere wereld, met veel mystieke symboliek en een
voorliefde voor de middeleeuwen. De naturalistische golf die uit de grauwe grote
steden kwam is gaan liggen, de streekroman heeft zijn intrede gedaan, men leest
dikke realistisch-psychologische moraliserende romans.
Een greep uit de toen én nu nog bekende namen (we houden het even vooral bij
het proza): Albert Verwey, de veelgelezen Louis Couperus (Van oude mensen en de
dingen die voorbijgaan 1906), Frederik van Eeden (De kleine Joannes 1887, Van de
koele meren des doods 1900), de produktieve Ina Boudier-Bakker, Top Naeff (vanaf
1900 zeer succesvol met haar Schoolidyllen), Jan Fabricius met zijn populaire
toneelstukken, Arthur van Schendel (Een zwerver verliefd 1904), Stijn Streuvels (De
Vlaschaard 1907), Felix Timmermans, die zich in 1916 zich mateloos geliefd maakte
met Pallieter, en Augusta de Wit, die haar neo-romantische novelle Orpheus in de
Dessa al in 1902 geschreven had.
Een hekel had men aan de obscene, taboedoorbrekende toneelstukken van Jacob
Israël de Haan, wegens de thematiek (homofilie) en hun atmosfeer: decadent en
sceptisch. Herman Heijermans had zich aan het genre bezondigd: Kamertjeszonde
uit 1899 ging ook over homofilie. Tevens ongewenst was Herman Teirlinck (Het
ivoren aapje 1909), wegens te groot decadentisme.
De later zo populaire Nescio werd in 1916 over het hoofd gezien...
Aanstormende jongeren: Aart van der Leeuw, Carry van Bruggen, Willem Elsschot,
Adriaan Roland Holst en, niet te vergeten, Cissy van Marxveldt: De HBS-tijd van
Joop ter Heul viert vanaf 1921 triomfen.
De Vlamingen Karel van den Oever, katholiek activist en schrijver van overdadige
religieuze gedichten, en Cyriel Verschaeve, priester-dichter, schrijver van religieuze
toneelstukken en essays zijn lichtende voorbeelden voor katholieke kunstenaars in
Vlaanderen, Brabant en Limburg.
De avant-garde breekt door in Nederland, Martinus Nijhoff debuteert, Paul van
Ostaijen debuteert met de bundel Music hall, die een ongekend grote invloed zal
krijgen.
Vanuit Maastricht meldt Mathias Kemp zich met het onheilspellende,
apocalyptische lange gedicht Het wijnrode uur. Zijn broer Pierre had al in 1914 voor
het eerst van zich laten horen en publiceert in 1916 het even lange en even apo-
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calyptisch gedicht ‘Oorlogspraeludium’. Aan te nemen valt dat de gebeurtenissen
vlak over de grens - de Duitsers hebben in bloedige straatgevechten Luik ingenomen
en maken Visé met de grond gelijk - de broers hebben beïnvloed. De belangrijke
dames van de nederlandstalige letterkunde? Mevrouw Stephanie Claes-Vetter, de
echtgenote van Ernest Claes. Maria Elisa Belpaire heeft vanuit Antwerpen de
katholieke emancipatie een stevige zet gegeven met haar ontelbare essays (1899:
Christen ideaal). Daar zijn Marie Gijsen, kroniekeuse van het katholieke Brabantse
platteland, Marie Koenen begint in 1916 aan haar roman De moeder, Anna Maria
van Gogh-Kaulbach, specialiste in socialehuwelijks- en opvoedingsproblemen schrijft
eveneens een roman Moeder en de veelschrijfster Melati van Java,
sentimenteel-idealistische emancipatrice van katholieke vrouwen, produceert in 1916
zelfs Twee moeders. Stijn Streuvels schrijft daarentegen Mijn rijwiel.
is op volle kracht: de toon is romantisch,
idyllisch, vroom. Dames uit de gegoede burgerij en priesters produceren religieuze
gedichten, natuurpoëzie, zedeschetsen, bijbelse en historische toneelstukken, liederen
en cantates. De streekgebonden literatuur is populair geworden vanaf de
eeuwwisseling, het engagement met de eenvoudige plattelandsbewoner en de kleine
burger uit de provinciestad is groot. Naast het eerste puur literaire katholieke tijdschrift
Van onzen Tijd, opgericht in 1900, komt in 1916 een nieuw katholiek, pretentieus
blad: De Beiaard, opgericht door de jonge schrijver en letterkundige Dr. Gerard
Brom, in 1923 de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis aan de nieuwe Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Beide tijdschriften hebben dezelfde sterauteur, de
tegenhanger van Henriëtte Roland Holst die de keizerin der socialisten is: Marie
Koenen.
Marie Koenen schrijft novellen over haar geliefd Zuid-Limburg en omvangrijker
werk dat eerst in feuilletonvorm verschijnt in de bladen. Ze is in 1916 zevenendertig
jaar oud, kinderloos want ongetrouwd en in de volle kracht van haar leven. Marie
Koenen is door de katholieke cultuurdragers uitgeroepen tot de koningin van het
reveil, dat landelijke allures heeft.
Dat ze ook gedichten publiceerde wisten we niet.
HET KATHOLIEKE REVEIL IN DE LETTEREN

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

35

‘Ach, uw zalve niet, Den troost slechts van uw droomenlied!’
Een vondst in het antikwariaat van de grootste boekeninkoper van Nederland: Bij
de afdeling Limburgensia, tussen oude jaargangen van het tijdschrift Veldeke en de
bundeltjes in eigen beheer valt ons de strakke vormgeving van een dun boekje meteen
op. Een uitgave van de meesterdrukkers uit Maastricht: Boosten & Stols, uit 1923.
In rood en zwart: Marie Koenen, Verzen. De laatste pagina vermeldt dat de bundel
gedeeltelijk bestaat uit een herdruk van de bundel De Wegen uit 1916, en gedeeltelijk
uit nog niet gepubliceerd werk. We worden nieuwsgierig, vijftien gulden kost het
helemaal, en dat is de vormgeving van het boekje alleen al waard.
We bladeren. ‘Opgang’, ‘Roeping’, ‘De Hemelstad’, ‘Psalm 138’, ‘Opstanding’,
we beginnen de moed op te geven: in ieder coupletje wel een God, een morgenster,
of een druivenrank, alsof je een litanie hoort afratelen. En dan, we zijn inmiddels op
pagina 31, ‘De Ban’*.
*

De Ban

Marie Koenen, ‘De ban’, In:
De wegen. J.W. van
Leeuwen, Leiden 1916

De ban, die haar doet dolen,
Die heeft haar boos verjaagd
Vanwaar zij was verscholen
In 't hofken roze-omhaagd.
De stilte was haar tenteMaar Liefdes mijmerlach
Droom aâmend door de lente
Haar wenkte naar den dag.
Wenkt haar naar ijle kimmen,
Bruid van een bleeken droom.
De lach blijft bevend schimmen,
Dag kwijnt in schemer-doom.
Verlangen doet haar wanken.
Maar 't laatste licht gaat dood.
De lach in veeg verklanken
Verzweemt als avondrood.
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Waar zal zij zich begeven?
Het duister en de tijd
Zijn, als nachts eeuwig leven,
Een dood van eenzaamheid.

Dit gedicht maakt nieuwsgierig, want het lijkt persoonlijker dan de voorafgaande:
gaat het over een jeugdliefde van Marie Koenen? En dan die intrigerende regel:
‘bruid van een bleeken droom.’ En dat troosteloze einde: ‘een dood van eenzaamheid’.
‘De ban’ staat ook al in de bundel De wegen uit 1916, en van die bundel zegt
Koenen zelf dat ze gedichten bevat van de tien jaar daarvoor, gedichten uit de periode
1906-1916, dus tussen haar zevenentwintigste en zevenendertigste jaar. In elk geval
kan ze het niet over die andere Limburgse coryfee hebben, Felix Rutten, want daarmee
trouwde ze pas toen ze veertig was.
We bladeren verder door de bundel Verzen. Weer zo'n gedicht, deze keer niet
overgenomen uit De Wegen, dus misschien van latere datum, van na haar veertigste:

Wever*
*

Ik wilde als alle menschen zijn,
En zonder deze hartepijn
Maar lachen en maar praten.
Dan liep ook ik hoog opgericht,
Dan liep ik door het zonnelicht
En door bevlagde straten.

Marie Koenen, ‘Wever’, In:
Verzen. Boosten & Stols,
Maastricht 1923

Dan kwam die bange drang niet meer,
Door levenspijn, door hartezeer,
Dan was ik huns gelijke,
Dan kwelden mij hun stemmen niet,
Ik sprak hun taal en zong hun lied
En zou hen niet ontwijken.
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Nu schuil ik in mijn eenzaamheid,
Terwijl mijn hart naar 't leven schreit
Waarin het nooit zal deelen,
Omdat die pijn me wrang en wreed
Den bangen drang in 't harte beet,
Die nimmer meer kan heelen.
Voor mij geen lach, geen menschenpraat,
Geen zon en geen bevlagde straat,
'k Moet in den schemer leven.
'k Moet in den schemer, stil en bang
Door hartepijn, uit 's harten drang
Maar ijle droomen weven.
Doch weef ik op mijn weefgetouw
Maar droom en droomen, staag en trouw,
Dan weef ik, zonder weten,
Van schemers mij een hemelschijn,
Waarin al 's harten drang en pijn
En 't leven zijn vergeten.

Ditmaal gaat het niet om liefdesverdriet, maar om het verlangen te zijn als de anderen
die lachen en praten in het zonnelicht, in plaats van ze te ontwijken. Maar Koenens
plaats is, vanwege een oude pijn, niet tussen de mensen. Ze verkeert in een
schemerzone waarin ze dichteres is, en dichten noemt ze weven en dromen. Daarvan
heeft ze geen pijn, maar helaas, daar is ook het echte leven niet.
Dat hadden we niet verwacht, van de schrijfster van vrome idylles uit het Limburgse
platteland. Op de volgende pagina wordt het nog erger.
Het lange gedicht ‘Waan’*, de titel alleen al, dateert ook van na 1916.
In de eerste twee strofen lijkt ze zich bijeengeraapt te hebben, maar dan gaat het *Marie Koenen, ‘Waan’, In:
weer mis. Het eerste deel van ‘Waan’ eindigt zo: ‘Ik zwerver, ach, van waan naar Verzen enz.
waan, Die 't eigen hart niet kan verstaan.’
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Het tweede deel is het lied van die zwerver, zijzelf dus. De zwerver, zeg maar: de
dichter ‘zong van trouw, totdat de snare brak’. Hij verdwaalt met zijn ‘oude
minnezang’. Is hij op zoek naar ‘Het thuis, waar de eene wacht?’ Het zijn trou-
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wens middeleeuwse thema's: de trouw, de minne, de queeste naar de geliefde en het
dwalen.
[...]
En in zijn hart de pijn steeds feller steekt,
En op zijn hart die harp met doove snaren,
Ze weegt zoo zwaar... Zijn laatste weerstand breekt.
‘Ach, droomen op dat wakke bed van varen,
Tot herfstwind komt uit 't havelooze woud,
Mij dekken met een wâ van dorre blaren’...
En in zijn hart van 't rustloos zwerven oud,
Snikt dof een klacht om trouw, die niet mag leven.
Op 't veege voorhoofd dooft het avondgoud.
Octobers rag komt om de harp zich weven.

Het is alsof het leven al voorbij is voordat het geleefd werd. Verder in het gedicht is
de ik-figuur weer aan het woord, in haar waan vraagt ze zich af of ze in ‘een broze
boot’ zit, die haar wiegt ‘tot aan de zeeën van de dood.’
[...]
Zoo droom ik droef en droever
Van eindelijk ontwaken,
Totdat van 's werelds oever
Een stem mijn hart komt raken:
‘Ontferm u om wie lijdt en schrijt,
Gij, die langs de open stroomen glijdt.’
'k Roep naar dat bange schreien:
‘Zal ik me tot u nijgen
‘Met heelende artsenijen.
‘In deernis en in zwijgen?’
De stem weert: ‘Ach, uw zalve niet,
Den troost slechts van uw droomenlied!’
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Mijn boot glijdt langs de stroomen...
Ik sta met leege handen
En zing maar van mijn droomen.
Misschien dwaalt door de landen
Die luistraar in den avondgloed,
Wiens pijn het lied vertroosten moet.

Weer een probleem erbij. De dichteres krijgt een oproep voor een missie: zich te
ontfermen over de lijdenden, zeg maar: een katholieke aansporing tot het bedrijven
van de naastenliefde. Dat wil ze best doen, en ze komt met een voorstel: ‘in deernis
en in zwijgen’ iets praktisch te doen, als een soort Florence Nightingale. Type: de
vrouw die alles over heeft voor de ander, zichzelf wegcijfert, haar mond houdt. Maar
nee, de stem van de buitenwereld, wellicht van Koenens publiek, die wil haar
‘droomenlied’, die wil haar poëzie! Ach ja, dat doet ze dan maar, maar we weten al
dat ze zelf geen hoge pet op heeft van haar gedichten, dat weven, de rag, de wanen.
Het probleem is ingewikkeld. Je wilt als lezer wel meedenken en helpen,
bijvoorbeeld zeggen: als je je gedichten niet goed vindt, hou er dan mee op meid,
doe dan wat je echt wil! Maar dan is er weer die tegenwerping van de dichteres zelf:
nee, de anderen zijn de baas, en die willen nou eenmaal een gedicht. Dan zegt de
lezer weer: en als je dan zo populair bent met je werk, dan is het toch goed? Want
populair was Marie Koenen in de twintiger jaren, bij een heel groot publiek.
We komen vooralsnog niet verder met die gedichten van Marie Koenen en grijpen
naar een beproefd middel: de omweg.

De moeder: de autobiografie van Marie Koenen?
In 1949 brengt het tijdschrift Roeping een huldenummer uit over Marie Koenen. Het
kan verkeren, want juist de emancipatorische bladen Roeping en De Gemeenschap
moesten in de twintiger jaren niet veel hebben van de vrome schrijfster. Maar goed:
het is na de tweede wereldoorlog, de tijd van de restauratie. Marie Koenen is zeventig
geworden, haar volledige Werken worden uitgegeven door het Spectrum in Utrecht
en de Nijmeegse Universiteit, zelf een product van de katholieke emancipatie, lijkt
het een mooi gebaar om Koenen te bedenken met een eredoctoraat.
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In het huldenummer schrijft Marie Koenen haar autobiografie: ‘'t verhaal over m'n
verhalen’*. Er ontstaat een beeld van een wat zielig meisje, eenzaam en mensenschuw
opgroeiend tussen de bergen literatuur van haar vader, de taalkundige M.J. Koenen, *Marie Koenen, ‘'t verhaal
over m'n verhalen’, In:
die van het woordenboek. Ze koestert een geheime en grote wens: schrijfster
worden! Maar kleine Marie is onzeker en pessimistisch, zo bang voor het oordeel Roeping. Jaargang 26 (1949)
van anderen over haar schrijfsels dat ze er een levenslange slaafse verering voor
autoriteiten aan overhoudt.
Haar wens gaat in vervulling. Terwijl Koenen zelf onophoudelijk twijfelt aan haar
teksten en voortdurend klappen verwacht, vindt ze zichzelf bij het uitbreken van de
eerste wereldoorlog terug als een literaire ster. Het grootste compliment kreeg ze
van Gerard Brom, die haar De Beiaard als persoonlijk podium aanbood!

Koenen vertelt in haar autobiografie dat ze net bezig was met het schrijven van een
bewerking van het middeleeuwse verhaal over de Graalridder Parcival. Parcival, de
zuivere, maagdelijke ridder die alle onheil van de wereld weet te keren door de Graal
met Christus' bloed in ere te herstellen, een onderwerp dat Koenen bovenmate
fascineerde. Koenen schrijft: ‘Nogal in mineur is de toon der eerste hoofdstukken
van dit Parcival-verhaal. Maar 'k schreef ze in het begin van den eersten wereldoorlog,
kort na de verschrikkingen bij Visé en Luik. Bij al de ellende en jammer zoo nabij,
moest Parcival's levensgang mijn roep worden om vrede...’
Ze biedt Gerard Brom de Parcivalbewerking aan, maar hij wijst het stuk af: te
triest en te ijl, ongeschikt voor het doel waarvoor de schrijfster was ingehuurd: het
propageren van de katholieke letterkunde. Koenen, altijd bereid - ze schrijft ‘ik had
't beloofd en er werd op gerekend’ - begint aan iets stevigers en breders: De Moeder,
de roman die samen met De korrel in de voor uit 1941 als haar beste zou worden
beschouwd. We lezen De Moeder*.
*

Marie Koenen, De moeder.

Spectrum, Utrecht 1949 (Ie
woont in een Zuid-Limburgs dorpje. Ze is weduwe, haar
jonggestorven echtgenoot liet haar in armoede achter met twee kleine kinderen, dr. 1916)
maar nu heeft ze, door hard te werken en zich elke brok uit de mond te sparen, een
redelijk bestaan kunnen opbouwen. De kinderen zijn jongvolwassen: Tila, een
eigenzinnige dochter, behept met een tussen de regels door gesuggereerde broeierige
zinnelijkheid. En moeders lieveling, zoon Jules, die een dermate grote liefde voor
MOEDER SEVERIENS
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zijn viool koestert dat hij er een lief en vroom meiske voor laat schieten. Het leven
van Moeder Severiens is boordevol zor-
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gen. Direct in het begin van de roman gaat het al mis als ze, genietend van de eerste
lentelucht - ze is zeer bevattelijk voor natuurschoon - door haar dorp wandelt, en
daar in een voor de lezer onbegrijpelijke woedebui ontsteekt voor een etalage met
wufte prullaria, behorend bij een hotel waarvan de eigenaars afkomstig zijn uit de
stad. Ze lijdt aan een door de auteur verder niet gemotiveerde weerzin tegen alles
wat uit de stad komt. Natuurlijk trouwt Tila met een zoon van die steedse familie,
uiteraard tegen de zin van moeder. Zoon Jules mislukt als onderwijzer in het dorp o schande - en sluit zich op in zijn duister slaapkamertje met zijn viool. Hij vertrekt
tenslotte naar de stad om vioollessen te nemen - ach en wee. Als hij te weinig geld
heeft om zijn moeder regelmatig te bezoeken, is het verdriet van de weduwe tomeloos.
Elk sprankje verlichting of geluk wordt in het boek onmiddellijk de kop ingedrukt
door een geldprobleem of enig ongemak met de familie. Moeder en zoon lijken op
elkaar, ze zijn depressieve lichtschuwe wezens die voortdurend schichtig groetend
kamers met kennissen en gezinsleden in- en uit schuiven. Hun beider verbazing,
weerzin en jaloezie geldt het wereldse koppel Tila en haar steedse echtgenoot: ‘Hoe
blakend van levenslust zijn die twee toch’. Het enige en grootste sociale genot van
moeder Severiens bestaat uit het gezellig samen met de kinderen een kruiske slaan
en het memoreren van dergelijke momenten in vroeger, gelukkiger tijden. Moeder
Severiens voelt zich miskend want niemand denkt ooit aan haar, terwijl ze zich toch
steeds zo opoffert. Haar grootste triomf beleeft ze dan ook als de steedse echtgenoot
van wufte dochter Tila een drinkebroer blijkt die zijn vrouw verwaarloost. Op de
avond dat Tila moet bevallen van een zoontje haalt moeder Severiens haar dochter
voorgoed in huis. Als er een paar jaar later een meisje geboren wordt onlokt het
wichtje de moeder de opmerking: ‘Toch zal ik er wel nimmer zooveel van houden
als van 't jonkske, dat me Tila's hart heeft teruggegeven.’
De schepper van dit deprimerende personage, Marie Koenen, gunt haar heldin
geen enkel pleziertje. Als het op het eind toch goed komt tussen Jules en zijn meisje
mag de moeder dat niet meer meemaken want ze is net gestorven, het hart heeft het
begeven.
Af en toe getuigt moeder Severiens van enige zelfkritiek als ze zichzelf toespreekt:
‘Wat baat het tot nu toe, al dat bidden. Even weinig als haar schreien en treuren, is
ze nu weerom al haar leed aan het opsommen?’ En: ‘Zondig is het, dit webbe,
waardoor ze zich niet vermag heen te slaan, almaar dichter om zich heen te weven.
Dat doet ze nu al maandenlang, en 't mag niet’.
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Bidden, treuren, het weven van het webbe, het zijn dezelfde woorden die we
tegenkwamen in De Wegen en in de Verzen, de bekentenispoëzie van de dichteres
Marie Koenen. Moeder Severiens, leeftijdgenote, is waarschijnlijk Marie Koenen.
En haar gedeprimeerde zoon is, met zijn passie voor de kunst, de jonge Marie Koenen.

Voor deze lezers uit 1999 is moeder Severiens een verbazingwekkend type: een
zeurkous, heerszuchtig, egocentrisch, op het hysterische af in haar lijden om
betrekkelijk onbelangrijke zaken, onverzadigbaar in haar zucht naar aandacht en
erkenning. Maar ze is Koenens heldin die geen fouten kan maken. En het teken
daarvoor, het bewijs van haar onfeilbaarheid, is haar vroomheid, haar zwijgen en
haar offerbereidheid.
Als moeder Severiens het alter ego is van Marie Koenen, dan houden we dit even
in ons achterhoofd.
We lezen verder in ‘'t verhaal over m'n verhalen’. Na De Moeder wil Marie Koenen
doorgaan met het schrijven aan haar Parcival, maar ze krijgt een tweede opdracht
van Gerard Brom voor De Beiaard: schrijf een verhaal dat zich afspeelt in de tijd
van de Contrareformatie. Immers nog steeds heeft de katholieke literatuur een
propagandistische missie. Zoals gewoonlijk geeft Koenen, die er aanvankelijk geen
enkele zin in had, toe en schrijft De wilde jager. Dat boek wordt zelfs in de liberale
pers, door literatuurgoeroe Johan de Meester sr. in De Nieuwe Rotterdammer,
uitbundig geprezen. Na De wilde jager komt direct - alweer geen tijd voor Parcival
- de volgende opdracht: De Andere, verschenen als feuilleton in De Beiaard, en
daarna meermalen herdrukt door de niet-katholieke, maar wel neutrale, uitgeverij
Wereldbibliotheek.
Koenen schrijft het op in haar huldenummer van Roeping alsof ze het op haar
zeventigste nog niet kan geloven.
Haar opdrachtgevers konden tevreden zijn. Literair was haar ster inmiddels, we
schrijven medio twintiger jaren, gedaald tot een dieptepunt, maar haar invloed in de
doorsnee katholieke, en vooral ook in de niet-katholieke, gezinnen groeide. En daar
was het om te doen.
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Het ‘heiligst zwijgen’
Op de feestelijke bijeenkomst in Maastricht in 1949 ter gelegenheid van Koenens
zeventigste verjaardag spraken de mannen.* Er was er een, dr. Jos Gielen,
*

De huldiging van Marie
Koenen. Archief van de
Limburgse Omroep,
19-1-1949

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

43
die optrad als ‘onze eerste dichter’ Henric van Veldeke, misschien had hij zich wel
verkleed. Zijn voordracht heette ‘Ik, Hendrik van Veldeke’:
‘Gij, Marie Koenen, hebt het leven gekend en bemind op de enige wijze waarop
het geheel gekend en volledig bemind kan worden. Gij hebt de schoonheid van uw
land verheerlijkt en het daardoor gediend. De kunst van het Woord in dienst gesteld
van een hulde aan de zuiverste menselijkheid, vooral zoals ze zich in de vrouw
openbaarde. Uw Moeder Severiens en uw Moeder Konings zijn de gelijken van mijn
edelvrouwen. Ik zong haar lof in minneliederen, in de adel van haar afkomst de glans
van menselijkheid ontwarend. Gij schiept de gewone vrouw van eeuwen later en
vond in hen de adeldom van een grote offerzin. En wij samen hebben aldus gewerkt
om het zuivere geheim van grote geestelijke kracht te openbaren. Ik, Hendrik van
Veldeke, de dichter van het minnelied, huldig van heler harte de dichteres van de
edelste vrouwenliefde!’
Dienstbaarheid, offerzin en... vrouwenliefde. Een wat ongelukkig gekozen begrip
voor ons, vijftig jaar later. Maar toen verstond niemand de spreker verkeerd: de liefde
zoals alleen vrouwen die kunnen hebben, de opofferende liefde van een moeder voor
haar kinderen, zoals - de spreker noemt haar nota bene - moeder Severiens. De meer
private liefde van een vrouw, bijvoorbeeld voor een man, daar had je het in die tijd
niet over. En zeker niet in het bijzijn van Marie Koenen, van wie iedereen wist dat
ze ongelukkig getrouwd was met de al meer dan een decennium in Rome woonachtige
Felix Rutten.
TERUG NAAR HET GEDICHT ‘WAAN’ uit de bundel Verzen uit 1923. Er is weer sprake

van aanvankelijke hoop en een mislukte relatie:
[...]
'k Ging met u als een kind,
Dat in de lieve stem gelooft,
Die hem een wonder heil belooft.
Zoo werd met uwe reize
Mijn levenstocht tot één,
Maar 's harten blijde wijze
Verging mij tot geween.
Hebt gij in 't staren naar die poort,
Mijn stil versmarten niet gehoord?
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En ben ik neergezegen,
Gij hebt dat niet gegist,
Hebt op uw hoge wegen
Den zwijger laat gemist,
Die daalt van 't doel, dat staag verdwijnt,
Naar 't dal waar de open morgen schijnt.

In het vijfde en laatste deel van ‘Waan’, spreekt de dichteres haar bange, naar geluk
hongerende hart toe:
[...]
We zijn voor de' open dag te schuw,
Te schamel ik als gij,
En geen verstaat die stem van u,
Niet een dat hart van mij.
Tot gij dat ééne lied begint
En van dit droomen spreekt,
Wel spijze voor uw honger wint,
Maar heiligst zwijgen breekt...

Daar is het dromenlied weer, de honger van het hart, en een op het eerste gezicht
zeer raadselachtig doorbreken van het ‘heiligst zwijgen’. Welke onvoorstelbare
geheimen heeft Koenen op het hart?

Maar staat er eigenlijk, ietwat onverwacht, niet gewoon dat de honger wordt bevredigd
als het dromenlied wordt gezongen, met de voor de hand liggende consequentie dat
het zwijgen wordt doorbroken? Zingen is niet zwijgen. Koenen publiceert haar
bekende romans en gedichten, stilt daarmee haar honger (en waarom zou dat niet
haar behoefte aan aandacht en erkenning zijn?) en houdt dus niet bescheiden haar
mond.
En nu kunnen we wellicht iets met de op onze omweg opgedoken informatie. Het
zwijgen, het stil op de achtergrond blijven,
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dat hoorde bij de goede eigenschappen van de Florence Nightingale-achtige figuur
in het gedicht ‘Waan’, maar ook bij moeder Severiens, en blijkbaar, gezien de
commentaren op haar zeventigste verjaardag, bij Marie Koenen zelf.
*

kan eindelijk geschreven worden: in 1920 krijgt Marie
Koenen de gelegenheid haar bewerking van de middeleeuwse roman-in-dichtvorm *Marie Koenen, Parcival.
af te maken. Er is een verband met haar gedichten: Koenen zegt in ‘'t verhaal over Maatschappij voor goede en
goedkope lectuur,
m'n verhalen’: ‘'k Schreef de eerste hoofdstukken opnieuw en doorleefde het
Amsterdam z.j. [1920]
vervolg, alsof 'k verzen schreef, die 't eigen zielservaren weergaven.’
HET VERHAAL VAN PARCIVAL

In Koenens Parcival draait alles om de Graal, een geneeskrachtige wonderschaal
waarin het bloed van Christus opgevangen is en waarop alle ridders van Arthurs hof
jacht maken. Parcival is aanvankelijk helemaal geen ridder, hij is een onwetende
boerenjongen die door zijn moeder wordt opgevoed met een grote hekel aan de Graal,
want die had zijn vader het leven gekost. Ook uit de mond van zijn leermeester
Gurneman klinkt de Graal als een vloek, zijn zonen verloor hij in de jacht op het
kleinood. Vrijwel heel Arthurs hof is trouwens ten onder gegaan aan de beker, want,
dat staat als een paal boven water in het boek: als je wereldlijke eer en eigenbelang
nastreeft, wordt dat je dood. Parcival gaat op weg naar de Graalburcht, omdat hij
ridders wel leuk vindt, verder heeft hij geen flauw idee wat hij wil. Dat is zijn redding,
want als hij dat wel had geweten, als hij wel uit eigenbelang had gehandeld (namelijk
om de Graal te veroveren) had hij zijn bestemming niet ongedeerd gehaald. In de
Graalburcht ligt de Graalkoning Amfortas, meer dood dan levend, als straf omdat
hij ooit de voorkeur gaf aan de vleselijke liefde boven de eredienst aan de Graal. Zijn
volk leeft ook onder dezelfde banvloek, arm en geteisterd door epidemieën. Amfortas
en zijn volk kunnen slechts herleven door een verlossend woord van Parcival. In zijn
onwetendheid roept die alleen om water, want hij heeft dorst. Helaas: eigenbelang,
dus onverrichter zake kan Parcival weer vertrekken. Bij zijn volgende bezoek weet
hij wat te doen: ‘Credo in unum Deum’ prevelend, ‘ik geloof in één God’, treedt hij
de Graalburcht binnen, Amfortas en zijn volk richten zich op, de ban is gebroken.
De oorzaak van dood, ziekte en mislukkingen in Parcival heeft twee kanten: de
aardse zondige liefde en het aardse zondige eergevoel. Beide hebben Marie Koenen
gefascineerd: in het gedicht ‘De ban’ uit de bundel De Wegen, hierboven geciteerd,
is de ban het gevolg van een verliefdheid: ze wordt erdoor de buiten-
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wereld in gedwongen. Maar die buitenwereld heeft in haar gedichten ook een andere
zondige kant: dat is de wereld van de lofprijzingen van katholieke en nietkatholieke
cultuurdragers. Koenens motivatie om te schrijven is, in haar eigen woorden: te
‘Doen, wat 'k zou vermogen, om mee te helpen aan den opbouw van een eigentijdsche
kunst voor God’, ‘ik wil alleen maar dienstbaar zijn aan de Kerk’ en ‘ik ben een
werktuig in Gods hand’. De onzichtbare, zichzelf opofferende Florence Nightingale.
Maar de werkelijkheid was anders: het directe resultaat van haar schrijverschap
was roem: de bevrediging van haar persoonlijke eergevoel, eigenbelang dus. Net als
bij Parcival: fout. Zonde.
Het moet een voortdurende worsteling zijn geweest, in eenzaamheid, tussen haar
grote idealen en haar menselijke behoeften. En daarvan getuigen haar gedichten.
Maar je kan het ook malicieuzer bekijken, en dan heeft Koenen een prachtige
oplossing voor een probleem gevonden. Als je haar autobiografie leest, en Moeder
Severiens als haar alter ego beschouwt, dan was de schrijfster eerzuchtig, misantroop,
verslaafd aan aandacht en erkenning, en allesbehalve dienstbaar, sociaal en
offerbereid. Maar een goede katholieke vrouw mocht niet zo zijn. Wat te doen? Je
omgeving bewerken zodat het goede beeld ontstaat. En dat is gelukt. De jas van
offervaardigheid heeft Koenen met veel succes aangetrokken. Haar biografen hebben
het er steeds weer over: de zwijgzame offerbereide vrouw in haar stijve studeerkamer.
Het feit dat Koenen niet zweeg, het ‘heiligst zwijgen’ toch doorbrak, namelijk
door te schrijven en beroemd te zijn, dat (zo verkondigt ze steeds weer in haar
gedichten) is niet haar eigen schuld maar die van de anderen, want het zijn de anderen
die van haar eisen: ‘Ach, uw zalve niet, Den troost slechts van uw droomenlied!’.
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Aantekeningen
Marie KOENEN werd geboren op 19 januari 1879 in Den Bosch en overleed in
Maastricht op 10 juli 1959. Ze schreef novellen en (historische) romans in katholieke
sfeer, waarbij Zuid-Limburg vaak als decor diende. Ze verdichtte ook Limburgse
sagen en legenden.
Van de viering van Koenens zeventigste verjaardag in 1949 is door de ROZ een
opname gemaakt. Gouverneur Houben spelt haar een lintje op.
Er zijn sprekers die verwijzen naar iets dat Koenen net gezegd heeft, er klinkt
applaus voor een kinderkoor dat liedjes zingt op teksten van de schrijfster. In dat
applaus moet ook het geluid van haar handen verscholen gaan, het enige geluid dat
we van Marie Koenen hebben. Om de een of andere reden (wilde ze niet voor de
radio?) zit haar stem nergens in het omroeparchief. Ze heeft, in ieder geval voor
latere generaties, gezwegen.
Wat Marie Koenens dichten betreft: er is nog een bundel, het onooglijk uitgegeven
Godsvertrouwen, zonder vermelding van uitgever, plaats of jaar. De Stadsbibliotheek
in Maastricht gokt ‘ca. 1930’. De titel dekt de inhoud volledig. De schrijfster heeft
geresigneerd, er is geen sprake meer van dilemma's. Het gedicht ‘Gods Wil’ begint
en eindigt als volgt:

Gods Wil
Uw wil, o Vader, zij mijn wil,
En wat ik doe of wat ik laat,
't Zij onderworpen trouw en stil
Aan Uwen wil en Uw beraad.
Dat ik niets anders wil of weet,
Dan wat Uw wil van mij verwacht,
Op d'eersten wenk van U gereed,
Alvoort, totdat het is volbracht.
[...]
Uw wil mijn wil in rouw en pijn,
Uw wil mijn wil in smart en nood,
Laat één mijn wil en Uw wil zijn,
Uw wil mijn leven tot den dood.
Dan is de dood geen sterven meer, Want als Uw wil het haar verleent,
Hervindt de ziel zich zelve weer,
Herboren, met Uw wil vereend.

Het is verleidelijk Koenens dilemma's in een erotisch daglicht te zien, bijvoorbeeld
het probleem van een sterke zinnelijkheid die er niet uit mag komen wegens de
strenge moraal van de buitenwereld, of onbevredigd blijft door de homofiele
geaardheid van echtgenoot Rutten.

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

De overduidelijke manier waarop dochter Tila in De moeder plezier heeft in sex
(er valt geen onvertogen woord, zelfs geen door de schrijfster bewust geplaatste
suggestieve opmerking, maar de succesvolle consumatie van Tila's huwelijk is te
zien op haar blozende gezicht) wijst in die richting. Maar het is alsof Koenen niet
precies weet waar ze het over heeft, en daardoor wordt ze soms zelfs schaamteloos.
In hetzelfde jaar dat ze De moeder schreef, plaatste ze enkele korte verhaaltjes
achter in de bundel De wegen. Een ervan heet ‘Het bruidje’. Een elfjarig meisje ligt
's nachts wakker in haar bedje, de volgende ochtend zal ze haar Eerste Heilige
Communie doen. Een fragment:
‘De bangheid kwam diep in haar hart, als een honger die pijn deed. “God in haar,
en zij in God?” Tintelsterren schoten uit haar oogen naar het waakvlammetje bij het
beeld, een roode bloem bij het beeld, een bloem-van-vuur die bad, die bloeide
midden-in zwevende goudsterretjes, als zij zóó keek, almaar keek, zonder verroeren,
handjes gevouwen. Tot ze, schrikvreemd, zich-zelve kreunen hoorde, in een doffen
pijnroep van “o, o” - en zijwaarts schokte, het gezichtje zwoel-blozend in het kussen
verbergend.’ Het is een verbazingwekkend fragment. Het mankeert er nog maar aan
dat Koenen het wicht met de handjes naar het buikje laat grijpen. Koenen,
zevenendertig jaar oud toen ze ‘Het bruidje’ schreef, wist niet wat ze deed toen ze
haar wellicht eerste orgastische ervaring op papier zette.
Dat Koenen waarschijnlijk zelf het bruidje is blijkt uit een passage uit ‘'t verhaal
over m'n verhalen’ van 1949 waar ze schrijft over de overweldigende ervaring van
haar eerste communie. Nog jaren erna dacht ze daar ‘in haar kinderkamer’ over na:
hoe ze, elf jaar oud, ‘bevend’, ‘heel klein’ werd overvallen door de ‘overmacht’ van
de kerkzang, en ze vraagt zich nog steeds af waarom die herinnering haar ‘warme
tranen naar de oogen drong’.
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Limburg aan Christus 4 ‘Het Limburgs Renouveau’
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‘Het Limburgs Renouveau’ noemt Loe Maas de eerste twee decennia van de twintigste
eeuw, waarin de katholieken zich begonnen te roeren. In een artikel naar aanleiding
van het overlijden van Mathias Kemp in 1964* geeft hij als voorbeelden: Marie
*
Koenen met haar roman Het hofke (1903), Felix Rutten met Avondrood (1913),
Loe Maas, ‘In memoriam
Mathias
Kemp’, In:
Hilarion Thans met Omheinde hoven (1913), Pierre Kemp met zijn debuut Het
Maasland.
Jaargang 12, 1964
wondere lied (1914) en Mathias Kemp met zijn debuut Het wijnrode uur (1916).
Zij ‘hadden de lucht vervuld met een zangerige liefde voor leven, volk en gouw’,
aldus Loe Maas. Hoe klonk die Limburgse poëzie uit de jaren tien? Van Felix Rutten
uit Avondrood het tien jaar later door criticus Gijsbert Bertels in Roeping begiechelde
gedicht ‘Klacht’*:
*

Klacht

Felix Rutten, ‘Klacht’, in:
Avondrood. J.J. Romen en
Zonen, Roermond 1913

Ach, zingend klaag ik
Wat ik klagend zing;
Want hoe vertsaag ik
Wel de erinnering?
Gij volgde uw eenzaam pad
En zijt mij vreemd gebleven,
Maar 'k heb u liefgehad
Als 't leven van mijn leven.
Ik heb u stil bemind,
In diep verzwegen dromen.
Nu ruischt de regenwind
Door de afgestorven boomen.
Ach, zingend klaag ik
Wat ik klagend zing;
Want hoe vertsaag ik
Wel de erinnering?
En alles schijnt voorbij,
Verleden en vergeten.
Toch blijft wel immer mij
En smartelijk geweten,
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Dat gij het liefste waart,
Mij wonderlijk gegeven,
Mij heerelijk verklaard,
Het leven van mijn leven.
Want, hoe vertsaag ik
Wel de erinnering?
Ach, zingend klaag ik
Wat ik klagend zing

Van Pierre Kemp uit Het wondere lied:

Dageraad*
*

Duizend herauten steken in 't azuur
Hun glansbazuinen, blazen waaiers - goud Om de karmijnen sluiers, 't esmeraud
Der châtelaines, die daar rijde' in vuur

P. Kemp, ‘Dageraad’, In:
Het wondere lied. Gerrese,
Heerlen, z.j. [1914], met een
inleidend gedicht van Felix
Rutten

Van brand-in-trans, door 't stille morgenuur
Langs purpren zoomen van geweldig woud
Van vlammen-varens met citrien bedauwd,
Trillende in het witte luchtlicht-puur.
Klanken van turmalijn weven zich in
't Gedein der varens, en een menestreel
Van wit vuur zingt een wonder liedbegin,
Zoo half-verscholen onder 'n vonke'-abeel,
Beg'leidt, met diamenten vingers, schicht
Na schicht, heltokklend zijn romance van licht.
MATHIAS KEMP,

het onderwerp van Maas' beschouwing in 1964, was volgens hem
een uitzondering binnen dat ‘Limburgs Renouveau’. Hij schreef ‘een poëzie die
branderiger, krachtiger, feller en exuberanter was. Een poëzie met een nieuwe wereld,
waarin het geweld paste van stormen en stroomversnellin-
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gen, van historische gesels en neerstortende vogels, van exploderende planeten en
werelden. Mathias Kemp was een visionair met een eigen accent, met een in de
moderne onderwereld gesmede taal, waarin de atoombom tientallen jaren vooruit
aanwezig was.’ Maas had ook kunnen denken aan broer Pierres lange gedicht
‘Oorlogspraeludium’, dat de dichter zelf trots beschouwt als het eerste Nederlandse
futuristische poëem. Maar in 1964 waren Pierre Kemps lange gedichten vrijwel
vergeten, en zijn verzameld werk nog niet uitgegeven.
Het wijnrode uur* van Mathias Kemp is een 115 regels tellend, merkwaardig soort
*
epos, waarin de handelende personages een ‘krank bos’ en een vloed rode wijn
Math. Kemp, Het
Wijnroode
Uur. Maastrichtse
zijn. Ergens, in de buurt van een dorp - het stormt in het begin van het gedicht boeken
handelsdrukkerij,
liggen bossen in een donker dal die een ‘duistere afgunst’ koesteren tegen blonde
[1916]
korenheuvels, de deinende zee, kleurige bloemen en veilige dorpen. Wel houdt
het ‘kranke woud’ van de alles vernielende storm. Als die geluwd is ziet de wereld
er anders uit: ‘als jonge roode wijn’. De dorpsbewoners die om onduidelijke redenen
‘afscheid’ moeten nemen, vinden het prachtig. Maar het ‘wijnroode uur’ snelt verder,
over de oceanen naar verre landen, en ontpopt zich daar als ‘onheilbode, een stille
vredeverger!’ Het Wijnroode Uur eindigt aldus:

Ver in de holle hatelijke bosschen,
verdrukt, verloren tusschen heuvelflanken,
daar weende 't booze loof om al dien vrede,
die uit het blauw-rood zwerk op aarde daalde.
En in dien zwaren, paarsen zomernacht
hieven de halmen op de gouden heuvels,
in sidderende pijn, zich kreunend op
en steunden op de sterke wilde bloemen,
doch werden krachtiger van stond tot stond,
trots 't machtloos weenen in de zwarte diepte,
het vale klagen van wat schoonheid haat.
Heel ver in verre vreemde werelden,
gleed kalm het jonge wijnroode uur voorbij.

We verklappen het maar meteen: wij zijn er niet in geslaagd er soep van te koken.
Je kan denken aan nieuwe ontwikkelingen in de poëzie die door Kemp worden
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toegejuicht: een krachtiger en minder individualistisch geluid dan dat van de
Tachtigers, een elan voor een betere wereld. Maar aan welke kant staat dan de dichter?
Toch niet aan die van de vrede, de veilige dorpen, de kant van de pure schoonheid?
Maar waar staan dan, als antagonist, die hatelijke bossen voor? Het positieve element
is de vernieuwing, de verandering, het rode uur, maar dat brengt weer onheil en
oorlog. Zou Mathias Kemp een heimelijk socialist zijn geweest, een revolutionair?
Zijn biografie laat daar volstrekt geen ruimte voor.* Kemp was al jong een trouw
*
voorvechter van de katholieke zaak in Wijck, onder leiding van kapelaan Jean
Adri Gorissen, Mathias
Verheggen. Hij zat in allerlei patronaatsclubs, was fel anti-socialistisch - het was Kemp, een leven voor
een tijd van sociale onlusten in Maastricht - en ook Kemp liep met borden ‘Limburg Limburg. St. Historische
Reeks Maastricht, Maastricht
aan Christus’. ‘Streng van zeden en orthodox van principe’, zo beschrijft hij
1991
zichzelf. Wel had hij, sinds 1913 bibliothecaris van de Jezuïeten-bibliotheek, tijd
genoeg om de Engelse romantici te leren kennen. En die waren heel visionair! Het
motto dat Het wijnrode uur meekreeg was van William Cowper, zo'n vroege, nogal
misantrope romanticus. In onze vertaling: ‘O, had ik maar een schaduwrijke plek in
een grenzeloze wildernis, waar het lawaai van onderdrukking en misleiding van al
dan niet succesvolle oorlogen me nooit meer kan bereiken.’
Voor Mathias Kemp was het gedicht meer een ingegeven visioen dat hem op een
avond overviel toen de inspiratie voor een sonnet maar niet wilde komen.

‘... en nam van 't groote Leed mijn deel’: Hilarion Thans
Een van de bijzondere talenten van dat ‘Limburgs Renouveau’ - niet alleen naar
mening van zijn tijdgenoten, maar ook wij waren aangenaam verrast bij de
kennismaking - is de jonge franciscaan Hilarion Thans.
Hij werd in 1884 geboren in Maastricht, verhuisde in 1894 met zijn ouders naar
Luik, ging op school in Lokeren, werd novice bij de franciscanen in Thielt, en daarna
kloosterling in het Belgisch-Limburgse Rekem. Zijn eerste gedichten schreef hij in
het Frans, maar na lezing van de Nederlandse Tachtigers koos hij voor het Nederlands.
Hij bewonderde vooral de poëzie van Kloos, Verwey en Perk. Samen met Felix
Rutten werd hij als de belangrijkste nieuweling van de katholieke poëzie beschouwd,
en - niet als Felix Rutten - al vóór de eerste wereldoorlog (kortstondig) benoemd tot
de moderne Guido Gezelle. Nog in 1934, toen Thans' vroege werk nog altijd volop
gelezen werd, zelfs door niet-
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katholieken en Noordnederlanders, voorspelde Mathias Kemp hem een gouden
toekomst: ‘Werk, dat van het beste geeft van wat het eerste kwart der twintigste eeuw
in de Nederlanden aan religieuze poëzie te bieden had’.*
*
Een van die vroege gedichten, waar Thans zo om gewaardeerd werd, werd
Mathias Kemp:
‘Limburgsche
portretten;
geschreven op het ziekbed van de monnik, zwevend tussen leven en dood. Het is
Hilarion
Thans’.
In:
opgenomen in Omheinde hoven, Thans' debuut uit 1913:

Nedermaas. Jaargang 12,
1934-1935

Dat laatste lied*
*

Niet waar, we zullen het dragen
mijn ziel, in trouw geduld,
en zonder verwonderde vragen:
waarom nu álle onze dagen
kwamen in rouw gehuld?

Hilarion Thans, ‘Dat laatste
lied’, In: Omheinde hoven.
z.p. [Mechelen] 1913

Niet waar, we zullen ze plukken
als blauw-gezwollen ooft,
met héél teer vingerdrukken
alle die ongelukken,
gehangen boven mijn hoofd!
Al moeten ons bloeme-tuinen
voor eeuwig vertreden zijn,
al kon er geen zon meer schuinen
door bruin van looverkruinenwe zullen tevreden zijn.
Zoolang het Hem behagen zal,
dat winter ons bevlagen zal,
geen zomermorgen dagen zal
uit dood-gedreven-nacht:
niet waar, we zullen het dragen,
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mijn ziel, zonder ééne klacht;
en dóór de grijze dagen,
enkel héél nederig vragen
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dat trouw geduld, in rouw gehuld,
vergoede voorhene schuld!

In 1915 volgde een tweede, franstalige bundel: Lila's blancs, witte lelies, paradijselijke
poezie met een mystieke inslag.
Dan vertrekt Hilarion Thans naar de oorlog. Hoewel zijn gezondheid heel zwak
is laat hij zich vrijwillig inlijven bij het Belgische leger als verpleger en aalmoezenier.
Jaren later, in 1919, keert hij, ziek en gebroken, terug in zijn klooster. Walgend van
de meegemaakte verschrikkingen begint hij zijn ervaringen op te tekenen in proza:
Mijn oorlog. Het boek kwam in 1921 uit en behoorde in de jaren twintig tot de meest
gelezen Vlaamse oorlogsliteratuur. In 1920 verschijnt de dichtbundel Verloren stroom.
Marie Koenen schrijft daarover in hetzelfde jaar in het net opgerichte katholieke
tijdschrift Jong Limburg: ‘Kenmerkend is het voor dezen minderbroeder-dichter, dat
hij aldoor terugblikt in heimwee naar zijn verre Omheinde Hoven. Enkel op zijn
zwerftochten van het oorlogsgewoel weg leeft hij op.’* Het treurend herdenken wordt
*
Koenen te veel.
Marie Koenen, ‘Verloren
Een van de eerste gedichten in Verloren Stroom begint in de omheinde kloostertuin,stroom door Hilarion Thans’,
In: Jong Limburg: orgaan
toen Hilarion Thans zijn onschuld nog niet verloren had.
van den R.K. Bond ‘Jong
Limburg’ in het bisdom
Roermond. Jaargang I,
Heerlen etc. s.n. 1920

Nog houdt de omheining, als weleer
- een hooge muur - de hoven dicht.
De middag groent in schemer neer:
een loof-getemperd bovenlicht.
Dezelfde mooi-gebogen dreef
koel, zwijgend, als een kerkebeuk.
Mijn tuinbank - of ze wachten bleef verscholen onder rooden beuk.
De merel, in de koepelkroon,

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

fluit bij deze' avond als van oud?
Weer schakelt ginder toon in toon
het torenlied zijn keten goud.
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Hier woonde ik, uur gewaar noch dag,
verloren in diep droompriëel tot ik veel vreemde steden zag,
en nam van 't groote Leed mijn deel.
Ik weifel bij de tuinbank die 't
geheim van diepe stonden weet...
Was dit wellicht mijn laatste lied
van eigen lief en eigen leed?...*
*

Hilarion Thans, ‘Nog houdt
de omheining...’ In: Verloren
stroom. S. Franciscus
Drukkerij, Mechelen/R.
Kath. Boek-Centrale,
Amsterdam 1920

De oorlog heeft de stroom van geloof, hoop en liefde onderbroken, of misschien wel
voorgoed afgebroken. Een eind verderop in ‘het meest teere en fijne gedicht uit heel
dezen omvangrijken bundel’ (Marie Koenen) kijkt Hilarion Thans terug op die
gelukzalige periode dat hijzelf, zijn poëzie, en Jezus nog één waren. Maar hij is Jezus
kwijt, of Jezus hem? Wie is wie verloren? Wellicht is het Jezus die in het volgende
raadselachtige gedicht vol heimwee spreekt:
Wat kon úw ziel de mijne zijn
dan 't onbewademd spiegelglas,
waarin mijn uiterlijke schijn
een korte wijl gerezen was;
bewoog er, vreemd en zwijgzaam beeld,
maar toch zóó trouw naar oog en mond,
of het mijn leven had gedeeld,
of ik, in u, te leven stond!
Een vlotte schijn, een vluchtige wijl...
Zooals een beeld, geweken uit
de spiegellijst, haar diepten ijl
laat, en geen spoor ter gladde ruit zóó liet mijn heengaan in uw ziel
geen leemte na, geen schril gemis,
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en 'k wete 't: éér de schemer viel
uw harte 't mijn vergeten is...
En toch - o grondlooze armoe mijn ik, de eenmaal rijke, vond wel zoet
te staan een wijle, veege schijn,
ten spiegel van uw ijl gemoed.*
*

Hilarion Thans, ‘Wat kon
úw ziel...’, In: Verloren
stroom enz.

Het tij keert
Voor de jonge katholieken zal het leven, net als voor Hilarion Thans, na de eerste
wereldoorlog nooit het meer als vroeger zijn. Maar, anders dan Thans, kijken zij niet
terug. De blik is op de toekomst gericht: in 1918, bij de vorming van het kabinet
Ruys de Beerenbrouck (door de Venlonaar Willem Hubert Nolens) zijn de katholieken
immers de belangrijkste zuil in Nederland geworden, en wat voor een zuil: een
monoliet! Mgr. Nolens, alias ‘de sfinx’, leidt de katholieke fractie in het parlement.
In 1926 verbinden de katholieke kiesverenigingen zich tot de RKSP, de Rooms
Katholieke Staats Partij, de grootste in calvinistisch Nederland - de Reformatie na
eeuwen gewroken - groter nog dan Troelstra's Sociaal Democratische Arbeiders
Partij en in Brabant en Limburg de absolute machtdrager.
De toon van de katholieken wordt luider en zelfverzekerder: al in 1920 schrijft
rector Frans Poels voor het eerste nummer van het braaf-roomse periodiek Jong
Limburg, het tijdschrift waarin Marie Koenen over Hilarion Thans schreef, een
inleidend woordje.* Het devies bestaat uit slechts drie woorden: ‘Limburg aan
Christus’, en Poels' visie op de toekomst bestaat uit de drieslag ‘zoo was het, zoo *Frans Poels: z.t. [inleiding
voor het eerste nummer van]
is het, zoo moet het ook blijven’. En er is actie, wellicht zelfs strijd nodig want
Jong Limburg. Jaargang I,
‘er zijn krachten werkzaam’ die erop gericht zijn ‘Limburg van Christus los te
1920-1921. Het blad bestond
maken en te vervreemden’, en dat onder het ‘masker der vriendschap’. De te
tot 1934 en was een
nemen maatregelen heten ‘mobiliseren’, ‘front maken’, ‘loopgraven en
voortzetting van het Het
verschansingen’ bouwen, ‘spionnen bespieden’ en ‘verraders’ vangen. Wat kunnen jonge Zuiden; Uitgave en
we dus verwachten in Jong Limburg: ‘echte vechtjassen en ijzervreters’ die zullen officieel orgaan van den
komen vertellen over de ‘Sociale Beweging en den strijd voor Eer en Deugd’, en Bond Jong Limburg, Heerlen
1912-1916.
daarnaast is er plaats voor de schrijvende ‘jongere krachten: de vaandrigs en
luitenants’. En dat alles uiteraard ‘onder bescherming van de Heilige
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Servatius, de Heilige Maagd en de Heilige Joseph’! De schrijvende vaandrigs en
luitenants hebben de vijand al snel gevonden. ‘Bolsjewisme in de kunst!’, zo begint
in het zevende nummer van Jong Limburg, 1921, een artikel waarin de redactie bij
monde van Jan Meijers haar positie bepaalt ten opzichte van de recente ontwikkelingen
op literair gebied in Duitsland.* Anarchie, bandeloosheid, het individualisme dat nu
echt op de top gedreven is, de kapotte grammatica, de brutale kreterigheid, alles *Jan Meijers, ‘Moderne
staat de auteur tegen. Eerst dient hij de lezers een ‘tam’ fragment toe, om hen niet Duitsche lyriek’, In: Jong
Limburg. Jaargang 1, 1921
aan het schrikken te maken. De ‘tweede halte op weg naar wonderland’ is een
stuk uit de ‘Hymne auf Rosa Luxemburg’ van Johannes R. Becher, dat grappig
genoeg sprekend lijkt op Pierre Kemps ‘Oorlogspraeludium’ uit 1916: apocalyptisch,
futuristisch, religieus. Kurt Schwitters, die van ‘An Anna Blume’, is degene wiens
‘geestesaberraties’ huns gelijke niet hebben. Bij Kurt Schwitters lijken ‘ónze
kunst-anarchisten conservatief!’
Nog geen tien jaar later zal een jonge medewerker aan Jong Limburg zich laven
aan de gedichten van dezelfde Schwitters: Jan Hanlo. Maar dan zitten we al in de
turbulente jaren dertig.

Aantekeningen
Mathias KEMP werd geboren in Maastricht 1890 en is aldaar overleden in 1964. Hij
was, net als zijn broer Pierre, aanvankelijk plateelschilder. Zijn studies over de
geschiedenis van Limburg en over de sociaal-economische rol van de mijnen worden
worden tegenwoordig als zijn belangrijkste werk beschouwd. De Belgische en
Nederlandse Provincies Limburg eerden hem nog tijdens zijn leven met een naar
hem genoemde gezamelijke literaire prijs.
Hilarion THANS werd geboren in Maastricht in 1884 en overleed in Lanaken in 1963.
Van 1919 tot 1944 was hij leraar te Rekem, daarna was hij rector in verschillende
vrouwenkloosters.
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Willem Hubert NOLENS is geboren in 1860 in Venlo en overleden in Den Haag in
1931. Gymnasium in Rolduc, groot-seminarie in Roermond, lid van de Tweede
Kamer vanaf 1896, naderhand fractievoorzitter van de katholieke kiesverenigingen,
later de Rooms Katholieke Staats Partij. Hij was medewerker bij de Venlosche
Courant vanaf 1897 en schreef wekelijkse bijdragen over zijn politieke, economische
en godsdienstige opvattingen, in de Nieuwe Venlosche Courant vanaf 1909 tot 1917,
zijn bijdragen worden dan geleidelijk aan minder. Wie in Nederland in die periode
kennis wilde nemen van de grote leider der katholieke fractie, was op deze krant
aangewezen. (Naast de gebruikelijke naslagwerken hebben we gebruik gemaakt van:
Ragdy van der Hoek en Adri Gorissen, De Venlose krant 125 jaar in Limburg.
Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo 1987)
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Gehoorzame rebellen en hun liefde voor Limburg 5 Het tijdschrift De
Gemeenschap
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Niet alleen op politiek, maar ook op cultureel gebied lieten de katholieken in het
begin van de twintiger jaren van zich horen: naast de bestaande en zeer invloedrijke
priesteropleidingen in Roermond en Kerkrade-Rolduc startte in 1923 de Katholieke
Universiteit in Nijmegen en er kwamen nieuwe hogere katholieke opleidingen in
Den Bosch en Tilburg. Er verschenen twee belangrijke tijdschriften: in 1922 Roeping,
uitgegeven in Roermond en in 1925 De Gemeenschap, dat in Utrecht werd opgericht
op initiatief van enkele jongeren onder leiding van Jan Engelman, die Roeping te
star en te weinig kritisch vonden.
De nieuwe helden van de katholieken komen vaak uit Vlaanderen. Er is
bijvoorbeeld grote waardering voor de negentiende-eeuwse priester-dichter Guido
Gezelle: pure poëzie zou hij geschreven hebben, dichtkunst als muziek. Die
waardering is er ook om een andere reden: Gezelle was een onruststoker, hij had het
regelmatig aan de stok met de autoriteiten, de clerus: hij was een lastig individu. En
dat wilden de katholieke jongens ook: stout zijn, lef hebben, geen blad voor de mond
nemen.
GROTE LEIDER MGR. NOLENS

was de favoriete steen des aanstoots, als
verpersoonlijking van het principe van de parlementaire democratie, waar men bij
De Gemeenschap in het algemeen weinig enthousiast over was. Democratie, dat
betekende de macht van het getal boven de macht van de geesten der krachtige
persoonlijkheden, en Nolens was weliswaar een meestermanipulator, maar bepaald
geen overweldigend redenaar, en hij hield zich liever op de achtergrond. Veel te slap
vonden ze Nolens dus, en niet katholiek genoeg.*
Een fragment uit ‘Hagel’ de vaste rubriek in De Gemeenschap van de militante *Ontleend aan een interview
dat Wiel Kusters had voor
ethicus L.M.A. Kuitenbrouwer, alias Albert Kuyle. Een avantgardistisch
vormgegeven ‘springliedje’ uit 1930, opgedragen aan onder andere mgr. Nolens:* het programma ‘Het Geheim’
[...]
dazen dazen dazen
zoetemelksche kazen
niemand is de baas
stik in melk en kaas
kazen in de bomen
boomen voor je brood

met Harry Scholten, die net
een proefschrift geschreven
met de titel: Aspecten van het
tijdschrift De Gemeenschap.
Scholten zegt letterlijk: ‘de
democratie heeft nooit tot de
meest dierbare goederen
behoord in De
Gemeenschap.’
Archief van de Limburgse
Omroep, 14 september 1978
*
[Albert Kuyle],
‘Springliedje’ (rubriek
‘Hagel’), In: De
Gemeenschap. Jaargang 6,
1930, nr. 1
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het land is vol met sloomen
wie schiet de sloomen dood?

een
twee
drie
ge
een
twee
drie
plei
een
twee
drie
sterd
een
twee
drie
graf
ge

plei

sterd

graf

wie

zet

je

af?

[...]
Grapje? Grapje. Moet kunnen.
Wat niet kon was een ander gedicht, van Gerard Wijdeveld, in het volgende
Gemeenschapsnummer. Het gaat over de problemen in Indonesië: daar worden de
ongedoopten vermoord, terwijl u, mgr. Nolens, daast, sigaren rookt en wijn drinkt:

De droom van Nolens*
*

Toen heeft de man, die allen voor zich bukken doet, hij, die de dertig met wat geld en baantjes voedt,
hij, wien geen krant de waarheid naar het hoofd toe smijt,
de sluwe priester van de Opportuniteit -

Gerard Wijdeveld, ‘De
droom van Nolens’, In: De
Gemeenschap. Jaargang 6,
1930, nr. 2
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toen heeft hij zich aan slaap en droomen bloot gegeven;
zijn knechtentroep is in een ander land gebleven:
Er rees een bruine man, met diepen, donkren blik,
die langzaam zeide: ‘Eén der honderden ben ik,
die in uw overzeesche landen heden stierven,
zonder dat wij het zuivrend waterbad verwierven,
zonder te hóóren van den God, die ú óók zond,
den God, dien gij niet eens meer predikt met den mond.
Dit werd ook niet van u verlangd. Anderen vragen
het woord van Christus vrij tot gansch ons volk te dragen.
Van u werd, tusschen uw gedaas, sigaren, glazen wijn,
gevraagd om één maal priester slechts en katholiek te zijn.
Ik kom naar u in naam van de tallooze zielen,
die door uw politiek in eeuwig onheil vielen,
en daaglijks blijven vallen in het helsche vuur.
Nolens, bedenk: voor ieder van ons wacht een uur!
Ik zeg u, ondanks paars en priesterboord en Mis
behoud ú voor ónz' eeuwige verdoemenis!'

Het Aartsbisdom reageerde furieus, accepteerde geen verklaringen achteraf en dreigde
met het Persoonlijk Interdict: Wijdeveld zou nooit meer de Heilige Sacramenten
mogen ontvangen. De maatregel was al eeuwen niet meer toegepast. De redactie,
onder leiding van Jan Engelman en Anton van Duinkerken, kroop ootmoedig in zijn
schulp, erkende het ‘liefdekarakter’ van de strafbedreiging, en schreef dat men zich
blindelings zou onderwerpen aan de wil der kerk. Voortaan waren ze voorzichtiger
bij De Gemeenschap, want de kerkelijke censuur werkte vanaf de botsing preventief.*
*

Over de aanvaring met
Nolens:
Sjoerd van Faassen,
EEN VOORKEUR VOOR DE ‘POESIE PURE’, voor moderne esthetiek, dat was kenmerkend
‘De
Gemeenschap,
“De
voor de medewerkers van De Gemeenschap, in navolging van hun tweede grote
droom van Nolens” en de
voorbeeld, de Vlaming Paul van Ostaijen, expressionist, dichter van zuivere lyriek, gevolgen’, In: SIC. Jaargang
avantgardistisch vormgegeven. Een gedicht van Jan Engelman:
4, 1989. Over De
Gemeenschap in de jaren
dertig: Sjoerd van Faassen,
‘“De blinde partijzucht dooft
het menschelijk
mededoogen”. Het tijdschrift
De Gemeenschap en de
Spaanse Burgeroorlog.’ In:
De Parelduiker. Jaargang 3,
1997.
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En rade*
*

(vocalise voor Cavalcanti)
Groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee

Jan Engelman: ‘En rade’,
In: Tuin van Eros. Centum
Nec Plura, Amsterdam 1932

Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de ree
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Senegal
wijd van het nest
hang die mijn ziel doordrong
waterdroom, watersprong
loeiende gong neem mij mee
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Zanzibar
buiten is best
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee
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Velen zullen het van Ostaijen nog heel lang nadoen, denk aan de klankgedichten van
de latere Paul Haimon, en aan Jan Hanlo.
Er deden heel wat Limburgers mee aan De Gemeenschap. Onder hen een op het
eerste gezicht echte expressionistische dichter van het rauwe stadsleven: Ilja Destinow,
pseudoniem voor Jef Viegen. Hij schrijft in 1935 een lang gedicht music hall, de titel
vermoedelijk in navolging van Paul van Ostaijens gelijknamige debuut in 1916. Dit
zijn de eerste drie prozagedichten van de afdeling ‘cake walk’:*
*

boven de romaanse boog van de wereld-bar hangt god zijn reklameschild,
schommelblinde kromsabel in de hand van de dronken avond. rouwwimpel
in de mast van een gestrand schip.
hier ligt de drempel van een donkere zaal. muziek van schaduwen, die
verstenen in de zware greep van de nacht. hun lichamen als glazen beelden,
rinkelval van glas op marmeren vloer. langzaam wiegen de lampen de
stille donkerte, de bliksem slaat voor alle vensters een kruis. licht als
hagelval, als glijdend druipend water en het druppel-vallen als
machine-getik, en al maar nacht. al maar sterren. kogels in de banden van
de mitrailleuses. wij zijn de opstandelingen tegen god.
krantenverkopers roepen in de holle avond. hun hese stemmen als vogels
over de oneindigheid van de zee. de mensen jagen hun angsten na, overal.
zij slaan hun hand tot bloeden tegen de wanden van de wereld: de vensters
kleuren rood, de rijen vensters als gloeiend-rode vlaggen. en god, die steeds
meer mensen roept in zijn huis. o, de angst om die donkere zaal, waar zij
alleen zijn met god, een man wil naar buiten, maar hij brandt zijn lichaam
aan de sterren.

Ilja Destinow, music hall.
z.p., z.j. 1935 [Hoppers en
zonen, Beek]

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

64

‘De geest in Limburg’: Mathias Kemp en de Limburgsche Liga
In 1925 worden een aantal artikelen uit het Rotterdamsche dagblad De Maasbode
van de hand van de Maastrichtenaar Mathias Kemp gebundeld onder de titel: De
geest in Limburg.* Kemp - de journalist, dichter en broer van Pierre - stelt zich
*
strijdbaar op achter de idealen van de Limburgsche Liga, een radikaal
M. Kemp, De geest in
Limburg.
Met een inleiding
anti-Hollandse club van vooraanstaande Limburgers. ‘Een naam die ieder Hollander
van
de
Limburgsche
Liga.
hier met sidderen en beven hoort’ citeert Kemp een ‘Hollandsch ambtenaar’. De
Het Zuiden, Sittard z.j.
Liga verzorgt de inleiding op Kemp's artikelen: ‘We laten deze brochure thans
Herdruk van een reeks
verschijnen ter voorlichting van pers en publiek. Wellicht zal de lezing er van een artikelen gepubliceerd in
juister inzicht bijbrengen ten opzichte van Limburg en de Limburgsche Liga, hen september 1925 in De
doen ontdekken, dat er geen onverdraagzamen en engprovinciale geest heerscht Maasbode
in het zoo graag gesmade “donkere Zuiden”, waarvan vele praten en schrijven zonder
toestanden, feiten, historie of karakter te kennen.’

Mathias Kemp duikt de geschiedenis in om de lezer te verklaren waarom het niet
botert tussen het zuiden en het noorden: ‘Het algemeene gevoel van saamhoorigheid
met Noord-Nederland is in Limburg nog niet zoo oud. De uitgesproken en nog niet
geheel rustige oriënteering op Noord-Nederland dateert pas van de laatste tientallen
jaren en moet zeker in verband worden gebracht met de nog jonge regeermacht der
katholieke partij in ons land.’
Er zijn verschillen in volksaard volgens Kemp: vooral aan onze oostkant is de
Limburger germaans, Rijnlands, en dat betekent dat hij vrolijk is en een hekel heeft
aan protestanten en aan de mijnindustrie: ‘Aan het gemoedelijke, levensblije Rijnsche
volk zijn we verwant, doch tegenover het modern-heidensch Pruissendom - met zijn
Wandervögel, Wodanscomedie, Uebermensch-aanmatiging, met zijn kale nekken,
militairisme en slechten smaak - staan wij met heel onze Nederlandsche nonchalance
vreemd, vreemder dan tegenover Kopten of Malabareesche Christenen.’
Voor de rest is de Limburger altijd erg Latijns geweest, meer op Wallonië dan op
Frankrijk gericht. In 1839, bij de scheiding tussen België en Nederland, wilde zelfs
niemand bij Holland horen, en vluchtten ‘onze beste mensen’ naar Luik en Brussel.
En nog steeds kunnen de ouderen onder de Limburgers weliswaar Nederlands
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verstaan, maar schrijven, dat lukt niet, want ze zijn op dure franstalige kostscholen
gegaan.
Maar Mathias Kemp ziet wel wat veranderen: hoewel de Belgisch-Franse in-
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vloed op de grootindustrie in Maastricht en de particuliere mijnen rond Heerlen nog
groot is, is er geen sprake van ‘systematische pogingen Waalsch-Fransche kolonies
te vormen’, integendeel: ‘Het moreel hoogere gehalte der Limburgers heeft tot gevolg
gehad, dat zeer merkbaar het proces in omgekeerde richting plaats heeft. Met de
Vlamingen stroomen de Limburgers het uitstervende Luiksche gebied binnen en
doen in deze eenmaal geheel Waalsche stad een begin van tweetaligheid ontstaan,
vooral tot uiting komende in de volksbuurten. [...] De Fransch-Waalsche invloed is
voorbij, en gezien het meer democratisch karakter onzer Nederlandsche samenleving
en de inzinkende vitaliteit van het aangrenzende Gallische ras, voorgoed voorbij’.
En al lijkt het soms erop dat de Limburgers zich willen afscheiden: dat is inderdaad
op 't eerste gezicht heel aanlokkelijk, zegt Kemp - want wat Luxemburg kon, kan
Limburg ook - maar dat doen we niet. Want we zijn heel erg verdraagzaam, we
reageren zelfs al te gemoedelijk op allerlei onrechtvaardigheden. Denk maar eens
aan die verdeling van hoge posten bij de Staatsmijnen: allemaal zich superieur
gedragende calvinistische Hollanders. En wat dacht u van de economische
achterstelling van Limburg, en wat moeten we met onze in het buitenland behaalde
diploma's, die in Nederland niet gelden? En dan die belastingwetten die nadelig zijn
voor grenssteden. Maar we zijn maar een beetje boos, zegt Kemp, we zijn niet - dat
denken jullie noorderlingen wel eens - de Ku Klux Klan en ook niet de bokkenrijders.
Ach, en het tegenovergestelde bestaat ook, schrijft hij tenslotte: ‘Er zijn er ook
die dwepen met de streek en de bevolking “alleraardigst” vinden. Daaronder zijn er
die ons bijna te goed voor deze aarde achten, veel te vriendelijk van karakter b.v.
om grenskommies te worden’.
Dat zijn de verliefden op Limburg.

Jan Engelman zingt van Limburg
‘Wat wist ik als net 14-jarige jongeling van Limburg af? Ik wist, uit het
aardrijkskundeboekje, dat het een golvend land was en de mijnen het landschap aan
het veranderen waren. Ik had een onderwijzer, Leo Hermans, die op dat moment met
een zuster van mij zou trouwen. Hij was geboortig uit Brunssum en hij kon de mijn
bepaald niet bewonderen, hoewel de mijn op dat moment werk gaf aan een volk dat
tot dan toe voornamelijk uit landbouwers had bestaan. En ook al aan mijnwerkers
uit het buitenland. Deze onderwijzer, Hermans, gaf
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mij in handen het bij Paul Brand verschenen boekje Onder den rook der mijn van
Felix Rutten. Felix, met wie ik luttele jaren geleden nog in Rome uitvoerig heb
rondgedarteld. Wat mijn zwager, deze romantische Limburgse zwager uit de heide
van Brunssum, het liefst zong was het lied “Mijn dorpje in het stille dal, gedoken
tussen het groen”. U kent het misschien geeneens meer:
Mijn dorpje in 't stille dal
gedoken tussen 't groen
waar vlotte beek en waterval
muziek weerklinken doen.
Waar ik de mooiste bloemen pluk
die ik 't aller wereld weet
mijn stille dorpje van geluk
dat ik U nooit vergeet.’

Wat onvast en met lange uithalen zingt Jan Engelman tijdens een lezing in Maastricht,
in 1966. ‘Let op de apostrophe!’ klinkt het schalks-docerend. Zijn kennelijk talrijk
publiek lacht.
Engelman: ‘Mij scheen het toe: alles uit Limburg was lyrisch, zo lyrisch, zo
romantisch, zo bijna klassiek-romantisch, als ik 't later bezongen heb in een liedje
dat “Meimorgen in Limburg” heet.’*
*

*

Meimorgen in Limburg

Begraaf mijn hoofd in bloemen en verwoest mijn mond:
de morgen schuimt als wijn, de felle hanen kraaien
gelijk voor duizend jaar, en zie ik ben gezond
als d'akkerman die glanzend koren staat te maaien.

Jan Engelman, lezing en
lied ‘Meimorgen in
*
Limburg’,
van een
Geciteerd
uit:uitzending
Jan
van de avonden in de serie
Engelman,
in
‘Speelse‘Meimorgen
ontmoetingen’.
Limburg’,
Tuin
Eros.
ArchiefIn:
van
de van
Limburgse
Omroep,
januari 1966
Centum
Nec 9Plura,
Amsterdam, 1932

Het lauwe bed staat tegen, koele waters doen
het huivrend lijf in zachte zilverscheuten blinken,
wij fluiten Mozart, eten langzaam onder 't groen
des notelaars die trilt van liedren en van vinken.
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De heuvels zwellen als de borsten van een bruid,
daarboven staat een oud kasteel vergeefs te dromen,
de aarde gorgelt, iedre wegelkant is luid
van bijenzwermen en draagt witte bloesemzomen.
Maar op den top - twee zaligen van zon en blauw,
twee voorjaarskinderen, twee laat gewonnen grieken zien wij het dal nog vochtig van den dauw,
de heuvels flank na flank bezaaid met mozaïken.
Een stier, verbolgen op het roestig kettingband,
koelt in het gras zijn woede met gevelde horens,
hij steigert wild, zijn kop is scheerlings aan den rand
der aarde, waar Maastricht zweeft in een woud van torens.
De mergelkerk, de witte hoeven en de beek,
de populieren waar de zoete wind bleef zingen ik wil hier liggen en beminnen tot de streek
zich in mijn allerlaatste vezel neer zal wringen.
Verbonden met de zee, verbonden met het land wij leven onvergankelijk in dezelfde lente.
Der wereld wanhoop weifelt, schrik neemt overhand wij zijn gehoorzaam aan de goede elementen.

‘kostelijk brak aroma’: de vijftigste verjaardag van Henri Jonas in 1928
‘Mijn broer Kees, die medicijnen studeerde, kwam in 1915 van de studentensociëteit
met een boekje dat Het wondere lied heette en was geschreven door een zekere Pierre
Kemp. Ik verslond dat boekje. Het was ingeleid door pater Jos van Well van de
Sociëteit van Jezus uit Venlo. Het vignet was door de dichter zelf ontworpen. Dat
maakte een diepe indruk op mij. Felix Rutten, die tot dan toe met pater Binnewiertz
onze beste roomse dichter werd genoemd, had het boekje ingeleid met een eigen
gedicht. Ik herinner het me nog, ik ken de eerste regel nog uit mijn hoofd: “Mijn
broeder kom, ik heb uw stem in den wind ver-
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nomen...” Enkele gedichten van Pierre Kemp uit Het wondere lied ken ik nog uit het
hoofd. Ze waren ook al heel romantisch: “Waar onze wegen scheidden staat een
boom, Het lijden na een zonnedroom”. “Ik bracht de dagen door bij mijn kranke lief,
En waakte 's nachts bij mijne zieke moeder”. Dat was de aanvang van Pierre Kemp.
U zult dus toegeven dat mijn contacten met Limburg vroeger en inniger waren dan
die van vele andere letterkundigen boven de Moerdijk.’ Jan Engelman in 1966, tijdens
zijn Maastrichtse lezing. Op zijn veertiende kwam hij in aanraking met het werk van
Felix Rutten, hij kwam toen ook voor het eerst in Limburg, en op zijn vijftiende las
hij het debuut van Pierre Kemp. Engelman zou zijn leven lang verliefd blijven op
Limburg en dat betekende voor hem vooral Zuid-Limburg: de natuur, de cultuur met
inbegrip van de hedendaagse kunst. Wat trok hem aan? In 1928 schrijft hij ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van schilder en glazenier Henri jonas, een
essay in De Gemeenschap.* Hij begint als volgt:
*
‘Wat Zuid-Limburg, wat Maastricht bijdraagt tot de kunst van het ogenblik is
Jan Engelman, z.t., [over de
Zuid-Limburgse
beeldende
niet groot en vervoerend, maar het is in zijn beste uitingen van een regionale
kunst],
In:
Jonas;
Catalogus
karaktervastheid en innigheid, die te zeldzaam werden. Het heeft, ik ben hier vast
van de exposities in het
van overtuigd, een grond van eigen kultuur, een vruchtbare kiembodem, het is
Cultureel Centrum in Venlo,
van de bodem, het ligt aan de bodem in de beste betekenis van het woord. Het is het Provinciaal Begijnhof in
oprecht romantisch, het heeft de zachte lach van het heuvelende land, het heeft
Hasselt en de
de greco-germaanse bloedvermenging die voor de kunst zo schone voorwaarden Dominicanerkerk in
Maastricht, 1968.
vervult.’
Overgenomen uit een artikel
Tijdens zijn lezing stelt Engelman dat het tijdschrift De Gemeenschap van groot van Jan Engelman over Henri
belang is geweest voor het contact tussen ‘de cultuurmensen van het noorden en Jonas in De Gemeenschap,
de cultuurmensen van het zuiden’: ‘Het is gebeurd door de vijftigste verjaardag
1928
van Henri jonas. Toen kwam er een stoet van artiesten vanuit het noorden - vooral
uit Utrecht en Amsterdam - naar het zuiden en vierde hier een groots festijn waar
Jonas gehuldigd werd en waarvan geloof ik de Bourgognerekening nu nog betaald
moet worden. Onder de indruk van dat feest heeft De Gemeenschap enige maanden
later [Engelman vergist zich, het was twee jaar later, red.] een Limburgnummer
uitgegeven.’ Op dat moment onderbreekt Engelman zijn lezing met een prozagedicht
waarin hij zijn belevenissen in nachtelijk Maastricht in 1928 verklankt:
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‘Een nacht uit een blijspel van Shakespeare.
Wijn, lente, zotheid, fantasmen
't Is bijna zes uur in de morgen als we gaan over de Maasbrug,
langzaam en droomziek,
verwonderd dat deze charme nog mogelijk was.
Er zingen vogels, de heuvel is een opaal
en de citroengele maan zit als een schelle schijf aan een eenzame seinpaal vast.
De stad staat gestapeld tegen roze lichtwaaiers,
Smalle straatjes en poortholen hangen vol bleke schemer.
Onder ons klotst het water, een dreigement
ziedend zich stuwend door de rondbogen
met groene kolken en lange flarden vaal schuim.
Zo deed het duizend jaar.
En ik moet leunen over de borstwering
in een onzegbaar schoon segment
als de ruglijn van een dier dat trillend staat in
een kramp, zich spant van oever tot oever.
Het hoofd in de koelte nu,
en kijken in de wilde arabesken van het jonge prinselijke water
Snuiven het kostelijk brak aroma dat u naar het hoofd stijgt,
beter en droomvoller dan de ziel der edele Bourgogne
uit de edele zachte kelders van Maastricht.’

Het Zuid-Limburgnummer van De Gemeenschap
Het is een mooi Limburgnummer geworden, dat van De Gemeenschap uit 1930. Met,
zoals te verwachten, veel Zuid-Limburgse kunst erin: Henri Jonas, Henri
Schoonbrood, Hub. Levigne, Joep Nicolas, Charles Eyck. De vormgeving geeft al
een voorzet op het breedspectrum aan onderwerpen dat aan de orde gaat komen: de
omslag toont de reliekhouder van St. Servatius, er zijn foto's van wegkruisen met
een biddend moedertje ervoor, maar ook van modernistische architectuur, het
gigantische complex van de mijn Maurits en er zijn typografische experimenten te
zien. Vernieuwing en traditie, toekomst en verleden, dat wordt de rode draad door
het Limburgnummer.
Limburgse kunstenaars worden in het voorwoord beschreven als jonge intel-
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lectuelen, levend in een edele katholieke cultuur die veel en veel ouder is dan de
Hollandse. Limburg heeft ‘goede vermogens voor een schoone toekomst’, en die
toekomst zal zijn, zo besluit de redactie: ‘Dietsch en katholiek.’

Limburgs literaire trots, de Tachtiger Frans Erens, opent op een ereplaats: het eerste
artikel na het voorwoord. Hij begint met een verklaring voor de zo merkwaardige
onbekendheid van de Nederlandse literatuur in de rest van de wereld: ‘Er kleeft n.l.
aan onze litteratuur iets speciaals, een sentiment, waarin vreemden geen smaak
vinden, dat hun tegenstaat. [...] Als voorbeeld noem ik Sarah Burgerhart. Bij mijn
binnengaan in de Hollandsche litteratuur heb ik, die ben geboren onder den
Noord-Duitschen Bond en in mijn kinderjaren onder de Fransche cultuur stond, mijn
tegenzin tegen dit Hollandse sentiment moeten overwinnen. Ik meen dat dit de reden
is, waarom ik de plaats onzer litteratuur tusschen de overige Europeesche beter begrijp
dan de meeste Nederlanders. De Limburger van een halve eeuw geleden heeft te
kampen gehad met twee of drie talen, het Fransch, het Duitsch en het Nederlandsch.
Ik meen, dat hij beter in staat is de draagkracht van het Nederlandsch te omvatten
dan de geboren Hollander [...]. Hij staat tegenover het Hollandsch meer onafhankelijk
en het sentiment daarvan is hem meer duidelijk bewust.’* Erens suggereert dat de
*
Limburgse literator, met zijn wortels in drie talen, meer kansen heeft in de rest
Frans Erens, ‘Een
Limburger over de
van de wereld dan zijn Noordnederlandse collega.
Ook Lodewijck van Deyssel wordt door de redactie gehuldigd, met een fragment Nederlandsche Litteratuur’,
In: Limburgnummer van De
over Rolduc uit zijn Gedenkschriften.
Gemeenschap. Jaargang 6,
Jan Engelman schrijft in het Limburgnummer een romantische Limburgse
1930, nr. 8-9
legende, opgedaan tijdens zijn reisje naar Kanne.
Charles Eijck haalt herinneringen op aan zijn Ceramiquetijd, Gabriël Smit komt
met het gedicht ‘Mijnramp’, Anton van Duinkerken schrijft over Venlo en Vic
Reinders over een dichter die door een vlieg waanzinnig raakt.
Opvallend is de keuze voor een aantal bijdragen in het Maastrichts dialect over
communiefeesten (van Alfons Olterdissen), over carnaval en over het verschijnsel
radio. Het gedicht ‘Hypocrite’ van G.D.L. Franquinet wordt opgenomen, ‘Groete
Persessie’ van Edm. Jaspar en ‘Op 't Mastreechter Beer’ van Laurent Polis.
Overigens, de ‘urgente sociale vraagstukken’ worden in het Gemeenschapsnummer
niet behandeld: daarvoor verwijst de redactie naar het nét uitgekomen boek van
Gerard Knuvelder: Vanuit Wingewesten, een Sociografie van het Zuiden. Maar
verkapt, in een romanfragment van Mathias Kemp, is er wel de-
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gelijk sprake van sociale kritiek. Kemp noemt zijn verhaal ‘De instorting’. Met tussen
haakjes: ‘Fragment uit den onuitgegeven roman “Die van het Middenrijk”.’ Dat van
dat ‘fragment’ hoeven we niet te geloven, want het venijn bij dit zogenaamde fragment
zit hem in de staart en houdt een waarschuwing in aan het adres van allen die erover
peinzen zich aan te sluiten bij de (door de socialisten ondersteunde) stakingen en
protesten in Limburg. Documentair zijn in het onderstaande de onlusten in de
mijnstreek en in Maastricht. De andere gebeurtenissen en personages zijn fictief.

HET ROMMELT IN ‘HET VRIJSTAATJE LIMBURG’,

waar ‘de heterogene massa zijner
bewoners de toekomst niet vertrouwde en zoodra mogelijk uit onzekerheid wenschte
verlost te worden, om het vroegere, vriendelijker bestaan weer voort te zetten.’ De
beter gesitueerde Franskiljonse families willen aansluiting bij Brussel, terwijl Vlaamse
activisten het gewone volk tegen België ophitsen. Nederland en Duitsland voeren
een harde culturele propagandastrijd, Nederland door geleerden en kunstenaars te
sturen, Duitsland door in heel Limburg bijna gratis het Keulse poppentheater te laten
optreden. ‘De Keulsche opera trad op in de Maastrichtse Bonbonnière met gastrollen
uit Berlijn en Weenen. De Luiksche opera ruimde daar het veld voor de Monnaie
van Brussel en de Vlaamsche opera van Antwerpen. Elken Zaterdag liepen
opera-treinen, van Venlo naar Düsseldorf, van Roermond naar Mönchen-Gladbach,
van Heerlen naar Aken. De Parijsche ‘Figaro’ publiceerde een spottend artikel over
“de opera-oorlog in ons nieuwste Balkannetje”.’
De sympathieke leider Pol Kartiels gelooft niet meer in zijn ideaal: ‘een klein
gebied van vreugde en vrijheid en vriendelijk Christendom te stichten, een illusie...’
Uiteindelijk komt de genadeslag voor het vrijstaatje uit een heel andere, niet-culturele
hoek: ‘De roode agitatie won veld.’ Er komt een mijnwerkersstaking, ‘maar de uit
Noord-Limburg gerecruteerde politietroepen konden de orde bewaren. Dra zagen de
communisten in, dat dit mijngebied te nieuw was en te verschillend van bevolking
om een groote beweging te doen losbreken. Alleen waar oude haat brandde kon de
opzet slagen.’ De staking sloeg dus over naar Maastricht. Als de staking verloopt
omdat de stakingskassen leeg zijn en er steeds meer werkwilligen komen, gaan de
overgebleven stakers plunderen en roven. Pol Kartiels verliest zijn geduld, en stuurt
zijn Valkenburgse keurtroepen, de Bokkenrijders, naar Maastricht. ‘Het
Valkenburgsche corps toonde temperament: de gewelddadige paupers vloden in
horizontale horden sloppen en
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krotten in. Flesschen, koffiemolens, baksteenen, soepkommen en stukken huisraad
hagelden naar de vervolgers, tot een fiksche fusillade bezinning bracht!’ Maar de
revolutionairen nemen wraak: ‘Toen de proletarische horde 's avonds door het Geuldal
optrok, begon de operette-slag. Zeker, er bleven drie dooden, het legertje roofzuchtige
paupers werd verpletterd, doch nimmer zag men een zoo vroolijk oorlogje. Nadat
wederzijds wat geschoten was, begon onder gierend boerengeschater en heesch
arbeidersgevloek de groote jacht. Met rieken en dorschvlegels dreef men de
communisten terug naar de volksbuurten der stad.’
Maar het onvermijdelijk einde van de vrijstaat Limburg dient zich aan: terroristen
plaatsen tijdbommen onder de grote fabrieken, Maastricht staat in vlammen, en: ‘Een
uur later nam het geallieerd hoofdkwartier te Coblenz het groote besluit: geen haard
van communistische revolutie in den rug der bezetting van het Rijnland. Morgen
rukken de bezettingstroepen over Vaals, Sittard en Venlo Limburg binnen.’*
*

EEN ‘KUNSTENAARSREISJE DOOR LIMBURG’ UIT

Mathias Kemp, ‘De
instorting’, In het
Limburgnummer van De
Gemeenschap

1841, is een bijzonder amusante
en duidelijk niet fictieve bijdrage vanuit de negentiende eeuw van een anonieme
schrijver die zich vanuit Nijmegen op weg naar Maastricht begeeft: ‘iets
afschuwelijkers dan dezen weg kan men zich niet denken [...] Wij zijn dan op dien
weg geschokt, gestooten en met modder bespat, dat ons het geduld verliet.’ Dieptepunt
in de beleving van de reiziger is zijn verblijf te Susteren (‘Iets akeligers dan Zusteren,
Lezer! kan ik mij niet voorstellen’), hij komt pas
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tot bedaren in Maastricht. Grijs, zeer oud, de taal en het volk zelf een mengelmoes
van allerlei buitenlands. Hoewel Maastricht ‘zich niet kan beroemen tot de schoone
steden te behooren, daar deszelfs naauwe donkere straten zeer onzindelijk zijn, en
het eentoonige grijs der huizen, allesbehalve bevallig’, is het verblijf de vreemdeling
aangenaam, want er is een wonderlijke ‘ongedwongenheid in de verkeering’, de
levensmiddelen zijn zeer goedkoop, en ook het grote aantal op de brug
rondwandelende ‘ledigloopers’ bewijst de bezoeker ‘dat men zich voor het dagelijksch
brood niet dood behoeft te werken’.*
*
De Limburger, meer bepaald: de Maastrichtenaar, wordt in het
‘Kunstenaarsreisje door
Limburg’,
In het
Gemeenschapnummer over Zuid-Limburg op verschillende manieren getoond als
Limburgnummer
van De
de grote opponent van de deftige en saaie Noordnederlander: de zuiderling is
Gemeenschap
luidruchtig, aards, feestlievend, spotzuchtig, lichtzinnig, en hij heeft geen behoefte
aan enig stijf ceremonieel.
En natuurlijk staan in het Limburgnummer gedichten van Limburgs meest
lichtzinnige, meest aardse dichter: Pierre Kemp:*
*

Oordeel
Eens kom ik met mijn dierenhuid omhangen
voor U staan
en voel ik aan de gloeiing van mijn wangen
al wat ik deed en wat niet ik heb gedaan.
Mijn God, ruik eerst eens aan mijn haren in zulk een zon
en oordeel dan, of ik wel anders kon!

De drie gedichten van
Pierre Kemp, ‘Oordeel’,
‘Het’, en ‘Uitbundigheid’ in
het Limburgnummer van De
Gemeenschap zijn alle
gepubliceerd in Stabielen en
Passanten uit 1934

Het
Ik geef het handen in den dag,
ik geef het handen in den nacht,
al kan ik het somtijds slaan
en van mij laten gaan.
Ik kan er om lachen in den nacht,
ik kan er om lachen in den dag
en 't laten vragen:
wat heb ik je gedaan?
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Uitbundigheid
Met korven om manen in te vangen,
met bussen vol gezangen,
met potten om lichten in te drogen
reis ik langs de oogen van het land.
Met doozen zonnen,
met klanken in tonnen
en glazen gedichten in iedere dwaze hand.
Waar ik mijn armen ook rek,
ik ben overal gek.

Aantekeningen
Jan ENGELMAN werd geboren in 1900 in Utrecht en overleed te Amsterdam in 1972.
Hij was dichter en kunstcriticus voor diverse dag- en weekbladen. Engelman was
niet alleen de bindende factor tussen de katholieke noorderlingen en zuiderlingen.
Door zijn brede opstelling werd hij ook gewaardeerd door niet-katholieke literatoren,
en werd hij gevraagd bijdragen te leveren voor belangrijke niet-katholieke
tijdschriften.
Anton van DUINKERKEN, een van de leidende figuren bij De Gemeenschap,
pseudoniem van Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs, werd geboren in
Bergen op Zoom in 1903, en overleed te Nijmegen in 1968. Hij studeerde aanvankelijk
voor priester, maar koos voor een literaire carrière. Hij was een van de weinigen die
tussen de twee wereldoorlogen bleef geloven in de mogelijkheden van de democratie.
In 1952 werd hij hoogleraar in de letterkunde aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen.
Albert KUYLE is het pseudoniem van L.M.A. Kuitenbrouwer, geboren in Utrecht in
1904 en aldaar overleden in 1958. Van 1925 tot 1934 nauw betrokken bij De
Gemeenschap. Na meningsverschillen met zijn mederedacteuren Jan Engelman en
Anton van Duinkerken richtte hij toen De Nieuwe Gemeenschap op, een tijdschrift
dat openlijk koos voor een fascistische koers. Het leverde Kuyle na de oorlog een
publicatieverbod op voor enige jaren.
Frans ERENS werd geboren in Schaesberg in 1857 en overleed in Houthem-St. Gerlach
in 1935. Hij was jurist. Vanaf 1896, een jaar na de oprichting, was hij redacteur van
De Nieuwe Gids, het orgaan van de Beweging van Tachtig, het tijdschrift van onder
andere Frederik van Eeden, Willem Kloos en Albert Verwey, waaraan ook literatoren
als Lodewijck van Deyssel en Herman Gorter bijdroegen. De Frans-georiënteerde
Erens schreef over Rooms-katholicisme, over literatuur en was actief als vertaler.
Zijn belangrijkste bijdrage aan de letterkunde is de autobiografische reeks Vervlogen
jaren, postuum uitgegeven in 1938 met een inleiding van Anton van Duinkerken.

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

De avond in 1966 waar Jan Engelman zijn lezing hield en ‘Meimorgen in Limburg’
zong was georganiseerd door de Limburgse Kunstenaars Vereniging, in het kader
van een serie avonden onder de titel ‘Speelse ontmoetingen’. Het prozagedicht dat
Engelman voorlas over nachtelijk Maastricht werd door de redactie overgenomen
van de archiefopname. De spelling en vormgeving van het gedicht zijn dus door ons
bepaald. Na dit prozagedicht zegt Engelman:
‘We hebben zulke verhalen gedaan van het feest [...] dat Marsman ook eens kwam
kijken. In 1928 brachten wij samen mooie septemberdagen door in het witte dorp
Kanne bij Maastricht [...]. We maakten lange wandelingen over de heuvels en dronken
's avonds goede Bourgogne in de gelagkamer van Straatmans. Er was nog geen ander
hotel dan dit simpele logement met zijn uitstekende veren bedden. We hadden boven
twee kamers die tesamen toch één ruimte vormden. Daar werd veel gepraat, maar
ook gewerkt. Marsman vertaalde een lang stuk voor het Tolstojnummer van De Stem,
ik schreef verzen. Ik weet ook nog precies welke verzen. Het was namelijk “Maria
te Canne”, opgezonden naar de redactie van De Gids werd het door Roland Holst en
Nijhoff onmiddelijk aangenomen.’
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Maria te Canne
Tussen Eben en Canne steeg een kuise maan:
dit is het uur dat Maria moet gaan
over de heuvels, in den zachten val
en witte slaap van het schemerdal.
De peppels trillen, een oeroud lied
zingt de snelle beek tussen bloemen en riet.
Daar rijst zij over zwarte kling
als een ster die haar eigen stralen ving:
een zilveren vlam voor de mergelgroeve,
een witter droom dan een witte hoeve.
Haar voeten zijn liefelijk in de dalen
als duiven die door den schemer dwalen.
In een slanke band van violieren
laat zij het rijke hoofdhaar zwieren,
het gelaat leliestil. Op de zuiv're schaal
van haar kleine hand zingt een nachtegaal
en het rankste hert aan een band van zij
danst voor haar uit op de bloemenwei.
Bij den driesprong kust zij de vurige wonden
van haar Zoon, die gekruist werd voor mijn zonden:
de nagelgaten zij worden rozen
die purperdiep in het maanlicht blozen.
Zij schudt de bomen, een rode regen
van appelbloesem valt op de wegen.
En recht op mij aan - maar niet voor mij lachende, zwevende gaat zij voorbij,
den boomgaard in waar een dromend kind
op de helling slaapt en den hemel vindt.
Zij legt het de lichte handen op,
het kind staat zingend en stralend op,
voor die zuiverheid houdt zij buigend klaar
de zachte wieg van haar armenpaar
en over de schietbeek, de waterval
voert zij het ijlende uit het dal.
‘Moedermaagd’, smeek ik, ‘die zó bemint,
zoek in mijn schamelheid naar het kind,’
en loop haar na, een laatste maal
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hoor ik de zang van den nachtegaal.
In de zwarte mond van de mergelgroeve
stuift zilveren licht. Bij de witte hoeve
staat een schuldig man die haar Zoon bedroog:
tussen Eben en Canne stijgt de maan omhoog.

(Geciteerd uit: Verzamelde gedichten. Querido, Amsterdam 1972)
Het verhaal ‘De instorting’ van Mathias Kemp speelt zich afvlak voor 1925, want
dan is er volgens Kemp een definitieve volkstelling. Het Duitse Rijnland is bezet
door de geallieerden van de eerste wereldoorlog: Frankrijk, Rusland, Engeland en
de Verenigde Staten. In de praktijk waren het vooral de Fransen die de bezetting
uitvoerden. In Kemps verhaal trekken de bezettingstroepen (lees: de Fransen) Limburg
binnen. In de laatste alinea zegt hij, dat de Hollandse banken de Franse staat een
lening aanbieden ‘tegen een schandelijk lage rente’.
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‘... want reeds ontkiemt het nieuwe zaad!’ 6 Wies Moens en Limburg
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‘Maar zelfs indien wij hier in de bangste van alle mogelijkheden zouden geloven,
wat we niet hopen en waartegen we moeten strijden, maar zouden geloven dat er
niets van zijn concreet werk over blijft, dan nog hebben wij de zekerheid dat het
wezenlijke overblijft, naar 't Nietzsche-woord: “Was er lehrte hat abgetan, wie er
lebte wird bleiben stahn”.’
Een citaat in een wat vreemd Duits, gesproken door een niet nader aangeduide
Vlaming boven de kist van Wies Moens tijdens diens begrafenis op 10 februari 1982
in Neerbeek. Kunstredacteur Jules Dister van de Regionale Omroep Zuid stond er
bij en nam de toespraak op voor zijn uitzending een dag later. Hij voegde er een
bijzondere necrologie aan toe:
‘De begrafenis van Wies Moens, gisteren in Neerbeek, stond in het teken van de
reeks misverstanden die zijn leven heeft beheerst. Hij interpreteerde dichterschap
als leiderschap, verwisselde sociale bewogenheid met raszuiverheid en dacht een
ontvoogdingsstrijd te voeren door zich in te laten met het meest moorddadige en
onderdrukkende systeem aller tijden. Geen wonder dat hij er niets van begreep toen
hij in België ter dood werd veroordeeld wegens collaboratie met de nazi's en zich
over de grens in veiligheid moest brengen. Alsof dat niet genoeg was aan
misverstanden werd hij vervolgens in bepaalde Limburgse kringen aangezien voor
een profeet van de katholieke volkscultuur en benoemd tot directeur van de Geleense
Volksuniversiteit. Waar in ieder geval geen misverstand over mogelijk was, was de
signatuur van degenen die zich gisteren om zijn graf verzameld hadden. Van
spijtoptanten van de laatste Wereldoorlog tot de leiders van het rechts-extremistische
Vlaams Blok en de neo-fascistische straatvechters van de VMO [Vlaamse Militanten
Orde, red.] die haar reputatie gevestigd heeft met het terroriseren van andersdenkenden
en het in elkaar slaan van gastarbeiders. Ze waren gekomen om Moens te claimen,
en aangezien zich waarschijnlijk geen andere gegadigden aandienen lijkt er geen
bezwaar tegen hen hun zin te geven. Maar misschien is ook dat weer een
misverstand.’*
Pas na Dister's sarcastisch verslag klinkt de begintune van het kunstprogramma *De opnamen van de
begrafenis van Wies Moens
Het Geheim, waarin vervolgens niet meer gerept wordt over de foute dichter:
en het commentaar van Jules
Wies Moens blijft buiten de deur. Die deur naar het Limburgse culturele leven
Dister werden uitgezonden
had na de oorlog op zijn minst op een kier gestaan, en vóór de tweede wereldoorlog voorafgaand aan het
stond hij zelfs wagenwijd open.
radioprogramma Het
Er klinken zelfverzekerde woorden en hoge utopieën in de dertiger jaren. De
Geheim. Archief van de
Limburgse Omroep, 11
utopie lijkt onschuldig: een toegankelijke, verheffende kunst voor alle mensen.
februari 1982
Een vitale, superieure kunst die elke ondeugd, middelmaat, afwijking en elk
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decadentisme zou uitbannen. Die kunst moest vooral optimistisch zijn. Twijfel,
pessimisme, je zwakke - in die tijd waren dat nog vrouwelijke - kanten tonen, dat
kon niet. Een man is een man, en zijn stem klinkt luid en vrolijk.

‘fier Limburgsch bewustzijn’
In 1936 maakte een groep jonge dichters Limburg onveilig. Ze waren vrienden, ze
dronken samen in café Aendekerk in Maaseik, centrum van literaire activiteiten en
ze hielpen elkaar met hun debuten: Robert Franquinet, Ilja Destinow (alias van Joseph
of Jef Viegen) en Paul Haimon. Destinow liet zich inspireren door het expressionisme
van de grote stad, Haimon en Franquinet hadden daar net een hekel aan. Zij
idealiseerden het landleven, verheerlijkten het Dietse ras, keerden zich af van het
rationele, hun gedichten zijn arcadisch, vol van natuur-godsdienst, vitalistisch en
romantisch. In 1937 richtten ze, samen met onder andere Loe Maas en pater Jacques
Schreurs het eerste en enige nummer van De Schalmei op en dat wil ‘de zuivere
volksaard [...] die door de moderne maatschappij met haar “cliché-cultuur” kapot
gemaakt wordt weer tot leven wekken.’ Cultuur moet verankerd zijn in het ‘altijd
moderne katholicisme’ en in ‘de geaardheid des volkes’ en bijdragen aan een ‘fier
Limburgsch bewustzijn.’*
*

De gegevens over de groep

dichters rond het tijdschrift
werd in Nederland als woordvoerder van de jongste
katholieke schrijversgeneratie beschouwd sinds hij - het is 1936 en Franquinet is Schalmei werden ontleend
aan: René Cornips, Robert
net eenentwintig jaar jong - bij uitgever Leiter-Nypels in Maastricht een pamflet Franquinet; biografie,
annex bloemlezing uitgaf: Nieuwere klanken van de jongste lichting in Nederland poëzie, proza, bibliografie.
en Vlaanderen. Het geschrift gaat over zijn eigen katholieke dichtersgeneratie
Doctoraalscriptie, Nijmegen
1981.
die, naar Franquinets oordeel, de belangrijkste nieuwe literaire stroming in het
nederlandstalige gebied vertegenwoordigt. Voorin staat een euforisch motto, dat hij
heeft overgeschreven uit het eerste nummer van het tijdschrift De Gemeenschap uit
1925: ‘Ons geslacht begint met de voorbereiding van het nieuwe evenwicht, dat men
niet van den hemel kan afdwingen, dat uit het leven zelf moet groeien, maar dat nu
komen moet.’
Zijn bloemlezing wordt belangrijk genoeg gevonden om in Nederland en België
te worden besproken. Zo schrijft Simon Vestdijk in de NRC van 25 augustus 1936
ROBERT FRANQUINET
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dat hij niet gelooft dat de katholieke letterkunde het grootste aandeel heeft in de
vernieuwing. Franquinet heeft geen oog voor J. Slauerhoff, Herman van den Bergh
of Martinus Nijhoff, en de kwaliteit van de gedichten in de bloem-
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lezing is volgens Vestdijk soms matig. De Vlaming Marnix Gijsen vindt in de
Standaard van 19 september 1936 het produkt een ‘rommelzooitje’ met weinig
documentaire waarde. De meeste verzen zijn prullaria, en Gijsen mist op zijn beurt
de nieuwste Vlaamse richting met bijvoorbeeld Karel Jonckheere.
Wat voorspelt Franquinet in 1936: ‘een opbloei’ [...] een ‘wedergeboorte, die
praktisch uitgroeien zal tot de hoogten die ons het voorafgaande beloofd heeft.’ Met
dat ‘voorafgaande’ bedoelt hij het expressionisme dat begon in Duitsland, overwaaide
naar Vlaanderen, daar de gemoederen in heftige beroering bracht en definitief
afrekende met de neo-romantiek van de Tachtigers en hun navolgers. Franquinet
citeert met instemmend afgrijzen: ‘die eendere rythmische figuren, waardoor als een
watertje heenrilt de vreugde of het verdriet van de mens die zich in de kleine wereld
van zijn allerindividueelste emotie heeft teruggetrokken.’ Zijn zegsman: Wies Moens.
Ook in Noord-Nederland is volgens Franquinet de beer los: de aldaar ‘ontketende
storm’ ging ‘gepaard met de ontbranding van het meerderjarigheidsgevoel der
Katholieke Letterkunde die zich sterk groepeerde en die nu voorgoed zou mondig
worden, om straks het leeuwenaandeel van de algemene vernieuwing voor zich te
rekenen.’ En wie heeft volgens Franquinet de katholieke Nederlanders het meest
beïnvloed? Dat is ‘die zoete borrelbron van inspiratie’, ‘de ekstatische Wies Moens’.*
*
Een gedicht van Wies Moens:
Rob. Franquinet, Nieuwere
*

Stroom

Staalblauw de stroom aan mijn rechter hand,
aan mijn linker de bruine aard,
onder licht bewogen hemel.
Driftig het water, geurig de grond
en de lucht vol drijvende wolken.
Zomer is oud geworden,
Herfst is nabij.
Het hart houdt vast nog de vlammen
van davrende zon boven korenpracht;
het hart komt niet tot bedaren.
Wil met de schepen heen naar de zee,
wil met de wolken in 't onbekende,
weet met zijn brandend heimwee geen raad!

klanken van de jongste
lichting in Nederland en
Vlaanderen. NV
*
Wies
Moens, ‘Stroom’,
Leiter-Nypels,
Maastricht
voorgelezen
door de dichter
1936
zelf op een band met meer
gedichten van hem.
Waarschijnlijk dateert de
band uit 1977 en is hij een
kopie van een door Moens
ergens tussen 1967 en 1977
in eigen beheer uitgebrachte
langspeelplaat. Archief van
de Limburgse Omroep,
[1977]. ‘Stroom’ werd door
de redactie geciteerd uit de
bundel Golfslag. De Sikkel,
Antwerpen, 1935
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Zacht is de bruine schoot van de aard,
maar het water, het water
roept en zingt:
Hart, kom mee, hart, kom mee!
Laat aan de dooden hun zaligen vree,
gij moet vechten, en tarten
branding en storm,
moet uw koninkrijk nog veroveren!
O hunkerlust, o jachtend bloed.
Wildverre kust die ik juichend groet Het hart moet vàren!

In Nieuwere klanken van Robert Franquinet staat ook een stukje historie, dat de
schrijver zelf niet heeft kunnen meemaken, maar hij schrijft het op alsof hij erbij is
geweest: hoe de opgang van de katholieke letterkunde niet zonder slag of stoot ging.
Vlak na de eerste wereldoorlog waren er al geëmancipeerde katholieke jongeren,
maar die verloren zich in een ‘overtolligheid van beschouwingen en theorieën’, een
‘dekadentie’, een woedende strijd tegen de tachtigers als een ‘indigestie na een
vreetpartij.’ Ze hadden intussen wel het geluk het ‘verburgerlijkt publiek te
verontrusten’, maar bleven volgens Franquinet dermate in hun eigen kringetje draaien,
dat de poëzie onzuiver werd, ontrukt aan de ‘reeële gebondenheid van de elementen,
die haar intutief belichamen.’ Maar - Franquinet is een regelrecht dialecticus - daar
moeten we alleen maar gelukkig om zijn want op die manier, door het decadente
buiten zichzelf treden van de poëzie, maakte zij zich los van haar ‘verslensing’, om
in de ‘hevigste tegenstelling van wat aan haar voorafging, met haar vorig leven te
breken.’ Er kwam een nieuw vuur in de verstarde conceptie: de poëzie heeft ‘een
kloof gehakt tussen de Tachtigers en dit nieuw geslacht.’ Poëzie kan weer zijn: ‘louter
haar eigen wezen!’
Wie er niet in Franquinets bloemlezing mogen: uiteraard niet de zoetelijk vrome
romantici Marie Koenen en Felix Rutten, (die noemt Franquinet niet eens) maar ook
niet de zo bewonderde voorlopers, zoals de Vlamingen Paul van Ostaijen, Marnix
Gijsen, zelfs niet Wies Moens. Ook niet de al wat oudere Nederlanders zoals Jan
Engelman en Hendrik Marsman die een nauw contact onderhielden
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met de Limburgse kunstwereld, en ook niet een drietal Limburgers waarvoor
Franquinet wel waardering zegt te hebben: de priester-dichter Jacques Schreurs, en
Pierre en Mathias Kemp. Vooral de laatste heeft Franquinets instemming, hij
beschouwt hem als een merkwaardige voorloper op de nieuwe tijd die ‘reeds voor
de algehele vernieuwing, de kentekens liet aanvoelen van wat komen ging.’ Franquinet
moet gedacht hebben aan een gedicht als ‘De jonge oermensch’ uit 1919 van Mathias
Kemp: de volle natuur, krachtig jong leven, pure liefde, de aardkluiten vliegen je
voortaan om de oren, niemand zingt of droomt meer, men brult of schatert. En over
dit alles waakt een katholieke God.

De jonge oermensch*
*

Met een stem van ijzer loech hij door den hollen weg,
dartel was hij als een jonge stier,
zijn schater sloeg vogels uit heester en heg
en schrok de bomen schier.
Wat zou hij doen? De wereld was zoo wijd en schoon,
zoo daden lokkend bij zonneschijn!
Zou hij een lachlied zingen op héél hoogen toon?
Of jagen op beer en zwijn?
Neen, dieper vreugde koos hij; uit zijn hut
bracht hij zijn wijfke naar een berg;
daar liggend, de kin in de holle hand gestut,
keken ze elkander van èrg
nabij in de oogen met dreigerig gejok...
tot hen de avondster uit hun liefde schrok.

Math. Kemp, ‘De jonge
oermensch’, In: De vreemde
vogel. Van Munster,
Amsterdam 1919

DE DICHTERS IN NIEUWERE KLANKEN horen bij de echte jonge generatie van de jaren

dertig. Franquinet heeft de netjes alfabetisch gerangschikt. Een greep, de eerste is
Gerrit den Brabander:

Mijn vers*
*

Zoo wil'k u zien: de zwarte, rulde vore
Achter het staal van mijn verbeten ploeg.

Gerard den Brabander, Mijn
vers', In: Het Venster (1934).
Geciteerd uit Rob.
Franquinet, Nieuwere
klanken etc.
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't Bewogen zog, dat 'k, ruischend om mijn ooren,
Met breeden slag in s'werelds waatren sloeg.
Zooals de vogel, die, vóór d'uitzwaai, vroeg
Om vleugels, heb 'k u muziek verkoren.
Uw snik en jubel wil ik toebehoren,
Ofschoon uw vlucht veel liefs aan splinters sloeg.
Gij zult mijn knechten mijn aanklager zijn.
Maar in den strijd zal uw weerbarstig rijm,
Aan mijn geluk en leed ten oVer vallen.
Dat dan uw noodsignaal roodkoper schalle
En tot ter dood op de beschoten wallen
De dragers van mijn bitter worstlen zijn!

Dan het hallucinerende ‘Ik zwem’, van de hand van de radicale katholiek Martin
Bruyns uit Arnhem, voorvechter van de sociale hervormingen en hater van halfzachte
schoolmeesters. Franquinet heeft het gedicht aangetroffen in het tijdschrift De Nieuwe
Gemeenschap, dat in 1934 werd opgericht door Albert Kuyle. Kuyle kreeg onenigheid
met zijn mederedacteuren van De Gemeenschap over de uit te dragen ideologie: voor
of tegen fascisme en nationaal-socialisme. De Nieuwe Gemeenschap koos vóór. De
richting tégen, die van Jan Engelman en Anton van Duinkerken, ging door met De
Gemeenschap, dat in 1941 verboden werd.

Ik zwem*
*

is dit de blauwe adria?
en dat de golf van spezia?
het is de oude ijsel maar
waarin ik watersnijdend vaar
voorbij de weiden en het riet
met aan mijn borst het brekend lied
van 't koel en donker element
waarin ik mij verheerlijkt wend.

Martin Bruyns, ‘Ik zwem’,
In: De Nieuwe Gemeenschap
(1934). Geciteerd uit Rob.
Franquinet, Nieuwere
klanken etc.
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ik ben omspoeld en opgenomen
in blauw- en groendoorglanzde dromen.
de hemel is toskaans azuur
de waterspiegel kwikglazuur.
één ben ik met de lauwe aarde
en dank haar dat zij eens mij baarde
met een weerkaatsend halilo!
o morgenzuiver h20!
mij antwoordt der sirenen stem.
ik luister niet. ik zwem. ik zwem.

Natuurlijk zoekt Robert Franquinet voor Nieuwere klanken ook in zijn eigen
omgeving. Ilja Destinow treffen we aan, bewonderaar van de moderne techniek, de
moderne atonale muziek, van het gewone volk, en gezien de laatste regel, van het
katholicisme:

Schónberg*
*

Een licht werd kouder
en gleed weg over een asphaltbaan;
een musicus bleef even staan
voor een winkel raam.

Ilja Destinow, ‘Schönberg’
In: Renwagens (1933).
Geciteerd uit Rob.
Franquinet, Nieuwere
klanken etc.

een straatmuzikant
wierp akkoorden naar die kant
uit een trekharmonica.
de akkoorden waren nonen.
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Robert Franquinet zelf in Nieuwere klanken, extatisch, erotisch, diepgelovig:

Het licht springt los*
*

het licht springt los uit alle horizonnen
en zoekt zijn ruimtes in jouw heerlijk oog.
er is voor mij het lied der liederen begonnen,
het plotse snellen vaneen leeuwerik omhoog.

Robert Franquinet, ‘Het

licht springt los’, In: Milde
Aarde (1935). Geciteerd uit
Nieuwere klanken etc.

de morgen schudt zijn winden in uw haren
en legt zijn perzik-roosheid aan uw lippen neer.
wij doen alsof we immer samen waren
zoals de vissen in een zoet blauw meer...
uw handen staan vol roze anjers
ik ruik het bloeien als een vol bont perk,
het ambere gegeurvan heel uw wezen
rilt in mijn lenden, nieuwen sterk.
het licht springt los uit al God's tuinen,
over uw droom, naar witte zekerheid,
over de bomen, hun koninklijke kruinen
en hun vruchtbaarste ontvankelikheid.
kom! want God wijdt al de uren
dat wij zijn goedheid niet voor niets verdoen,
een leven kan niet ewig duren
en bloeit maar eenmaal vers en groen.

En natuurlijk staat de jonge Paul Haimon erin, vurig schrijvend in de nieuwe
krachtdadige tijdschriften: Roeping, De Nieuwe Eeuw, De Morgen, Aristo, Bouwen,
en het door Wies Moens in 1932 opgerichte Dietbrand, dat eerder een politiek dan
een literair tijdschrift was, aanleunend tegen de nationaal-socialistische
ontwikkelingen.
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Trofee!*
*

Kom als de wind de appels afwaait
en Sint Maarten weerwordt gevierd
de zon uit de wassende kringen gedraaid,
heeft de heuvels met klingen gesierd;
de grond wordt bruin en de tarwe groeit
en laag waait de rook der mijn,
de bloemen vallen als uitgebloeid
en wij maken appelwijn.

Paul Haimon, ‘Trofee!’, In:
Roeping (1934). Geciteerd
uit Rob. Franquinet,
Nieuwere klanken etc.

Het goud op de torens der dalen verblauwt
- o bohemers die zuidwaarts gaan s'avonds als God dit land toevouwt
gaan alle klokken slaan.
o, toef, op 't uur dat mijn aarde Hem dankt,
mijn aarde-harmonica
kom als dees grond heur liedren verklankt
hoor - Harbalorifa!
en het vlokkige dons van de dauwende grond
gloeit purper en rood en paars
en de klokken steigren in bronzen gebons
als engelen hemelwaarts
o mijn Limburgsche volk zingt als klokken zo brons
en jubelend deint mijn land
de kinderen zeggen weer bid voor ons
en slapen er hand in hand.

De kopstukken rond de katholieke tijdschriften heeft Franquinet opgenomen: de
achtentwintigjarige Mr. Louis de Bourbon, redacteur van De Gemeenschap, en Frans
van Oldenburg-Ermke, alias F. Brunklaus, wonend te Maastricht. De laatste
verwoordde in 1935 het gezamenlijk doel van de katholieke tijdschriften Roeping
en De Gemeenschap: ‘De ideale gemeenschap - die de gemeenschap der heiligen is
- te dienen, door haar zichtbaar en hoorbaar te maken in de kunst,
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is het streven der jongeren!’ En daar is ook Gabriël Smit uit Utrecht, journalist,
dichter, prozaïst en veelvoudig redacteur, met het gedicht ‘Paschen’. God = goed =
schoon = poëzie.

Paschen*
*

God wierp zijn zaad in dezen akker,
op Goeden Vrijdag viel het in uw graf.
drie dagen dwong het alle krachten af,
nu slaat uw bloei de zwarte aarde wakker.

Gabriël Smit, ‘Paschen’, In:
De Nieuwe Gemeenschap
(1934). Geciteerd uit Rob.
Franquinet, Nieuwere
klanken etc.

uw kelk springt in den morgen ongedeerd
en stralend open: goddelijk geweld,
dat smetteloos de duisternis ontwelt
en zoo, verheerlijkt, tot zich zelve keert.
geen schaduw, God, uw bloem, uw bloed,
verblindt al wie voorbij U gaat,
want reeds ontkiemt het nieuwe zaad
en groeit uw vrucht den morgen tegemoet!

Reeds ontkiemt het nieuwe zaad, bijna is het morgen, of liever overmorgen. Want
eerst spreekt Wies Moens ons toe, via de microfoons van de Belgische radio, in
1939:*.
‘Ik wil alleen déze grote kunstenaar. Ik wil alleen de kunstenaar die het gegeven
is over zijn medemensen dat wonder te brengen, hen los te maken uit het
alledaagse, hen op te heffen boven zichzelf. Ik wil alleen deze kunstenaar hier in
deze beschouwing behandelen. Wat is dan volkse kunst? Volkse kunst is niet
anders dan nationale kunst. [...] Iedereen heeft het woord “volk” in de mond en
in de pen. En iedereen verstaat er nagenoeg wat anders onder. Laat ik hier vooraf
zeggen dat ík met “volk” toegepast op kunst, dus met “volkse kunst”, allerminst
bedoel dat soort volkse kunst dat men in andere talen “populair” of “volkstümlich”
heet. Ik bedoel niet met “volks” een soort van kunst die gemaakt is voor de massa,
die berekend is op de gemakkelijke ontroering, enzovoort enzovoort. Ik bedoel
niet dat zeker kleurige, dat zeker pittige soort kunst dat men doorgaans

*

De toespraak van Wies
Moens uit 1939 bevindt zich
als kopie uit het BRT-archief
in het Archiefvan de
Limburgse Omroep.
De opnamekwaliteit is op
sommige plaatsen zo slecht
dat de redactie enkele
onverstaanbare woorden naar
eigen inzicht heeft
toegevoegd
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als “volks” voorstelt. Ik noem alleen “volks”, nationaal in de waarachtige betekenis:
die kunst waarin de levende, de organische verbondenheid van den kunstenaar met
het karakter, de persoonlijkheid, met den aard en met 't wezen van zijn volk voor
ons klaarblijkelijk is. Een andere definitie van “volkse kunst” kan mijns inziens niet
worden aanvaard. De klaarblijkelijkheid van het levend verbonden zijn van den
kunstenaar met den aard en met het wezen van zijn volk beslist over het al dan niet
“volks” zijn van een kunstenaar, of het al dan niet “nationaal” zijn van een kunstenaar.
Wanneer men voor kunst staat die de weerspiegeling is van wat wij slechts kunnen
noemen de negatieve kant van het volkskarakter, van bepaalde ondeugden, waaruit
velen met plezier zogenaamde humor brouwen, wanneer kunst alleen de
weerspiegeling is van de verwrongenheden van het karakter, het ziekelijke en het
decadente, dan noem ik die kunst niet “volks”. Ik noem alleen die kunst “volks” die
het echte positieve karakter van een volk weerspiegelt. Het is überhaupt zo, dat wij
zelfs in het bezit zijn van een kunst, van één kunst in het bijzonder, die juist in de
zuivere en volledige betekenis van het woord “volks” is, en dan noem ik onder alle
Nederlandse kunsten als díe kunst: de Nederlandse schilderkunst.’

Hedendaagsche Limburgsche kunst
‘Onze eeuw vindt in Limburg een generatie, waarin een verrassend aantal kunstenaars
de oude mogelijkheden, in den aanleg van het Limburgsch Volk aanwezig, tot
ontwikkeling brengt. Die oude mogelijkheden: een diepe godsdienstigheid en een
sterke verbondenheid met de instinctieve driften in het volksleven, met den geest
van het volk zelf, alsof hier het contact tusschen kunstenaar en volksleven nauwer
is dan in kunst-centra, die meer doortrokken zijn van het cosmopolitisme van groote
steden’.*
*

VOLKSKUNST, HET LIJKT EEN TOVERWOORD in de jaren dertig. Het citaat hierboven

komt uit de inleiding van conservator Gerard Knuttel bij de tentoonstelling
‘Hedendaagsche Limburgsche kunst’ in het Haags Gemeentemuseum in 1937.
Knuttel gold als samensteller van de expositie, maar boze tongen in Maastricht
beweerden dat de kunstenaars geselecteerd waren door de Limburgers Joep Nicolas
en Alexander Stols uit de leden van de pas door hen opgerichte
Kunstenaarsvereniging Limburg. Die boze tongen waren te vinden in de

Het citaat uit de inleiding
van Gerard Knuttel bij de
tentoonstelling
‘Hedendaagsche
Limburgsche Kunst’ in 1937
in Den Haag, komt uit:
Monique Dickhaut en Marjet
Beks, Hedendaagsche
Limburgsche kunst;
Retrospectie en
reconstructie. St. Historische
Reeks Maastricht 1999.
Museum Het Spaans
Gouvernement in Maastricht
reconstrueerde in maart 1999
de tentoonstelling.
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oude Limburgsche Kunstkring, waarvan de kunstenaars-leden zich gepasseerd voelden
voor de Haagse tentoonstelling. Zij openden, op dezelfde dag als de tentoonstelling
in den Haag, een eigen tentoonstelling van Limburgsche kunst in het Maastrichtse
Gemeentemuseum. Het conflict zou nog enkele weken in de Limburgse en de
nationale kranten naëbben.
De Roermondse glazenier Nicolas en de Maastrichtse vormgever Stols waren
zonder twijfel de meest a-typische leden van de Limburgse kunstenaarsbent tussen
de twee wereldoorlogen. Zij kwamen bepaald niet uit de kringen van het gewone
volk. Nicolas studeerde een tijdje filosofie en kunstgeschiedenis in Fribourg,
Zwitserland, en ontmoette Stols op de Amsterdamse Universiteit waar ze beiden
rechten studeerden. Bijna alle Limburgse kunstenaars studeerden in Amsterdam aan
de Rijksacademie, maar alleen Nicolas en Stols doken er in het nationale, en voor
zover mogelijk in het Amsterdam van de jaren tien, ook internationale kunstleven.
Hun Kunstenaarsvereniging Limburg onderscheidde zich van de Kunstkring omdat
er door Nicolas en Stols geselecteerd werd op kwaliteit. Alleen beroepskunstenaars
kwamen erin, en dan nog alleen de beste. Alexander Stols had al een jaar eerder een
tentoonstelling georganiseerd van Limburgse kunst in Aken, in het
Suermondt-museum, met veel succes. Dat succes is waarschijnlijk de reden geweest
om de krachten te bundelen, met als eerste resultaat de tentoonstelling in Den Haag.
Maar er zijn verschillen tussen de twee Limburgse presentaties. In de Akense
tentoonstelling is vooral vrije kunst te zien, in Den Haag zien we ook toegepaste
kunst, kunstvoorwerpen en architectuurfoto's. En de context waarin een en ander
wordt geplaatst, verschilt. In Den Haag gebeurt dat wat Stols een jaar eerder in Aken
wist te verhinderen. In een brief aan Charles Eyck schrijft hij dat hij zelf de inleiding
van de tentoonstelling in het Suermondt zal schrijven, om ‘het geknoei van de
Plasschaerts en de Engelmannen te voorkomen’. Plasschaert, criticus van onder
andere De Nieuwe Gids en De Groene Amsterdammer, komen we niet vaak meer
tegen. De dichter Jan Engelman des te meer. Drijvende kracht achter De Gemeenschap
- we zagen het al volop - uitbundig bewonderaar van alles wat Limburgs is of lijkt.
En jawel: daar waar Stols het in Aken heeft over het cosmopolitische van de
Limburgse kunstenaar, zijn reislust en de verwantschap aan andere culturen, daar
spreken Knuttel en, in een lezing bij de tentoonstelling in den Haag, ook Jan Engelman
over de Limburgse volksziel en de verknochtheid van de Limburger aan het
katholicisme. Sterker nog: wie de tekst van Knuttel leest, zou menen dat het
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hier een expositie van vooral kerkelijke kunst betrof. Niets is minder waar, zoals in
het voorjaar van 1999 te zien was bij de reconstructie van de expositie in Museum
het Spaans Gouvernement in Maastricht. Het merendeel van de tentoonstelling was
zeer werelds van karakter. Maar, zal Jan Engelman tegenwerpen, zich baserend op
de in die tijd zeer populaire franse katholieke filosoof Jacques Maritain: ‘Alle goede
kunst is katholiek geïnspireerd’. Een slimme omdraaiing van Maritains adagium:
‘Religieuze kunst is in de allereerste plaats: Kunst, op straffe van niet te zijn.’
Het succes van de Limburgse kunst in Aken, Den Haag en later in Arnhem is
wellicht te verklaren vanuit de economische recessie in de jaren dertig. Er was een
grote werkeloosheid, de overheid werd gewantrouwd, en men had genoeg van de
experimenten van na de eerste wereldoorlog. De wens was: terug naar de traditie,
terug naar de natuur. Men wilde zekerheid, de bekende schoonheid, en die zag men
niet alleen in kunst uit Limburg. In Amsterdam waren in dezelfde tijd
tentoonstellingen te zien van de Amsterdamse Kunstenaarsvereniging en van de
Groningse kunstenaarsgroep De Ploeg, beide tentoonstellingen met werk waarin het
experiment van de modernen is afgezwakt tot een tamelijk figuratief expressionisme.
De Limburgers voegden aan die matte houding een zeker vitalisme toe: dat wat het
barokke genoemd wordt, de gloeiende kleuren, het volkse dat, misschien meer door
de Engelmannen dan door de kunstenaars zelf, verbonden werd met de katholieke
traditie. De Limburgse kunst krijgt een idealistisch randje.
En dat deed het ook goed in het Duitsland van 1936, terwijl Hitlers soldaten
Guernica bestookten. Alexander Stols, de Limburgse cosmopoliet, zou zich een
ongeluk schrikken toen hij begin jaren veertig in Den Haag op het matje moest komen
bij een Duitse Kulturabteilung, waar hij ondervraagd werd over zijn viertalig tijdschrift
Halcyon. Aan de andere kant van de tafel zat een van de enthousiaste organisatoren
van de tentoonstelling in het Suermondt in Aken, een overtuigde nazi.

Aantekeningen
Wies MOENS werd geboren in 1898 in Sint-Gillis-bij-Dendermonde (B) en overleed
in 1982 in Geleen. Hij studeerde aan de Universiteit van Gent, was vanwege zijn
Vlaams activisme gedetineerd tussen 1918 en 1921. Zijn Celbrieven (1920) hadden
grote invloed op de Vlaams-nationalistische beweging. Hij werd voor de tweede
wereldoorlog ook in Limburg vereerd als martelaar voor de goede zaak: de
emancipatie van het achtergestelde Vlaanderen en de Vlaamse taal. Hij was van 1922
tot 1926 secretaris van het avantgardistische Vlaamsche Volkstoneel en werd daarna
journalist en publicist. Hij was onder meer correspondent van het dagblad De Tijd
in Amsterdam. Als belangrijk theoreticus van het Vlaams nationalisme werd hij door
de Duitse bezetter
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aangesteld als directeur van de Nederlandstalige uitzendingen van Zender Brussel
(1941-1943). (Geraadplaagd werd onder andere: Wies Moens, Memoires.
Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Antwerpen 1996)
Robert FRANQUINET werd geboren in 1915 in Amby-Maastricht. Hij overleed in
Maastricht in 1979. Hij was dichter, romancier, pamflettist en journalist. Tijdens de
oorlog gedetineerd in Buchenwald. Het meest bekend is hij geworden met twee van
zijn romans van na de oorlog, Spiegelgruis uit 1949 en Driffzand uit 1977, waarin
hij op naar mening van enkelen, te grove wijze zijn schokkende ervaringen verwerkte.
Na de oorlog verbleef hij enkele jaren als kunstrecensent in Parijs, waar hij contact
onderhield met de belangrijkste beeldend kunstenaars en literatoren van zijn tijd en
waar hij begon te schilderen. (Geraadpleegd werd onder andere: René Cornips, Robert
Franquinet; Biografie, poëzie, proza, bibliografie. Doctoraalscriptie, Nijmegen 1981)
Ilja DESTINOW, pseudoniem van Jef Viegen, is geboren in 1915 en woont nog in
Maastricht. Hij was kunstcriticus in de beginjaren (vanaf december 1945) van de
Regionale Omroep Zuid, waarvoor hij ook enkele hoorspelen schreef. Daarna vertrok
hij voor enkele jaren naar Parijs waar hij de journalistiek bedreef. Van 1949 tot 1980
werkte hij als socioloog voor de Gemeente Maastricht. Als dichter trad hij uit de
openbaarheid. Zijn werk en zijn stem zijn helaas niet meer te vinden in het
omroeparchief.
Paul HAIMON, pseudoniem van Leo Cornelis Willem Laugs, werd geboren in 1913
in Ohé en Laak en overleed op 11 februari 1996 in Mheer. Hij was decennia lang
een van de leidende figuren in de Limburgse literaire wereld en oprichter van het
Letterkundig Centrum Limburg.
Gabriël SMIT werd geboren in 1910 in Utrecht en overleed in Laren (NH) in 1981.
Hij was journalist. In de jaren dertig ging hij over van de Oud-Katholieke Kerk naar
de Rooms-Katholieke Kerk. Smit schreef een veertigtal dichtbundels, overwegend
met een religieuze thematiek.
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Een loslopende herdershond 7 Jacques Schreurs MSC
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Hert van mie volk*
*

Ewig geit diene geis door 't wèze der dinge
es de windj door 't reet.
Alle dinge zinge dien leed.
Doe steis in 't hert van dit heelal,
heilig, groët en gepreze.
Totdet de hemele bevreze
en de loch stoljt tot ies rond dien weze.

Jac. Schreurs, ‘Hert van mie
volk’, is afkomstig uit een
uitzending getiteld
‘Gedichten oet 'ne Limb.
Poezie-Album’. Archief van
de Limburgse Omroep, 30
juli 1951

Doe, paradies.
Ingele hóbbe dich sjlaope gevonge
onger ein boum.
Bang hób ich dien sjoereem ontbonge.
In miene draum bis doe de sjeeper
dae, auwt en vermeujd,
ingele en wolke en hemele heujd.
Onger de bleike plataan zaog ich dich staon, Heer.
Doe haest stevele aan,
en op de leup van dien geweer
waore blome gestaoke.
Doe höbs brood veur diene hond gebroke,
en dien wei-tès rook nao appele en wien
es doe heives gongs,
door de sjien der zon,
en rondom op de dörpe de ingele aan de klokke
en de hunj aan de kettinge trokke.
De zon krimp es ein spin inein,
liëger en liëger.
Alles is sjtil en es sjtein.
Doe allein geis es eine jaeger
door 't laat greun van den herfst
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en steis doëdsjtil,
wo de petriëshaan reup en de haze versjpringe.
Es dien sjeut velt,
beginne de ingele te zinge.

‘Hert van mie volk’ van Jacques Schreurs is een van die uit het radio-archief
opgediepte kostbaarheden. Het gedicht dateert uit het eind van de dertiger jaren,
begin veertiger jaren. Schreurs publiceerde de paar dialectgedichten die hij schreef
in het tijdschrift Veldeke.
In de eerste strofe lijkt het een religieus gedicht van de oude stempel: er is een
zeer heilige God, maar hij is zo groot dat de hemelen bevriezen en hij ijzig wordt,
een beeld dat te vergelijken is met Pierre Kemps regels: ‘Mijn God, als Gij niet
warmer zijt, wat doe ik dan in de Eeuwigheid!’. Dan daalt God af naar de aarde, als
herder, een ander bekend beeld van God. Maar de herder is oud en moe en in slaap
gesukkeld. Vervolgens draait het gedicht zich om. Opeens zien we een vitale kerel
met laarzen aan en een geweer waar bloemen in zijn gestoken. Hij breekt zijn brood,
eucharistisch beeld van Christus, maar het brood is wel voor de hond. Of gebruikt
Schreurs de herdershond als beeld voor de kapelaan, de priester aan de onderkant
van de kerkelijke hiërarchie, zoals hij zelf? De weitas van de jager ruikt naar oogst,
hij keert terug naar huis en veroorzaakt bij de engelen en de honden in het dorp
commotie. Is er onheil op komst? In de laatste strofe is het raak: de zon krimpt van
angst in elkaar, alles verstijft of zoekt een goed heenkomen. Het slotbeeld is navrant:
‘Es dien sjeut velt, beginne de ingele te zinge’. De jager is al in de vorige strofe
verbonden met de oogst; de weitas vol appels en wijn, en eigenlijk is ook jagen een
soort van oogsten. En als God gaat jagen of oogsten dan zijn de mensen aan de beurt.
Dat maakt angstig.
De God van Schreurs was niet de ijzige grootheid, niet de vriendelijke oude man,
Schreurs geloofde blijkbaar in een vitale, maar angstwekkende God, een levende en
dodende God, een God die mensen aan het twijfelen maakt. En hij deelt dat beeld
met zijn ‘volk’, de Limburgers, gezien de titel van het gedicht. Nog zo'n angstig
dialectgedicht:
Bang bèn ich vuèr dich,
Doe, ièwige, almachtige, rieke
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Vuèr wêm alle dinge bezwieke,
Banger es water
Banger es zandj
Es dien handj
Mit mich sjpeeltj
En teikens sjrieft in 't zandj
Die ich neet kan lèze...
Bang bin ich vuèr dich
- Doe sjpeels mit mich En ich kan neet genèze.*
*

Geciteerd uit: Peter Nissen,
‘Jacques Schreurs als
dialectdichter’, In: Veldeke.
Jaargang 62, 1992

Eenendertig toneelstukken, hoorspelen, massaspelen, oratoria en filmscenario's. Zes
romans, twee verhalenbundels, vier biografieën, twee reisboeken, en twaalf
dichtbundels. En enkele honderden bijdragen aan allerlei media, van literaire
tijdschriften tot advertentieblaadjes.* Van dat enorme oeuvre hebben eigenlijk maar
*
twee zaken de priester-dichter overleefd: het Tegelse Passiespel Van Gabbata
Het merendeel van de
biografische
gegevens over
naar Golgotha, waarvan de eerste versie werd geschreven in 1937, de tweede in
Schreurs
komen
uit: Theo
1960. De tekst ging nog decennia lang mee, ondanks veel kritiek over inhoud en
Schouw, De krekel op de
vorm. Het zou tot 1992 duren voor er een nieuwe tekst beschikbaar was, van de harp; de priester-dichter
prozaschrijver Thomas Verbogt. En er is natuurlijk Kroniek eener parochie, een Jacques Schreurs MSC
in de jaren veertig geschreven trilogie over een jonge kapelaan in een Limburgs (1893-1966). Comité
Herdenking Jacques Schreurs
dorp, beter bekend onder de titel van de televisieserie die er van gemaakt werd:
MSC, Sittard 1993
‘Dagboek van een herdershond’.
Jacques Schreurs (die als auteur meestal ondertekent met ‘Jac. Schreurs’) werd
geboren in Sittard, in 1893. Hij werd na zijn priesteropleiding in Tilburg Missionaris
van het Heilig Hart (MSC), en begon te publiceren in 1922 in het toen net opgerichte
Roeping. In datzelfde jaar kwamen ook zijn eerste bundels uit: Voorjaar en Alleen
voor U. Zijn biografie meldt dat Schreurs de ‘grootste, veelzijdigste en produktiefste’
priesterdichter was van zijn eeuw, maar ook dat hij begint te dichten in een tijd dat
dichtende priesters eigenlijk niet meer populair waren. Schreurs is bij zijn debuut
dertig jaar, en parochieherder in Sittard-Overhoven.
In de bundel Voorjaar slaat hij een lichte toon aan, hij gebruikt simpele, bijna
kinderlijke zinnetjes en doet denken aan de vroege, feestelijke Gorter.
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Voorjaar*
*

Hoor even! ik vertel je wat:
Ik heb vandaag de vlag maar uitgestoken
Omdat de lucht iets zeer bijzonders had,
Omdat de winden zo naar bloemen roken.

Jac. Schreurs, ‘Voorjaar’,
In: Voorjaar (1922).
Geciteerd uit Theo Schouw,
De krekel op de harp etc.

Men zei: ‘daar is iets schoons op til!’
En keek of men de Koningin verwachtte.
De wereld was zoo wijd, zoo wit, zoo stil...
Ik keek eens hier, ik keek eens daar en lachte.
Toen dreef een grote vogel aan,
En bleef wat spelen op zijn zilv'ren zeilen.
Die had twee stelt' om in een poel te staan
En nog een stok om slootjes mee te peilen.
Daar ging nog eens iets wits voorbij Heel in de verte hing een klok te klinken;
De witte mist hing op de groene wei
En daarin stond 'n druipend paard te blinken.
De wereld kreeg eensklaps een kleur!
De groote hemel was ineens ontloken De rijke zon vergulde een oude deur En toen - heb ik de vlag maar uitgestoken.

‘Zulke dingen mocht pater Schreurs toch niet laten drukken?’
Behalve dat in het begin van de twintiger jaren dichtende priesters uit de gratie waren
bij de officiële literaire kritiek, was ook de muzikale welluidendheid als basis van
de poëzie uit de mode. Het is de tijd dat Marie Koenen, Felix Rutten en Hilarion
Thans (de dichtende minderbroeder uit Rekem) al niet meer thuis hoorden in het
nieuwe katholieke elan. Pierre en Mathias Kemp mochten daarentegen wel blijven.
In de eerste jaren van Roeping vinden we dan ook naast
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gedichten van Schreurs volop kritiek: ook hij wordt te zoetelijk en te week bevonden.
In 1924 laat hoofdredacteur Henk Moller de priester vallen, vlak nadat Gijsbert
Bertels Felix Rutten ongenadig afstrafte in hetzelfde blad. De druppel die voor Moller
de emmer deed overlopen was de bundel De bloeiende wijnstok uit 1924: ‘T'is ook
allemaal zo loom. Als ik zo'n gedicht heb gelezen, wat heb ik dan? Ik heb gewiegeld
op 'n zoetelike vage deining, maar zelden is er iets blijven hangen in m'n ziel. [...]
Nee, dat is me te bar; zulke dingen mocht Pater Schreurs toch niet laten drukken. Ik
wou wel dat ie deze bundel maar stilletjes thuis gelaten had.’* Uitgerekend deze
bundel zou in de jaren daarna het meest gewild zijn bij bloemlezers. Maar Moller *Henk Moller, ‘Nieuwste
dichtkunst 1. De bloeiende
wil sterke ontroering. Dit ‘glijdt alles langs ons heen, liefelik en gewillig
meermalen, maar taal van ziel tot ziel beluisteren we zo heel weinig.’ Exit pater wijnstok. Verzen van Jac.
Schreurs MSC’, In: Roeping.
Schreurs, althans voorlopig.
Jaargang 2, 1923-1924
Een van de populairste gedichten uit De bloeiende wijnstok is het Mariagedicht
- Limburgers lijken patent te hebben op het genre - ‘Het landjuweel’. Schreurs gebruikt
een simpele, springerige ballade-vorm. In navolging van onder meer Felix
Timmermans' Kindeke Jezus in Vlaanderen (1917) verplaatst hij bijbelse thema's
naar een hedendaags platteland, en dat is bij Schreurs natuurlijk het aan Maria gewijde
Limburgse platteland. Het lange gedicht eindigt als volgt:
'k Heb de lieflijke, lachende Meimaagd aanschouwd,
In de morgenschijn van een meidag goud:
Met een kroon op haar hoofd en een bloem in de hand,
Zoo wandelde zij door het Limburgsche land.
Zij zegende 't koren, de boekweit, het vlas
Met al wat zoo goed voor de menschen was.
En iedereen weet nog hoe vriendelijk zij keek:
Naar een meisje dat linnen wiesch bij de beek.
Naar een kindje dat voor een arm huisje zat,
En stil uit zijn bordje zijn papje at.
Naar een witte bloem en een oud kasteel.
Naar de wijzerplaat op de kerk van Heel.*
*

Jac. Schreurs, ‘Het
landjuweel’, In De bloeiende
wijnstok (1924). Geciteerd
uit Theo Schouw, De krekel
op de harp etc.

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

102
Jacques Schreurs verdween in 1924 een tijdlang uit het openbare literaire leven,
wellicht onder de indruk van de zware kritiek. De herder stortte zich op zijn Sittardse
parochie. Hij bouwde aan een kerk in Overhoven, leidde het meisjeskoor ‘De
wielewalen’, charterde nonnen en rijke weduwen om die (in zijn eigen woorden) ‘op
nette wijze uit te kleden’, en schreef rooms gelegenheidsproza en poëziein-opdracht.
Schreurs was een buitengewoon gewild leverancier: hij was produktief en goedkoop,
want volslagen onzakelijk.

In 1933 is Schreurs weer volop in de running: hij publiceert zes verzen in Roeping
(het jaar daarvoor mocht Marie Koenen er ook weer in, zij het slechts eenmalig, met
drie religieuze gedichten) en in 1936 roept de vitalistische ijzervreter Robert
Franquinet in zijn pamflet annex bloemlezing Nieuwere klanken van de jongste
lichting in Nederland en Vlaanderen uitgerekend Schreurs uit tot een van de
belangrijkste debutanten van de jaren twintig, een voorloper op de triomftocht der
progressieve katholieke literatoren. De tijden zijn drastisch veranderd. En Jacques
Schreurs veranderde mee.
Twee merkwaardige gedichten uit Kleine liederen van dood en leven, 1938:

Voor het winkelmeisje*
*

De moeder riep en trad haar voordeur uit:
Mijn dochterke zal een wit bruidskleed dragen,
Geen rood, geen zwart, geen streep en ook geen ruit!
Wel, zei de Dood, dat is een goed besluit:
Uw dochterke zal een wit bruidskleed dragen...
De moeder schreiend treedt de voordeur uit.

Jac. Schreurs: ‘Voor het
winkelmeisje’, In: Kleine
liederen van dood en leven.
Spectrum, Utrecht 1938

Voor den droomer*
*

In 't klein heelal van speeldingen en sproken
Heeft hij, benieuwd naar hun geheim en naam,
De dingen droef omdroomd en dan langzaam
Hen één voor één uit hunnen vorm gebroken...

Jac. Schreurs, ‘Voor den
droomer’, In: Kleine liederen
van dood en leven. Spectrum,
Utrecht 1938

Toen heeft de Dood, waarnaar zijn haren roken,
Zijn ziel gebroken uit zijn broos lichaam.

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

103
Compacte, directe poëzie, kariger met woorden dan de vroegere Schreurs. Het leven
is schrijnend en licht absurdistisch. God is afwezig. Voor Robert Franquinet, en niet
voor hem alleen, hoeft goede poëzie niet expliciet katholiek te zijn: ‘Poësie heeft als
dusdanig, met katholicisme evenmin te maken als met bolsjewisme, evenmin met
bloemen als met machines’. De christelijke moraal is geen probleem. ‘Het blijkt
vanzelf dat ze voldoet [...] aan de etische waarden en het esthetische begrip.’* Dat
verklaart waarom wél Schreurs, en niet de vrome Koenen, Rutten en Thans door *Rob. Franquinet, Nieuwere
hem in 1936 als voorloper van de jonge, vitalistische garde wordt gezien. Overigens klanken van de jongste
sluit Franquinet hier aan bij de richting die De Gemeenschap in de jaren twintig lichting in Nederland en
Vlaanderen. Leiter-Nypels,
had gekozen als reactie op het ‘ethische’ blad Roeping.
Maastricht 1936

Intermezzo: Roeping in de jaren dertig
Het tijdschrift Roeping radikaliseert na de oprichting in 1922 snel: de Vlaming Karel
van de Oever wordt in 1924 redacteur en een jaar later komt Wies Moens. De
aanvankelijke ondertitel ‘Maandblad voor Schoonheid’ verdwijnt. In 1928 levert Jan
Toorop een illustratie: de kop van Mussolini. Henk Moller wordt in dat jaar als
hoofdredacteur vervangen door Gerard Knuvelder. In de vooroorlogse jaargangen
treffen we bijdragen aan van de gebroeders Kemp, Frans van Oldenburg Ermke,
Gabriël Smit, Paul Haimon, Bertus Aafjes, Robert Franquinet en zelfs van Jan
Engelman van het concurrerende blad De Gemeenschap.
In 1933 schrijft Knuvelder een euforisch artikel over een bijzondere gebeurtenis:
Adolf Hitler had op 5 maart van dat jaar de verkiezingen in Duitsland gewonnen.
Knuvelder: ‘Hetgeen zich in Duitsland heeft afgespeeld is, na Italië, een doortrekking
van de lijn der positieve oplossing van het grote vraagstuk, dat onze hedendaagse
geschiedenis beheerst, het vraagstuk van de verhouding tussen volk en staat.’
Knuvelder was - met veel katholieken, ook in Limburg - enthousiast over Mussolini's
opvattingen: ‘na Italië aanvaardt een staat weer het organiese gemeenschapsbeginsel
boven het individualistiese vrijheidsbeginsel. Alle consequenties volgen: de liberale
demokratie houdt op te bestaan, dientengevolge de partijenstaat. Tegenover het
Rationalisme, in de Godin van de Rede, anderhalve eeuw her ten troon verheven,
wordt het - ten dele irrationele leven geplaatst.’ Knuvelder doelt op het concept van
de corporatieve staat, een samenleving als een organisch lichaam, waarin elk lid zijn
betekenis en
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samenhang met ‘het hoofd’ had. De wil van het volk zou zo automatisch zijn
uitdrukking vinden in de top. Knuvelder constateert dat de eerdere pogingen in
Duitsland om ‘van boven af’ de macht te consolideren waren mislukt, en dat de
NSDAP het wel gelukt is de wil van het volk te organiseren: ‘van onder op’ én: ‘Langs
demokratische weg! [...] Om daarna onmiddellijk de demokratie volledig de
parlementaire nek om te draaien, geheel in overeenstemming met het jarenlange
streven van de nationaal-socialistiese massa, die tegen de heerschappij van de massa
was.’ Hitlers dubbele taak zal zijn: de staat opbouwen ‘op autoritaire grondslag,
waarvoor hij gesteund zal worden door het duitse “volk”, dat de “partij” vervangen
heeft (zoals ook in Italië geschiedde).’ En Hitler moet ‘de gemeenschap opbouwen
in kristelik-sociale zin.’ Knuvelder feliciteert de man met zijn ‘voorbeeldige
discipline’, een revolutie zonder ‘bloedige chaos’, en wenst hem een heroïsche strijd
toe. ‘Wie zich niet aan tierlantijntjes, parades en, voor een revolutie overigens
“normale” excessen, vergaapt’ (zoals Jan Engelman, wat hem op een reprimande
van Knuvelder kwam te staan) kan volgens de hoofdredacteur met eigen ogen zien
‘hoe in Duitsland Europa een laatste kans krijgt. [...] Het is thans de tijd, dat alle
kristelike krachten van Europa zich hebben te verzamelen.’*
*
Knuvelders katholieke bril moet beslagen zijn geweest: de christelijke
Gerard Knuvelder, ‘Hitler’.
corporatieve staat zoals Benito Mussolini die had ontwikkeld vanaf 1922 in Italië In: Roeping. Jaargang 11,
1932-33
en Antonio de Oliveira Salazar vanaf 1928 in Portugal, en die in 1936 door
Francisco Franco in Spanje werd ingevoerd, was voor Hitler slechts bruikbaar als
van hem afhankelijke bondgenoot. Het nationaal-socialisme, en dat had Knuvelder
kunnen weten, keerde zich zelfs tegen de christelijke politieke idealen. Knuvelder
stond overigens niet alleen in zijn enthousiasme. Het merendeel van de katholieken
koos de kant van politieke leiders als Franco en Hitler, die ze als kruisvaarders tegen
rood gespuis en kerkvernielers beschouwden. De Volkskrant begroette de opkomst
van Hitler in 1933 eveneens als een overwinning op het bolsjewisme.*
Het wordt 1934, Paul Haimon vinden we in Roeping met zijn gedicht ‘Trofee! *Enige wetenswaardigheden
dat door Robert Franquinet in zijn bloemlezing Nieuwere klanken werd opgenomen, over de reacties van de media
Wies Moens verdwijnt uit de redactie, de belangstelling voor het fascisme duurt in: Sjoerd van Faassen, ‘“De
blinde partijzucht dooft het
onveranderd voort. De kwestie van het individu tegenover de gemeenschap, van menschelijk mededoogen”.
de dichter tegenover het volk, houdt meerderen bezig dan alleen Knuvelder, maar Het tijdschrift De
een paar jaar later kan zelfs Knuvelder de ogen niet langer sluiten. In een artikel Gemeenschap en de Spaanse
Burgeroorlog.’ In: De
in Roeping uit 1936, ‘Aan de rand van de afgrond’,
Parelduiker. Jaargang 2,
1997, nr. 2
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wijst hij het Gleichschaltungsbeginsel in het onderhand genazificeerde Duitsland af,
maar zijn belangrijkste grief is dat cultuur en godsdienst in Duitsland voortaan
gescheiden zijn. Ellendig vindt Knuvelder het, maar waar.
Roeping wordt, in tegenstelling tot De Gemeenschap, niet verboden tijdens de
oorlog, en velen blijven erin schrijven.

Jacques Schreurs: groot en klein
Tegenstrijdigheid is het kenmerk van Jacques Schreurs. Zoals het in zijn literaire
productie vaak wringt en er interessant werk ontstaat naast en soms zelfs gelijktijdig
met onmiskenbare draken, zo wringt het ook in zijn persoonlijke leven. Van de ene
kant ging Schreurs door voor een progressief: hij was voor gemengd onderwijs en
gemengde verenigingen in een tijd dat zelfs periodieke onthouding amoreel gevonden
werd. Hij bevocht in zijn geschriften armoe en uitbuiting. Hij was, anders dan Felix
Rutten, voorstander van de mijnindustrie, omdat daarmee de welvaart in Limburg
gediend was. Hij had een openlijke hekel aan het ‘clericaal gespuis uit m'n omgeving’
en aan de zuiderlingen die zich bij de NSB aansloten, maar als de politiek dichtbij
komt blijkt hij onthand en hulpeloos. Schreurs' vaste uitgever was het Spectrum in
Utrecht, beheerd door de familieclan van Louis Kuitenbrouwer, alias Albert Kuyle.
Schreurs was (althans volgens zijn biograaf Theo Schouw) zeer gerelateerd, zeg maar
met handen en voeten gebonden, aan die familie. Kuyle, tegen het eind van de dertiger
jaren onverbloemd zijn jodenhaat ventilerend, verwachtte van Schreurs ook wat
‘revolutionnairdere’ geluiden. Schreurs gaf aan die verzoeken geen gehoor, maar
verliet de tijdschriften die zich tot het Zwarte-Front-nationalisme en andere varianten
op het fascisme hadden bekeerd, ook niet. Wel ging hij in het verzet, bracht de groep
Horst-Meterik waarschijnlijk door zijn onhandigheid in de problemen, werd in 1943
opgepakt en zag drie gevangenissen van binnen. Na de oorlog vond hij dat
collaborateurs geholpen moesten worden, onder het motto ‘voor zondaars altijd
genade’. Een en ander leverde hem de kwalificaties ‘weerzinwekkende anti-semiet’*
*
Lisette Lewin, Het
(door Lisette Lewin) en ‘abjecte figuur’* (door Adriaan Venema) op.
clandestiene
boek.
Tegenstrijdig, klein en groot, dat is bij Schreurs de menselijke natuur, in wezen
1940-1945. Amsterdam 1983
egoïstisch, dierlijk en angstaanjagend, maar tegelijk, en misschien juist ook daarom, *
Adriaan Venema,
een uitbundig feest, waarin het brave christelijke geloof geen plek heeft. Een
Schrijvers, uitgevers & hun
gedicht uit de bundel Spolia Mundi, uit 1949:
collaboratie deel 2.
Amsterdam 1989
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De engelen die we ons droomden blijven ons begeven
En waar Gods spel in ons raakt nimmer moe gespeeld
Blijft slechts de droom rond hoge toppen zweven Het zwaarste in ons weegt immer 't benen beeld,
De god der aarde, die de oude voedster voedde
Met vogelzang en bloesem en, doorluchte Moer,
Steeds barensreê en nimmer barensmoede,
Weer 't voorjaar binnenhaalt als feestlijk troubadour;
En telkens weer opnieuw hult ze ons in lammer-vachten
Die telkens weer vergeten dat wij wolven zijn,
Tot plotsling ons de nagels wassen door het zachte en
Ontstellende bedrog van de gevloekte schijn.*
*

Jac. Schreurs, ‘De engelen
die we ons droomden...’, In:
Spolia mundi. Spectrum,
Utrecht 1949

Er staan een paar mooie gedichten in Spolia mundi. In alles wat de dichter ziet, en
dat zijn vaak de meest onooglijke dingen, inclusief zichzelf, weet of vermoedt de
dichter een teken van het grote goddelijke verband. Er is een groot vertrouwen, al
het kleine komt terecht in Gods handen.
Zie, wit als zuiver laken,
De hemelwaartse groei
Dier stengels uit de daken
Gestegen tot een bloei
Van, warrig uitgeplozen
En hemeldiep bevrozen
Op stam naast steile stam Die tuin van sneeuw en rozen:
De rook van Amsterdam*
*

Jac. Schreurs, ‘Zie, wit als
zuiver laken,...’ In: Spolia
mundi etc.

De domste dieren*
*

Wie zei mij, dat het eerst de domste dieren:
De os, de ezel en de schapen, waren
Die met de Wijsheid Kerstmis kwamen vieren?

Jac. Schreurs, ‘De domste
dieren’, In: Spolia mundi etc.
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Want 'k zoek vergeefs hier nog naar arabieren:
Paarden en kemels met vergulde hoeven
Waar koningen en wijzen op koetsieren Naar honden die op trouw en snelheid snoeven.
Waar zijn zij nu die alles beter weten
Dan andre dieren die geen gunst behoeven?
Ik zie slechts grote droeve ogen staren
In 't felste licht, en smalle grijze spleten,
Dwaas kopgeschud en ongewis gebaren,
Omdat zij ieder ogenblik het eten,
Het loeien en het balken en het blaten,
Waarvoor zij op de wereld zijn, vergeten
En zeer tevreden zijn en zéér gelaten.

Sneeuwlandschap bij Amsterdam*
*

Met kleine witte tranen
Uit een betrokken lucht
Ving vroeg dit sneeuwen aan en
Zie nu, zie nu die vlucht

Jac. Schreurs,
‘Sneeuwlandschap bij
Amsterdam’, In: Spolia
mundi etc.

Van millioenen bijen,
Dat land en dat gehucht,
Die toegesneeuwde weien...
Waar is er nog gerucht?
Zó, dunkt mij, zo verzwegen,
Zo toegedekt en doods,
Zo sneeuwwit neergelegen
Zal 't Einde zijn - zó groots.
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Het is geen leuke tijd voor Jacques Schreurs, de jaren na de oorlog. Hij verveelt zich
in de kale nonnenkloosters waar hij rector is, hij verlangt naar verre reizen, maar feit
is dat hij niet voor het avontuur in de wieg is gelegd: ongeschikt voor de missie en
voor het onderwijs, aangewezen op licht-leidinggevende en administratieve functies,
maar ook daar klunsde hij regelmatig. Hij was een veelgevraagd spreker, maar als
hij op moest komen draven werd hij zo zenuwachtig en ziek dat hij moest overgeven.
En hij twijfelt, aan de Liefde, het huwelijk, aan de mensheid in het algemeen en
aan zichzelf in het bijzonder. Hier en daar duiken onheilspellende kinderdromen op:
Hij reed op een houten paard door een tuin
Toen dat paard begon te leven:
Het zwart-en-wit van de hengst werd bruin,
Zijn ogen, eerst strak, stonden slim en schuin
En zijn manen en staart gingen zweven;
De hoeven ranselden plots de grond
Met een rammelen als van raderen,
Zodat hij zijn eigen angst niet verstond
Noch ergens de hand van zijn moeder vond
Tussen woedende takken en bladeren.
Geklemd om de nek van het dolle paard,
Manmoedig maar dood'lijk verschrokken,
Vloog hij in een duizelingwekkende vaart
Met suizende manen en ruisende staart
Door een storm van schuim en vlokken...
Toen blafte er een hond; want hij lag in zijn bed;
En het sneeuwde; achter de ruiten
Was ijsvermaak, tierde kinderpret;
Aan zijn zijde stond zijn eigen skelet.
Toen moest hij de ogen weer sluiten.*
*

Jac. Schreurs, ‘Hij reed op
een houten paard...’ In:
Spolia mundi etc.
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De dood fascineert Jac. Schreurs. In zijn gedichten doet hij pogingen om de dood te
annexeren voor zijn leven, hem te leren kennen. Twee gedichten en een fragment uit
Pascal, gebed tot den christelijken dood uit 1949
‘Hij klaagt niet meer. Hij is nooit meer bedroefd.
Alle nevelen zijn opgetrokken; het probleem is volkomen opgelost. Hij verblijdt
zich bovenmate.
Niet meer in een spiegel, doch van aanschijn tot aanschijn aanschouwt hij; die in
droefheid gedrenkt werd, is verdronken in licht; Alles is licht! Er was een klein
oponthoud tusschen schreien en lachen; een kort ademstokken als van een zwemmer:
een even aan alles verloren gaan en een klein en hulpeloos staan, zonder voeten en
zonder handen, in een ruimte zonder randen: de Dood.’*
*

Jac. Schreurs, ‘Pascal,
gebed tot den christelijken
dood’, In: Dietsche Warande
en Belfort. Jaargang 49
(1949). Geciteerd uit Theo
Schouw, De krekel op de
harp etc.

Oogen! Het zal zeer duister zijn:
Een nacht, maar zonder ster of maan,
Zal groot en naamloos vóór u staan Het zal zeer duister zijn! En sneller dan gij zijt ontstaan,
Zult gij, uit wateren uit zon geboren,
In licht en water weer verloren,
In uwen oorsprong ondergaan.*
*

Jac. Schreurs, ‘Oogen!’ In:
Kleine liederen van dood en
leven etc.

Een einde*
*

Met een gelaat nog bleker dan het zijne
Zag ik hem in de nevelen verdwijnen;
En zie nu, hoe reeds lang mijn tranen
Begonnen zijn zijn beeltenis uit te wissen
En hoe er niets meer van hem rest
Dan, tussen de wolkenriffen des hemels,
Soms het vlammend hertegewei van zijn faam
En het stil en verwonderd krioelen in mij
Van millioenen kleine glinsterende vissen
Rond het maanlicht-skelet van zijn naam.

Jac. Schreurs, ‘Een einde’,
In: Nieuwe gedichten. z.p.z.j.
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‘Dat eigenaardig creatuur, die Limburger’
In 1957 ontvangt Jacques Schreurs op een plechtige bijeenkomst de cultuurprijs van
de Provincie Limburg. Zijn dankwoord moet voor menige hoogwaardigheidsbekleder
een affront zijn geweest: pater Schreurs liet zich weer eens van een hele andere kant
zien, die van de liefhebber van volkscultuur. In een wonderlijke mengeling van
Nederlands en Limburgs vertelt hij een kostelijk verhaal dat, naar zijn zeggen, hem
is verteld door een Sittardse man:*
*
‘Toen God de mensen maakte, toen maakte hij ze allemaal uit dezelfde klei.
‘Toen God de mensen
maakte...’,
toespraak van
En zoals een bakker zijn speculaasmannen in de oven rangschikte, rangschikte
Jacques
Schreurs.
Archief
hij zijn kleimannen in de gloed van zijn nieuwe zon.
van de Limburgse Omroep,
En zo kwam de Limburger te liggen tussen de Bels en de Pruis, en, let wel, aan 1957
de voeten van den Hollander.
En daar lagen ze dan, en God zag toe op het bakken.
En toen het eenmaal zo ver gekomen was dat God dacht: nu zal het wel goed zijn
met mijn speculaasmannen, toen nam hij de Hollander op om gedraaid te worden,
en God was tevreden over de Hollander. En hij had dat ook eens niet moeten zijn.
Toen de Pruis aan de beurt kwam om gedraaid te worden, schnautzte die Pruis:
“Ach was, dass machen wit selbst”. En, wat God niet verwachtte, die kerel draaide
zich om en viel in een hoop stukken. Daar heb je de Beieren, daar heb je de Westfalen,
de Rijnlanders, de Saksen, daar heb je al dat mogelijke spul, dat lag daar door mekaar.
“In Godsnaam”, zei God, “daar liggen ze dan”.
En toen dat Belske aan de beurt was - hij was wat klein maar pertinent uitgevallen
- toen had je het mooiste van heel het geval. Toen vloekte dat Belske en zei:
“Laisse-moi tranquille, nonde...” Ja, geachte aanwezigen, u lacht, maar God den
Heer schrok van die eerste vloek. Zodanig, dat hij dat Belske maar liet liggen waar
het lag, zodat dat Belske dan ook zijn hele leven lang gebleven is: een halve gare.
Maar daar lag nog die kerel, dat eigenaardig creatuur, die Limburger. Ja, en door
dat oponthoud - God schrok van die eerste vloek, en verbouwereerd liet hij die
Limburger maar liggen, een beetje te lang, zodat hij ook werd: wat heetgebakerd.
En, omdat hij gelachen had - let wel, hij had de humor dóór toen dat Belske vloekte
- door de engel van bijstand met lichtzinnigheid gebrandmerkt. En God zelf, toen hij
hem opnam en bekeek, zag dat hij nog niet droog was achter zijn oren. Of hij dat
ooit geworden is, ik weet het niet.’
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Aantekeningen
Jacques SCHREURS werd geboren op 9 februari 1893 in Sittard en overleed in Weert
op 31 januari 1966.
Gerard KNUVELDER werd geboren in Arnhem op 25 januari 1902, en overleed in
Eindhoven op 29 juni 1982. Hij was literair criticus en redigeerde tijdschriften als
Roeping en De nieuwe eeuw. Hij was voorvechter van de katholieke emacipatie en
de Groot-nederlandse gedachte. Zijn belangrijkste werk was Handboek tot de
geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
Jac. Schreurs, ‘Hert van mie volk’, kwam de redactie in 1997 per toeval tegen in het
omroeparchief, en we merkten dat het een bijzonder gedicht was, van iemand die we
eigenlijk al half hadden vergeten. Misschien verwachtten we een dergelijk
problematisch gedicht in het dialect wel niet...
Peter Nissen heeft in Veldeke 1992 een artikel geschreven over Jacques Schreurs
als dialectdichter. De priester heeft maar een zestal dialectgedichten geschreven. Het
hier boven geciteerde ‘Bang bèn ich vuèr dich’ is het eerste, uit 1938. Het dialect
dat Schreurs gebruikt is het Thorns, waar de priester nooit gewoond heeft. Nissen
denkt dat hij het geografische midden heeft gekozen tussen de geboorteplaatsen van
zijn moeder (Panheel) en zijn vader (Grathem). Waarschijnlijk zijn de gedichten
eerst in het Nederlands geschreven of bedacht. Schreurs vond het lastig om in dialect
te schrijven, moest zich forceren, en deed het dan ook na de oorlog niet meer, op een
kort dialectgedichtje na.
(Dr. Peter J.A. Nissen, ‘Jacques Schreurs als dialectschrijver’, In: Veldeke. Jaargang
67, 1992)
Eigenlijk ligt het gedicht ‘Hert van mie volk’ aan de basis van de serie
poëzie-programma's op de radio die op hun beurt weer de basis vormde voor dit
boek.
Het gedicht van Pierre Kemp met de regel ‘Mijn God, als Gij niet warmer zijt’ staat
in de bundel Fugitieven en Constanten uit 1938:
Koude
Er valt iets van de maan
en voor mijn voeten blijft het staan.
Het heeft zich plotseling opgericht.
Nu schouw ik het in zijn gehéél gezicht.
Mijn God, als Gij niet warmer zijt,
wat doe ik dan in de Eeuwigheid!
(Geciteerd uit: Verzameld werk. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1976)
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Een symfonische dichter 8 Pierre Kemp
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‘Een trein vertrekt. Een gewone alledaagse trein vertrekt uit het station van Maastricht.
Een hele ambtelijke carrière lang is een man uit Maastricht met zo'n doordeweekse
trein op en neer gereisd naar Eygelshoven, een plaatsje vijfendertig kilometer verder
in de Limburgse heuvels, waar hij werkte op de loonadministratie van de mijn Laura.
Veel van wat de man zag en opmerkte schreef hij neer. Hij schreef het in zeer kleine
blocnotes tussen Eygelshoven en Maastricht. Hij schreef het zeer beknopt want de
reis is niet lang. Ook wandelend door zijn stad schreef hij en wat hij schreef had
niemand verwacht, zeker niet van een forens, steeds gekleed in klassiek ambtelijk
zwart. Hij schrijft niet voor de goede verstaander want er is niets te verstaan, te
begrijpen, aan een bloem, een vrouwenbeen, een kleur, een trein of een ring van
zonlicht op een knie. Uit dergelijke dingen bestaat zijn wereld. De Maas is zijn rivier,
op haar oevers voelt hij zich heer der groene stilte. Maastricht is zijn stad. Hij stookt
er zijn ouderdom met jeugd. In een onopvallend huis dat hij niet meer verlaat, in een
onopvallende straat waar híj alleen de poëzie van ziet, daar heeft hij dagelijks, op
vaste uren, rendez-vous met de muze. Iedere waardering voor de resultaten van dit
rendez-vous deelt hij ruiterlijk met, zoals hij zegt, “de zon, zonder wie wij niets zijn”,
want “mijn dichtwerk is niets anders dan haar werk. Even oud en even jong”. Wie
is deze dichter? “Ik ben twee ogen”.’
Dit is de begintekst van een korte film, ‘Spelen in het donker’ die in 1967 in
première gaat op het Arnhemse Filmfestival.* De film is gemaakt in opdracht van
*
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.
De teksten voor de film
Pierre Kemp is in zijn sterfjaar de vooral de man wiens gedichten zo kort zijn ‘Spelen in het donker’ uit
1967 werden geschreven
als het traject Maastricht - Eygelshoven. Veel mensen kennen die ‘Kleine
door Fred van Leeuwen.
Liederen’, zoals ze in de bloemlezing uit 1953 van Adriaan Morriën heten:
lichtvoetige, absurdistische, weemoedige poëzie. Maar Kemp heeft meer gezichten.
‘IK WAS DE EERSTE FUTURISTISCHE DICHTER in Nederland!’, zegt Pierre Kemp in
een radio-interview. Wie had dat gedacht. Kemp met zijn hekel aan geweld, lawaai
en machines? Die door de Limburgse kunstpromotor pater J. van Well de ‘Hollandse
Shelley’ werd genoemd, de ‘katholieke Perk, maar dan zoetvloeiender’? Jawel. Het
begin van het lange gedicht ‘Oorlogspraeludium’* dat Kemp begon te schrijven in
*
1914:
Pierre Kemp,
Tongen van vuur werden alom gezien!
De steden zagen ze; en verdwaalde stemmen,

‘Oorlogspraeludium’ (1916),
In: De bruid der onbekende
zee en andere gedichten.
Geciteerd uit Verzameld
werk. G.A. van Oorschot,
Amsterdam 1976. (Kemp
dateert het gedicht op
augustus 1914). We hebben
van de ‘Verantwoording’ in
deel 3 van het Verzameld
werk, door Pim de Vroomen,
dankbaar gebruik gemaakt.
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Door wind gevoerd naar het gebied der stad,
Riepen heel zacht - als ver - een klagend: ‘Chaos!’
En die nog wandelden in 't zomerwoud,
Zij spraken in hun huis van 't vreemd gerucht,
Dat bladeren der bomen opensperden
En groene tongen huivrig ‘Chaos!’ riepen.
De holen van de bergen huilden 't na
En gele mergeltongen brulden 't uit
Spelonken, in een aldoor woesterd warling
Tot veel verechood ‘Chaos!! Chaos!’ dof
In drogen plof tot bol gestuif van zand,
Dat grottenlong uit stenen gorgel stiet.
Tongen van vuur werden alom gezien;
En boven ieder huis brandde zo'n vlam.
[...]

Kemp was nog geen dertig toen hij ‘Oorlogspraeludium’ schreef, de eerste
wereldoorlog was in het weliswaar neutrale Nederland voor iemand in Maastricht
heel dichtbij. Wat meteen opvalt is de vermenging van twee beelden: dat van de
moderne oorlogsindustrie met zijn gifgas, vliegtuigen en duikboten, en het
oud-christelijk Pinksterverhaal: Op de vijftigste dag na Christus' verrijzenis daalde
de Heilige Geest in de gedaante van vurige tongen neer op de Apostelen: op slag
spraken ze alle talen. De verovering van de wereld kon beginnen: Pinksteren is het
feest waarop de stichting van het christendom wordt herdacht. Pierre Kemp, en hij
is de enige niet, ziet de Wereldoorlog als het begin van een nieuwe periode in de
geschiedenis van de mensheid: de wereldtaal die de vurige tongen brengen, is de
gewelddadige taal van de techniek. Verder in ‘Oorlogspraeludium’:
[...]
Gebaren, woorden en gedachten waren
Vol van dat onverklaarbaar vuur-getong,
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En die zijn naaste ontmoette riep aldoor:
‘Die vuurge tong!... vuur-vuur... tong-tong... vuur-vuur.
En die zijn bruid ontmoette wist zijn heil
Weer ver, en zei: ‘Uw bruilofskleed is rood;
Tussen uw borsten wankt een zwarte vlam!’
- ‘Wat is u toch, geliefde?‘
‘Vuur! Vuur! Die vuurge tong! Vuur!! vuur!!!
Giftige vlammen meteen rand van bloed!’
Chaos! Chaos!! De mensen zijn getekend!
IJzeren bloemen zijn ontsproten
In tuinen van geweld.
Geuren van brand zijn haar vergiftige adem,
Haar stengels rotten onder 't bloeien weg;
En 't baat niet, dat uw kind gezegend is,
Door alle heiligen gebenedijd.
‘Die vuurge tong! Vuur-vuur... tong-tong... vuur-vuur!
[...]

Daarop volgt het beeld van een ‘vreemde vis [...] onder de spiegel van de duistre
zee’ die na het contact met ‘een stem van kruit in stalen buis’ door kustbewoners
gelicht wordt waarop het strand bedekt is met ‘kransen van verbrande rozen’. Het
gedicht eindigt als volgt:
[...]
‘En dat is nog maar een begin!’
‘En dat is nog maar een begin!’
Zong een waanzinnige vrouw, die moeder was,
In tweezang met verminkte oorlogsman:
‘En dat is nog maar een begin!’
‘Van de lente van de volkrenstrijd,
Die zal teistren de rijken al;
Want de strijd zal ook zijn in de lucht,
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Bij een vuur, dat de spiegel der zeeën splijt...’
‘En de brandende hoeven een bloesemval
Van de vuur-ijzerboom met de sintelvrucht...’
‘En het eind!’
‘En het eind,
Dat niemand mijn kindren meer maken kan!’
‘Dat het al verdwijnt
In één bloed om één vuur...’
‘En één rouw’
‘En ik een verminkte oorlogsman!’
‘En ik een onteerde vrouw!’

De derde weg
Pierre Kemp als buitenbeentje in de Nederlandse letterkunde: het is bijna een cliché.
Ook Robert Franquinet wist zich vóór de tweede wereldoorlog niet goed raad met
zijn Limburgse collega. In zijn brochure annex bloemlezing Nieuwere klanken van
de jongste lichting uit 1936 valt Kemps naam, als een gewaardeerd maar lastig onder
te brengen eenling, éénmaal. Maar bij Franquinet ontbreken ook de namen van de
Nederlandse canon van die dagen: Leopold, Nijhoff, Slauerhof, Achterberg.
Franquinet wenste de literaire wereld maar door één bril te zien: die van de strijd
tegen de zoete romantiek en het vage symbolisme, en de uiteindelijke overwinning
van het vitalistisch expressionisme, en dat was katholiek. Een tussenweg bestond
niet. Maar die was er wel degelijk.
In een van de betere recente literatuurgeschiedenissen, Nederlandse literatuur,
een geschiedenis, treffen we de naam Pierre Kemp ook maar één keer aan, en wel
in het hoofdstukje ‘11 mei 1925: J.H. Leopold wordt zestig. Leopolds invloed op de
moderne poëzie’.* De auteur, G.J. Dorleijn, constateert een vreemd verschijnsel.
Uitgerekend midden in de twintiger jaren met een rage aan expressionisme, dada *G.J. Dorleijn, ‘11 mei 1925:
J.H. Leopold wordt zestig.
en futurisme, een hekel aan de ik-lyriek van de Tachtigers en de zweverigheid
van de symbolistische Negentigers, ontstaat ineens een brede bewondering voor Leopolds invloed op de
moderne poëzie’. In: M.A.
Leopold, een dichter die nota bene behoorde tot het symbolisme! Hoogtepunt was Schenkeveld e.a. (red),
het verschijnen van een Leopoldnummer van De witte mier, uitgegeven door de Nederlandse literatuur, een
Maastrichtenaar A.A.M. Stols, in mei 1925. ‘Leopold is voor mij een legende’
geschiedenis. Groningen
1993
schreef de jonge Martinus Nijhoff in De witte mier, ‘onze
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grootste dichter na Vondel’, en hij noemt Leopold de dichter met de ‘sterkste invloed
op de jongere poëzie van de huidige dag’. En die jongeren blijken volgens G.J.
Dorleijn niet alleen met de mond hun Leopold-bewondering te belijden, ze volgden
hem ook na in hun werk. En daar, tussen die navolgers, staat Pierre Kemp genoemd.
Dorleijn constateert, met andere hedendaagse literatuuronderzoekers, een verschijnsel
dat Franquinet in zijn Nieuwere klanken in 1936 ook beschreef: de richtingenstrijd
in de twintiger jaren die vastgelopen was in extreme posities, de lyriek van de
Tachtigers aan de ene kant en aan de andere kant het extreme experiment, het
vormeloze vrije vers van het Duitse en Vlaamse expressionisme. Kwam voor
Franquinet de synthese pas in de dertiger jaren met de jonge katholieke garde, voor
de noorderlingen was hij al in de twintiger jaren aanwezig: vitalistisch voorman H.
Marsman - we kwamen hem al tegen op vakantie met Jan Engelman in Kanne - ziet
in 1925 de tussenweg voor de twijfelende jongeren nadat de vernieuwing eigenlijk
al is verwaaid: de konkrete, levende en vooral vormvaste poëzie van Leopold. ‘Ook
in het buitenland was intussen een gematigd moderne houding tussen traditie en
vernieuwing populair geworden’ schrijft Dorleijn. Hij noemt auteurs als T.S. Eliot,
James Joyce, Robert Musil, Paul Valéry en André Gide. Het zijn de schrijvers die
aansluiten bij de symbolistische traditie van de negentiende eeuw. Het zijn de dichters
van de autonome poezie, van de vervreemding, van het gedicht als een levend lichaam,
losgeraakt van zijn maker. Het is trouwens de Maastrichtse uitgever A.A.M. Stols,
die in de jaren twintig die buitenlanders binnenhaalt, hij distribueert het internationale
blad Commerce in Nederland en hij geeft, zoals we al zagen, De witte mier uit, ook
al met de dichters van e derde weg. En Kemp wordt bij die derde weg gerekend.
Partijloos. Partijloos bleef Pierre Kemp, ook na de tweede wereldoorlog. Toen
stonden tegenover elkaar: de romantisch-rationalisten rond het tijdschrift Criterium:
Ed. Hoornik, Bertus Aafjes, Bert Voeten (en de meeste Limburgers stonden aan hun
kant), tegenover de experimentelen, de atonalen, Cobra. Maar in het vriendenboek
ter gelegenheid van Kemps zeventigste verjaardag, in 1956, het jaar dat hij ook de
Constantijn Huygensprijs kreeg, schreven ze allemaal broederlijk samen: Gerrit
Achterberg, Vasalis, Adriaan Morrien, J.C. Bloem, Adriaan Roland Holst, Paul
Rodenko (de grote bloemlezer van de atonalen), de experimentelen Lucebert, Jan
Elburg en Bert Schierbeek, maar ook katholieken en romantici als Bertus Aafjes,
Louis de Bourbon en Lambert Tegenbosch. Ze zijn allemaal verrukt van Kemp, en
vooral van zijn kleine liederen.
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Een bloemlezing zijner lange liederen
Maar Kemp heeft ook op langere trajecten gedichten geschreven. Fragmenten uit
een radio-interview, bij dezelfde gelegenheid, met Fred van Leeuwen.*
‘Kiek 'ns, in 't begin waore dat inderdaad lange, mer beveurbeeld in Het wondere *Fred van Leeuwen in
lied [1914 red.] daor waore aoch vaan die middellange. En d'r waor'n hiel klein, gesprek met Pierre Kemp.
hei en daor 'n hiel enkel kort. En dat zal vermoedelik wel ingehawwe höbbe wat Archief van de Limburgse
Omroep, 11 januari 1956. De
later is gekomme.’ [...]
door ons gehanteerde
FVL: ‘Die korte gediechskes dat is eigenlijk eure renommé, iech bedoel: es ste ‘Maastrichtse’ spelling komt
mit iemend euver Pierre Kemp kals, zègge ze, o, dat is die van die korte
geheel voor de rekening van
gediechskes. Dat wilt gaaroet neet zègge dat eur lange gediechte minder weerdevol de redactie.
zowwe zien, allein de luij kinne ze minder.’
‘Jèh, dat is zoe, mer de luij numme zich den tied neet mie veur lang gediechte, hè.
't Heet miech indertied, euver 'n paar jaor trök 'nne belsje criticus 'ns euver gesjreve
en dee zeer, jèh zeet er, 't is 'n tiedsversjeinsel, veur numme us den tied neet mie
deveur um ze te leze.’
FVL: ‘Mer wie is 't noe gekomme dat geer uuch d'n tied neet mie naom um ze te
sjrieve, de lange?’
‘Dat is in hoofdzaak gekomme umtot iech zoeveul in d'n trein höb gesjreve hè.
Jèh, kiek es heij, die lange... iech höb mien taol aoch altied erreg symfonies
aongeveuld en dat is beij die modern diechters neet mie zoe 't geval hè. [...] Iech
besjouw de lang gediechte mie es symfonieje of vrij oetvoerig symfoniese dichtingen
en die aander besjouw iech mie es wie Morriën 't heet over Een bloemlezing zijner
kleine liederen, hè. Pak 'ns wie Schubert. Dae heet 'nnen haop klein dinger gesjreve,
hè, en heet aoch symfonieje gesjreve. Schubert z'n symfonieje, jèh... dat weurt neet
zoe good geach es zien klein dinger hè, ofsjoen daor de meininge aoch alweer zier
verdeilt euver zien hè. Mer zoe zal 't aoch wel heij 't geval zien.’
FVL: ‘Noe nump geer 'nne componistenaom, menier Kemp. De meziek, die mot
uuch dèks geïnspireerd höbbe.’
‘De meziek is eigelik, is eigelik in hoofdzaak menne fort en de kleuren hè, trouwens
al wat geer zeet heij, is daorop gebaseerd hè.’
FVL: ‘Dus neet allein “de la musique” mèh aoch “de couleur avant toute chose”’...
‘Jao jao, mèh iech kin ze toch eigelik neet zoe vaan de werkelikheid... die d'r
eigelik is neetwoer, want d'r is... achter alles liekent miech 'n werkelikheid te
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staon die veer nog neet kinne en die veer aoch neet anders te kinne kriege, neetwoer.’
DE SYMFONIE EN DAS LIED,

dat is het verschil tussen de lange en de korte gedichten
van Pierre Kemp. Overigens verkoos de fanatieke platenverzamelaar Kemp de Franse
symfonieën ver boven de liederen. Hoe dan ook, Kemp is de dichter van de kleine
liederen geworden, hoewel hij zich in bovenstaand gesprek nog altijd een man van
de symfonische taal noemt. Genoeg redenen om wat beter naar Kemps poëtische
symfonieën te kijken. We beginnen de reeks fragmenten in 1912. Kemp had het er
al over: de (om precies te zijn) zesentwintigjarige in de rol van een oude man, in
bewondering voor een veertienjarig meisje:

Het stille lied*
*

Ik droomde uw mondje tot een kus geplooid,
En daarom weende in mij de oude man,
Gelijk hij weende om de verloren jeugd
Vaak, vóór uw wording, om zo menig kind meisje, gelijk aan u, zo lief, zo schoon.
Ik droomde uw ogen, mijmrend in een zacht
Geruis van tinten, goudig lila-groen,
Ogen nog vol onschuldige begeerten;
Ogen, die stille straalden naar het licht,
Dat jeugd, gezondheid, schoonheid wordt geboden
Door de natuur in d'opgang van het leven.
Gij waart mij meer dan artistiek genot
Van mooie lijnen, vorme' in mooie kleur;
Liever dan 't ruisen ener melodie
Van wondre dansen uit een vreemde streek.

Pierre Kemp, ‘Het stille
lied’, In: Het wondere lied
(1914). Geciteerd uit
Verzameld werk. G.A. van
Oorschot, Amsterdam 1976
(Kemp dateert het gedicht op
15 augustus 1912)

Ik droomde uw ogen, die ik waarlijk zag;
Ik zag om u de dromen uwer ziel,
Uw rein gemoed, dat van mij hield, gelijk
Een kind zijn vader mint, die immer is
Zo goed en nimmer stroef, of haatlijk koud.
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En daarom weende in mij de oude man.
Ach, ik! ik hield van u, als van een bruid;
Ik zag mijn oude armen om uw hals,
Zo blank en gaaf; en niet eens droomde ik, dat
Ik oud, vervallen was, de glans verdoofd
Van mijne ogen en de kneukels van
Mijn vingeren uw fijne hand bezeerden.
Ik hield uw handje vast, alsof ik vreesde,
Dat wen gij mij verliet, ik nooit weerom
Dat handje teder in mijn harde hand
Zou voelen, spelen met die golven bruine
Zijde om uw hoofd, uw goudbeglansde haren;
Dat ik niet meer u, leunende op mijn knie,
Den arm mocht slaan om het nog tenger middel;
Niet meer zou zien uw vriendelijke lachjes
Stralen gelijk een milde lentezon
Na strenge winter op het nieuwe groen;
Dat ik niet meer zou kussen, wat het kind
In u onschuldig bood, uw lippen, die
Ik aanzag voor een appelbloesem, of
Met hoofdje en ogen saam, als wondre bloem,
Waarvoor 'k geen naam vond, lief en schoon genoeg
Om al die tere heerlijkheid te ontvangen,
Te drukken uit in klanken, uit de ziel
Geboren om tot uwe ziel te klinken.
[...]

DE VERHOUDING ‘OUDE MAN EN JONG MEISJE’ blijft een halve eeuw verder in Kemps

lange gedichten hetzelfde, ongeacht de leeftijd van de dichter. Kemp, de voyeur, de
homo eroticus. In 1961 verschijnt onder auspiciën van het tijdschrift Roeping het
lange gedicht ‘De namiddag van een stille katholiek’. Een symfonie, geïnspireerd
door Debussy's prelude ‘l'Après-midi d'un faune’. De dichter, en het ís de dichter en
geen verzonnen figuur, ligt in het gras aan de Maas alvast te genieten van de afspraak
die hij morgen heeft met zijn muzen Amaranth en Turkoois: moeder (een weduwe)
en dochter. Opeens hoort hij
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hun stemmen, ze zijn ook een dag te vroeg, nee: ze komen om de ontmoeting met
de dichter, de Zwarte man, voor te bereiden. Hij bespiedt de badende dames.*
*

[...]
De blonde kop zegt op de Maas: ‘Het is ons
haast als een exhibitie van bonbons.
Je looft mijn lijnen, moeder, het zal wel moeten,
wil ik het koelere turkoois verzoeten.
Mijn kuise kleur is niet verwant aan rozen
en al die eetbare tinten als frambozen.
Wanneer hij mij met tengere heupen zag,
verging mijn kans op de vermaarde dag.
Mijn schoonheid denkt nog nauwelijks in het water,
waar zij het verdringt. Die bleke, zwarte sater
keert elk motief naar een zinnelijk pastoraal
en héél zijn zingen wordt een zwart schandaal.
Zijn lied vol druivegeur naast reuk van geiten
en stank van bokken weet geen ander pleiten.
En toch: het is me of het water honderdvoud
zijn handen lijkt en hij mij kantelend houdt
daarop. Zijn vingers zijn niet stil, hij aait
héél onverwacht dan hier, dan daar en zwaait
me rukkend in een droomstaat, die ik me wel
verbied en die dan even wijkt, maar fel
verlang ik soms naar jongere staat van hem
met drie en twintigjarige mannenstem.
Wist je eens, hoe ik die liereman verwens!
Zijn lust vraagt het breedgeliesder moeder-mens
en toch laat hij mijn lisse taille niet
uit de perverse spelling van zijn lied.
Hij camoufleert met het schertsende: “blonde hinde”,
wat zijn wellustig temperament verslinden
wil door mijn peau, om dan, let op zijn ogen,
hun tranen aan jouw donkere huid te drogen.’

Pierre Kemp, ‘De namiddag
van een stille katholiek’, In:
Au pays du tendre Mosan
(1961). Geciteerd uit
Verzameld werk etc.
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Mijn Zon, mijn Zon, wie kan dit misverstaan?
[...]

Ja, wie kan dit misverstaan? Een ronduit erotisch gedicht, een spel waarin de dames
ruziën wie de dichter het meest zal bevallen. Maar dan wel een ingewikkeld spel:
dochter wil dat moeder zal winnen, en omgekeerd. Nota bene uitgegeven door het
katholieke blad Roeping. En dan de titel (overigens volgens Kemp in samenspraak
met de twee werkelijk bestaande dames bedacht): de ‘Namiddag van een stille
KATHOLIEK’... Misschien dat het slot van dit bijna twintig pagina's tellend gedicht
iets duidelijk maakt:
[...]
Gaat soms niet achter onze ruggen onder
het groen, de Zon en God in eenheidswonder?
En straalt niet vóór der anderen goddelijk Niets,
wat kiezen doet haar katholieker lets,
met brand van goddelijke vitaminen,
meer virulent dan wereldse pralinen,
laaiend zo lang wij tintelen in dit naakt,
ons tot nepent voor onze ziel gemaakt?

Het Katholieke Iets, tegenover het Niets van de ongelovigen, maakt met goddelijke
vitaminen en wereldse pralinen een ‘nepent’ (pijnstiller) voor onze ziel. De katholieke
wereldbeschouwing in een notedop: al het schoons, ook de erotiek en de liefde voor
jonge meisjes, komt van God en is bedoeld om van te genieten, een echo van het
vitalisme uit de jaren dertig. Overigens is Kemp privé wel het tegenovergestelde van
de vrouwenverslinder: hij is nooit betrapt op welk slippertje dan ook. Want er was
ook een mevrouw Kemp, Hubertina Catharina Mommers, waarmee hij vanaf 1918
was getrouwd. Zes jaar ouder dan Pierre Kemp, ze schonk hem drie zonen. De oudste
zoon, Antoine, in 1996 over zijn moeder:*
‘Tjèh, dat waor 'nne... dat waor 'n volksvrouw, hè. Pa waor eigelik aoch mer 'nne *Hans Op de Coul in gesprek
met Antoine Kemp in het
volksmaan, hè, want dee heet dus op de Ceramique, de Sjeramiek wie ze dat in
programma De Onderstroom.
Mestreech en in Wiek zagte...’
Archief van de Limburgse
HODC: ‘... jao, mer uuch mooder?’
Omroep, 29 juni 1996. De
‘Jèh, 'n volksvrouw die allein mer 't hoeshouwe kos doen, hè.’
gehanteerde spelling komt
geheel voor rekening van de
redactie.
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HODC:

‘Hadde die onderling kontak euver de kuns?’
‘'t Is dus zoe dat in die Turennestraot... dat waore twie kamers achterein en die
koste afgezonderd worde door 'n sjuifdeur. Die stond miestal ope, en zeker in de
zomermaonde. En pa zat daor veul aon ziene buro hè, temidde van drei bookekaste...’
HODC: ‘En uuch mooder?’
‘Dat waor zuuver en allein 'n hoesvrouw.’
HODC: ‘Al die gediechte euver vrouwe, wie waor dat veur de naaste femilie?’
‘Dao höbbe veer eigelik noets veul van gemèrrek, en jèh God, veer leefde aoch in
de gedachte, eederein moot zienen eige weeg mer in 't leve gaon hè. Dat waor de
gedachte vaan de zeuns hè.
HODC: ‘Waor dat neet meujlik veur mooder?’
‘Dat zow iech neet zoe durve zègge. Pa had wel'ns gesprekke met jong dames die
belangstelling in poëzie hadde, mèh, jèh...’
HODC: ‘Zien muzes... Mer es toes neemes zien gediechte loos, wiste ze dat auch
neet...’
‘Iech höb dat indertied neet gewete, dat bin iech pas te wete gekomme wie 't
Verzameld werk in 1976 versjene is. Toen had ste alles beij de hand en dat stoond
dan neet verspreid in tientalle losse oetgave, jèh...’
HODC: ‘Höb g'r uch neet versjrokke?’
‘Nein, toen waor de wereld toch onderhand al zoe gemoderniseerd zèk. Deen tied
waor toch voorbeij, vaan kieke nao de meidskes waor doedzun, wie 'nne bruine paoter
't in 1935 verkondigd heet in de kapel van de Broeders in de Lage Barakke...’
HODC: ‘Anton van Duinkerken haet waal'ns gediechte geweigerd...’
‘Inderdaad heet Pierre Kemp toen in 1928 dee bundel Carmina Matrimonialia
laote versjeine. Dao waore inderdaad gediechte beij die sterk erotisch waore, en toen
heet dinge, eh... gezag vaan dat numme veer neet op in De Gemeenschap, want de
Moralistisch Waakzame Lezer dee zow dao euver kinne gaon valle en zich ergere...’
Of het de erotiek was die van Duinkerken tegen de borst stiet, is nog maar de vraag.
We lezen in Carmina Matrimonialia, liederen van een huwelijk, eerste uitgave in
1928, Pierre Kemp was 42 jaar:
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Als bloemen*
*

Als bloemen, die elkander niet kunnen verdragen, wenden we ons van en
tot elkander in wrede zachtheid.
Onze monden zeggen zulke vreemde dingen, zo gedempt en venijnig.
Er botten vloeken tussen mijn tanden en tranen boven je wangen.
Ik vraag me af, hoe hoog we deze nijdige hoffelijkheid zullen blijven
opvoeren? Onze gebaren bewegen zich in een hoofse sfeer van minachting
en met een spel gedragingen van psychische voornaamheid en eeuwige
afkeer.
Onze schijnbare welwillendheid groeit tot zulke wederzijdse terging, dat
ik me lijk van buiten te zijn een hol-koperen beeld, waarin een brand
woedt, die me de ingewanden verteert.
Gespannen tot de vernietiging staan onze willen tegenover elkander, maar
in kunstige buigingen van woorden en syllaben vouwen we onze haat open
en dicht. We geven toe en toch zweven we iedere seconde over het punt,
om op een sublieme wijze dood te vallen.
Als bloemen, die elkanders adem niet kunnen verdragen en zich zo nijgen,
dat de ene de andere de zon doet missen, wenden we ons van en tot
elkander.

Pierre Kemp, ‘Als
bloemen’, In: Carmina
Matrimonialia (1928).
Geciteerd uit Verzameld
werk etc.

Poëtisch proza, navrant, zeer privé, maar toch liet hij het uitgeven. Kemp, we zagen
het al, verschuilt zich nooit.
Terug naar de symfonieën van Kemp. Ze zijn bepaald erotischer dan het
bovenstaand fragment, ze spelen ook in een andere wereld: in Kemps
broodnoodzakelijke fantasie. Vaak gebaseerd op zijn jeugd, zoals in het grote gedicht
Pacific, naar een symfonie van Arthur Honegger, die zich weer liet inspireren op de
treinlocomotief ‘Pacific 231’. Klein jongetje en klein meisje spelen treintje, het
jongetje is de locomotief. Maar ze krijgen ruzie, het jongetje wil iets wat het meisje
niet wil. Jaartal: 1946. Een fragment:*
*

‘Jij hennen meester! Modeschepper! Zanger!
Bezing mijn rood en goud zó liefst niet langer.
Mijn haar golft reeds te geel. Een margeriet
is niet mijn zin, te huiselijk, neen-niet!
Hoe wit, om 't gele hart is ze al te veel.
Wij blondjes kiezen zelf ons beste deel!’

Piere Kemp, Pacific, voor
het eerst gepubliceerd in: Ad
interim (jaargang 3, 1946).
Geciteerd uit Verzameld werk
etc.
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‘Een blauwe bloem dan?’
‘k ruik hier selderij!’
‘Toe, kleine Schone, één margeriet... voor mij.
Ik houd van bloemen als zij bitter ruiken.’
‘Ik wíl die niet, je moogt ze zelf gebruiken!
Ik heb nu liever slaap, ik zijg haast om.’
‘Pas op, nog ben ik loc., weer briest mijn dom!’
‘Als ik niet sliep, lachte ik héél stil misschien:
je bent mijn loc., de loc. die ik verdien,
maar kunt met rijden -je hebt niets te willen in dwaas gepoch alléén je stoom verspillen.’
‘Slaap nu en laat voor 't zingen van de bomen
je wimpers even bouwen aan je dromen,
of stap in 't scheepje van zo'n vlinder, reis
naast 't wapperzeiltje naar een paradijs
daar tussen 't ruisen van de canadassen
en 't weven van de zon om schermgewassen.
Oog naar hun dwarrelvlucht in 't bovenst blauw;
zij stoeien paar en spelen man en vrouw,
niet kinderkeuken-achtig gelijk wij
in primitieve brikken-leggerij,
zo trots ons huis genoemd, in welks contouren
we ons pop-kind koek van zand in vormpjes voeren.
Toe, slaap nu maar, je loc. zal in zacht zoemen
de wiegnaam van al je andre poppen noemen,
wanneer de bijen en de blauwe vliegen
hun eigenschappen haast nog dwazer liegen
en in de zijden gonzing der libellen
dat met een spottend “roe-roe-roe” vertellen.’
‘Je hart bonst luid. De slaap wil mij niet grijpen.’
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‘Stelen van sluimerbloemen zal ik knijpen
en 't sap in je ogen drupplen en dan schalmen
die stelen rond je bloemen en je halmen.’
‘Neen-niet, die stelen geven melk, te zoet!’
‘Dat doet die roodgerokte blondjes goed.’
‘Ben jij mijn loc.? Ik ben wel klein en blondje,
maar 't “melkmuil” zweeft hier vooraan in mijn mondje.’
‘Zochten mijn vingers niet verborgen schatten,
'k zou ze je stoute mond gauw slaap doen vatten,
mijn blouse in juveniel dessin is echter
zo ruim, dat ik niet speel hier eigen rechter.
Mijn vingers klauwen in je gouden krullen...
Wat wil je? Lachen? Schreien? Of maar lullen?
Wat moet ik boosdoen, want die vrouw, hoe klein,
haar point' blijft vrouw, een nauw verguld venijn!’

Verderop levert het meisje hem een streek: ze is er plots niet meer. Pijnlijk, voor de
kleine Pierre, en natuurlijk gaat het om de echte Pierre en niet om een fictief
personage. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook het trouweloze vriendinnetje een naam:
Eugenie Lyon. In een gedicht uit 1940 dat eindigt met haar naam gaat het over
dezelfde kinderscène. Het is echt gebeurd, en de oude Kemp is nog steeds kwaad.
Verderop in Pacific:
Dit was het eerste vrouwenwerk, dat deerde
me en wat dit zo funest' geslacht mij leerde
later en toch niet mijn verstand bekeerde,
scheen kinderspel bij wat ik toen doorstond.
Maar 'k heb gezworen met mijn kleine mond
en nu nog; telkens, als 'k er ene vond
wier subtiel perfidisme mij deed lijden,
kon ik mijn beengebaar niet meer vermijden
en als 'k galant ze onder de bilnaad schop,
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heft trots mijn kop zich Pacificisch op.
Hoe hoogre vrouw ik daar het lichaam raak,
hoe trotser 'k ben op mijn rechtvaardige zaak
en als haar dank voor zulk een eer mij tegen
glimlacht, of ik haar schiep gebaar van zegen,
keer ik mij naar mijn eigen en ik schrik:
Was dit nu 'n geste voor een Pacific?
Neen! Neen en nooit! schreit dan een ander ik,
maar tegen die vermaledijde kunne
moet ik dit leedvermaak mij somtijds gunnen!

Een gebeurtenis van voor de eeuwwisseling, die Kemp in zijn liefde-haatverhouding
tot de vrouw zou kenmerken. Harde taal, hedendaagse taal, wie las die lange gedichten
van Pierre Kemp eigenlijk? De oplagen waren klein, een paar honderd stuks... alleen
zijn vrienden? In ieder geval niet zijn gezin. Hij waande zich tamelijk veilig in zijn
kamertje aan de Turennestraat, waar autoriteiten zich maar hadden te vervoegen als
ze hem een prijs wilden overhandigen, een P.C. Hooftprijs, een Constantijn
Huygensprijs of een Limburgse cultuurprijs. Zelf bleef hij thuis, in zijn eigen wereld,
die van de God die genot schiep, tegenover de mensen die de wetten bedachten.

Bij het graf van Kemp
Niet Pierre Kemps symfonieën, maar zijn liederen zouden hem overleven. Bij de
herdenking van zijn negentigste verjaardag, in 1976, kozen Limburgse literatoren
een kort gedicht uit zijn oeuvre en lazen dat voor aan zijn graf. Hier volgen fragmenten
uit die wat macabere bloemlezing. Achtereenvolgens de keuze van Harry G.M. Prick,
Wiel Kusters, Ton van Reen en Hans van de Waarsenburg.

Gordijnen*
*

Zij waren tot gordijnen benoemd
om aan de kamers te vertellen,
wat buiten in de grote lucht gebeurde.

Pierre Kemp, ‘Gordijnen’,
In: De sieraden (1961).
Geciteerd uit Verzameld werk
etc.
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Hoe daar op wielen werd rondgezoemd,
wat zich daartussen liet vergezellen
en hoe dat mensenvlees dan geurde.
Ze vertelden de kamers ook van licht,
waarin geen mens vermag te wonen;
hoeveel schoner het is dan een gezicht
en hoe haast zo mooi als tonen.
Gordijnen hebben nu eenmaal veel tijd,
zich te bezinnen op een schijn van eeuwigheid.

Intermezzo om dichter bij de grond te blijven*
*

Einstein sprak tot Tweesteen: Wij zijn de straat
en aller voeten toeverlaat.
Maar Threestone zei: Ik voel het licht van de maan
al over mijn hoekige schouders slaan.
Wij kunnen, eer wij slapen gaan, misschien
nog wat benen van engelen zien!

Pierre Kemp, ‘Intermezzo
om dichter bij te grond te
blijven’, In: Facetten van het
dichterleven (1958).
Geciteerd uit Verzameld werk
etc.

Kaart-meditatie*
*

Elke nacht drijft die koning op zijn kaart
langs mijn raam en zegt mij de waterstand.
Even loof ik zijn goed verzorgde baard
en spreek met hem over zijn land.

Pierre Kemp,
‘Kaart-meditatie’, In:
GARDEN 36, 22, 36 inches
(1959). Geciteerd uit
Verzameld werk etc.

Dat land zal ik nooit vergeten,
maar dichter, wil dit weten:
bij een mooie boer,
die ruikt naar vee,
wordt elke vrouw een hoer!
Tot morgennacht, ik moet nu weer mee!
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Nachtbloei*
*

Het is weer nacht. Een meisje zingt op straat:
ik ben niet helemaal van sublimaat!
Stilte. Nog latere meisjes bezingen
de naden van hun hemden zonder naad.
Het wil door de ruiten tot mij dringen,
maar mijn te laat blijft mijn te laat
voor dit tourisme van de stenen,
voor deze nachtbloei van de vrouw.
Toch zoek ik en zoek ik: waar zijn mijn benen?
Ik vind ze niet meer zo gauw.

Pierre Kemp, ‘Nachtbloei’,
In: GARDEN 36, 22, 36 inches
(1959). Geciteerd uit
Verzameld werk etc.
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Aantekeningen
Pierre KEMP werd in 1886 in Maastricht geboren en overleed daar in 1967.
Over het Pinksterbeeld in ‘Oorlogspraeludium’: vergelijk met het eerste Pinkstervers
van A.M.J.I. Binnewiertz, geciteerd in het eerste hoofdstuk. Kemp moet dat zeker
onder ogen hebben gehad. Binnewiertz sprak daar de vorige eeuw toe:
‘O wil getroost, toch stille, sterven gaan: Zie wijd, hoe al de luchten vlammend
staan Van Hemelvuur: het eindloos Pinkster-feest!’
Fred van Leeuwen in het dialect met de zeventigjarige Pierre Kemp in 1956, we
vertalen het gesprek:
‘Kijk eens, in het begin waren dat lange [gedichten], maar bijvoorbeeld in Het
wondere lied [1914 red.] daar waren ook middellange. En er waren hele kleintjes,
hier en daar een heel enkele korte. En daar zal vermoedelijk wel ingezeten hebben
wat later is gekomen.’
FVL: ‘Die korte gedichtjes, dat is eigenlijk uw renommé, ik bedoel als je met
iemand over Pierre Kemp praat, zeggen ze, O, dat is die van die korte gedichtjes.
Dat wil helemaal niet zeggen dat uw lange gedichten minder waardevol zouden zijn,
alleen de mensen kennen ze minder.’
‘Ja, dat is zo. Maar de mensen nemen zich de tijd niet meer voor lange gedichten,
hè. Daarover heeft me indertijd, een paar jaar geleden, een Belgische criticus
geschreven en die zei: het is een tijdverschijnsel, we nemen ons niet meer de tijd om
ze te lezen...’
FVL: ‘Maar hoe is het nu gekomen dat u zich de tijd niet meer neemt om ze te
schrijven, de lange?’
‘Dat is in hoofdzaak gekomen omdat ik zoveel in de trein heb geschreven hè. Ja,
kijk eens hier, die lange... ik heb mijn taal ook altijd erg symfonisch aangevoeld en
dat is bij die moderne dichters niet meer zo het geval hè. [...] Ik beschouw de lange
gedichten meer als symfonieën of vrij uit voerige symfonische dichtingen, en die
andere beschouw ik meer als... nou, zoals Morriën het heeft over Een bloemlezing
zijner kleine liederen, hè. Neem nou Schubert. Die heeft een hoop kleine dingen
geschreven, hè, en heeft ook symfonieën geschreven. Schubert zijn symfonieën die
worden niet zo goed geacht als zijn kleine dingen hè, ofschoon daar de meningen
ook al weer zeer verdeeld over zijn. Maar zo zal het ook wel hier het geval zijn, hè.’
FVL: ‘Nu noemt u een componistennaam, meneer Kemp. De muziek, die moet u
vaak geïnspireerd hebben.’
‘De muziek is eigenlijk een... is eigenlijk in hoofdzaak mijn fort en de kleuren hè,
trouwens alles wat u hier ziet is daarop gebaseerd.’
FVL: ‘Dus niet alleen “de la musique” maar ook “de couleur avant tout chose”’...
‘Jaja, maar ik kan ze toch eigenlijk niet zo van de werkelijkheid... die er eigenlijk
is nietwaar... want achter alles lijkt mij een werkelijkheid te staan die we nog niet
kennen en die we ook niet op een andere manier kunnen leren kennen, nietwaar?’
In het tijdschrift Maatstaf, november 1954, staat een toelichting bij ‘De namiddag
van een stille katholiek’. De dichter wil zich blijkbaar niet verschuilen achter andere
personages: ‘De in “De Namiddag” voorkomende benaming “de-Vriend-in-het-Zwart”
of ook wel de “Man-in-het-Zwart” vindt haar aanleiding in de kledij van de dichter,
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die altijd rigoureus in 't zwart is; zeer in tegenstelling dus met zijn fleurige inhoud
(van zijn schedel wel te verstaan).’
De vertaling van het interview van Hans Op de Coul met Antoine Kemp in 1996
luidt:
‘Tja, dat was een... dat was een volksvrouw, hè. Pa was eigenlijk ook maar een
volksman, hè, want die heeft dus op de Ceramique, de Sjeramiek zoals ze dat in
Maastricht en Wijck zeiden...
HODC: ‘... ja, maar uw moeder?’
‘Ja, een volksvrouw die alleen maar het huishouden kon doen, hè.’
HODC: ‘Hadden ze onderling contact over de kunst?’
‘Het is dus zo dat in de Turennestraat... dat waren twee kamers achter elkaar en
die konden gescheiden worden door een schuifdeur. Die stond meestal open, en zeker
in de zomermaanden. En pa zat daar veel aan zijn buro, hè, tussen drie boekenkasten...’
HODC: ‘En uw moeder?’
‘Dat was zuiver en alleen een huisvrouw.’
HODC: ‘Al die gedichten over vrouwen, hoe was dat voor de naaste familie?’
‘Daar hebben we eigenlijk nooit veel van gemerkt, en ja, God, we leefden ook met
het idee: iedereen moet in het leven maar zijn eigen weg gaan, hè. Dat was het idee
van de zoons, hè.’
HODC: ‘Was dat niet moeilijk voor moeder?’
‘Dat zou ik niet zo durven zeggen. Pa had wel eens gesprekken met jongedames
die belangstelling in poëzie hadden, maar ja...
HODC: ‘Zijn muzen... Maar als thuis niemand zijn gedichten las, wisten ze dat ook
niet...’
‘Ik heb dat indertijd niet geweten, dat ben ik pas te weten gekomen toen het
Verzameld werk in 1976 is verschenen. Toen had je alles bij de hand en dat stond
niet verspreid in tientallen losse uitgaves, ja...’
HODC: ‘Bent U toen niet geschrokken?’
‘Nee, toen was de wereld toch onderhand zo gemoderniseerd zeg, die tijd was toch
voorbij, van kijken naar de meisjes was doodzonde, zoals een bruine pater het in
1935 verkondigd heeft in de kapel van de Broeders in de Lage Barakken...’
HODC: ‘Anton van Duinkerken heeft wel eens gedichten geweigerd...’
‘Inderdaad heeft Pierre Kemp toen in 1928 die bundel Carmina Matrimonialia
laten verschijnen. Daar waren inderdaad gedichten bij die sterk erotisch waren, en
toen heeft dinge, eh... gezegd, dat nemen we niet op in De Gemeenschap, want de
Moralistisch Waakzame Lezer zou daarover kunnen vallen en zich ergeren...’
Het gedicht dat eindigt met de naam Eugenie Lyon wordt door Kemp gedateerd in
april 1940:
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Herinnering
Er staat een loc. in blauw fluweel
met sterren om de dom op mij te wachten.
Terwijl ik dromend met de handles speel,
vlieg ik langs schoorstenen en schachten
tot midden in een wei met canadassen.
Daar moet ik zijn
en waar de margerieten wassen,
word ik weer klein.
Nu komt dat vlies van goud weer voor de zonneschijn
en weer die koele rilling uit mijn kinderwangen
tot in mijn kinderhaar en dat verlangen
weer ver te gaan in blauwe trein
met Eugenie Lyon.

(In: Phototropen en Noctophilen (1947). Geciteerd uit Verzameld werk etc.)
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‘Gulden eeuwen van aardsheid breken aan’ 9 Bertus Aafjes

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

133
Man:
Is het de nieuwe dag
of is het de avond, broeders en zusters,
weet gij wat ons wacht?
Splitst men het kleinste op aarde ongestraft,
doorklieft men ongestraft het onmetelijke?
Reizen wij niet de leegte tegemoet?
Vrouw:
Er is geen leegte waar de liefde heerst.
De vindingen der mensen zelf zijn goed.
Man:
Er is geen leegte waar de liefde heerst.
De vindingen der mensen zelf zijn goed.
Vrouw:
Al spreek ik de taal van mensen en engelen
maar ik heb de liefde niet,
ik ben een rinkelend bekken of een rammelend cymbaal.
Man:
Een rinkelend bekken, rammelend cymbaal.
Vrouw:
Al bezit ik alle geheimen en kennis,
zonder liefde ben ik niets.
Man:
Al bezit ik alle geheimen en kennis,
zonder liefde ben ik niets.
Vrouw:
Niets.
Man:
Niets.

Een fragment uit de cantate ‘Philippica Moderata’ van Bertus Aafjes, geschreven in
1965 in opdracht van het Philipsconcern, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van het laboratorium.* ‘Gematigde scheldkanonnade’ zo zou je de woordgrap kunnen
*
vertalen, want Aafjes moest zichzelf waarschijnlijk geweld aan doen om de
De tekst van de Cantate
‘Phillipica Moderata’ is door
vooruitgang van de techniek te bezingen. De dichter was
de redactie overgeschreven
van de radiouitzending.
Archief van de Limburgse
Omroep, 9 januari 1965
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een verklaard nostalgist: naar het verleden, naar de natuur, en naar oude zuidelijke
en oosterse culturen. En die voorliefde is meteen de reden dat de Amsterdammer in
Limburg, en dus in dit boek, terecht is gekomen: tijdens zijn voetreis naar Rome,
begonnen in 1936, nadat de tweeëntwintigjarige het seminarie verlaten had, kreeg
hij bij de eerste heuvels in Zuid-Limburg de sensatie dat hij in het buitenland beland
was: ‘Toen ik over de eerste heuvel heen was, wist ik dat ik definitief de sprong in
het duister gedaan had en dat terugkeer niet mogelijk was’, schreef hij in zijn boekje
Limburg dierbaar oord.
In 1940 debuteerde Aafjes, hij was zesentwintig jaar, met Het gevecht met de muze
en werd onmiddellijk als grote belofte binnengehaald door onder andere Martinus
Nijhoff en Simon Vestdijk. Hij schrijft een zangerig soort poëzie, met romantische
motieven, vol zelfexpressie, vol lijden aan en aanbidden van de Schoonheid, een
poëzie die zijn tijdgenoten sterk aan de Tachtigers moet hebben doen denken. Menno
ter Braak had toen al zijn essay Démasqué der Schoonheid geschreven - de titel zegt
genoeg. Aafjes hoorde bij zijn prille begin al niet bij de voorlopers en vernieuwers.
De tweede keer dat Aafjes in Limburg terecht kwam was in de tweede
wereldoorlog, op de vlucht voor de Grüne Polizei. Maar in Limburg ontmoette hij
‘een even grote nachtmerrie’ als in Amsterdam, hij dook tenslotte onder in Friesland.
Vlak na de oorlog, vol heimwee teruggekeerd uit Egypte, probeerde hij Limburg
nog een keer uit. Een winterse wandeling bij Ulestraten gaf de doorslag: eerst waren
er de heuvels, het prachtige bos, een haas. ‘En daar aan onze voeten lagen de
behuizingen van Pieter Breughel de Oude. Het gehucht van de volkstelling. Het
gehucht van de kindermoord. Huis voor huis en steen voor steen hetzelfde.’ Zelfs
een vliegtuigje doet antiek aan: ‘in het plotselinge tijdperk van straaljager en
ruimtevaart lijkt het bijna zo archaïsch als een zang van Homeros’.*
Het gezin Aafjes ging wonen in kasteel Hoensbroek, hen aangeboden door de *Bertus Aafjes: ‘Een
Hollander ziet Limburg’, In:
Staatsmijnen, waarvoor Aafjes een aantal kronieken schreef. Hij verzorgde ook
de teksten voor de bekende bedrijfskalender, waarin hij op een kinderlijkblije toon Bertus Aafjes: Limburg
dierbaar oord. Meulenhoff,
de Limburger prijst (uitbundig en toch vroom), benevens het golvende landschap Amsterdam 1976
en de idyllische ligging der mijnen die nergens roet of gruis verspreiden, want zo
schoon zijn ze.
Aafjes hield van Limburg, omdat daar, zo vond hij, de dingen langzamer veranderen
dan elders.
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‘DE JONGE MEESTER’ werd de dichter genoemd, door vooral de oudere generatie
dichters: Adriaan Roland Holst, J.C. Bloem, Martinus Nijhoff. Aafjes was hun
kroonprins. Zijn eerste bundels werden uitgegeven in de prestigieuze reeks ‘Helicon’
van het topduo Stols en Boosten, dat internationaal operereerde vanuit Maastricht
en Rijswijk. Met andere woorden: de jonge Aafjes moest de traditie voort gaan zetten.
Een voetreis naar Rome veroorzaakte een golf van enthousiasme. De dichteres
Vasalis schreef er in 1985 over in het Aafjesnummer van het tijdschrift Bzzlletin:
‘Na vijf jaar van geweld, wreedheid, vervuiling en honger leek het of de nieuwe
wereld was aangebroken: het gedicht was een mythe van licht, kleur en klank. Het
was het leven en het geluk tegenover rampspoed en dood.’
[...]
‘Kleine dichter, in kleine tijd geboren,
ach, hoe lang blijft gij aan uw woord getrouw?
Wiekt het niet reeds op de zefier verloren
weg in een eeuw van tranen en berouw?’
Maar ik: ‘Serenissima, nieuwe tijden
- gulden eeuwen van aardsheid - breken aan;
wij vergaan in de smeltkroes van het lijden
langzaam tot het goud van een nieuw bestaan.
En klonk mijn taal als een te roekeloze,
één ding zweer ik u bij der lauwren groen: míjn dagen gaan als grote gouden rozen
open en dicht, naar de luim van 't seizoen.’*
*

Bertus Aafjes, Een voetreis
naar Rome (1946). Geciteerd
uit Verzamelde gedichten
1938-1988. Meulenhoff,
Amsterdam 1990

De dromen van dichter Bertus Aafjes in oorlogstijd. Maar de gulden eeuwen bleken
niet te willen komen: niet voor de wereld, en ook niet voor de dichter persoonlijk.
Eigenlijk lag Aafjes bij zijn debuut in 1940 al achter, en een paar jaar na de oorlog
werd hij gepasseerd door de experimentelen, ofwel de Vijftigers, ofwel de Atonalen,
de dichters van het gewone woord. ‘Schoonheid heeft haar gezicht verbrand’ schreef
Lucebert: de poëzie moest het echte leven binnenhalen en dat kon na de holocaust
slechts rauw, absurd en wreed zijn. Dichters konden nog slechts stamelen, vloeken
of oerkreten slaken: beschaafd spreken en zingen ging niet meer.
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De beruchte bloemlezing Atonaal verscheen in 1951. Aafjes gaf, als epigoon van
Bloem en Kloos, te kennen niets te zien in de nieuwe opvattingen. In dezelfde periode
kreeg hij last van een ‘writersblock’, de inspiratie en bezetenheid waren weg.
In 1953 werd de dichter benaderd om zijn stem te verheffen tegen de ‘vuilbekkerij
van die Vijftigers’. Aafjes schreef drie artikelen voor Elseviers Weekblad.* Het kostte
*
hem zijn literaire carrière.
De Elsevierartikelen

‘niet veel meer dan een made met twee uitgangen’

‘Poëzie van het schuifgat’,
‘Lucebert of de schim van
Kloos’ en ‘Apotheose der
liefdeloosheid’ van Aafjes
zijn naderhand gebundeld in:
Bertus Aafjes, Drie Essays
over experimentele poëzie.
Amersfoort 1953

Onder de titel ‘Poëzie van het schuifgat’ vergelijkt Aafjes in zijn eerste artikel in
Elseviers Weekblad het nieuwe type dichter met het schoffie uit zijn kindertijd in
Amsterdam, dat door de schooljuf voor straf in een enge luchtkoker, het ‘schuifgat’
werd gesmeten. Het schoffie heeft geen moraal, geen godsdienst, geen traditie,
maar raakt aardig in paniek. De chaos en de verwarring zijn compleet. Na die ervaring
wordt het schoffie van louter angst sullig en tam.
Zoals het schoffie is de experimentele poëzie er een van de ‘subtropische zone
van het middenrif’, ‘de buik’. Aafjes vindt de experimenteel ‘frappant op een zuigeling
lijken’, ‘hij is vooralsnog niet veel meer dan een made met twee uiteinden [...] Als
hij begint te articuleren en hij brengt het tot een Oote Oote Boe, dan zijn wij verrukt’.
En vervolgens citeert hij ‘Jossie’, ook van Jan Hanlo, het gedicht waarmee Hanlo de
aandacht van Simon Vinkenoog trok. De Vijftigers hebben het contact met de
werkelijkheid verloren, verkeren in een hopeloos isolement, zijn onverstaanbaar
geworden, net als het schoffie in het schuifgat. Aafjes wenst de experimentele dichter
dan ook ‘een zo grote woede [..] toe, dat hij tot in zijn diepste wezen gaat vloeken
of sidderen. Want op dat moment zal hij verstaanbaar zijn. Even verstaanbaar als job
op de mestvaalt.’ Maar veel hoop heeft Aafjes niet, want het schoffie in het schuifgat
raakte immers lam van zo'n grote ervaring.
In het tweede essay, ‘Lucebert of de schim van Kloos’ is weer de ‘verstaanbaarheid’
van de poëzie het kernprobleem: de experimentelen zijn alleen nog begrijpelijk ‘voor
hun eigen clan’. Een dichter als Lucebert (die door Aafjes eigenlijk heel sterk
gevonden wordt) heeft zo ‘het eigen souterrain tot een totalitaire staat uitgeroepen’,
en dat souterrain ziet er uit als een ‘zonderlinge werkplaats van geätrofeerde
emotionaliteit: ledematen en vliegwielen, urinoirs en embryo's, rookgordijnen en
w.c.'s.’ Het verband tussen lichaam en geest is zoekgeraakt
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na de oorlog. Aafjes spreekt van een ‘ravage’, ‘verminkt intellect’ en
‘onsamenhangende brokstukken’. Hier staat ook de passage die de geschiedenis heeft
gehaald: ‘Lees ik Lucebert's poëzie, dan heb ik het gevoel dat de ss de poëzie is
binnen gemarcheerd. Een totalitair stelsel van rauwe gevoelens en instincten, met de
laarzen aan van een verschrikkelijke uniformiteit, uit zich in een dwangmatig Sieg
Heil van woorden als: oe, a, oer, ei, urinoir. De gelaarsden in de taal zingen, na de
geest onder de guillotine ten val gebracht te hebben, vanuit hun vergoddellijkte
souterrain met “de hete ijzeren keel der ontroerde beulen”.’
Het derde artikel, ‘Apotheose der liefdeloosheid’, is een pleidooi voor de liefde.
Aafjes heeft duidelijk persoonlijk moeite met de ‘weerzin tegen Eros’, de haat van
de experimentelen tegen alles wat met de conceptie, de geboorte en de ouderlijke
zorg voor nieuwe mensjes samenhangt. Afgezien van het feit dat het hele artikel
citeerwaardig is, eindigt het meeslepend visionnair: Aafjes citeert de Hymne van de
kannibaal, een ‘kreet van haat’ van een farao Unas uit 2600 voor Christus, die op de
muur van een piramide gevonden is. Unas verwerft door het opvreten van alles,
inclusief de goden, het eeuwige leven. ‘Het is de verlate kreet van wie zich reeds bij
zijn leven levend begraven weet. Het is de kreet van het vergoddelijkte dode ik [...]
dat zich in een laatste razernij aan alles wat leeft vergrijpt, dat de gewrichten en
wervels der goden breekt, en eet van de longen der wijzen. In de experimentele poëzie
is, naar mijn overtuiging, Unas weer ten hemel gestegen. Maar zijn levenstijd [die
van de experimentele dichter, red.] is niet - gelijk in de Hymne - de eeuwigheid, zijn
grens niet de oneindigheid. Zijn grens is de exacte grens van een levende dode, zijn
levenstijd is de exacte duur van een levend graf.’
Zelden zou iemand de tijdsgeest zo tragisch verkeerd inschatten. Aafjes had niet
de experimentelen, maar alleen zichzelf de literatuurgeschiedenis uitgeschreven.

‘de naakte waarheid is een onmogelijk ding’
In 1966 hield Bertus Aafjes een lezing in Hoensbroek, over het echte lijden:* ‘Wie
heeft er bijvoorbeeld niet wanneer de lente op z'n mooist was, plotseling het
beklemmende gevoel gehad dat er toch ook iets dreigends in de lente school, zoals
de slang in het paradijs van het boek Genesis? En dat het tot het wezen der dingen
behoort dat ze de dood in zich dragen? Op dit bewustzijn is de ganse leer van het
Christendom gegrondvest. Dit christelijk bewustzijn van een we-

*

Lezing Bertus Aafjes in
Hoensbroek: Archief van de
Limburgse Omroep, 17 maart
1966
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reld die nog niet verlost is, want “alles lijdt en is in barensnood”, zegt Paulus, kan
men hebben op een eenvoudige wandeling van Hoensbroek naar Nuth. Wandelend
tussen Hoensbroek en Nuth schreef ik dertien jaar geleden op een stukje papier een
gedicht, dat als titel draagt “Lente”. Ik lees u dat gedicht voor.’

Lente*
*

Ik liep die dag behoedzaam
als stond er bloed in mijn schoenen;
het begon al vreemd, luguber:
het ontwaken was een pistoolschot
in de nek.

Bertus Aafjes, ‘Lente’, In:
De karavaan (1953).
Geciteerd uit Verzamelde
gedichten etc.

De natuur scheen hiermee in tegenspraak;
de perzik vol paarse knopjes
leek een prelaat in feesttoog.
En de eerste oude pereboom
bloeide reeds groen wit groen;
het gezicht van een hospitaalnon
onder de kap.
Maar overal waar ik liep,
op de rijweg, op het fietspad,
vond ik platte dode dieren,
als plannen voor een schepping
des duivels.
Een uitgerekte kikvors,
een kannibaal van doodsstrijd.
Ik raapte hem op, bekeek hem:
God aan het kruis.
Verderop een hagedis,
vermorzeld, verdroogd, vereeuwigd;
een schets uit de onderwereld.
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Een zachte verstarde mol
met een huid van schildersfluweel
en toch bloter dan zonder.
Zij waren echter dan ooit,
nu zonder de dimensie
van de korte droom des levens.
Ik begon opeens te zingen
wat mij te binnen schoot:
het leven op zijn hevigst
is de bloesem van de dood.
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In 1974 bespreekt Fernand Lodewick voor de Limburgse radio Aafjes' poëzie, naar
aanleiding van het verschijnen van maar liefst twee bloemlezingen ter gelegenheid
van de zestigste verjaardag van de toen al twintig jaar ‘voormalige’ dichter.* Als
belangrijkste kenmerken noemt Lodewick de verliefdheid op schoonheid en natuur *Fernand Lodewick: Aafjes
en het besef van de betrekkelijkheid en sterfelijkheid van dit alles. Als illustratie 60 jaar. Archief van de
Limburgse Omroep, 9 mei
geeft hij de volgende twee gedichten:
1974

Bij het horen van een fluitconcert van Bach*
*

Wanneer dit schielijk leven is geleefd,
de dag geen glans, de knop geen bloem meer geeft,
de laatste schaarse tranen zijn gestort,
gelijk een regen die snel minder wordt,
mijn kinderen van mijn wezen zijn vervreemd,
en ook mijn vrouw een donkre zijweg neemt, zal ik dan in de nacht van mijn bestaan
nog eens de helle waanzin ondergaan,
die fluit van Bach, die door de ether viel,
wiens echo in het diepst woont van mijn ziel?

Bertus Aafjes, ‘Bij het
horen van een fluitconcert
van Bach’, In: De lyrische
schoolmeester (1947).
Geciteerd uit Verzamelde
gedichten etc.

Soms*
*

Soms was uw naaktheid traag als zomeruren
en soms ook dartel als een hert of hinde;
soms was het enkel van een dier het pure,
of van een ander dier het wilde, blinde;

Bertus Aafjes, ‘Soms’, In:
Het koningsgraf, 1948.
Geciteerd uit Verzamelde
gedichten etc.

of van een vogelschaar het overvliegen,
dan woog uw borst haast niets, de smetteloze;
of van een kelk 't gewichtloze wiegen,
zo waart gij soms, voor 't welken van de rozen.
En ik die eens een hemel zocht daarboven
van sterrenglans en zilverlicht bestoven,
ik werd voorgoed een aardse hemelling;
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ik vond de hemel naast mij op de aarde
als ik u in mijn armen samengaarde,
en als op vleuglen in u overging.

Dan gaat Lodewick in op de vraag hoe het komt dat Aafjes na 1953 geen gedichten
meer gepubliceerd heeft: ‘De Vijftigers waren in opgang en hoezeer ik ook in een
Lucebert, in een Hans Andreus duidelijk romantische kenmerken zie, het is een
romantiek die zich van zo andere uitingsvormen bedient dat de lezers van toen Aafjes'
poëzie gemakkelijk als ouderwets kunnen ervaren hebben. Nu, in 1974, zeggen we
met een gerust geweten: zonder Bertus Aafjes zou de literatuur in ons land een stuk
armer geweest zijn.’
Dat was moedig van Nederlands' bekendste schoolbloemlezer want de
literatuurwetenschap van toen, en die van nu nog steeds trouwens, was het daar niet
mee eens. Aafjes zit nauwelijks nog in de naslagwerken, en dat komt toch echt niet
omdat hij te regionaal-Limburgs gekleurd zou zijn: zijn werk is altijd landelijk
uitgegeven, en zijn relaties met de Limburgse kunstwereld waren minimaal.
‘IK HEB NA DE OORLOG EEN BIJZONDER GROTE SHOCK GEHAD, toen eindelijk tot me
doordrong wat de oorlog geweest was’, zei Bertus Aafjes voor de radio, toen hij in
1964 terug keek op de periode dat hij Een voetreis naar Rome schreef:* ‘Onder de
*
oorlog ondergedoken schreef ik - zeer optimistisch - een gedicht “Voetreis naar
Bertus Aafjes geïnterviewd
door Fred van Leeuwen.
Rome”, in de overtuiging dat wij een nieuw tijdperk tegemoet gingen. [...] Pas
Archief van de Limburgse
daarna is het tot mij doorgedrongen dat de menselijke situatie veel ernstiger in
Omroep, 8 augustus 1964
gevaar was dan ik onder de oorlog zelf nog gemeend heb.’ Humanisme, en ‘een
modus te vinden hoe het leven menswaardig te overleven’ zijn Aafjes' drijfveren.
Hij vindt dat humanisme overigens eerder in het verleden, bij figuren als Odysseus
en Christus, dan in het heden: ‘In het verleden ligt vaak meer toekomst dan in de
toekomst’. En, wat zijn vijandschap tegenover de experimentelen begrijpelijker
maakt: ‘Alle cultuur is een vlucht uit het oerwoud. Het eerste huis dat een mens ooit
voor zich opricht is al een ontkenning van de reeële situatie, want hij ontkent de
regen en hij ontkent de zon. Hij bouwt zich een nieuwe situatie. Een mens kan niet
meer vinden een mogelijkheid om waar te leven: de naakte waarheid op zich is een
onmogelijk ding, is ook dierlijk, wreed. Leven is dus een soort van aanpassing en
menselijke
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beschaving is een vorm van versiering en geen naakte waarheid. Met de naakte
waarheid kan men zich hoogstens vermoorden.’
Bertus Aafjes hield het dichten voor gezien na zijn faux-pas in 1953. Al eerder
had hij in een brief laten weten: ‘Hoe kan iemand in godsnaam in dit corruptief stuk
land zich bezinnen op schoonheid en in deze grauwe toonloze sfeer denken aan een
witte korinthische zuil, aan een gaaf stuk marmer, aan een godenbeeld. De zaak wordt
mij hier met de dag onduidelijker. Het vers is een dwaasheid maar zeker een veel
gelukkiger dwaasheid dan alle overige menselijke activiteiten want de anderen
beamen, ja bezegelen een wereld die grof is maar de lyrische mens ontkent haar en
schept zich moedwillig een eigen wereld, een surreeële.’
De dichter Aafjes trok zich letterlijk terug in zijn eigen wereld, in zijn Hoensbroekse
torenkamer en later in het Noordlimburgse Swolgen. Daar schreef hij, voor
privé-gebruik, kinderverzen en erotica. Maar zijn grootste liefde was, al vanaf Een
voetreis naar Rome, het reizen. Dat leverde goed-verkopende literaire reisboeken
op, en een serie spannende Rechter Ooka-verhalen. De moeizame verhouding met
zijn dichterschap blijkt trouwens al uit het onderstaande gedicht, nota bene uit zijn
debuut:

De laatste waarheid*
*

Ik heb op de dichter die in mij leeft
aanslagen beraamd en aanslagen gepleegd.
Ik stak hem vaak woedend een prop in de mond.
Maar hij? Hij zong het in verzen rond.

Bertus Aafjes, ‘De laatste
waarheid’, In: Het gevecht
met de muze (1940).
Geciteerd uit Verzamelde
gedichten etc.

Omdat hij - wát ik ook doe - niet wijkt,
heb ik hem symbolisch de hand gereikt.
Vraagt iemand waarom ik stomdronken ben?
Om hém te vergeten! Om hém, om hém...
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Aantekeningen
Bertus AAFJES werd geboren in Amsterdam in 1914 en overleed in Swolgen in 1993.
Naast zijn dichtwerk bedreef hij de journalistiek en schreef hij reisboeken, detectives
en kinderboeken.
Hans VAN DE WAARSENBURG had in 1985 een groot interview met Bertus Aafjes,
waarvan de opnamen later gebruikt werden door de Regionale Omroep Zuid. Aafjes
in dat gesprek over de periode tijdens en vlak na de oorlog: ‘Het was een merkwaardig
verschijnsel dat de generatie van de grote dichters mij als jongste bij zich inlijfde,
[...] waardoor ik mij meer thuis voelde bij de oude generatie dan de komende
generatie, die ikzelf was. Een hele jonge tussengeneratie, eigenlijk de laatste generatie,
met de grote dichteres Vasalis... dat was een generatiegenoot, eigenlijk de enige. Wij
tweeën waren een tussenverschijnsel voordat de oorlog uitbarstte en daar ondergronds
de generatie van Vijftig ontstond. Totaal onttrokken aan ons oog...’
Deze redactie heeft genoten van Aafjes' artikelen in Elseviers Weekblad: ze zijn
razend goed geschreven, ze bevatten de prachtigste citaten uit de experimentele
poëzie en een schitterende analyse van diezelfde poëzie.
Hoeveel moet Aafjes er niet van begrepen, misschien zelfs van gehouden hebben,
om er zo in door te kunnen dringen?
Over de relatie van Bertus Aafjes met de Limburgse kunstwereld: Hij is slechts
minimaal te betrappen op commentaar op Limburgse dichters: een klein artikel over
Pierre Kemp die hij waardeert, en een sneer naar het Limburgse drietal Paul Haimon,
Ilja Destinow en Robert Franquinet die hij een ‘hang naar een zo groot mogelijk
woordvolume’ verwijt, in navolging van de in Aafjes' ogen waardeloze Vlaamse
letterkunde van de dertiger jaren. Overigens liet Destinow ons telefonisch weten dat
hij zijn voornaam, Ilja, aan Aafjes te danken had. ‘Wij zijn altijd bevriend gebleven.’
In 1980 verscheen nog de pornografisch/erotische bundel Deus sive Natura van
Bertus Aafjes. Deze bundel, en een aantal kindergedichten, zijn opgenomen in de
Verzamelde gedichten 1938-1988 van Bertus Aafjes. Een voorbeeld van Aafjes'
erotica:

Mijn penis
Zij weegt mijn penis op haar kleine hand
en voelt zich door de grootheid overmand:
soms wipt hij smachtend in een boog omhoog,
dan rolt een traan van wellust uit zijn oog.
Ik sla mijn handen om haar gave billen:
o roede, wees nu haar en mij ter wille.
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Weinig, voorlopig, toevallig 10 Jan Hanlo
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Kunstredacteur Fred van Leeuwen van de Regionale Omroep Zuid is op bezoek bij
Pierre Kemp. Het is 1961.*
‘Wie heeft het speelgoed niet geïnteresseerd hè. Maar niet iedereen behoudt zo *Fred van Leeuwen in
de herinneringen aan zijn jonge tijd nog op zo'n leeftijd dat hem dat ook nog kan gesprek met Pierre Kemp.
Archief van de Limburgse
boeien, hè. Ja, dat is al zowat, dat echt speelgoed...’
Omroep, 6 juli 1961
FVL: ‘Daar gaat een la open, en daar komt een locomotief uit, een locomotief
in bleu en geel en groen...’
‘Ja, en die locomotief, dat is een geschenk van Jan Hanlo.’
FVL: Van Jan Hanlo?
‘Ja.’
FVL: ‘Hij loopt ook.’
‘Ja, hij kan ook fluiten, hè.’
FVL: ‘Kan die ook fluiten?’
(Kemp laat het locomotiefje fluiten)
‘Van dichter tot dichter niewaar hè, die zeggen het niet met bloemen maar met
locomotieven.’
Vier jaar later. Jan Hanlo laat Fred van Leeuwen zijn ‘foepertjesconcert’ horen,
gemaakt met twee speelgoedtoetertjes waarvan de luchtballen ritmisch worden
ingeduwd en weer losgelaten.*
*
FVL: ‘Een symfonie voor twee foepers!’
Foepertjesconcert en
gesprek
van Fred van
‘Ja zeker, dat is het namelijk volgens mij geworden! Toen ik er zo'n beetje mee
Leeuwen
met Jan Hanlo.
bezig bleef die avond - 't is eigenlijk maar één avond geweest dat ik er aan gedaan
Archief van de Limburgse
heb, toen had ik het ding ook weer uitgeput kun je zeggen... Ik geloof niet dat ik Omroep, 25 februari 1965
er mee door kan gaan, doe ik tenminste niet. Ze zijn trouwens kapot, ze gaan gauw
kapot. Maar op het laatst had ik toch wel iets wat mij beviel. Elke hand heeft eigenlijk
een min of meer onafhankelijk ritme...’
FVL: ‘Is het zo dat je de ene hand niet wil laten weten wat de andere doet?’
‘Min of meer, dat zit er min of meer in, maar toch is de grondmaat constant als je
het ding goed door hebt, en die grondmaat die wordt niet hoorbaar gemaakt, dus
die... en daardoor krijg je die eigenaardige trekking, men weet dus als onbevangen
toehoorder niet precies wat die grondmaat is, maar die grondmaat die zou dus eigenlijk
nog door een drum of zo daarbij kunnen geklopt worden. Maar nou is juist het aardige
dat, juist met de rechterhand heeft soms die maat... die trekt iets ten opzichte van de
linkerhand en dat geeft iets boeiends, vind ik.’
FVL: ‘Zijn er nog aanwijzingen voor het tempo, is het andante, is het allegro, is
het poco sostenuto of...’
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‘Nou, er is alleen... aanwijzingen heb ik er verder niet bij, maar je zou kunnen
onderscheiden... er is een verschil in sterkte en klanksterkte, dus forte en piano en
pianissimo zou je nog wel kunnen aanduiden. De maat is constant, er zitten maar
twee tonen op een toetertje, een voor het inblazen en een als je de hand los laat, dan
gaat de lucht terug en krijg je dus die andere toon. En die andere toeter heeft ook
twee tonen en dan kun je die toon ook nog wijzigen door bijvoorbeeld dat toetertje...
die opening tegen je kleren aan te houden waardoor de toon daalt, en ook dof wordt
en iets afgeknepen, en daardoor iets tragisch krijgt.’
FVL: ‘Dat is de gestopte foeper.’
‘De gestopte foeper, inderdaad.’
‘DE NAÏEVEN’ noemde literatuurwetenschapper Redbad Fokkema Kemp en Hanlo
ooit. Beide hadden wat met speelgoed: Pierre Kemp speelde als klein jongetje treintje
met een klein vilein blond meisje, en schreef er een lang, broeierig en nogal boosaardig
gedicht over, ‘Pacific’ en in 1962 publiceerde hij de bundel Speelgoedtentoonstelling.
Jan Hanlo speelde met zijn foepertjes. Hij maakte zelfs studies van speeltjes en
spelletjes, al was het maar om zo dicht mogelijk te zijn bij wat hem het allerliefste
was: kinderen.
Volgens Fokkema zijn beide weliswaar opgenomen in de officiële literatuurcanon,
maar toch worden ze beschouwd als een soort zondagsdichters. Hanlo is voor de
kunstkritiek even moeilijk onder te brengen als Kemp: we treffen hem aan onder
tegenstrijdige noemers als experimentele Vijftiger, dadaïst, klassieker en romanticus.

Weerslag van een psychotische periode
Jan Hanlo werd in 1912 geboren in Bandung, Nederlands Indië. Als baby verhuisde
hij naar het Brabantse Deurne, zijn ouders scheidden al heel snel. Hij groeide op als
enigst kind bij zijn grootouders en tussen vrouwen. In zijn biografie, in 1998
geschreven door Hans Renders,* verschijnt hij als een verwend, niet al te sympathiek
knaapje, hypersensitief, gek op de natuur, en gek op de malle gedichten van Paul *Hans Renders, Zo meen ik
van Ostaijen die hij thuis in het tijdschrift De Gemeenschap las: een soort aftel- dat ook jij bent; biografie van
Jan Hanlo. De
en opsomrijmen, kinderpraat, ritmische dansjes. Moeder en zoon Hanlo komen
Arbeiderspers, Amsterdam
in Limburg terecht, Jan studeert op het Bernardinuscollege in Heerlen, is daar een 1998 (diss.). De gegevens
buitenbeentje, wordt sloom gevonden, schrijft gedichten. Voor het in Kerkrade
over het leven van Hanlo
uitgegeven blad Jong Limburg bespreekt
hebben we grotendeels aan
deze biografie ontleend.
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hij op streng-moralistische wijze films en toont zich een fan van jazzmuziek. Via
zijn contacten bij Jong Limburg leerde de jonge Hanlo de groten van de zich
emanciperende katholieke literaire wereld kennen: Gerard Knuvelder, Jan Engelman,
Anton van Duinkerken, en de Vlaamse dichter Wies Moens, de grote inspirator van
het Noordnederlandse katholieke vitalisme. En wel ja, ook Hanlo zegt zeer
geïnspireerd te zijn door Wies Moens.
Hanlo was vroom, bij vlagen zelfs godsdienstwaanzinnig te noemen. Hij was op
reviaanse wijze gefixeerd op geloof en sex: als voorloper van de grote volksdichter
masturbeerde hij in een dronken bui buiten op straat voor een Mariabeeld. Hij was
geïnteresseerd in psychologie en filosofie, woonde een jaar colleges in die vakken
bij, en haalde vervolgens zijn lerarengraad MO-A Engels. Het lijkt een klein leven,
zonder veel maatschappelijke status, altijd huizend in hele kleine kamertjes, nu eens
in Amsterdam, dan weer in Zuid- Limburg. Hij heeft psychische problemen en drinkt
te veel. Hij heeft een kwade dronk, en de politie moet hem regelmatig verwijderen
uit cafees en van terrassen. Zo heel nu en dan schrijft hij een gedicht.
Als Hanlo midden dertig is, na de oorlog, begint hij die gedichten op te sturen naar
tijdschriften, maar zonder enig succes. Uiteindelijk debuteert hij in 1946 in De
Koerier, een blad van het Schoeversinstituut waar hij les geeft. Daarna is het het
tijdschrift Criterium, onder leiding van Hanlo's beschermheer Adriaan Morriën, waar
hij van tijd tot tijd terecht kan. Het is de periode van hevige verliefdheden op jongetjes
en van een aanstormende psychose, die hem twee maal in een kliniek doet belanden,
in 1947 en 1948. Hanlo's poëzie valt heel goed lezen als een weerslag van die verliefde
en psychotische periode.
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Op een dag staat hij te hallucineren in het Vondelpark in Amsterdam, en daar komt
het volgende liefdesgedicht uit: ‘Naar Archangel’. Archangel is een stad in
Noord-Rusland, maar de leraar Engels Hanlo verwijst ook naar ‘Arch-angel’,
aartsengel.

Naar Archangel*
*

Ik wandelde in 't park in de lente
En het rook er naar kamelen
Er waren weliswaar veel mensen
Maar toch kwam het waarschijnlijk
Van het water in de vijvers
Ik kan
Kamelen
Uw lucht
Niet velen
Met kameelhaar wil ik vissen
Tussen lotussen en lissen
Met mijn engel
Zonder hengel
Zonder angel
In Archangel
Mijn engel ruikt naar
Korenaren
Pasgevallen sneeuw
En blaren

Jan Hanlo, ‘Naar
Archangel’ (1947). Geciteerd
uit Verzamelde gedichten.
G.A. van Oorschot,
Amsterdam 1974

De critici Rob Schouten en Peter de Boer gaven van ‘Naar Archangel’ een zeer lange
bespreking in het tijdschrift Bzzlletin, dat in 1984 in zijn geheel gewijd was aan Jan
Hanlo.* Er valt dan ook heel wat aan te analyseren. Het gedicht begint in een koele
*
noordelijke lente, belandt met die kamelen in de woestijn, en eindigt bij een lief
Rob Schouten en Peter de
Boer,
‘De geschiedenis van
dat naar de zomer, de winter en de herfst tegelijk ruikt, maar dat de dichter niet
een
geur’,
In: Bzzlletin.
met zijn hengel annex angel bewerken wil. Een schot voor open doel: Hanlo zou
Jaargang 12, 1984 (Jan
de jongensliefde nooit in volle praktijk gebracht hebben, wellicht was hij impotent. Hanlonummer)
Het is de vraag of Hanlo ‘Naar Archangel’ bewust
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complex in elkaar gezet heeft. Hij zelf had een hekel aan allerlei literaire kunstgrepen
en hield niet van associaties en vergelijkingen. Een gedicht moest voor hem heel
concreet zijn, zo simpel mogelijk, liefst met humor erin. Naar eigen zeggen hield hij
niet van poëzie, hij las bijna nooit gedichten. Hanlo las de Donald Duck en de krant.
Zelf gedichten schrijven deed hij ook bijna nooit, zo om de twee maanden één. En
na zijn ontslag uit de psychiatrie in 1948 is het zo goed als afgelopen met het dichten.
In 1950 schrijft hij nog:

Jossie*
*

Jossie lief Jossie. Klein Jossie. Goed Jossie.
Goed lijf Jossie. Goed zicht. Goed ziel, denk.
Weet niet goed ziel Jossie. Ken niet goed ziel Jossie.
Ziel Jossie. Goed Jossie ís goed ziel Jossie misschien.
Weet niet goed ziel Jossie. Ken niet.
Oud Jossie. Weet niet oud Jossie. Ken niet oud Jossie.
Ken niet oud ziel Jossie.
Oud ziel Jossie. Jong ziel Jossie. Eén ziel Jossie.
Of ziel ánders wordt Jossie? Ziel wórdt Jossie?
Ik ziel ik. Ik ziel jong ziel Jossie.
Ik ziel ik? Ik ziel jong ziel. Ik ziel oud ziel.
Ik ziel weet niet oud ziel ik.

Jan Hanlo, ‘Jossie’ (1950).
Geciteerd uit Verzamelde
gedichten etc.

Ik ziel oud ziel weet niet oud ziel Jossie.
Weet niet ik ziel Jossie.
Ik ziel jong ziel. Ik ziel niet gek ziel.
Ik ziel soms ziel gek ziel. Grap ziel.
Weet niet grap ziel. Weet niet soms ziel.
Weet niet soms ziel grap ziel.
Weet niet. Soms ziel grap ziel.
Papier ziel.

‘JOSSIE’ MAAKTE HANLO TOT VIJFTIGER en is gelijk zijn doorbraak naar de officiële
literatuurgeschiedenis. Het was namelijk ‘Jossie’ dat Simon Vinkenoog opviel toen
hij in 1950 aan het zoeken was naar experimentele dichters voor
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zijn bloemlezing Atonaal. Maar ‘Vijftiger’ was Hanlo volgens zijn tijdgenoten niet:
een echte Vijftiger moest met alles breken wat op traditie leek. Ook Hanlo zelf zag
zich niet als Vijftiger, hij was de oude man tussen de jongeren. Hij kon zich zijn
beruchte onzinvers ‘Oote’ niet voorstellen zonder het gedicht ‘Hu We Wie’ van
Lucebert, maar ook niet zonder de vooroorlogse stroming Dada in het algemeen en
de poëzie van Kurt Schwitters in het bijzonder. Daarnaast hield hij van de oude
Griekse dichters Anacreon en Sappho, (notabene) van de Tachtiger Kloos, van de
middeleeuwse mystici, en van Paul van Ostaijen, waarvan hij naar eigen zeggen ‘wel
drie of vier gedichten’ had gelezen.

‘Een foetus met kleertjes aan’
‘Oote oote oote Boe’ deed Hanlo voorgoed belanden in het kamp van de dadaïstische
experimentelen. En weer was er sprake van toeval. ‘Oote’ was oorspronkelijk een
grap-op-papier, door Hanlo vanuit Amsterdam opgestuurd om voor te laten lezen op
een van de poëzieavondjes in Kerkrade, die meer weg hadden van feestjes. ‘Oote’
was bestemd voor Otto van Loo (waarschijnlijk slaat ‘Oote’ gewoon op Otto), die
de Limburgse poëzieserie ‘De Zilveren Scherf’ uitgaf. De dichter Paul Haimon droeg
Oote onder veel hilariteit voor, begeleid door een jazzbandje, en was waarschijnlijk
zo onder de indruk van zijn eigen succes dat hij het gedicht verschrikkelijk goed
begon te vinden. Hanlo zelf vond er geen publicatiemogelijkheid voor, zijn
Amsterdamse kunstbroeders wilden het niet plaatsen. Hans Andreus en Remco
Campert vonden ‘Oote’ niet meer dan ‘wel mooi’ en Guillaume van der Graft vond
het een ‘foetus met kleertjes aan’. Haimon kreeg er - met moeite - tenslotte een plekje
voor in het traditionele katholieke blad Roeping, waarvan hij redactielid was. Elseviers
Weekblad zag kans op een relletje en plaatste ‘Oote’ vlak daarna, voorzien van een
hitserig commentaar: Hanlo zou Heidegger voorbijstreven, en Jaspers, Chestov en
zelfs Kierkegaard overtreffen. En waarom zou je Hanlo niet onderbrengen bij die
filosofen van de fenomenologie: het leven is zoals het is, niet meer en niet minder,
absurd en zinloos, Oote oote oote Boe. De rel rond Oote haalde de Eerste Kamer.
Jan Hanlo was in een klap een begrip.
MAAR DE DICHTER WERD PROZAÏST, optekenaar van flarden uit het dagelijkse leven,

hij schrijft en publiceert brieven, verzamelt moppen en raadsels. Hij hield het meest
van de dingen die hem toevallig voorbij kwamen. Een veilige
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publicatieplek voor zijn onderkoeld humoristisch proza vond hij tenslotte bij het
tijdschrift Barbarber. ‘Een lucide soort zeuren’, noemde Simon Carmiggelt de stukjes.
Voor de redactie van Barbarber, met figuren als K. Schippers en J. Bernlef, was hij
een regelrechte hype, en moest als dusdanig gelauwerd worden: Hanlo was niemand
minder dan de Nederlandse Lewis Carrol.
Het lijkt erop dat de waardering voor Hanlo's werk nogal afhing van hoe het
persoonlijke contact met zijn omgeving was. Zijn uitgever G.A. van Oorschot noemde
hem naast Multatuli en Du Perron het grootste epistolaire talent in de Nederlandse
letteren. Degenen die niet blij waren met zijn lastige dronken buien en zijn geflirt
met jongetjes, vonden hem een kwast en konden zich eigenlijk niet goed voorstellen
dat zo iemand mooie gedichten maakte.
‘Naïef’, zei literatuurwetenschapper Redbad Fokkema. ‘Mijn vingerhoed is weer
vol’, zei Hanlo zelf, als er een stukje klaar was. Weinig, voorlopig, toevallig. Het
toeval lijkt een grote rol gespeeld te hebben in Hanlo's bestaan. Gelegenheidsdichter
in verliefde of waanzinnige buien. Gelegenheidsvijftiger met ‘Jossie’. Toevallig
beroemd geworden door de rel rond ‘Oote’. Dat hij - sensationeel feit - een paar
maanden in de gevangenis zat, kwam door het aaien over een borst van een jongen
die toevallig lastige ouders had. Min of meer toevallig gecastreerd in een
psychiatrische kliniek, omdat in die tijd, vlak na de oorlog, iedere patiënt met
afwijkend seksueel gedrag ontmand werd. Een dodelijke ziekte van zijn moeder
haalde hem uit Amsterdam naar Valkenburg, en daar bleef hij maar na haar overlijden,
in een onmogelijk klein eenkamerhuisje op het terrein van Volkshogeschool
Geerlingshof. In 1969 verongelukte hij met zijn motor, door een domme manoeuvre
van een medeweggebruiker, in Berg en Terblijt, toevallig vlak bij de plek waar hij
in 1938 zelf per ongeluk iemand dood had gereden. Hij werd zonder levensgevaarlijke
verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, waar hij de volgende dag, tot ieders
verbazing, zomaar gestorven bleek. ‘Zo meen ik dat ook jij bent’, Hanlo's biografie
door Hans Renders, laat een bestaan zien dat maar nooit volwassen wil worden, zijn
enige echte contacten waren waarschijnlijk die met kinderen.
Lezend in zijn proza komt je alles zo voorlopig voor, en het wordt steeds
voorlopiger naarmate Hanlo ouder wordt. En zo kan je uiteindelijk ook die paar
gedichten lezen, waarin hij het ook niet weet, en waarin we per toeval toch, tenslotte,
Hanlo's onzekere, ondefinieerbare schoonheid hebben gevonden:
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Tevredenheidsgedicht*
*

voor J.v.H.
In de verbeelding is de werkelijkheid een schim
In de werkelijkheid is de verbeelding een schim

Jan Hanlo,
‘Tevredenheidsgedicht’
(1954), In: Verzamelde
gedichten etc.

Als ik je maar weer eens gezien heb
Dan ben ik voorlopig tevreden.
Als ik maar even mag weten
Dat het anders is dan ik me voorstel.
Het leven is zuur, heeft ook schoonheid.
Die danst op twee hoge poten
Maar jij jij danst op je benen.
De schoonheid, die danst als een vogel
En ziet je maar half bij het zitten
Want is even graag weer verdwenen.
De houten vogel de schoonheid
En de houten vogel verbeelding
Die zijn met weinig tevreden
Die vliegen van het een naar het ander.

Hou je van me*
altijd
hou je van me altijd
wat wil je verder niets
vergeet je me ik weet het niet
wie ben je ik ben twee
ben je goed en minder goed
ben je kwaad en minder kwaad
wie word je dat weet jïj misschien
ben je wijs of ben je dom nee
ben je sterk ben je zwak nee
nee nee boem

*

Jan Hanlo, ‘Hou je van me’
(1944), In: Verzamelde
gedichten etc.
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naamloos*
*

een woest en ledig ideaal wens ik
blind vooral het andere
- mocht ik mijn kracht vinden

Jan Hanlo, ‘Naamloos’
(1946), In: Verzamelde
gedichten etc.

wie wekt mij uit mijn half-dood
opdat mijn ogen als machtige zoeklichten
je in het witste licht zetten
opdat onze blik van oog tot oog
een star kabeltouw bindt
wegvalt van mij alle onwetendheid en onwaarde
en in een nieuw en eeuwig begin
in onaantastbare heiligheid
ik mijn aanspraken op je maak

Tenslotte Jan Hanlo in gesprek met Fred van Leeuwen, ter gelegenheid van zijn
vijftigste verjaardag. Fred van Leeuwen vraagt zich af of het niet gek is dat iemand
vóór zijn vijftigste zijn verzamelde gedichten uit laat geven:*
*
‘In mijn geval is het toch wel een afgerond geheel en daarom is het niet gek
Fred van Leeuwen in
gesprek
met Jan Hanlo in het
om deze bundel “Verzamelde gedichten” te noemen. Ik heb echt het gevoel dat
programma
‘Cultureel
ik op dichterlijk gebied toch wel gezegd heb wat ik wilde zeggen. Ik heb daarna
Journaal’. Archief van de
nog wel een paar gedichten gemaakt, die hoop ik ook nog weer eens ergens te
Limburgse Omroep, 5
plaatsen in een bundel tegelijk met proza misschien, maar die collectie gedichten, september 1962
dat is een afgerond geheel. Ik heb niet meer het gevoel dat ik daar nog op door
hoef te gaan.’
FVL: ‘Niet meer in de trant, in de stijl, in de zin zoals u tot nog toe gedaan hebt?
Of helemaal niet meer, gaat Jan Hanlo niet meer dichten?
‘Nou, ik vrees van niet.’
FVL: ‘Wat dat betreft ligt voor de trouwe lezers van het werk van Jan Hanlo
natuurlijk een heel groot aanknopingspunt in die merkwaardige preciese prozastukjes
die Jan Hanlo toch al lang publiceert, een soort mengeling van filosofie en psychologie
met een heel nauwkeurige waarneming van bepaalde verschijnselen die daaraan ten
grondslag ligt. Ja, dat is toch ook wel helemaal Jan Hanlo, dacht ik.’
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‘De spanning die ik nodig had om een gedicht te maken heb ik hier toch niet voor
nodig. Of dat nou bewijst dat deze dingen toch niet van die kwaliteit zijn, dat weet
ik niet. Misschien heb ik op den duur de routine gekregen om zoiets gemakkelijker
te doen. Maar ik weet wel dat toen ik die gedichten maakte - en ik heb ze altijd 's
nachts gemaakt, behalve één - dat dat een geweldige spanning met zich mee bracht,
dat je er eigenlijk tegen op zag om er weer eens aan te beginnen. Ja, dat had je dan.
Dat gevoel had je, dat er weer iets moest gezegd worden en dan ging je toch aan het
papier zitten.’
FVL: Wat is, meer terloops, dat ene gedicht dat niet 's nachts geschreven is maar
overdag?’
‘Zal ik het opzoeken?’
FVL: ‘Graag.’

‘Dit is het. “Waarover zal ik zingen”.’*
*

Waarover zal ik zingen
over regenjassen, over het lover van geboomte
of zal ik van de liefde zingen

Jan Hanlo, ‘Waarover zal
ik zingen’ (1946), In:
Verzamelde gedichten etc.

Waarover zal ik zingen over vliegmachines
blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht
of zal ik zingen over de liefde
Over auto's over steden of historie
of zal ik zingen over de liefde
Over vele vreemde dingen
over de gewone
of zal ik zingen over de liefde
Over bloemen over water
over mooie dingen of wat droevig is
of zal ik zingen over de liefde
Overtabak en vriendschap
over geur en wijn
over schepen zeilen meeuwen over ellende
over de ouderdom over de jeugd
of zal ik overde liefde zingen
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Aantekeningen
Jan HANLO werd op 29 mei 1912 in Bandung geboren en overleed op 16 juni 1969
te Maastricht.
Opmerkelijk is de plaats die Hanlo's foepertjesconcert heeft gekregen: Fred van
Leeuwen monteerde het concert én gesprek in een speciale carnavalsuitzending van
zijn ‘Cultureel Journaal’. In het programma zat verder een nonsens-interview over
een carnavaleske tentoonstelling van beeldende kunst.
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De machteloze verbeelding 11 Een handvol tijdschriften
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‘Vindt gij ons streven nuttig? Help ons dan aan twee abonnees en geef dit nummer
verder. Zijt gij het niet met ons eens, werk dan met anderen mee aan den ondergang
van ons volk.’
Het valt niet aan te nemen dat veel mensen zich in 1937 voor dat laatste
verantwoordelijk voelden, toen het Limburgse literaire tijdschrift De Schalmei,
ondanks deze ferme oproep, al na één nummer sneefde. De redactieleden Jacques
Schreurs en Paul Haimon zouden elkaar bijna tien jaar en een wereldoorlog later
weer vinden in de opzet van Zuidenwind. Beide bladen staan geheel in de traditie
van de katholieke emancipatie en het Limburgs zelfbewustzijn. ‘Zuidenwind was
geen podium voor dichters, maar voor het bestaand bestel’ zou Hans Berghuis in
januari 1986 zeggen in een radioprogramma van Jules Dister.* Desondanks leverde
Berghuis ooit één gedicht aan het blad: ‘ik moest gewoon mijn brood verdienen.’ *De uitspraken van Hans
Berghuis en Willem K.
Want de macht van de uitgever, de Culturele Raad Limburg, was niet te
Coumans, in gesprek met
onderschatten, om nog maar niet te spreken van de Katholieke Centrale van
Jules Dister, komen uit het
Standsorganisaties in Limburg, die het blad financieel ondersteunde.
programma Zondagsrust.
Bij het zelfde radiogesprek zat ook dichter Willem K. Coumans, samen met
Archief van de Limburgse
journalist Oscar Timmers en kunstenaar Nic. Tummers verantwoordelijk voor het Omroep, 12 januari 1986
tijdschrift Galerie Zuid. Met Coumans gaan we terug naar het Heerlen van 1953,
waar boekhandel Winants functioneerde als cultureel centrum. ‘Daar had je ene
Gerard Dijkman, dat bleek later Wies Moens te zijn die in België ter dood was,
veroordeeld en bij Winants ondergedoken zat. Aanvankelijk liet zich dat heel aardig
aanzien, hij organiseerde lezingen. Maar op een moment had hij het over Zat Kind
toen het ging over de beeldhouwer Ossip Zadkine. Ik wilde een lezing houden over
Gerrit Achterberg. “Nee, dat kan niet, dat kan natuurlijk niet, dat is een moordenaar!”
zei hij. Ik heb die lezing toch gehouden, maar zijn verzet was heel groot, en vooral
heimelijk. En uit verzet tegen die mentaliteit daar, bij die boekhandel, zijn we toen
Galerie Zuid begonnen. In een bruine kroeg in Heerlen hielden we tentoonstellingen
en voordrachten. In het tijdschrift publiceerden we de eerste gedichten van Hanlo;
Lucebert stond erin, en besprekingen over de kunst van Karel Appel en Constant.’
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zijden draadje: ‘Ik had Pierre Kemps “De la musique avant toute chose” gepubliceerd,
dat gedicht over het urineren. De gemeenteraad had het over pornografie, maar
dankzij het pleidooi van van Grunsven kon Galerie Zuid verder.’ Coumans trof Hans
Berghuis enige tijd later in de redactie van De Bronk, door Galerie Zuid niet lang
daarvoor een ‘folkloristisch blaadje uit Valkenburg’ genoemd. ‘Wij hebben willens
en wetens meegedaan aan De Bronk’ vertellen ze aan Jules Dister in 1986. De poging
om het tijdschrift van binnen uit open te breken voor alle kunststromingen liep bij
Coumans stuk op het optreden van de katholieke censor. Berghuis kon verdwijnen
nadat hij de conclusie had gepubliceerd van een enquête die beiden hadden gehouden
over ‘de culturele situatie in Limburg’. Die conclusie luidde, volgens Hans Berghuis
in 1986: ‘Limburg is provinciaals, conservatief en mist notabelen met culturele
belangstelling.’
De reden voor het radiogesprek over ter ziele gegane literaire initiatieven was
overigens het kortstondige bestaan van het blad Oote, waarvan het eerste nummer
verscheen in september 1984, en het derde en laatste in maart 1985.

De experimentelen
In 1956 werd de toen zesentwintig-jarige Willem K. Coumans geïnterviewd in de
radioserie ‘Literair Profiel’ van de Regionale Omroep Zuid.* Galerie Zuid is net ter
*
ziele. Hij draagt twee van zijn gedichten voor:
Willem K. Coumans en

Nocturne ii*
Avonduur:
De stemmen verstommen
In een blik van stilte
De mens is één moment
Van eenzaamheid vervuld
Dromen zijn bedrog
Maar de mens is één moment
Gehuld in stilte
En niet gerust
Voordat hij slaapt in leegte
Als de engel van de slaap hem kust

Fernand Lodewick in
‘Literair Profiel’. Archief van
de Limburgse Omroep, 1956
*
Willem K. Coumans,
Nocturne II', In: Met andere
woorden. Gedichten. De
Beuk, Amsterdam 1959,
reeks ‘zuid nederlandse
cahiers’
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Jij bent voor mij*
*

Jij bent voor mij
als de zachte bedding
van een rivier
rusteloos stroom ik
door jou heen
Onze vingertoppen
hebben voeling met elkaar
zo ontvang jij de berichten
die ik uitzend
en onbewust en gretig
neem je
wat jou toebehoort

Willem K. Coumans, ‘Jij
bent voor mij’, In: Met
andere woorden etc.

De jonge dichter somt zijn favoriete dichters op: Marsman, Achterberg, Nijhoff. En
natuurlijk de experimentelen, waartoe hij rekent: Lucebert, Guillaume van der Graft,
Simon Vinkenoog, Gerrit Kouwenaar, Jan G. Elburg. Van katholieke dichters moet
hij niets hebben, hoewel Gabriël Smit ‘wel eens iets aardigs doet’.
Meer nog dan de gedichten van Willem K. Coumans zelf is dit lijstje voor de
redactie aanleiding om Fernand de Louvick, huiscriticus van de omroep, op de
experimentelen los te laten. Honderdduizenden zijn ingewijd in de Nederlandse
letteren door zijn talloze malen herdrukte schoolboek Literatuur: geschiedenis en
bloemlezing dat hij in 1958 schreef onder zijn echte naam: Fernand Lodewick.*
‘Het eenvoudigste antwoord dat men zou kunnen geven aan die vele geërgerden *Fernand Lodewick over de
of soms ook alleen maar goedwillende niet-begrijpende lezers van moderne poëzie experimentelen in ‘Literair
Profiel’. Archief van de
die ons vragen: wat bedoelen die experimentele schrijvers toch? - ik zeg, het
Limburgse Omroep, 1956
eenvoudigste antwoord op deze vraag zou kunnen bestaan uit een citaat van
Archibald MacLeish:* “a poem should not mean but be”. Een gedicht moet niet iets
*
betekenen, het moet zijn. Helaas zou dit antwoord niet alleen erg kort maar ook
Archibald MacLeish
(1892-1982)
was een
nogal onbevredigend zijn. En zo kan het zijn nut hebben om - door op enkele
Amerikaans
dichter
en
kenmerkende facetten te wijzen - de belangstellenden te hulp te komen. De - wat
diplomaat die sterk onder
we nu noemen - experimentele poëzie, is niet iets na-oorlogs en
invloed stond van Ezra
Pound, T.S. Eliot en Paul
Valéry.
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nog veel minder iets typisch Nederlands. We vinden het verschijnsel in de
West-Europese letterkunde van, zeggen wij, de laatste veertig jaar.
Als eerste kennismaking zou ik dan willen noemen: de functieverandering van de
beeldspraak. Was het eerst zo dat de beeldspraak functioneel was, bij de
experimentelen werd zij autonoom. Diende zij dus vroeger om een bepaalde gedachte
te verduidelijken, een voorstelling plastisch te maken, in de moderne dichtkunst zijn
de beelden geen begeleidingsverschijnsel maar ze zijn het gedicht zelf.
Hiermee hangt in zekere zin samen een tweede verschijnsel: namelijk dat van het
automatisme. Het redenerende verstand moet zijn vooraanstaande plaats afstaan aan
de niet-opzettelijke associatie: een beeld, een woord, een klank roept een ander beeld,
woord, klank tevoorschijn. In Louis Paul Boons ‘De kleine Eva uit de Kromme
Bijlstraat’ heet de adjunct-commissaris Van Tast, en de schrijver vervolgt:
Adjunct-commissaris van Tast, fantastisch, maar tastend het eerste tandrad...
enzovoorts. Om het met de woorden van Buddingh' te zeggen: het verband in hun
verzen is overwegend associatief en niet causaal zoals bij de vroegere dichters.
Deze twee facetten, de autonome beeldvorming en het associatieve verband, zijn
mijns inziens de meest wezenlijke vernieuwingen. Behalve deze eigenschappen,
waardoor het vers anti-rationalistisch, anti-esthetisch en anti-anecdotisch wordt, wijs
ik als derde factor aan: de grote lichamelijkheid van de beeldspraak. ‘De boom heeft
bevroren vingers’, schrijft Bert Voeten. En Rodenko: ‘het licht is op een baar de
kamer ingedragen’.
Vervolgens merken we op: een zich vereenzelvigen met de natuur, hetgeen dus
iets wezenlijk anders is dan beeldpraak ontleend aan de natuur. Enkele voorbeelden:
‘Als alle mensen eensklaps bloemen waren’ van Leo Vroman, ‘Water mijn grote
zuster’, Jan G. Elburg.
Tenslotte nog een opmerking over de vorm van het gedicht. Dat de experimentele
of atonale dichters een geheel vrije vorm wensen, dus geen regelmatige strofenbouw,
geen metrum, geen rijmdwang, ligt voor de hand. Immers, de gesloten vorm maakt
van het gedicht een geheel, met andere woorden, isoleert dit van de rest, en de
schrijvers willen juist deel uitmaken ván, vervloeien mét de wereld. Daarom ook
blijft de interpunctie vaak achterwege, ook deze immers verhindert het naar alle
kanten open staan. Als beeld van een dynamische, chaotische wereld zijn de moderne
gedichten ook vaak chaotisch in hun woordopeenstapelingen. De vertrouwde syntaxis
heeft zijn spankracht, het veelge-
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bruikte woord zijn expressie verloren en beide worden vaak stukgebroken om, in
een gewild primitivisme, terug te keren naar de oorsprong.’

Van omnibus naar paperback
Lodewicks lesje literatuurgeschiedenis was nodig in 1956. Bijna niemand las
experimentele dichters zoals Lucebert en Gerrit Kouwenaar, en dat gold ook voor
de Nederlandse prozamodernisten: Willem Frederik Hermans en Gerard van het
Reve. Uit een CBS-enquête uit 1956 blijkt een grote behoefte bij lezers aan ontspanning
en boeken met een goede afloop, geen enkele ondervraagde bleek genegen ook maar
iets van de modernisten en experimentelen te lezen. Een grote invloed in de katholieke
regio's had trouwens het IDIL (Informatie Dienst Inzake Lectuur te Tilburg) dat het
lezen van problematische boeken strikt voorbehield aan ‘geestelijk volwassenen’.
Wat er wel in de boekenkasten stond: gebonden romans, dikke omnibussen en
trilogieën: Circusleven, Eeuwig zingen de bossen, Hoe groen is mijn dal, Sil de
strandjutter, Ciske de Rat, Kees de Jongen, De commissaris vertelt. Wie waren de
populaire schrijvers: Ina Boudier-Bakker, Anne de Vries, A.M. de Jong, Jan de
Hartog, A. den Doolaard, Willy Corsari. Jan Mens, Johan Fabricius, Antoon Coolen
en Herman de Man haalden verkoopcijfers van tussen de honderdduizend en
tweehonderdduizend exemplaren. Van Reve's De avonden, nu gezien als van
beslissende betekenis voor de na-oorlogse literatuur, werden in lang slepende jaren
tenslotte zevenduizend exemplaren verkocht. Hermans' De tranen der acacia's haalde
in acht jaar de drieduizend stuks.
In 1960 komt de omslag. De Bezige Bij heeft net Het stenen bruidsbed, de
eersteling van Harry Mulisch, uitgegeven als reuzenpocket. Willem Frederik Hermans,
Gerard van het Reve, Jan Cremer en Jan Wolkers zullen volgen. De paperback
verovert het grote publiek. Het zijn vooral de jongeren die de modernen lezen: ze
identificeren zich met de voornamelijk jonge, vaak immorele helden van de romans,
die zich afzetten tegen de conventies van de oudere generatie. Het enige soort literair
proza dat vanaf de zestiger jaren nog in gebonden vorm verschijnt is de streekroman.
De noorse trilogieën dalen af naar het keukenmeidennivo.*
Sex, zwarte wanhoop, homofilie en de absurditeit van het bestaan zijn voortaan *Ontleend aan: Ton Anbeek:
‘31 juni 1959: Het Stenen
de thema's van de hoge literatuur. In duistere jazzkelders wordt rode wijn
bruidsbed van Harry Mulisch
gedronken, enige narcotica gebruikt en vooral veel gefilosofeerd. Je draagt een
verschijnt als nummer 1 in
de serie Literaire
Reuzenpockets van de
uitgeverij De Bezige Bij.
Literatuur in paperbackvorm
verovert de markt.’ In: M.A.
Schenkeveld e.a. (red.),
Nederlandse literatuur, een
geschiedenis. Groningen
1993
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zwarte coltrui, je leest Sartre en Camus, je bent existentialist, humanist of nihilist.
Later, tijdens de Vietnamoorlog ben je anarchist, pacifist, maoïst, leninist of trotskist.
Het kapitalistische westen wordt snel rijker. Er komen subsidies waar kunstenaars
van kunnen leven en werken, elke jongere heeft recht op een studiebeurs. Je studeert
op de sociale academie, op de kunstacademie, of je doet aan nu vrijwel uitgestorven
zaken als andragogiek, politicologie of culturele antropologie. Je studie maak je niet
af. Je bent hippie, je haat de burgermaatschappij. Spellen doe je zonder x-en, c-tjes
en hoofdletters. In de steden en aan de universiteiten begint het te rommelen, de
verbeelding komt aan de macht, ook in Limburg.

Beet
Het is 1966. Een paar jongeren richten het literaire tijdschrift Beet op, dat na het
eerste nummer onmiddellijk inslaapt. In redactie zitten onder andere Willem K.
Coumans, Kees Simhoffer en Pieter Beek. De 25-jarige Ton van Reen geeft het blad
vanuit Helden uit en schrijft mee. Voor de cover van dat eerste en enige nummer
maakt Hans Mol een literaire ready made: een reclametekst voor Kukident
Haft-Crème:
Bei richtiger Anwendung
sitzen sogar ältere Gebisse
zehn bis zwölf Stunden
absolut fest.
Sie können jetzt ohne Furcht
sprechen, lachen
singen, husten und niesen.
Danke.
Hans Mol*
*

Hans Mol,
‘Kukident-haft-Crème’, In:
Beet. Jaargang 1, 1966, nr. 1

Kees Simhoffer en Willem K. Coumans interviewen de Maastrichtse kunstenaar Ad
Visser voor Beet. Veel waardering is er voor zijn primitiviteit en natuurlijkheid: zijn
materiaal haalt hij gewoon van de straat. Echt schilderen is er niet meer bij: ‘Gewoon
met een lasapparaat sodemieteren’. Ad Visser is over
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spannen, maar zo hoort dat ook, zijn kunst is speelse therapie. Willem K. Coumans
levert ready mades, een over het gevangeniswezen, de andere over Scott Carpenter
in Sealab waar de hoge druk en de aanwezige helium de astronauten Donald
Duckstemmetjes bezorgen. Leo Cuypers schrijft over de free jazz van Ornette
Coleman, Pieter Beek bespreekt onder andere de nieuwe Franse Cinéma Vérité en
schrijft een paar korte gedichten. Een jaar daarvoor won hij de VARA-poëzieprijs.
Alles is alledaags, absurd en cynisch bij Beek.*
*

ik dacht nog
waarom steekt jan nu de straat over
maar jan wist niet
wat ik dacht
en
liep
rustig
door

Pieter Beek, ‘Ik dacht
nog...’, ‘Opeens...’ en ‘De
moord’, In: Beet. Jaargang 1,
1966, nr. 1

opeens
zag ik god
als een gek
door de stad fietsen
en hij floot het
ave maria (met losse handen n.b.)

de moord
de vrouw zei
hiermee kan ik god vermoorden
en tilde
een
twee
drie
vier
vijf
zes
rokken op
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Kees Simhoffer levert een verhaal ‘Het oog in de driehoek’ voor Beet, het perspectief
is dat van een gefrustreerde, door erotische gevoelens gekwelde puber. Het verhaal
begint omineus: ‘De rode konten van de mandrillen is alles wat hij zich ervan
herinnert’, en eindigt aldus: ‘Zijn kussen zit vol bruine vlekken. In zijn slaap heeft
hij zijn puisten weer eens opengekrabd.’ Ergens tussen die twee zinnen belandt de
jongen in een smoezelig boekhandeltje, waar een vrouw van een jaar of vijftig zonder
schoenen, want ze heeft last van haar eksterogen, rondloopt:
‘Terwijl ze door kletst, kijkt hij omlaag naar haar benen waarop de aders haar hele
leven in kaart hebben gebracht. Haar voeten zitten vol blauwe harde knobbels. Hij
ziet haar al met haar benen in een teil water zitten om de zaak te weken. Hij kent dat
van zijn moeder. Iedere zaterdagavond. En als je er wat van zegt, kan je nergens
tegen. ‘Dan moet je maar niet kijken. Of had je soms graag, dat je moeder zich liet
vervuilen? Wacht maar tot je zo oud bent als ik. Er kan in ieder geval niemand zeggen
dat ik niet zindelijk op mijn lichaam ben.’
En dan tilt ze haar benen op om ze te laten uitdruppen en stapt op een handdoek.
Wanneer ze haar eksterogen met een scheermesje begint te bewerken, is hij de kamer
al uit.’*
*

Jan Hanlo, de leraar Engels, levert twee Engelstalige gedichten, en lijkt alleen op
zichzelf.

Kees Simhoffer, ‘Het oog
in de driehoek’, In: Beet.
Jaargang 1, 1966, nr. 1

Without a name*
*

your soft hair waves in the wind
your skin is fair like white stone screenings
I think of your eyes and look at your mouth
which is Wne and not liable to Wnd fault with

Jan Hanlo, ‘Without a
name’, In: Beet. Jaargang 1,
1966, nr. 1

wild foxgloves grow here
and plumes of purple willowherb
between the stems of the pinewood trees
and you are here and beautiful enough you look to me
your eyes' pupils are big and black
yet shining like two lamps
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the sound of your voice like a real amati
euphonious and with good overtones
astonished I see an angel alike
are you you laugh and my heart beats
my homage you take as only appropriate
you Beek me - incalculable one - and you don't go away

Kuur
Een tweede tijdschrift duikt in 1964 op in Maastricht waar de Venlonaar Bart
Brenneker op dat moment verblijft: Kuur. Onmiddellijk slaapt ook dat blad in, maar
wordt herboren in 1966, als derde jaargang. Vanuit Noord-Limburg breidt het blad
zich uit naar Brabant en dan volgen vele Nederlandse provincies, vooral in de
oostelijke hoek. Kuur wordt ondersteund door een enorme, democratisch
gestructureerde en daardoor traag werkende redactie van jongeren.
Een keus uit de medewerkenden in de loop der jaren: Ton van Reen (die afhaakt
in 1967), Hans van de Waarsenburg, bert s.a. peto (Bèr Miesen), Emile van der Ven,
Bart Brenneker, Marianne van More, Peter Schuddeboom, Alan Ginsberg, Hans
Vlek.
De inhoud bestaat uit ready mades (‘de kranteman van gerookt / vlees verkoopt
grauwe kranten / aan de radioaktieve arbeiders / op een rode brommer goede / avond
zeggen ze...), tekeningen, foto's, liedjesachtige teksten, poëzie over sex, agressie en
jazz, alternatieve typografie, een verhandeling over konkrete of ‘spatiale’ poëzie, de
mens is een dier is een mens. In 1967 verhuist de redactie naar Eindhoven. Het derde
nummer (1967) heeft een cover met een in die tijd mateloos populaire blubberprojectie
erop, het vierde uit hetzelfde jaar een program van vijf punten: onafhankelijk,
vrijheidlievend, progressief, open voor schrijvers die iets te zeggen hebben, stem
van de jongeren in het nederlandse taalgebied. Er is een essay van de vlaming Frans
de Peuter die drie soorten poëzie onderscheidt: de evasieve, de stationnaire en de
invasieve poëzie, waarvan de laatste zijn voorkeur heeft. Kuur wordt in 1967 dikker
en dikker en kan de kopij op een gegeven moment niet meer verwerken, gevolg van
het democratische principe dat elk redactielid (het waren er tientallen) de ingeleverde
bijdragen moest kunnen beoordelen. Het principe wordt dan ook losgelaten.
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In 1968 ontploft de westerse wereld. Vietnam, Bob Dylan, de studentenrevoltes in
Parijs, Amsterdam en Berlijn. Het tweede nummer van Kuur, dat intussen nieuw
tijdschrift heet, heeft als cover de beroemde foto van de neergeschoten Che Guevara,
met de tekst ‘ernesto che guevara / morgen is vermoord/ 9 oktober 1967 / na christus’.
Verhandelingen over Che, over Rusland en atonale muziek, teksten bestemd voor
de VPRO. Na 1968 zal de wereld veranderd zijn, en ook Kuur blijkt verdwenen als
de kruitdampen zijn opgetrokken.
Een keuze uit Kuur 1966-1968.
Peter Janssen met een van zijn aforismen:
modern dichten
is iets anders
dan
gebroken proza
onder elkaar
zetten*
*

Peter Janssen, ‘Modern
dichten’, In: Kuur. Jaargang
3, 1966, nr. 3

Wiel Kusters, 19 jaar jong, en gezien de laatste regel, alreeds verliefd op zijn latere
echtgenote:
ballade van de luchtkoker
‘door lege ademloze kwintengangen’*
*

zelden draaft de oude schutter
achter de goede gaven
van het verleden Hoe goed?
men weet dit na te meten

Wiel Kusters, ‘Ballade van
de luchtkoker’, In: Kuur.
Jaargang 3, 1966, nr. 2

meetbaar het vlak van voeten
en bodem de lijn van dak
en schedelpan Te noemen:
een ruimte-innemend proces
procedeer tegen dit omvatten
- een raad als een patroon
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want op zoek naar zijn ladder maar rekken is hetzelfde
eveneens het vuurwerk
wordt ontkleed Men schroeft
De keel klemt zich rond
een staaf van lucht
wappert de handboor en
ontmaskert de gemene steen
vervolgens
massa wordt stem en handgebaar
(let op de schuddende hoofden)
waarvan denkbeeldig de afmeting:
architekTONIESE verwildering

en Peter Schuddeboom dicht:

Heel snel leven*
*

je moet denken dat alles goed is;
je hoort er ook bij;
zit bij je vrienden;
je drinkt

Peter Schuddeboom, ‘Heel
snel leven’, In: Kuur.
Jaargang 4, 1968, nr. 2

komt dat leven over je heen;
hang je weer op
rol je weg met de snelheid;
alle richtingen lopen uit straten;
je bent alles wat je hebt
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en zorgvuldig praat je je na;
dan verlaat je wat gewoon is
zet je je over het geval met dinges heen;
komt 16.05 uur niet terug
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En tenslotte, een vraaggesprek door Hans van de Waarsenburg met een zekere Hades,
die op dezelfde pagina een gedicht aldus begint: i. oo / de situasies (x1 x2 x3 &c)
waarin / n diadise interaksi (AΩB) te opserveren etc etc. Het vraaggesprek is even
wezenloos, en eindigt op de volgende wijze:*
*

HOUD JE VAN BANALITEITEN?

: in zoverre ik ze kan integreren om een bepaalde tragiek expliciet te maken.
het tragische bestaat alleen in vergelijking met het banale
WELKE DRIFT(EN) IS (ZIJN) BIJ JOU IN STERKE MATE AANWEZIG?
: destruktie, seks
HOE BEVREDIG OF KOMPENSEER JE DIE?
: koiteren, masturberen, analyseren, schrijven, kapotgaan.
HOE STA JE TEGENOVER HET ROTTINGSPROCES?
: ik sta er niet tegenover, ik sta er achter.
SPECIFICEER DAT EENS.
: er midden in.

Hans van de Waarsenburg
in gesprek met Hades, in:
Kuur. Jaargang 3, 1968

Ton van Reen: een geval apart
Konkrete poëzie wilden ze schrijven bij Kuur, en Ton van Reen maakt er een
belangrijk deel van zijn huisstijl van, niet alleen in zijn gedichten, maar ook in zijn
veel bekendere prozawerk. Hij doet dat door twee elkaar schijnbaar afstotende
elementen in een alchemistisch proces met elkaar te verbinden: De vertelling en het
autonome, op zichzelf staande en naar niets verwijzende beeld. De Limburgse jaren
vijftig worden vaker het belangrijkste thema van Van Reen genoemd. Waarschijnlijk
vormen ze alleen de voedingsbodem van zijn oeuvre, hij is niet de enige kunstenaar
die puurt uit zijn puberteitsjaren. Veel belangrijker bij Van Reen is het opgesloten
zijn, in een overheersende cultuur, in een bepaalde tijd, in het eigen lichaam.
Opgesloten zijn en het ook nog weten, eruit willen en dat lukt niet, het besef van een
ander bestaan dat onbereikbaar is. Een korte cyclus uit Kuur, 1966:
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Ons huis*
*

in ons huis
waren de kamers behangen
met schaduwen

Ton van Reen, ‘Ons huis’,
In: Kuur. Jaargang 3, 1966,
nr. 2

men praatte altijd zacht
want de muren hadden oren
hoewel nooit iemand wist
wie er zou kunnen luisteren
en of het de moeite wel waard was
om over ons
iets te horen
in de kamer
van mijn vader
werd zijn leven
doorlopend tentoongesteld
aan de muren hingen wapens
net een verzameling
dode reptielen
uit een andere wereld
op de jacht neergeschoten
schrikgrage dieren
met glazen ogen
die aldoor verwonderd waren
bleven ons
onophoudelijk aanstaren
in verstarde houdingen
alsof ze het nog steeds niet
konden aanvaarden
voor goed dood te blijven
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op tafel
stonden vliegtuigmodellen
glanzende pestvogels
die steeds weer
voor mijn ogen
bleven starten
om mijn vader weg te voeren
naar waar ze hem zouden vermoorden
op de schouw
lagen de voorwerpen
die hij dagelijks gebruikte
tastbare zintuigen
die ons dag en nacht
bleven waarnemen
niemand van ons zou het wagen
ze ooit te beroeren
zijn jassen in de kast
hielden de armen
gewoontegetrouw
omhoog gestoken
(dit bleef het teken)
zo hielden wij
onze dode
levend

In 1967 las Ton van Reen ‘Ons Huis’ voor bij de Regionale Omroep Zuid, bijna
twintig jaar voordat hij als prozaschrijver de thematiek uit dit gedicht verwerkte in
zijn bekendste roman Het Winterjaar. Fred van Leeuwen sprak toen met hem.*
FVL: ‘Dit huis maakt sterk de indruk het huis te zijn waarin een zeer jonge Ton *Fred van Leeuwen in
gesprek met Ton van Reen,
van Reen gewoond heeft...’
Cultureel journaal. Archief
‘Ja, dat was het, het is een stukje autobiografie.’
van de Limburgse Omroep,
FVL: Een huis, voornamelijk gevuld door een vader...
1967
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‘Door de afwezigheid van de vader werd het huis gevuld. Je kwam hem altijd tegen
in vertrekken, overal hingen foto's aan de muren. Je wist eigenlijk niet wie het was,
het was een volslagen vreemde. Je moest er eerbied voor hebben, respect, en je had
er alleen maar angst voor...’
In 1969 groepeerde zich in Heerlen een club activisten, ze richtten de uitgeverij
annex tijdschrift ‘d'r paol’ op. Van Reen zat er bij. Uit datzelfde jaar een gedicht
voor Heerlen van hem.

Gedicht voor de stad Heerlen*
*

Als ik in mijn flatje
aan de Heerlense Peter Schunckstraat
onder de douche sta
en de warmwaterkraan opendraai
denk ik meestal geschrokken

Ton van Reen, ‘Gedicht
voor de stad Heerlen’, In ‘d'r
paol’. Heerlen 1969

dedju
er zal toch geen gas uit de sproeier stromen?
of
hoor ik niet de rijen stampende poten
van geuniformeerde schutters
die elf hoog langs marcheren
en hun geweren op mij richten
om mij voor altijd duidelijk te maken
Gewaer op de pens en stank sjtief?
En zek ich sjeet dan sjuut geer neet!
En zek ich paaf dan sjuut g'um aaf!
De dood staat dichter bij de dichter

Het oeuvre van Ton van Reen heeft ook een exotische kant, die bij nader inzien niet
zo exotisch blijkt: Afrika. Een inspirerende oom die missionaris was, een
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jongensdroom; zo eenvoudig is de lijn van Limburg in de jaren vijftig naar het
oerwoud van Kenia. Want Van Reen schrijft in zijn Afrikaanse verhalen en gedichten
niet over het Afrika van de miljoenensteden met hun gigantische slums, het lijkt of
hij ook in Kenia op zoek is naar de jaren vijftig: toen alles nog leek te kloppen omdat
iedereen muurvast zat in zijn rol, bepaald door een verstikkend cultureel systeem dat
mensen tot slachtoffer maakt.
Ton van Reen vertelt zijn verhalen in op-zich-zelf-staande beelden. ‘In de moderne
dichtkunst zijn de beelden geen begeleidingsverschijnsel maar ze zijn het gedicht
zelf’, zei Fernand Lodewick in 1956.
Twee Afrikaanse gedichten uit 1991.

De krijger*
*

de krijger is een pronkende haan
met een kleurige kam van klei
hij siert zich met veren
en lonkt naar de vrouwen
kinderen kruipen voor hem weg
honden sluipen terug naar hun hok
meisjes weren hem af of brengen hem bier

Ton van Reen. ‘De krijger’,
In: Emma Crebolder, Huub
Graus en Ton van Reen, Ik
zou naar Lamu gaan. Venlo
1991

hij scherpt zijn mes met zijn zweet
en tekent zijn naam in de lucht
hij snijdt het daglicht rood
wind verspreidt het gerucht van zijn boosheid
maar hij wacht en bouwt zijn woede op
de dood slaapt in zijn hand
hij gooit zijn speer voor zich uit
en spant de boog van zijn eer
zijn geest vliegt als een pijl weg
hoog boven de bomen
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Mannen van Kacheliba*
*

de mannen van Kacheliba zijn slapende slangen
rustig en zeker liggen ze in het gras
maar klaar om toe te slaan
de mannen van Kacheliba zijn waakzame slangen

Ton van Reen. ‘Mannen
van Kacheliba’, In: Ik zou
naar Lamu gaan etc.

de mannen van Kacheliba kruipen uit hun huid
ze laten hun vel achter zich
herboren stappen zij het zonlicht in
de mannen van Kacheliba zijn mooie leeuwen
lachend brengen ze stem in de straat
hun ogen tasten de vrouwen af
de mannen van Kacheliba zijn machtige krijgers
bewust van hun eigen kracht zoeken ze rust
en stappen terug in het gras
de mannen van Kacheliba zijn waakzame leeuwen
in hun dromen liggen ze klaar om toe te slaan

Aantekeningen
Willem. K. COUMANS werd geboren in 1930 in Heerlen, hij is dichter, publicist en
kunstjournalist bij diverse kranten en bij de ROZ. Hij woont in Maastricht.
Ton VAN REEN werd geboren in Helden-Panningen in 1941. Belangrijk zijn zijn
boeken over de jaren vijftig in Limburg. Van zijn talloze activiteiten noemen we het
schrijven van hoorspelen voor de ROZ en van kinderboeken, waaronder het voor de
televisie gedramatiseerde De Bokkenrijders. Hij woont in Maasbree.
Niet alleen het tijdschrift De Schalmei uit 1937 kende een kort leven, de andere
genoemde bladen verging het niet veel anders: Zuidenwind (Maastricht 1946-1948),
Galerie Zuid (Heerlen 1953-1955) en Oote (1984-1985) hielden het niet lang vol.
De Bronk (Valkenburg 1953-1963) ging relatief lang mee.
Het ‘pornografische’ gedicht van Pierre Kemp, ‘De la musique avant toute chose’,
dat Willem K. Coumans in Galerie Zuid had gepubliceerd, luidt als volgt:
Toen ik die boog daar had geürineerd en ik het zonlicht er in ving, prees ik intens,
ver van wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens! En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!
(In: Nog altijd meten zich begeerten met vaarwellen (1953). Geciteerd uit Verzameld
werk. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1976) Overigens kan dit gedicht in Maastricht
publiekelijk gelezen worden in het parkje ‘Kempland’, gebeiteld in steen.
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Het blad Oote was een initiatief van de dichter Miel Vanstreels die samen met Jon
Erkens, Koos van de Kerkhoff en Jan Huynen de redactie vormde. Het blad werd
gesteund door hun gezamenlijke uitgeverij: Corrie Zelen uit Maasbree, de uitgeverij
van Ton van Reens echtgenote.
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‘De taol is het vollek’ 12 Dialectpoëzie

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

181
Hebban olla vogala nestas hagunnan
hinase hic anda thu...*
*

Alle veugelkes höbben al e nèske gebouwd.
't Is wel nog neet zomer, mèh toch...
de kaw die liet nao
en de zon is al dao,
want et vreugjaor, dat zit in de loch!

Th. Désir (pseud. voor
H.M.J. Dister), ‘Hebban olla
vogala’, In: Veldeke.
Jaargang 46, 1971, nr. 2

Alle veugelkes höbben al e nèske gebouwd.
Ao! de veugelkes weiten et zoe good!
Huur et menneke zingk
en et wijfke dat springk,
want et vreugjaor dat zit in et blood!
Noe dink iech aon diech
en diech dinks aon miech
en einzelfde gedachte krijg voot:
et vreugjaor dat zit in de loch, in et blood,
meh mien hertsje dat treurt
en dien herteke rouwt:
alle veugelkes höbben al e nèske gebouwd
behalve diech en iech.

Een gedicht in Maastrichts dialect van Th. Désir. Het gedichtje speelt met wat 't
waarschijnlijk als zijn roots beschouwt: een van de weinige flardjes oud-nederlands,
te lokaliseren als westvlaams, die er resten.
Op de scheiding van de achttiende en de negentiende eeuw groeide in Europa de
interesse in dialecten. Ze golden als eerzaam en oeroud, ouder dan de standaardtalen
die er in de jonge naties werden gesproken. De sprekers van zo'n dialect werden
verondersteld oerwijsheid te bezitten, geput uit een eeuwenlange verbintenis tussen
ras en grond: bloed en bodem. Avontuurlijke wetenschappers en dichters trokken in
de negentiende eeuw naar de uithoeken van Europa om ter plekke dat magische
taalmateriaal, vaak in de vorm van liedjes en verhalen, liefst bij hoogbejaarde
plattelandsbewoners te verzamelen. Het
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‘bloed en bodem’-idee bereikte in Duitsland in de twintiger jaren van deze eeuw een
hoogtepunt. De Schleswig-Holsteiner Landvolkbewegung gaf toen een tijdschrift uit
dat Blut und Boden heette. Het ‘Blut’ stond voor het ras, gepersonifiëerd in de boer,
de ‘Boden’ vormt een niet te scheiden eenheid met die boer. De NSDAP nam het
concept over, gebruikte het een tijd als aantrekkelijke mythe, maar tegen de tijd dat
de tweede wereldoorlog begon was het weer grotendeels verdwenen uit de
propagandamachine.*
*
In de Limburgse beeldende kunst en de literatuur treffen we steeds weer
Winkler Prins Encyclopedie
varianten aan van de verheerlijking van het platteland, en de daaraan gekoppelde van de Tweede
Wereldoorlog. Elsevier,
afwijzing van de cultuur van de grote stad.
Amsterdam/Brusel 1980

‘Roed-wit-blouw’

Dichten in de streektaal, in Limburg schijnt het begonnen te zijn als reactie op het
Frans van de bezetter tegen het eind van de achttiende eeuw: dwaze, boerse
anti-poëzie, de grappig-erotische Percessie van Scherpenheuvel van Weustenraad is
er nog een nawee van. Serieuze literatuur in het dialect werd nauwelijks bedreven,
dat gebeurde in het negentiende-eeuwse Limburg in het Frans en in het Duits.
Publiceren deden Limburgers in Wallonië of Vlaanderen, niet in Nederland. Tot het
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eind van die eeuw bestond er zelfs geen Nederlandstalige krant in Limburg.* De
Tachtiger Frans Erens, opgevoed in het dialect, in het Frans en in het Duits en
naar eigen zeggen per toeval (hij ging in Leiden studeren) gedwongen in het
Nederlands te schrijven, voelde zich zijn leven lang ongemakkelijk in die voor
hem wat onbeschaafde en breedsprakige taal.*
Limburgers beschouwden zich aan het eind van de negentiende eeuw als zwaar
achtergesteld bij de rest van Nederland, op politiek-economisch én op cultureel
gebied. In 1891 schreven ‘eenige Nederlandsche Limburgers’ een brochure onder
de veelzeggende titel: Limburgs verval gedurende de laatste halve eeuw. De
regering wordt verweten mee te hebben gewerkt aan de teruggang van Limburg:
de verplaatsing van het gerechtshof van Maastricht naar Den Bosch, het

*

De gegevens over de
ontwikkeling van Limburg
in de negentiende eeuw
hebben we ontleend aan het
lezenswaardige artikel van P.
Orbons en L. Spronck,
‘Limburgers worden
Nederlanders; een moeizaam
integratieproces.’ In:
Publications de la Societé
Historique et Archeologique
dans le Limbourg. Jaargang
102, 1966.
De gegevens over de
ouderdom van dialectpoëzie
komen uit een gesprek met
de neerlandicus Lou Spronck
over zijn afstudeerscriptie
‘Het Maastrichts van voor
1840’. Archief van de
Limburgse Omroep, 2 mei
1961
*
Over zijn meertaligheid en
die van het Limburg uit zijn
tijd schreef Frans Erens in
het Limburgnummer van De
Gemeenschap uit 1930.
Overigens bevat dat nummer
ook een aantal
dialectgedichten, zij het
alleen in het Maastrichts. De
keuze is gevallen op
gedichten van G.D.L.
Franquinet, Mr. Edm. Jaspar
en Laurent Polis.
Prozateksten in het
Maastrichts zijn er van
Alfons Olterdissen, C. Breuls
en V.R., waarin we met hoge
waarschijnlijkheid Vic
Reinders kunnen herkennen
die onder zijn volle naam ook
een Nederlandstalige
bijdrage schreef.
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ontbreken van bescherming voor landbouw en industrie, het vertrek van veel rijke
families. Daarbij groeide de Limburgse bevolking onrustbarend veel langzamer dan
de landelijke.* Wanneer men niet snel een eind zou maken aan de jarenlange
achterstelling, zou er volgens de brochure-schrijvers maar één optie openblijven: *Tussen 1830 en 1870
groeide de Limburgse
‘dat men dan maar liever onze provincie ten geschenke aanbiede aan een der
naburige landen, waar zij met opene armen zal worden ontvangen’. Na de eerste bevolking met 37%, de
Nederlandse bevolking
wereldoorlog was het trouwens bijna zover, bij een annexatiepoging van België groeide met 73%. Uit: P.
die ternauwernood kon worden afgeslagen.
Orbons en Lou Spronck,
Het was de Maastrichtse herensociëteit Momus die rond het midden van de
‘Limburgers worden
Nederlanders...’ etc.
negentiende eeuw zorgde voor een stroom van dialectverzen, meestal in de
carnavalssfeer. Rond Maastricht bleef de dialectpoëzie ook in het begin van de
twintigste eeuw hangen: flardjes Maastrichts in de Opregte Maastrichter Almanak,
en vlak na de eerste wereldoorlog de poeziëbundel van Edmond Jaspar, Bonte blomme,
en de Mastreechter versjes en leedches van P.C. de B. (De initialen staan voor Paul
Chambille de Beaumont, een populaire Maastrichtenaar die ook dialectverhalen
schreef.)
tref je aan in die vroege dialectbundels, voor of tegen de aanspraak
die België maakte op Limburg, voor of tegen het Oranjehuis. Zoals het gedicht
‘Roed-wit-blouw’* uit Bonte blomme van Edmond Jaspar. Een fragment:
VEEL POLITIEK

*

Mer, toen iech zaog zoe fier diech hange,
Dao stóGde miech opins m'n hart:
Zou binnekorts me goon vervange
Dat wit door geel, dat blouw door zwart?...
Zoustiech te lèste kier noe weje
Van aof te gevels van eus stad,
De Belzj heij komme keuning kreje,
Dee noets get heij te make had?
Zou ene Waolenhak ziech zètte
Op euzen Ingel van Mastreech, [...]

Mr. Edm. Jaspar, ‘Mer toen
ich zoog...’ In: Bonte
blomme, gedichte in
Mastreechs dialek. Boosten
& Stols, Maastricht 1921

En er zijn natuurlijk volop de verplichte sentimenten over de eigen taal en bodem,
want daar lijkt de dialectpoëzie in deze eeuw toch vooral voor bedoeld. Het wemelt
bijvoorbeeld in de Mastreechter
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versjes en leedches van P.C. de B. van de titels als ‘Mastreechter spraok, doe zeute
taol’, ‘Aon Häör’ (aan de ster van Maastricht), ‘Eus Limburg’, ‘Limburgs trots’, en
‘D'n mooier’ (de moeder). Een merkwaardig gedicht uit die bundel is ‘Aon Pa’ (‘Wijs:
Haar kleinkind’) waarin een knaapje zijn papa bombardeert met vragen: ‘Pake wat
zult Geer miech geve, es iech later nao sjaol touw gaon? Ins mien Kemunie zal doen?
Ins trouwe zal? Ins Pa zal zien? Ins Bompa zal zien?’ De vader geeft antwoorden:
‘Iech geef diech è beukske boe st'alles in vins zoedat st't Mastreechs noets verliere
toch kins’, en: ‘De krijgs è geweer, dat tiech niemand berouf vaan ut ingewortelt en
hiel aait gelouf’, en ‘de raod: trouw toch heij in Mastreech, boe jaore geleije auch
ins stoond dien weeg, want dàt, miene jong, is de ein'gste maneer boedoor stiech
auch later blijfs Mastreechteneer’.*
*

‘en twiedens et behaajt van et Limburgs ras’

P.C. de B [Paul Chambille
de Beaumont], ‘Aon Pa’, In:
Mastreechter versjes en
leedches. z.p. z.j. [1941]

In 1926 stelt de Vereniging Veldeke zich tot doel álle Limburgse dialecten in stand
te houden en te bevorderen in haar eigen orgaan Veldeke, dat als ondertitel droeg:
‘Orgaan van V.E.L.D.E.K.E. Vereeniging tot instandhouding en bevordering der
Limburgsche Dialecten’. Edmond Jaspar schreef voor het eerste nummer een
‘Kinnesmaking’ in het Maastrichts. Het laat zich lezen als een programma voor de
jonge vereniging.*
Zijn eerste zin is kort en krachtig: ‘De taol is et vollek’. De eigen taal is volgens *Dr. Edm. Jaspar,
‘Kinnesmaking’, In: Veldeke.
Jaspar het alfa en omega van een volk. Erzonder sneeft het, ermee bloeit het.
‘Valle eus dialekte, dan vèlt ouch eus vollek.’ Daarom streeft Veldeke een dubbel Jaargang 1, 1926
doel na: ‘veuriers et in stand hawe [van die dialecten, red.], en twiedens et behaajt
van et Limburgs ras.’ Want, de dialecten zijn broodnodig voor de volgende zaken:
‘et volkskarakter’, ‘eus aw gebruke en geweentes’, ‘et veurvaderlek gelouf, in éi
woord, van de Limburgse tradiessie’. Jaspar verwacht van elke Limburger dat hij
meewerkt aan dit groots project. Hij moet zijn nakomelingen ‘inprinte, dat zij weer
op hun bäört tie naolaotensjap intak moote bewaore.’ Het is niet aan dovemansoren
gezegd, zoals P.C. de B. in 1941 bewees, zie boven.
Jaspar vervolgt met een schets van een wereld zonder dialecten, zoals wel eens
wordt aanbevolen: ‘Wat zou dat enen eintoenige, tristige boel weurde’, 't zijn de
dialecten en de gebruiken die ‘et geheim zien van de levensvräög en levenskrach
van e vollek.’ De schrijver eindigt met een wonderlijk sofisme: als je dat alles
wegneemt, verandert dat volk, en dat is niet in het belang van Nederland, en dus
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‘handele veer ouch in dat algemein belang, voldoen veer in zekere zin zellefs aon
ene pliech, es veer veur et behaajt van eus taol en ras opkomme.’

Veldeke in oorlogstijd
De nazificatie van Nederland verliep volgens een strak plan.* Al in 1940 werden de
kranten ‘gelijkgeschakeld’, d.w.z. dat ze voortaan in de lijn van de Duitse ideologie *De achtergrondinformatie
over de nazificatie van
schreven. De top van de vakbonden werd ontslagen, de ariërverklaring voor
overheidspersoneel verplicht gesteld, de Nederlandse Kultuurkring opgericht en Nederland komt uit de
Kroniek van de 20ste eeuw.
in Vlaanderen de Vlaamse Cultuurraad met de priester-schrijver Cyriel Verschaeve 2e herz. ed., 4e dr. Elsevier,
als voorzitter. In 1941 werden de omroepen en de politieke partijen ontbonden,
Amsterdam/Brussel 1987 en
de jodenregistratie kwam op gang, en in november werden de Kultuurraad en De uit de Winkler Prins
Encyclopedie van de Tweede
Nederlandsche Kultuurkamer opgericht. De Kultuurkamer zou een
Wereldoorlog. Elsevier,
beroepsorganisatie worden van kunstenaars en had als tweede doel de
Amsterdam/Brussel 1980
streekculturen te beschermen en te stimuleren volgens het Blut und Boden-principe.
Voor iedereen die een tak van kunst actief beoefende was het lidmaatschap verplicht,
en daarbij hoorde een ingevulde en ondertekende ariërverklaring. Iemand die weigerde
lid te worden, kon zijn openbare werkzaamheden beëindigen. Clandestien kwam er
in Nederland een stroom van boeken en dichtbundels op gang, vaak zeer goed
verzorgd en geïllustreerd. Daarnaast werden er zogenaamde ‘zwarte avonden’ en
‘zwarte tentoonstellingen’ georganiseerd.
in zijn brochure Limburg in den wereldbrand
uit 1946. Kemp beschrijft het begin van de oorlog: 10 mei 1940 betekende voor
Limburg ‘geen keerpunt in de bestaande verhoudingen. Lag in de eerste maanden, *M. Kemp, ‘Kunst en
verdoofd van het oorlogsgeweld, het kunstleven stil, al spoedig herstelde het zich, cultuur’, In: Limburg in den
wereldbrand. Veldeke,
vooral toen het leek dat de bezetter zich er niet mee wilde bemoeien.’ Daarbij
Maastricht 1946
kwam dat ‘Limburg aan menschen, goederen en cultuurwaarden weinig geleden
had [...] Men wist niet hoe men het had, zag niet veel aanleiding en nog minder kans
tot revolteeren.’ Dus: de Tegelse Passiespelen van Jacques Schreurs gingen in 1940
gewoon door, ‘wel hadden enkele spelers, uit vrees voor het Duitse anti-semitisme
hun natuurlijk gegroeide baarden en haardossen laten afknippen.’ Toen de
Kultuurkamer werd ingesteld kozen de Limburgse verenigingen eieren voor hun
geld: slechts ‘een enkele, meer respectabele vereeniging [...] dook onder.’ In de
muziekwereld kozen de meeste
EEN OOGGETUIGE IS MATHIAS KEMP,
*
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harmonieën en fanfares voor ontbinding, maar ze raakten toch nog hun instrumenten
en partituren kwijt.
Voor de beeldende kunst brak er volgens Kemp een ‘gulden periode’ aan: eerst
waren er de duizenden Duitse militairen die hun geld lieten rollen, daarna was het
aankopen van kunst een goede belegging voor zwarthandelaars en burgers met geld
dat steeds minder waard werd. Gevolg was dat ‘de beunhazerij geweldig toenam,
dat allerlei ververs en tweederangs-dilettanten aan 't produceeren gingen en dat menig
begaafd kunstenaar wel eens bezweek voor de verleiding om voor honderden, later
voor duizenden guldens dingen te scheppen die artistiek niet verantwoord waren.’
En wat betreft de literatuur in Limburg? ‘Onze Limburgsche literatoren hebben
gezwegen gedurende het regime der K.K. Wel verschenen in kleine oplage enkele
bundels “zwarte verzen”, doch van een geregeld publiceeren kan men in de periode
1942-1944 niet spreken.’ Met die ‘zwarte verzen’ worden clandestiene uitgaves
bedoeld. Kemp zelf schreef er nogal wat. De wetenschappelijk georiënteerde
verenigingen, zoals Veldeke, vielen buiten de bemoeiingen van de Kultuurkamer,
en konden dus redelijk ongestoord doorwerken.
In 1940 zitten in de redactie van Veldeke, naast vele anderen, Edmond Jaspar en
Jacques Schreurs. Er valt geen onvertogen woord over de bezetting, wel is er een
excuus voor het dunne oktobernummer: wegens de verduistering kon de redactie
maar moeilijk vergaderen. Er is ook een klacht: de bijdragen in de diverse dialecten
komen goed binnen, maar sommigen laten het er bij zitten: die van Weert, Venray,
Horst, en van ‘boven Venlo’. Er klinkt zelfs een noodkreet: ‘Boe blijf 't Heerreles?’.
In 1943 is er een hoogtepunt: de oprichting van de Stichting Limburgs
Woordenboek wordt aangekondigd. Het februarinummer van datzelfde jaar opent
met een felicitatie aan het adres van pater Jac. Schreurs MSC ‘voftsieg joaër’, en men
belooft: ‘in het volgende nummer komen we op het werk van de jubilaris terug’.
Schreurs kreeg echter de beloofde aandacht niet en zal het ook niet meer krijgen in
Veldeke tijdens de oorlog. Al eerder, in het voorjaar van 1942, was hij uit de redactie
getreden omdat de Duitsers argwaan koesterden tegen een uitgesproken literair
medewerker aan het ‘wetenschappelijk’ tijdschrift, die bovendien geen lid was van
de Kultuurkamer.* Schreurs zou, omdat hij onderdak verleende aan Engelse
vliegeniers, tussen augustus 1943 en februari 1944 in verschillende gevangenissen *Over de terugtreding van
Jacques Schreurs: Dr. Peter
belanden.
J.A. Nissen, ‘Jacques
Schreurs als dialectdichter’,
In: Veldeke. Jaargang 67,
1992
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HOOFDREDACTEUR DR. WINAND ROUKENS is de enige die in de standaardtaal schrijft

in Veldeke, alle andere bijdragen zijn geschreven in een lokaal dialect. Roukens
opereert vanuit Nijmegen. Roukens is de huis-ideoloog van Veldeke. Hij is de man
van het compromis, de redelijkheid, de zorgvuldige afweging, de voorzichtige
aanbeveling. Pertinent is hij alleen in zijn afwijzing van de grootsteedse cultuur, die
hij - in de traditie van de meeste Limburgse cultuurdragers - decadent en ongezond
vindt. We volgen Roukens in vogelvlucht door de oorlogsjaren heen.
‘De waarde van het dialect als sociale factor’ heet een artikel in de jaargang
1940-1941.* Roukens eerste constatering is het onveranderlijke: ‘Het gebruik van
*
het dialect als omgangstaal neemt af.’ Wat is het grootste gevaar dat het dialect
Dr. Win. Roukens, ‘De
waarde
van het dialect als
bedreigt? ‘Alles wat gemeenschappen [...] losser maakt, minder in zichzelf
sociale
factor’,
In: Veldeke.
gesloten, open voor vreemde invloeden of het zelf bedacht zijn [...] op het zoeken
Jaargang 15, 1940-1941, nr.
van omgang elders! Het eigen dialect kan aldus worden vervormd, vermengd met 86-87
uitheemse bestanddelen, of wordt geleidelijk aan verdrongen.’ Maar, meent
Roukens, ‘Deze mogelijke gevolgen van de deelneming aan het algemeen menselijke
verkeer heeft men te aanvaarden’, immers: ‘afsluiting van een gemeenschap betekent
de dood.’
Een open gemeenschap kan zich pas voldoende wapenen tegen verlies van dialect
als ze sterk genoeg is en het ‘waardevolle van vreemde elementen kan assimileren.’
De propaganda voor het dialect moet dan ook samengaan met ‘het opvoeren van het
bewustzijn der eigen gemeenschap.’ En Roukens' gemeenschap is idealiter een grotere
eenheid, die der ‘heemeenheid, die samengroeide met de hoogere vaderlandsche
eenheid, die in de overkoepelde volksche Dietsche eenheid culmineert.’
Het slot van Roukens' artikel roept in herinnering dat het Limburgs veel gemeen
heeft met de ‘streektalen der volkeren aan gene zijde onzer heemgrenzen’, en de
auteur roept op tot ‘respect voor de heemtaal van anderen en dus ook voor die andere
volkeren zelf.[...] Onze heemtaal zij dan ook tenslotte een symbool van onze liefde
voor ons Limburg en voor ons Nederlandsch volk, alsmede van de ruimere
broederschap die zeker komen zal.’
In 1942 kijkt Roukens naar het verleden.* ‘Met de voortschrijdende industrialisatie
*
na het midden der 19de eeuw deden het individualisme en het naturalisme in de
Dr. Win. Roukens,
kunst hun intrede en drukten in bepaalde kultuurcentra n.l. de internationalistische ‘Limburgse letterkunde als
vergaarbakken der grote steden op de kultuur- en geestesstromingen hun stempel. bron voor heemkracht; voor
Dr. E. Jaspar, bezieler van
Toen deze zgn. “kultuur-centra” als monopolisten hadden
Limburg’, In: Veldeke.
Jaargang 17, 1942, nr. 97-98
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bepaald wat “litteratuur-fähig” was, werd men wakker geschud en constateerde, dat
de litteraire reflexen der decadente overbeschaving in hun onnatuur los stonden van
het volk en zijn gezonde bodem. Men bemerkte dat de kunst sterk rook naar
verslappende salonparfum en bedwelmende morfine óf naar benauwende, verstikkende
grote-stads achterbuurtlucht en kwam via de grote belangstelling voor de fris-zuivere
natuur en de gezonde mens van het land tot het besef van de waarde der
streekletterkunde.’
Die streekletterkunde werkt, volgens Roukens, in de ons omringende landen al
‘sinds lang’ vernieuwend en verjongend. De Limburgse variant op de streekliteratuur
zou de basis - in de vorm van ‘nieuwe gezonde en krachtige levenssappen’ - kunnen
worden voor ‘een gezonde, hoge nationale kultuur’. In zo'n landelijk te lezen
streekliteratuur zouden ‘grote streekfiguren’, ‘toestanden en handelingen’ in een
groter verband geplaatst moeten worden. Helaas treffen we, schrijft Roukens, in de
nederlandstalige ‘regionalistisch getinte producten’ nergens een Limburger aan,
alleen randstedelingen. Terwijl toch ‘de werken van de Friezen, Brabanders en
Limburgers, evenals die der Vlamingen veel méér een reflex van volk en kultuur aan
heembodem gebonden zijn dan die van de zgn. “Hollandse” auteurs.’
Maar, er is ook een voordeel aan het isolement waaronder Limburg zo geleden
heeft: de Limburgse aard bleef ‘zuiverder en gezonder bewaard’, en: ‘De kunst der
Limburgers rook door de eeuwen heen meer dan die uit andere Noord-Nederlandse
streken naar de heemaarde, naar het land van Maas en Geul en Roer en Niers [...],
ze vertelde van de mens die met O.L. Heer en zijn heiligen praat en omgaat als met
een goede, behulpzame buurman.’ Geen ‘l'art pour l'art’ in Limburg, nee, de
Limburgers hebben ‘de kunst als een zwaard en een schild gebruikt: zij weerden
brutale, ongezonde, onlimburgse invloeden af, verheerlijkten het eigene [...] en
vochten [...] voor het behoud van de daaruit sprekende gezonde eigen geest.’
Naast aanbevelingen voor de diverse heemtaalkarakteristica, te gebruiken in
Limburgse ‘producten’, pleit Roukens (enigszins in tegenspraak met het eerder
geschrevene) voor een gerichte receptie: willen die ‘producten’ echt Limburgs zijn,
dan moeten ze niet alleen dóór, maar ook vóór Limburgers geschreven zijn. En dat
moet zeker lukken, want onze auteurs lijken meer op elkaar dan bijvoorbeeld
‘Hollandse’, zij zijn ‘allen min of meer representatief voor ons volk, omdat zij niet
afgezonderd kunnen leven.’
Tot slot belooft Roukens aandacht te schenken aan het streekgehalte van het
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werk van ‘vijf nog levende Limburgse schrijvers’, en dan volgt wat waarschijnlijk
voor Veldeke de canon van het moment is: Mr. E. Jaspar, Jac. Schreurs, F. Schleiden,
Marie Koenen en Paul Haimon.
Het moet gezegd: sommige bijdragen van Winand Roukens aan Veldeke hebben,
ontdaan van de retoriek der jaren dertig en veertig, nu nog een kern die op serieuze
wijze bediscussieerd kan worden. Zijn pleidooi voor moedertaal-onderwijs (in zijn
visie: onderwijs in het Limburgs) is gebaseerd op het verschijnsel dat veel Limburgers
moeite hebben met het spreken en schrijven van goed Nederlands.* De Limburgse
dialecten hebben, schrijft Roukens, een van het Nederlands sterk afwijkend systeem *Dr. Win. Roukens, ‘De
van ‘klanken, vormen en phonemen’. De ‘heemtaal’ belichaamt ‘een wereldbeeld dialekten en het onderwijs
van het nederlands in
en geesteshouding die verschillen van onze algemeen beschaafde kultuurtaal’;
Limburg’, In: Veldeke.
‘Men begrijpt veelal niet óf wil niet begrijpen dat het Nederlands voor het
Jaargang 17, 1943 nr. 100
Limburgse kind tot op zekere hoogte een vreemde taal is.’ En daarom is het nodig
dat men in Limburg het Nederlands gaat doceren alsof het een in alle opzichten
vreemde taal is, want bij het onderwijs in vreemde talen dient men ‘zowel de
moedertaal als de vreemde naar grammatica én idioom te beheersen.’
Ook Roukens' positie in het dialectendebat zal heden ten dage door velen gedeeld
worden: ‘kultuurtaal-chauvinisten, die liefst niets anders dan hun streektaal zouden
willen horen’ wijst hij evenzeer af als de tegenstanders van het dialect. Wil Limburg
in de toekomst de haar toekomende plaats bekleden in het Nederlandse cultuurleven,
dan zullen de Limburgers zich als gelijkwaardig moeten presenteren, dus met een
goede beheersing van het ABN. Is dat de reden dat de hoofdredacteur in tegenstelling
tot de medewerkers aan Veldeke zijn artikelen in het Nederlands schrijft?

‘Eigen kunst op eigen bodem’
In het laatste oorlogsjaar komt Winand Roukens pas toe aan de tweede Limburgse
schrijver van de vijf waarvan hij in 1942 een heemtaalkarakteristiek onderzoek
beloofde.* Het is een verhandeling over het grote dilemma van de Limburgse
emancipatie. Enerzijds: hou het regionaal, want dan hou je het zuiver. De ‘gezonde
stelregel: ‘eigen kunst op eigen bodem’ [cursivering van Winand Roukens, red.].
‘Zuiver en volledig kan de geest van een land en streek slechts leven in een werk
in de volkstaal.’ Maar: ‘Toch streeft elk goed schrijver ernaar iets te geven dat
boven het landelijke en regionale uitgaat.’

*

Dr. Win. Roukens,
‘Limburgse
volkstaalelementen in “De
korrel in de voor” (voor
Marie Koenen op haar 65ste
verjaardag)’, In: Veldeke.
Jaargang 18, 1944, nr.
105/106
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Bij dialectschrijvers gaat het er om ‘zijn personen boven het regionale uit te heffen,
“die Ueberwindung des Provinzialismus” te bereiken. Roukens citeert hier een zekere
Hans Teske, waarvan hij alleen meldt dat deze een studie over de Vlaamse letterkunde
heeft geschreven. ‘Bij de streekverhalen in de landstaal moet ook de vorm, de taal
boven-regionaal zijn; maar dit laatste zonder dat ze van de moederbodem wordt
losgemaakt.’ Want, het scheiden van taal en ‘Volkstum’ brengt een gevaar met zich
mee. Roukens citeert weer Hans Teske: ‘“die Gefahr der artistischen Uebersteigerung,
der Entfremdung der Sprache vom Leben, die mit der Absage an Mundart und
Umgangssprache den Sprachleib tötet und an die Stelle der Schönheit des lebendigen
Fleisches, die des kalten und toten Marmors setzt”.’ Roukens vervolgt met
instemming: ‘Iedere schrijver die zijn stof uit de heemstreek put, tracht op zijn manier
[...] de “schoonheid van het koude marmer” te vermijden.’
Na deze aanloop is Roukens aan Marie Koenen toe, die in de standaardtaal schrijft
en dus voor een omvangrijkere taak staat dan de dialectschrijver. Er staan prima
‘substantiva’ in De korrel in de voor als ‘appelsien’, ‘bakkes’ (bakhuis), ‘beslag’
(beroerte) ‘kanjelpijp’ (dakgoot), ‘tas’ (kopje), ‘smeerkanis’ en diverse woorden van
romaanse afkomst. ‘Weinig talrijk’ zijn de bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden
en werkwoorden. Uitstekend vindt Roukens Koenens inzicht in de Limburgse
woordvorming, verkleiningsuitgangen, verbuigingen en zinsbouw, en gecharmeerd
is hij door zaken als ‘'t Rosalien’, ‘der Frens’, 't mijnt’, ‘dè dan’, ‘gank’, ‘als 't God
blieft’, en veel katholieke zegswijzen en uitdrukkingen. ‘De ware Josef is méér
typerend Katholiek dan de ware Jacob.’ Toch houdt Roukens een slag om de arm,
en vraagt zich af of Koenen er niet beter in zou zijn geslaagd ‘een sfeer van contact
met land en volk van Limburg te scheppen’ als ze bovenstaande zaken ‘in zuiver
plaatselijk dialekt (van welke plaats?) had weergegeven’.
Maar Koenen is in elk geval ‘tot op zekere hoogte geslaagd’, en dat ‘dankt zij aan
haar grote liefde voor land, volk, taal en cultuur van Limburg én Nederland, waardoor
zij ons Jong Limburg hoop, moed en kracht geeft in deze sombere tijd.’
Het is dan ook februari 1944.
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‘wo verkes geurkathedrale boewe’

Meerke*
*

Iech walg van wäörd, noe iech wèl sjetse,
Wie good Geer waort, mie meerke leef;
Want ouch 't zachste moot nog kwetse
En ouch 't gölste blijf 'nen deef.
En ouch gein beelde, die beduie
Wie riek eur hart, wie fien, wie good,
Hart, dat ziech stiedig kós vernuie
In godsgedöld en offermood!

Br. Edgar Heijnen,
‘Meerke’, In: Mestreechter
spraok, doe zeute taol.
Maastricht 1978. (Een
facsimile-uitgave van
Mestreechter spraok.
Maastricht 1933)

'ch Wel eur gedacht'nis stèl bewaore
Deep in m'n hart, dat door Uuch tik,
En greuje zal nog mit de jaore
De sjat dee dao beslote ligk!
En laot den ielend dan mer kniepe!
Riek bin iech toch! Geer blijf miech trouw!
Ao! iech kin gluive en begriepe,
Dat God e meerke höbbe wouw!

‘Meerke’ van de Maastrichtse broeder Edgar Heijnen. Het gaat over zijn moeder,
een geliefd thema in de dialectpoëzie. In de laatste regel horen we dat ze kennelijk
nog niet zo lang dood is, misschien is het gedicht zelfs geschreven voor op het
gedachtenisprentje. Godsvruchtig was ze, offerbereid, ze schonk de dichter een
eeuwigdurende rijkdom, en daarom, troost de zoon zichzelf, kan ik begrijpen dat
God zo'n moedertje bij zich wilde hebben. Iedere theoloog gaat stuiteren: er wás toch
al een moeder Gods? Maar het gaat hier om volksgeloof, en bovendien, die echte
moeder mag niet klagen want waar dialectschrijvers het over hun moeder hebben,
is Maria nooit ver weg. Een gedicht over twee vlinders:
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Twieë pieëpele*
*

Twieë pieëpele
dansde op en neer
in de sjtraolende zon
van 't vreugjaor.
't Menneke heel zich um
't wiefke an 't drieë
en zieg; dat naoderde zich
aoch al ummer gèt mieë.

A.H.F. Meertens, ‘Twieë
pieëpele’, In: Mosalect;
Bloemlezing uit de
Limburgse dialectliteratuur.
Vroom & Dreesmann, Henric
van Veldeke, Maastricht z.j.
Eerder gepubliceerd in
Veldeke. Jaargang 43, 1968

En dan beginne die pieëpele
met hun twieë
op eng sjtraol van de zon
ae bietsje te vrieë.

Een gedicht in het dialect van Gulpen, geschreven door A.H.F. Meertens. In de
Limburgse natuurgedichten speelt altijd wel Gezelles ‘krinklende winklende
waterding’ ergens op de achtergrond. Ook heel populair zijn de jaargetijden,
beschreven vanuit de natuur, waarbij de lente natuurlijk favoriet is. Denk ook aan
de combinaties: lente en Maria, de mei.
Schrijven in dialect lijkt het thema te vooronderstellen: weemoed over de verloren
jeugd, de verloren natuur, de verloren cultuur.
Dat neemt niet weg dat de dialectdichters van nu niet schromen Winand Roukens'
‘heemaarde’ op een geheel andere wijze te beschrijven, zoals de Roermondenaar
Paul Poell:

De Peel*
*

't Zeikverzaope landj vanne Peel,
wo verkes geurkathedrale boewe,
nog hoger es de taore van Babilon,
wo messilos 't klokkesjpeel vorme.
de boer dink det d'n daag des oordeils,

Paul Poell, ‘De Peel’, In:
Veldeke. Jaargang 70, 1995
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nog lang neet aangebraoke is,
de conifere ram broen zeen moge,
zolang de bank maar sjoek, is ter nieks mis...

En in de hedendaagse dialectpoëzie van Veldeke is gelukkig ook plaats voor een
kritische zelfreflectie, getuige dit gedicht in het Venloos van Jeanne Alsters-v.d. Hor:

De achterblievers*
*

zoeë-as ze beejein schule
met 't kaarte
op 't krenske
aan de teek
ónder 't fietse

Jeanne Alsters-v.d. Hor,
‘De achterblievers’, In:
Veldeke. Jaargang 67, 1992

Flink, vol gooie mood
(vol valse mood)
De ouge geblindeerd
't hert op ein kier
Spegels vervange roète
wäörd valle oètein in scherve
Same reikend
nao de broze toekómshalme
vegetere ze einzaam
in 't land van gister

In 1998 ging de Groeët Limburgse Veldeke Dialektpries naar een in het
dialectwereldje volslagen onbekende: Mia Liedekerken. Spaubeekse van origine,
dertig jaar in ‘Holland’ gewoond, les gehad van Elly de Waard, en nu woonachtig
in Maastricht. Het gedicht:
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Veësj*
*

Op ein haor nao raak hae
De kómp mit geblötsjde eier
Ein mit de zak is 'r nog
Twieë sjtep, eine sjlaog
En de moel razelt

Mia Liedekerken, ‘Veësj’,
In: Veldeke. Jaargang 73,
1998

Hae vösj zien mötsj oet ziene nek
Eine knao Keunings-öffe roetsj
Sjtil 't mèlkpeulke in
Oetgelaote walse de sjtaole
Grieëp-erm door de deig
Nao 't bolle en oetrolle
Trèk ei dook van Breughel
Dwarsj door mien kamer
Ein plank vol vlaaie
Balanceert op zien sjouwer
Toort, rieste- en fruitvla
Men rook ze veer sjtraote wied
Dolend door kleurige jaore
Lietj ein verdwaalde keësjepit in
de Hemavla mich truk nao vandaag

‘Als adem langs de dingen’
In 1963 debuteert de 16-jarige scholier Wiel Kusters in het tijdschrift Veldeke met
twee gedichten in het Kerkraads. Twee jaar later kwam er nog een dialectgedicht,
en daarna zou hij zich alleen in het Nederlands uitdrukken, en met succes. Dertig
jaar na zijn debuut legt de hoogleraar in de Nederlandse letterkunde uit waarom het
dialect voor hem geen voertuig is voor zijn poëzie:*
*
‘Ik denk dat een gedicht of een schilderij of wat je ook maar wil noemen er
Wiel Kusters, geïnterviewd
door Ine Sijben in De
beter aan doet ons de wereld als nieuw, als verrassend, als verwonderlijk, als
Onderstroom. Archief van de
vreemd
Limburgse Omroep, 6 maart
1993
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dus, in zekere zin, te laten zien dan dat ze ons in een lauw bad onderdompelt waar
we vervolgens gezellig in wegdromen. Ik heb - als dat even hier mag als voorbeeld
- bijvoorbeeld nogal wat geschreven in het Nederlands over mijn herkomst, uit een
mijnwerkersmilieu. Mijn vader en een grootvader die mijnwerker waren. Dat heb ik
níet gedaan - denk ik - met de behoefte om de identiteit van de Limburgse mijnwerker
tot uitdrukking te brengen of de identiteit van mijn milieu te verwoorden, maar dat
is echt gebeurd vanuit een soort verwondering over wat dat leven voor een leven
was, sociaal enzovoort. En ik ben die dingen gaan schrijven op een moment dat ze
niet meer vanzelfsprekend waren. Dat mijn vader ernstig ziek werd als gevolg van
het werken in de mijnen, dat de mijnen gesloten raakten... Toen drong tot mij door
- en tot vele anderen denk ik, maar ik ben er over gaan schrijven - toen drong tot mij
door dat dat een hele merkwaardige wereld was geweest, hè. Dus ik heb daar denk
ik niet zozeer de blik van een binnenstaander, maar eerder die van een buitenstaander
gehad, die naar zijn eigen wereld keek via de taal om te zien hoe vreemd ze was.
Niet om identiteit tot uitdrukking te brengen, maar, hoe verwonderlijk het was dat
mannen dagelijks onder de grond gingen en weer naar boven kwamen. Ja, dat er twee
werelden waren waar je misschien iets van kon opvangen - een oor aan de grond
legde zoals ik als kind deed, dus dat is een ander gezichtspunt.’
IS: ‘Ja, dus dan beschouw je je eigen geschiedenis niet als dat wat je bekend is...’
‘Nee...’
IS: ...‘dan maak je de dingen als het ware vreemd. Waarom heb je dat niet in het
dialect gedaan, als ik van het idee uitga dat de taal, of de minderheidstaal, het dialect,
hoort bij de lokatie als de kerk op het plein...’
‘Ik weet niet of ik het zo bewust gedaan heb, maar misschien wel om de zaak te
vervreemden, dus, om door middel van wat toch ook mijn tweede taal is, want ik
ben... ik spreek van huis uit Kerkraads dialect, vanuit die vreemde taal te denken en
te voelen - als je dat zo kan uitdrukken - over die wereld.’
IS: ‘Dat was echt voor jou zo?’
‘Ik weet niet of ik dat zo bewust gedaan heb maar dat zal zeker een element zijn
geweest, omdat ik natuurlijk wel al dingen gelezen had in dialect, ook over het
mijnwerkersleven en zo, en, nou ja, als we er zo over praten denk ik dat voor mijn
gevoel dan die taal en die wereld te dicht op mekaar zitten, waardoor die taal ook
niet in staat is om die wereld nieuw en vreemd te maken. Dus dat schrijven over,
laten we zeggen, de mijnen - in het dialect, dat is vast legitiem en vast heel mooi als
het mooi gebeurt, maar ze zitten dan wel dicht op mekaar, die taal
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en die wereld. En daardoor mis je misschien toch ook iets van die spanning, die
mogelijkheid tot vervreemding die ik nou net zocht. Kijk, ik vind... dan plak je de
taal op de dingen, dan hoort ze bij die dingen, dan zit ze er aan vast, terwijl taal voor
mij net iets is... dat is adem hè, heel elementair, dat zijn trillingen, luchttrillingen.
Nou, die gaan bewegen, die gaan langs de dingen, die strijken als adem langs de
dingen. Het woord water zit niet vast aan water want ik noem water “wasser”, om
maar iets te noemen. Ik geloof dus in een wereld die bij wijze van spreken los van
die taal bestaat.’
Bestaat er dan geen dialectpoëzie die het leven vervreemdt en daardoor nieuw en
genietbaar maakt?
Sinds kort probeert Wiel Kusters het, en er is nog een andere nederlandstalige
dichter, Frans Budé, die een poging deed op uitnodiging van de uitgevers van de
serie LiLili (Limburgse Literaire Lies). Kusters' ‘kniettewies’ betekent overigens:
‘krijtwit’.

Kniettewies*
*

e lidsje
D'r ieësjte doeë dem iech zoog
- mè deë miech jinne sjrek aajoog dat woar mieng Oma wie ze loog
kniettewies óp d'r sjoof
weë kriet 't allenäu óp ing rij?
e kink mit blutsje in de knei
e kink dat sjpieëlet in d'r sjnei
en köadsjesjpringe dong

Wiel Kusters,
‘Kniettewies’, In: Paul
Weelen (red.) en Peter
Winkels (samenst.),
Plat-eweg. Uitgeverij TIC,
Maastricht 1998, ‘nommer 8
van de Limburgse Literaire
Lies’

't woar nog ier e paar sjtond aod
doe woar d'r Pap ing naat al kaod
jesjtórve an 'ne zonnesjtich
bij de boesedaags
't kink loog mit d'r Pap in bed
't woar jing plaatsj doa vuur zieng Mam
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de vinster óp, 't winget jet
oame dong 't fain
d'r ieësjte doeë dem iech zoog...
en wie 't at vöal auwer waor
de Oma die iech han jekankd
waor iech nog kling en döks alling
sjloffet iech bij heur
d'rre naatspoem woar mit blómsj're dróp
ze hauw e vröngsje óp d'r kop
't naats jelüesd woar 't ing flieët
jroeës woar 't bed van ós
en went ze miech vertselle dong
da oos iech miech d'r appel oes
dem ze in d'r oavet hauw jelaad
basterdtsoekker dróp
en went 't sjneiet in d'r meëts
da zaat ze miech: krieg diech jet sjnei
en wèsj diech doa de oge mit:
krieste 'ne kloare blik
d'r ieësjte doeë dem iech zoog
- mè deë miech jinne sjrek aajoog dat woar mieng Oma wie ze loog
kniettewies óp d'r sjoof
weë häu ziech dat va heur jedaad?
e meëdsje jong ze noa d'r maat
tse vós noa Oche mit ing vraat
aier, bótter en ezoeë
noe woar ze doeëd, wat woar ze kling
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iech zelver woar at tsemlieg jroeës
iech wós nit wat nog kómme moeët
mè waal wat woar jeweë

Frans Budé: Tege d'n aovend*
*

Frans Budé: ‘Tege d'n
aovend’, In: Plat-eweg etc.

Watste breidoet oonthèls
is 't sjriewe vaan de miewe
tege d'n duuster vaan d'n aovend aon.
Buim die veur 't kopleech stoon, amechteg
aoseme um 't hoes. Zouw dao boete
'ne mins nog goon, oonder de ierste lamp
zeuke wat heer vergete waor, noe wie
d'n daag ziech oppak, z'ch stèllekes
sjroevele liet langs alle kaanjels aof?
Me wèt neet wie, kint z'ch trök es me
nao de veugel kiek. Hoeg en sjeif
wejjere ze, wied oetrein - ouch die.
NOG MEER DIALECTSCHRIJVERS,

zoals, we doen een greep, Ger Bertholet alias Zjèr
Bataille alias G. Rapaille, Frits Criens, Wim Kuipers, Gé Reinders, Jack Poels van
Rowen Hèze, Jo Erens, Emile Seipgens, Jon Erkens, Ger Prickaerts, Fons Brouns,
Johnny Blenco, Fientje va Gebrook, Toon Hermans, Frans Boermans en vele anderen:
zie deel II door Ben van Melick.

Aantekeningen
‘Mastreechter spraok, doe zeute taol’ is de eerste zin van een gedicht van G.D.L.
Franquinet (1826-1900), maar werd bekender als titel van een bloemlezing uit 1978,
die in feite een facsimile-uitgave was van de bloemlezing Mestreechter spraok van
dr. H.J.E. Endepols uit 1933. In de laatste afdeling van de bundel, ‘Jóngk Leech’,
treffen we ook dialectgedichten aan van Nederlandstalige literatoren als Hilarion
Thans, Vic Reinders en Mathias Kemp.
Over ‘Kinnesmaking’ van Edm. Jaspar in 1926: gehandhaafd is de spelling die destijds
in het tijdschrift Veldeke werd gebezigd en die ons nu wat onbeholpen voorkomt. In
1942 zou de Vereniging Veldeke een eerste ‘spellingsregeling’ aanbevelen, gemaakt
door hoofdredacteur Winand Roukens. In 1951 werd deze aangevuld door J. Kats.
Een poging in 1980 om op democratische manier tot een nieuwe spelling te komen
mislukte, waarna in 1983 het ondertussen algemeen aanvaarde Aanwijzingen voor
de spelling van Limburgse dialecten verscheen, van de hand van Jan G.M. Notten.
Een uitgave van de Vereniging Veldeke.
Dr. Winand ROUKENS was een leerling van de Venlose volkskundige prof. dr. Jos
Schrijen, die in 1923 de eerste rector magnificus werd van de Katholieke Universiteit
in Nijmegen. In 1949 zal
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Roukens bij dezelfde universiteit benoemd worden tot lector in de volkskunde. Het
is dus aan te nemen dat er bredere steun voor Roukens' ideeëngoed was dan alleen
in Veldeke-kring. Tevens valt aan te nemen dat er na de oorlog Veldeke-coryfeeën
waren die, om welke reden dan ook, afstand wilden nemen van het tijdschrift. In de
door ons in de Stadsbibliotheek van Maastricht bestudeerde jaargangen bleken vanaf
augustus 1943 de colofonbladen verwijderd.
Wie is Hans Teske? Een vrijwel uit de annalen van de biografische geschiedschrijving
verdwenen germanist, hoogleraar in Hamburg, geboren in 1902. Voor de oorlog
schreef hij onder andere over de middeleeuwse dichter Walter van der Vogelweide
en het Onzevader, in 1942 verscheen de tweede druk van De Nederduitse literatuur,
uitgegeven bij De Phalanx in Brussel, en in 1943 verscheen Die Ueberwindung des
Provinzialismus in der flämische Literatur, uitgegeven door De Lage Landen in
Brussel, in de serie ‘Veröffentlichungen des Deutschen Instituts Brüssel’. Wie het
boek wil lezen: in de Maastrichtse Universiteitsbibliotheek ligt het. De Nederduitse
literatuur is te leen in de bibliotheek van Deventer en de bibliotheek van de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Grote kans dat U daar het door Roukens geraadpleegde
exemplaar aantreft. (De meeste gegevens over Hans Teske hebben we aangetroffen
in de ‘NCC’, de Nederlandse Centrale Catalogus, een database die de bibliografische
gegevens en de vindplaatsen van circa 7 miljoen boeken en 350.000 tijdschriften in
meer dan 400 bibliotheken in Nederland bevat. De database wordt direct en
voortdurend bijgewerkt. Hij geeft alleen het geboortejaar van Teske, het valt dus aan
te nemen dat de man nog leeft.)
Het eerste dialectgedicht dat Wiel Kusters publiceerde was ‘Der Sjtear’ in Veldeke,
in 1963. Naderhand werd het overgenomen in Mosalect:

Der Sjtear
Hoeëg in loeët
vingt loeëts wie broeëd
inne sjtear tse sjtiege-n-aa.
Denn wie d'r Herrejot woeët jebore,
doe kroog dea sjtear
et kloar
blinke van zie jood
koalich nòch verbòrreje.
Et waor egetlich sjaad,
denn went iech awer wüer jewea
hej iech mieng kinger kenne tseege
wie òch de natoeër ziech vroeë jeet reege
went et Kink tsoer welt weat ‘braat.

(In: Veldeke. Jaargang 38,1963. Geciteerd uit: Mosalect etc.)
Twee jaar later, in 1965, verscheen in Veldeke van Wiel Kusters ‘Ing bladzie
sjrievets’, met als opmerking ‘vrij naar Jacques Prévert’.
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2 Dichters na '60
Ben van Melick

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

204

Inleiding
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Deze essays over de stand van zaken in de ‘Limburgse’ poëzie vanaf '60 zijn in eerste
instantie voor hen geschreven die de ontwikkelingen op cultureel gebied in het
Limburgse kritisch willen volgen: luisteraars van het kunstprogramma De
Onderstroom van Omroep Limburg/LI. Omdat het programma vooral achtergronden
wil belichten, was de blik met name gericht op literatuurliefhebbers en poëzielezers.
De stukken in dit deel van het boek zijn oorspronkelijk radiolezingen. Voor deze
gelegenheid zijn ze aangepast, uitgebreid en aangevuld met gedichten. Ook zijn er
verbanden in verwerkt die tijdens het schrijven aan dit project pas zijn opgemerkt.
De opstellen vormen een divers geheel. Het bevat twee overzichten, één over
ontwikkelingen sinds de jaren '60, één over poëzie in het Limburgs, en een serie
portretten, waaronder een dubbelportret, van toonaangevende dichters. De
portrettengalerij is niet compleet en de konterfeitsels zijn ook niet definitief af. Dit
is een bestandsopname in de herfst van 1999. Wie blijft lezen, blijft open voor nieuwe
indrukken en verbanden en blijft zijn analyses en interpretaties, en zijn appreciatie,
bijstellen. Het tijdschrift Quality Meat, dat aan de basis van deze beschouwingen
ligt, zal daarover blijven berichten, ook in de vorm van profielen en portretten. Zo
gezien is dit deel van dit boek een Quality Meat Special.
De aard van de essays is kritisch-beschrijvend, maar niet overal is een zelfde
aanpak gevolgd. U zult beschrijvingen aantreffen naast interpretaties, onderzoek
naast wegingen, overzichten naast signaleringen; en dit alles niet strikt van elkaar
gescheiden. U vindt schetsen die de contouren van een schrijverschap aangeven,
naast analyses die de diepte ingaan, beschrijvende naast bewonderende stukken. Ik
kan niet ontkennen dat affiniteit met schrijverspersoonlijkheden doorklinkt en dat
de sporen van menige worsteling zichtbaar zijn gebleven; bij een enkel stuk zijn ze
zelfs geëxpliciteerd. Alle beschouwingen zijn uiteindelijk verslaggeving van een
leesproces, een proces dat in dit geval bepaald was door de wens erover te berichten.
Dat was soms hard labeur.
Toch was bij elke benadering de tekst het uitgangspunt, niet als geïsoleerd
fenomeen, maar geplaatst in een oeuvre. Dus geen glinsterende essayieke hoogstandjes
naar aanleiding van enkele regels, geen erudiete poëtische observaties met gedicht
of strofe als uitgangspunt en geen briljante intertekstuele uitweidingen op basis van
een motief. De gedachte aan een overall-beeld domineerde daarvoor te veel. De tekst
in het oeuvre als uitgangspunt. Dat sluit dus een
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strenge vorm van close-reading uit. Ook omdat op verschillende plaatsen de biografie
van de schrijver en zijn impliciete of uitgesproken poëtica een rol speelt, en omdat
mijn aanpak een generaliserende is.
Kwaliteitsoverwegingen zijn ‘the heart of the matter’; al komt dat nergens zo
uitgesproken tot uitdrukking. De hamvraag is voor mij steeds wat de dichter te zeggen
heeft: waarom zou je hem lezen? Waarom Leo Herberghs lezen, waar zovele andere
dichters ook om tijd en aandacht vragen? Dat dit de Limburgse context overstijgt,
spreekt vanzelf. Deze vraag naar de ‘kwaliteit’ van een dichter is misschien een
onmogelijke, want waar zoek je je antwoord? In zijn beste werk? Of is het de maat
van zijn minste dat hem nog doet uitstijgen boven anderen? En gaat het niet veel
meer om ‘individuele’ gedichten dan om dichters? En is de weging aan anderen wel
zo cruciaal als ik het doe voorkomen? Moet doen voorkomen, omdat op de
achtergrond steeds de afweging marge en canon, Limburg/Randstad, meespeelt.
‘Generaliseringen zijn de doodsvijand van de poëzie’, zegt Gerrit Komrij in zijn
Verwey-lezing (1999). Ik vermag vooralsnog niet te zien hoe die te vermijden in een
aanpak waarin tekstimmanente, historische en literatuursociologische elementen
samenkomen en die resulteert in een overzicht van eigentijdse poëzie in Limburg.
Voor dit doel beloofde een positief-kritische houding het meeste resultaat.
Geprobeerd is een tussenpositie in te nemen tussen polemist, criticus, essayist en
historicus, om zo betrokkenheid en distantie te kunnen mengen, om zo waardering
en afwijzing bij elkaar te houden. Natuurlijk op persoonlijke wijze, Quality Meat
verraadt zich niet, maar zo gepresenteerd, dat de lezer kan weerspreken.
Waarom vanaf de jaren '60? De jaren '60 markeren het begin van een nieuwe
ontwikkeling in de literatuur in Limburg. Het naar buiten treden van een nieuwe,
naoorlogse generatie betekent een breuk met de traditie. De vitalistische traditie zo
opmerkelijk in de jaren '30 was doodgebloed: haar vertegenwoordigers waren letterlijk
uitgeleefd of zagen bleek van artistieke bloedarmoede. Wie tot in veertig het foute
gedachtegoed koesterde, had alle krediet verloren; initiatieven uit de jaren '50 hadden
geen vervolg gekregen en medio '60 overleden vlak na elkaar Pierre Kemp en Jan
Hanlo. Literair Limburg was van de kaart verdwenen. Met wat nog restte, veegden
de jongeren de vloer aan. Bij hen geen spoor van een verwaten l'art pour l'art, of een
andere afgebladderde artistieke vorm van kunstbeleving, geen spoor van de kunstenaar
als vertegenwoor-
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diger van een elite, de burgerij. De nieuwe schrijvers waren geëngageerd, in voor
experimenten, breed georiënteerd en, voor hun schrijversontwikkeling, gericht op
de randstad. De schrijver Pé Hawinkels zie ik in deze ontwikkeling als een
sleutelfiguur. Niet omdat hij zoveel invloed zou hebben gehad op zijn
generatiegenoten of zoveel navolgers had, daarvoor was hij te weinig op Limburg
georiënteerd, maar omdat in hem de overmoed van het nieuwe levensgevoel nadreunt,
het nieuwe denken en het nieuwe dichten zo nadrukkelijk aanwezig is. Hij is bij
uitstek de schrijver bij wie literatuur meer dan een kunstzinnig spel met taal en
werkelijkheid is. Hij is de dichter bij wie kunst en zijn, denken en formuleren een
eenheid vormen, zij het een problematische. Daarmee is hij voor mij de
verpersoonlijking van authenticiteit, dat onmisbare fundament voor kunst. Waarmee
ook de belangrijkste pijler van mijn literatuuropvatting gegeven is.
Over de vraag of een beschrijving van het fenomeen ‘Limburgse’ literatuur zinnig
of nuttig is, wel of geen bestaansgrond heeft, daarover hier geen uitweidingen. Dit
boek is zeker een gedeelte van een antwoord, of het als zodanig interessant is, is aan
de lezer. In het opstel ‘Van draad tot kluwen. Nieuwe poëzie in Limburg’ maak ik
een paar opmerkingen over deze kwestie, die theoretisch en cultuur-historisch meer
studie verdient dan nu op congressen en in publicaties blijkt.
For the record. Literatuur in Limburg is een verschijnsel dat binnen de grenzen
van de provincie manifest bestaat, literatuur-sociologisch is het een fenomeen. Het
heeft niet de vanzelfsprekendheid van ‘Nederlandse literatuur’, omdat het
onderscheidend kenmerk niet louter en alleen de landstaal is. Literair of voor mijn
part literatuurwetenschappelijk gezien is het een concept, een constructie, een
hypothese, of een meer of minder plausibel gemaakt verzinsel. Deze constructie wil
levenskrachtig zijn en verleiden, - al is het in deze opstellen soms met grove middelen.
Ze wil laten zien dat Nederlandse literatuur nog onontgonnen terrein bevat; misschien
beperkt ontginbaar, maar vruchtbaar genoeg om iets nieuws tot ontwikkeling te laten
komen of om het bekende anders te zien.
Limburg onderscheidt zich door zijn ‘bergen’. Dit literaire spel was vaak een sport.
Dan voelde ik me een wielrenner voor of achter het peleton, afhankelijk van de
moraal, die eenmaal begonnen aan de berg in een erop of eronder de top moest
bereiken. ‘Renners’ zijn solisten. Het spreekt vanzelf dat in een derge-
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lijke opzet de redactionele verantwoordelijkheid voor dit deel van dit boek geheel
ligt bij de ‘stoemper’.
Wat me brengt bij de redactie van dit boek. Wie zich verwondert over lengte en
doordringbaarheidsgraad van deze radio-essays, zou zijn oor eens moeten lenen aan
de WDR3-beschouwingen die op doordeweekse middagen door de ether klinken.
Deze bouwsels in taal en gedachte waren geen voorbeeld, maar wel een stimulans
op de door mij ingeslagen weg voort te gaan. Dat de redactie van De Onderstroom
mij zo mijn gang liet gaan, zelfs op zonnige zaterdagochtenden, bewijst haar
bandbreedte.
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Van draad tot kluwen 1 Nieuwe Poëzie in Limburg
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voor mij was glück auf
een nachtgroet, in het donker
gesproken door mannen
voor hun behoefte zittend
op de schop terwijl muizen
brood uit hun jaszak vraten
geen treffender beeld
voor de komende slaap
wanneer ik in bed
mijn vader groette
voor hij de deur sloot.

Winselerstraat
Zwart ghetto tegen de hekken van de mijn
waar rauwe jongens je tegenhielden, je knikkers stalen
In de huiskamers zouden portretten van Stalin hangen
aldus de kapelaan! Maar voor de kale ramen
bladderde enkel een gipsen Heilig Hart beeld...
of waggelde mevrouw Verpoort, eeuwig op pantoffels
giganties als een zigeunerkoningin
vlak voor de worp van haar twaalfde kind
sloeg houwer Quaedvlieg zijn lief uit Herzogenrath
zodat ze luider jammerde dan de eeuwige
nachtelijke sirenes van de Wilhelmina
Ach, Winselerstraat, je konijnenhokken
afgebroken
Overwoekerd je eens zo demoniese trottoirs!

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

212
Dit zijn gedichten van Wiel Kusters en Manuel Kneepkens, misschien wel de meest
typisch Limburgse van alle in de volgende pagina's opgevoerde dichters. Beiden zijn
duidelijk herkenbaar Limburgs, locatie, motieven, thema, woordenschat, ze zijn van
deze tijd, en ze paren kwaliteit aan originaliteit: niveau dus. De een is ernstig en
speelt ingetogen met stof en taal, de ander is uitbundig, experimenteert vrolijk met
de grammatica, buitelt over zijn woorden.
Deze gedichten spreken voor zichzelf, zeker voor de wat oudere Limburger is
helder wat ze verbeelden: vertaalde herinneringen aan de oostelijke Mijnstreek.
Kusters spreekt in geladen woorden over het mijnwerkerskind, de vader en de moeder,
de literatuur en gaat de diepte in. Kneepkens vangt zijn herinneringen in kleurige,
stapelende beelden en citaten, probeert de sfeer van zijn jongensjaren op te roepen
in flitsen (en fratsen) van poëzie-collages. Waar Kusters karig is, nadenkend en
helder, is Kneepkens barok, frivool en uitwaaierend; waar Kusters verdiept, kleurt
Kneepkens in.

Limburgers in de literatuur
Limburgers in de Nederlandse literatuur bestaan eigenlijk niet. Vlamingen wel.
Dichters als Leonard Nolens, Luuk Gruwez en Rudi Hermans, schrijvers als Willem
Beelen en essayisten als Stefan Brijs, allen afkomstig uit Belgisch-Limburg, worden
besproken mede vanuit hun Vlaamse herkomst, op basis van relaties tot andere
Vlamingen en worden zo in Nederlands perspectief gekarakteriseerd. Dat is algemeen
geaccepteerd. In de historische literatuuroverzichten van Ton Anbeek vinden ze om
die reden zelfs geen bespreking.
Dat Limburgse dichters/schrijvers niet als verzameling gezien zijn, heeft zo zijn
redenen. Er waren er maar weinig, ze speelden slechts een enkele keer eerste viool,
ze waren niet als zodanig herkenbaar èn ze manifesteerden zich niet als zodanig.
Daarin is de laatste decennia wel wat veranderd. Ze worden in de literaire pers steeds
vaker gekoppeld aan hun afkomst - met gedichten als bovenstaande is dat zelfs
onvermijdbaar - en hier en daar is zelfs al de vraag opgeworpen wat hen in de
Nederlandse literatuur zou onderscheiden van anderen. De achterflap van Rob
Schoutens Hoe laat is 't aan den tijd (1998), een overzicht in essays van de poëzie
van de laatste vijftien jaar, stelt zelfs de vraag ‘Dichten Limburgse dichters anders?’
Dat de poëzie die uit Limburg komt, niet ook in haar onderlinge relaties wordt
beschouwd, heeft minstens twee consequenties. Ze krijgt daardoor een minder
intensieve beschrijving en dichters
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die niet onmiddellijk in de nationale verhoudingen passen en niet aan de landelijke
maat voldoen, krijgen minder of geen aandacht. Zo is er nog nergens poëzie uit
Limburg beschreven in haar thematische verbondenheid; taal, methode, stijl, ruimte
vonden ook nog nergens beschrijving vanuit Limburgs perspectief. Ook in deze
opstellen van mijn hand niet; wel al in de bijdragen van Hans Op de Coul en Ine
Sijben over de poëzie van het verleden. Dat is jammer. Niet vanwege het feit dat
eigentijdse dichters uit Limburg achtergesteld zouden zijn, maar omdat daardoor een
extra betekenisgevend kader ontbreekt waarmee deze poëzie een herkenbaarder,
preciezer uitgetekend gezicht krijgt. Vanuit Limburgs perspectief ontstaat zo mogelijk
een dieper en breder inzicht, een adequater beschrijving van de desbetreffende
dichters. Hoe het ook zij: dichters uit Limburg bieden meer dan overzichten en
artikelen uit de Nederlandse pers doen verwachten.
Deze inleiding en de portretten in dit boek, een eerste serie, willen daar een
essayistisch bewijs voor zijn. Niet sluitend nog, samen vormen ze een schets waarin
contouren van een groter geheel worden aangegeven, waarbinnen tal van partijen
nog uitgewerkt dienen, bijvoorbeeld die van poëzie uit en over de Mijnstreek,
bijvoorbeeld het bijzondere taalgebruik van dichters uit deze streek, bijvoorbeeld de
veronderstelde pre-occupatie met autonome poëtica. Of voor de hand liggender: de
thematische verbondenheid, taal specifieke motieven. Deze stukken zijn daarmee
een poging deze gedichten, deze dichters, die in de Nederlandse literatuur
buitenbeentjes zijn, gerespecteerde buitenbeentjes dat wel, in een kader te plaatsen,
dat hen de spotlight geeft die hun toekomt en de bijzondere betekenis die ze verdienen.
Immers, deze poëzie in Nederland nog maar marginaal - misschien op Wiel Kusters
en Huub Beurskens na -, is meer dan een geïsoleerd verschijnsel, zij past en
functioneert in een breder, of zo u wilt smaller, kader, dat van poëzie in Limburg,
Nederlands-Limburg. In dat verband zijn deze dichters meer dan een alinea in een
overzicht, zijn het de ijkpunten in een ontwikkeling die in de laatste decennia in een
stroomversnelling is geraakt. Ik hoop dat aan de hand van dichters als Pé Hawinkels
en Manuel Kneepkens aannemelijk te maken.
Het spreekt vanzelf dat dit voorstel voor een kader een ontwerp is van een
ontwikkeling en een samenhang. Het geeft een zicht vanzelfsprekend vanuit een
gekozen standpunt. Dat vraagt om een theoretische verantwoording, maar dit boek
is niet de plaats daarvoor. De wetenschapper Joep Leerssen heeft hierover in Forum
der Letteren (1993) en Nederlandse Letterkunde (1999) al veel be-
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hartenswaardigs gezegd. Analoog aan zijn opmerkingen over Ierse literatuur zou je
Limburgse literatuur als een vorm van ‘literair subsysteem’ kunnen zien, dat zich
door middel van retrospectieve ‘invention of tradition’ een status aparte wil
verschaffen in of tegenover de ‘hoofdstroom-literatuur’, van wier taal ze zich bedient.
Een van de consequenties van het gekozen uitgangspunt is dat Belgisch-Nederlandse
dichters vooralsnog niet binnen het afgebakend terrein passen. Boud maar
verklaarbaar. Uit andere bijdragen aan dit boek en uit het literatuursociologisch
overzicht blijkt dat de contacten, die tot in de jaren '50 vrij intensief waren, daarna
zo dun worden als het water van de Maas dat beide Limburgen scheidt. Literair gezien
twee verschillende werelden, maar wat niet is, kan komen.

Tweetalig
Wie in Limburg woont en geïnteresseerd is in letteren kan niet voorbij aan het
fenomeen Limburgse literatuur. Over het hoofd zien wat de regionale media wekelijks
aanbieden als literatuur uit Limburg is onmogelijk. Het is een komen en gaan van
auteurs, vooral dichters, schrijvers van zeer divers pluimage die om niet of om den
brode teksten naar buiten brengen die ze presenteren als literatuur.
Poëzie in Limburg vormt een ingewikkeld samengesteld netwerk en vertoont een
aantal typische bijzonderheden. Limburgse literatuur is tweetalig: Nederlands of
Limburgs, een taal die in de praktijk bestaat uit legio dialectische varianten, die
vooral door amateur-schrijvers met satanisch genoegen uitgepuurd worden en die
het lezerspubliek klein houden. Deze tweetaligheid markeert een grens die tot voor
kort gedichten en dichters scherp gescheiden hield: literatuur in dialect en in het
Nederlands waren twee verschillende werelden. Gevolg: verschillende literaire
circuits, zonder enig grensverkeer.
Er lopen door het literaire grensgebied Limburg meer lijnen die de verschillende
beoefenaren van literatuur gescheiden houden, bijvoorbeeld die tussen dichters en
tekstdichters en die tussen professionals en amateurs. Maar die scheidslijnen zijn de
laaste jaren aan het vervagen en ze markeren ook niet meer de grens tussen kwaliteit
en pulp. Een voorbeeld is de schrijver/dichter/zanger/acteur en radiomaker Ger
Bertholet die, onder de schrijversnamen Rapaille en Bataille, niet alleen vele genres
beoefent, die zich niet alleen bedient van Limburgs en Nederlands, maar die ook, nu
nog, als om zijn afkomst niet te
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loochenen, hoge kwaliteit, vooral als radiotekst- en toneelschrijver, afwisselt met
weinig opwindend, ‘plat’ muziektheater. In een echt Limburgse borst huizen minimaal
twee zielen.

Vier tekstcircuits
Concreet. Je kunt in Limburg een viertal gesloten poëtische tekstcircuits
onderscheiden. Er floreert een nog steeds uitdijende liedjescultuur die welhaast moet
samenhangen met de nog altijd manifeste feest- en viercultuur, want elke vereniging,
wijk of dorp heeft z'n eigen liedjesschrijvers, die niet alleen rond carnaval actief zijn.
Een liedjescultuur die een rijke traditie kent: van de tot in de ‘Arbeidsvitaminen’
populaire Jo Erens tot de in songwriterskringen befaamde Gé Reinders, van Loeënde
klokken van Frits Rademacher tot Bestel mar van Rowwen Hèze, van Carboon tot
Bataille. De beste vertegenwoordigers, Gé Reinders en Jack Poels, komen uitgebreider
aan de orde in ‘Literatuur in Limburg. Poëzie in dialect’. De onderste regionen van
deze liedjescultuur in dialect zijn tot op dit moment vergeven van een op Duitse
tradities geïnspireerde vertaalziekte, die in de meeste gevallen nog platter teksten
oplevert dan het origineel: Fietsefreem en Beppie Kraft, een enkel lied uitgezonderd.
Veel liedjes, zegt men, behoren tot het Limburgse levens- of luisterlied. Genoemd
worden: Sjef Diederen en Jos Meessen, Johnny Blenco of Kepsj onder anderen. Deze
Limburgse liedkunst is landelijk niet onbekend, zelfs niet onbemind, en ofschoon er
veel bocht tussen zit, vertonen de geslaagde liedjes dezelfde kenmerken die ‘papieren’
gedichten boven andere doen uitstijgen. In alle gevallen gaat het om ‘poëtische’
teksten op muziek gezet om een publiek te pakken, meestal te vermaken, in de beste
gevallen drukt de tekstdichter er zijn persoonlijkheid, zijn wereld in uit, in rake en
eenvoudige bewoordingen die in de praktijk van hart tot hart spreken.
Ook in het Nederlands staat Limburg z'n mannetjes. Het is geen vergelijk, maar
Zangeres zonder Naam, Harry Geelen, Johny Hoes en Toon Hermans vormen een
aardig kwartet. Een belangrijke stroming in de liedjescultuur vormt, beter vormde,
het geëngageerde of politieke lied, dat door tekstschrijvers als Herman Veugelers,
Jon Erkens en Ger Bertholet niveau kreeg. Enige jaren toerde de spits-provocerende
Thei Dols met cabaret door de provincie; tegenwoordig zoekt hij z'n heil in een
pluchen chanson-programma.
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Naast de liedjesschrijvers opereert er een legioen van zondagsdichters die in hun
stads- of dorpsdialect de streek- en advertentiebladen van Weert tot Heerlen en van
Venlo tot Maastricht vullen met in krakkemikkige rijmen gevangen standaard-emoties
en kleine histories, die ze regelmatig bundelen in rijm-albums. De actiefsten zijn
daarbij een soort dorpsverteller, chroniqueur of kerkklokje (wijlen Fientje va
Gebrook). De gemakzuchtigen onder hen scheiden lamentabele verzuchtingen of
nostalgische terugblikken af in een stroperig idioom, week van clichés en vale echo's
uit de ‘echte’ poëzie. Een aanzienlijke groep van deze dialectdichters opereert nog
altijd onder de vleugels van ‘Veldeke, vereniging tot instandhouding en bevordering
van de Limburgse volkscultuur’, dat in zijn gelijknamige tijdschrift, via aparte
boekuitgaven, bijvoorbeeld Mosalect (1976), en bijzondere series, ‘Veldeke Literair
Reeks’, het sein vrij geeft voor dichters in literair-correct-Limburgs. Het in de jaren
'90 befaamde Omroep Limburg-programma ‘Het ei van Sint-Joost’ onder leiding
van de lang onvermijdelijk geachte Lei Meissen, gaf veel signalerende aandacht aan
deze album-literatuur.
Zo was het beeld van dialect-poëzie tot voor kort: doordrenkt van nostalgisch
navelstaren, bol van plaatselijke anekdotiek en afgedrukt in een ‘plat’ vol diacritische
tekens, waardoor ze feitelijk onleesbaar was voor iedereen die meer dan anderhalve
kilometer van de schrijfbron vandaan woonde. Dat is aan het veranderen. Sinds een
jaar of tien stijgt onmiskenbaar het niveau van literatuur in dialect. Dat komt onder
andere door de activiteiten van de onvermoeibare ex-Dagblad De Limburger-journalist
en dichter Wim Kuipers, ex-radio-maker Lei Meissen, radio- en toneelschrijver Ger
Bertholet, schrijver en dichter Frits Criens, door Joep Leerssen, hoogleraar Europese
Studies aan de Universiteit van Amsterdam, dichter en verhalenverteller, en door de
Kerkradenaar Paul Weelen, die niet alleen zelf als een duizendpoot allerlei genres
beoefent, maar die ook de LiLiLi-reeks runt, gespecialiseerd in het uitgeven van ‘Plat
met Kwaliteit’, en in wiens fonds je een deel van de genoemde auteurs aantreft. Dat
komt ook door een koerswijziging bij Veldeke. De Vereniging gaat tegenwoordig
wat kritischer om met haar schrijvers en geeft een aantal van hen ‘verantwoord’ uit
in de ‘Veldeke Literair Reeks’. De besten snijden in een eigen, bevochten stijl ontworsteld aan zoetsappige, nostalgische treurnis -, die vergelijking met Nederlandse
en Duitse literatuur verdraagt, reële onderwerpen aan in vormen die passen in het
moderne literair discours. De roman 't Verhaol Muringe mèt en zónder Paulien van
Joep Leerssen is tot nu toe het geslaagdste
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voorbeeld. Je kunt ook auteurs als Colla Bemelmans en Frits Criens noemen, ander
karakter, ander gehalte, maar met professionele aanpak.
Een belangrijk effect van het optreden van deze bevlogen nieuwlichters is dat de
dialectliteratuur zijn onbenullige en reactionaire imago verliest: een imago dat er
mede debet aan was dat ‘serieuze’ Limburgse auteurs tot diep in de jaren '80 voor
geen goud met Limburgse literatuur geassocieerd wensten te worden. Men herinnere
zich de uitspraken van Wiel Kusters hierover.
Wat in de liedjescultuur allang zichtbaar geworden was, de scheiding tussen pulp
en kwaliteit, voltrekt zich dus nu in de dialectpoëzie. Er verschijnt steeds meer poëzie,
hoewel voor buitenstaanders nog mondjesmaat, die vergelijking zeker met de
landelijke middenmoot met glans kan doorstaan. Technisch goed gemaakt, thematiek
die van de wereld is, literatuur-historisch verankerd en aanhakend bij nationale en
internationale stromingen. Zo vertoont Wim Kuipers' dichtwerk Nieol evenzeer
kenmerken van de Experimentelen, van expressionisme als van het symbolisme; de
epische opzet en beeldende taal doen denken aan Pablo Neruda en Derek Walcott.
Zijn geschiedenis van de twintigste eeuw geconcentreerd en gespiegeld in zijn
geboortedorp Maasniel is wars van sentimentaliteit en bevat genoeg open plekken
om de lezer alert te houden.
Mam doe mós wachte op het book van Neel,
Nigella, Nieol of sjiet wie het hoot
in negedriejenveertig, broen op dood
pepier - get boere boete waord gewaore.
Waord tösse wúörd, ónbegrepe sjtrepe
zo zjwumme - Nigella - lètters in mien pen.

Een mooi voorbeeld van de veranderde houding tegenover dialectliteratuur vormt
Wiel Kusters die als argeloze jongeling nog Franse dichters in zijn dialect vertaalde
(Mosalect), op de top van zijn dichterlijke roem, begin '80, als de dood was voor
associaties met Limburgs schrijverschap, maar nu zijn laatste essaybundel Ik graaf,
jij graaft (1995) opent met een drieregelig versje uit de Kerkraadse taalschat en wiens
bijdrage in Plat-eweg (1998), een verzameling van eigentijdse auteurs in dialect,
bestaat uit het direct in het Kerkraads geschreven gedicht ‘Kniettewies, e lidsje’:
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D'r ieësjte doeë dem ich zoog
- mè deë miech jinne sjrek aajoog dat woar mieng Oma wie ze loog
kniettewies óp d'r sjoof

Tot nog toe levert de term Limburgse poëzie, tenzij men uitsluitend kwaliteitscriteria
wil hanteren, geen problemen op. Het wordt al moeilijker bij de legers
zondagsdichters-in-ABN die hun poëtische mijmeringen in eigen beheer of bij
piepkleine lokale uitgevertjes uitbrengen en wier boekjes en schriftjes zelfs de
plaatselijke kantoorboekhandel nauwelijks gesleten krijgt. Elke grote familie, en daar
zijn er hier nog steeds veel van, kent wel een dichtende oom of tante, wier dichterlijke
aspiraties verder reiken dan er ruimte tussen de schuifdeuren is en die niet vermag
in te zien hoe zijn of haar schrijfsels detoneren buiten de huiskamer. De slimsten
onder hen plaatsen hun poëziefrutsels in boekjes en krijgen afhankelijk van hun
relaties met de pers grotere of kleinere signalementen in de krant: de staf wordt zelden
over hen gebroken. Berucht/bekend in dit opzicht zijn schrijvers als Jan Schumacher,
die grote lappen publiciteit in de Limburgse dag- en advertentiebladen weet te
versieren. Toch ook hier zie je dat het niveau stijgt, dat wil zeggen het technisch
kunnen toeneemt, voorbeeld: Han Groen. Of ze ook wat te zeggen hebben? De welig
tierende schrijfscholen en -cursussen zullen het weten; zo niet, dan leveren deze
instituten in ieder geval hun docenten/schrijvers een gegarandeerd leespubliek op.
In deze categorie wil-wel-maar-kan-ik-wel? passen ook de dichters uit het
professionele circuit bij wie je je afvraagt in hoeverre vlijt en vindingrijkheid, eruditie
en de juiste connecties zeggingskracht en noodzakelijkheid moeten compenseren.
Ik denk aan de dichtbundels van Piet-Hein Houben, die met enige regelmaat
verschijnen bij Querido en die door andere aspirant-dichters/critici voor ingetogen
en rijpe dichtkunst gehouden worden.
Bijna zeker kent Limburg ook op dit terrein een groter aantal scribenten dan andere
provincies - ofschoon in Drenthe schijnen ze er ook wat van te kunnen -: vieringen
en feesten schreeuwen na de uittocht der roomse clerus om redenaars en
gelegenheidspoëten. Overigens, de katholieke traditie met haar litanieën, fantastische
verhalen, mysterieuze riten en bloemrijke gebeden is meer dan een exotisch taaldecor.
De grootste groep onder de zondagsdichters, heren en dames op leeftijd, zijn in dat
barokke taalgebouw groot gebracht en
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gevormd. Andere Limburgse schrijvers van die leeftijd trouwens ook.
In het literair-historisch overzicht dat straks volgt, zult u ook geen schrijvers uit
dít circuit tegenkomen. De belangrijkste reden daarvoor is de literaire maat.
En daarmee, met kwaliteitsoverwegingen, komen we bij het vierde tekstcircuit,
naast liedjesschrijvers, dichters in dialect en zondagsdichters in ABN, de vierde groep
dichters die te onderscheiden is in de ‘Limburgse’ literatuur. Zij voldoen in meer of
mindere mate aan de kwaliteiscriteria, zij hebben de maat wel. Deze dichters zijn
‘Limburgs’, dat wil zeggen dat ze daar geboren en\of getogen zijn of er reeds
langdurig wonen en werken. Bij degenen onder hen die zich een plekje of een plek
in de Nederlandse literatuur verworven hebben - een plek die hen in Limburg niet
alleen aanzien verschafte maar ook een kwaliteitsgarantie was - bij de gevestigde
namen dus, wordt de term Limburgse poëzie pas echt problematisch: zij schrijven
immers in het Nederlands. Wat is daar Limburgs aan? Daarover straks.
Wie u in deze, noem het de Quality Meat-afdeling van dit boek, gaat tegenkomen,
geportretteerd of in grove lijnen geschetst, zijn geen willekeurig gekozen groep. Op
een enkeling na is er de gevestigde orde van de eigentijdse Limburgse dichters in
opgevoerd: Hans Berghuis, Leo Herberghs, Huub Beurskens, Wiel Kusters, Frans
Budé, Manuel Kneepkens, Kreek Daey Ouwens en Emma Crebolder en Pé Hawinkels.
Hawinkels, overleden in 1977, beschouw ik als heraut en culminatiepunt van het
nieuwe dichten in Limburg, vandaar dat de reeks met hem begint en ik bij hem het
meest uitweidde. De dichters van het tweede en derde plan en de nieuwe generatie
treft u, naast de anderen, aan in de beschreven historische ontwikkeling. U mist Hans
van de Waarsenburg en Toon Hermans, zij, en zeker ook Lucas Hüsgen en Paul
Hermans, en Ton van Reen en Willem K. Coumans, krijgen hun konterfeitsels in
volgende (QM-)publicaties. Vanuit literatuursociologisch perspectief zijn al deze
dichters interessant vanwege de status aparte in de Limburgse media: in de twee, tot
voor kort drie - binnenkort nog maar één - Limburgse dagbladen, op Omroep
Limburg/LI en de verschillende stadsomroepen, in streek- en advertentiebladen krijgen
ze specifieke en durende aandacht. Landelijk gezien blijkt hun geografische herkomst
meer dan eens vermeldenswaard en aan een deel van hen worden tekstkenmerken
toegeschreven, gerelateerd aan wat men denkt dat Limburgs is: Paul Haimon en
Frans Budé, Leo Herberghs en Hans Berghuis, maar evenzeer Huub Beurskens en
Manuel Kneepkens kunnen\konden spreken uit ervaring.
Gezien vanuit de regio is het niet alleen mogelijk deze groep literatuursociolo-
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gisch te onderscheiden en te beschrijven, ook een literatuur-historisch perspectief
biedt mogelijkheden. Hoewel het wat geforceerd is alleen de poëzie - dus zonder de
ontwikkelingen in het proza, die er inderdaad zijn - in haar diachrone ontwikkeling
te volgen, doe ik hier toch een poging. Een poging die een schets is en wil aantonen
dat het niet zonder zin is ook vanuit de literatuurgeschiedenis van Limburgse literatuur
te spreken. Ik beperk me hierbij tot de ontwikkelingen vanaf de jaren '60, het begin
van een nieuwe tijd. Van het proza tot die tijd schetste Peter Nissen de ontwikkeling
onder de titel Van katholieke letterkunde naar letterkunde (ook voor katholieken) in
Limburg. UTP-katern 6, z.j. Synchrone overzichten schreven Hans Berghuis in Met
betrekking tot Limburg (1966), Hans van de Waarsenburg in Een vrolijk volkje toch.
Elf dichters en Limburg (1977) en Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan? (1983)
en Wiel Kusters in Querido's letterkundige reisgids van Nederland (1982) en Jacques
Kersten Stand van zaken 1980 in Quality Meat 10 (1994). In Het nieuwe Limburg
(1990) geef ik zelf een kenschets van de ontwikkelingen in de literatuur in en uit
Limburg van midden jaren '60 tot de jaren '80, een schets die verder uitgewerkt werd
in achtereenvolgende nummers van Quality Meat, een tijdschrift dat de ontwikkelingen
van de literatuur in en uit Limburg kritisch probeert te volgen.

Ontwikkeling
Aan het begin van de jaren '60 was het literaire landschap in Limburg een woestenij.
Pierre Kemp en Jan Hanlo waren eenlingen. Dichters van het subtiele, het bijna
niet-verwoordbare gevoel, de onherinnerde ervaring, de concrete gedachte, van de
vluchtige aanraking met grote gevolgen voor het dichterlijk hoofd; dichters met liefde
voor het kleine, onachtzame, dichters ook van de ironie en dubbele bodem;
taalkunstenaars op de vierkante millimeter. Maar dichters, toen als nu, in margine,
weinig gelezen. Misschien heeft u gelijk en is Hanlo's naam hier inderdaad een vorm
van cultuurimperialisme. Dat zou ook gelden voor Bertus Aafjes, maar die was door
de literatuurpolitie tot zwijgen gebracht, vandaar dat ik hem in dit verband niet kan
noemen. Een enkele erudiet herinnerde zich nog wel de gedichten van Felix Rutten
en priester-dichter Jacques Schreurs, de erotische poëzie van Robert Franquinet. De
veelbelovend genoemde jongeren uit de jaren '30, zoals Paul Haimon, leden aan
poëtische bloedarmoede; de literaire activiteiten van de kleine uitgever O.J.C. van
Loo (De Zilveren Scherf) uit Kerkrade en Galerie Zuid te Heerlen, waar Nic.
Tummers, Marko Fondse en Willem
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K. Coumans de moderne poëzie introduceerden, waren vergeten; de poëtische losse
flodders van de jonge Hans Berghuis, Willem K. Coumans en de dichterlijke
herhalingsoefeningen van Lou Maas haalden het niet echt; Leo Herberghs, toen als
nu bijna nauwelijks opgemerkt, schreef in de luwte aan zijn oeuvre.
Literair gezien was Limburg braakland, zeker toen vlak na elkaar Hanlo en Kemp
overleden. Wat hier tot ontwikkeling wilde komen, was op eigen kracht aangewezen
en moest een flinke achterstand goed maken.

Voorwaarts
De jaren '60 geven een verhevigde activiteit te zien op velerlei gebied, ook in Limburg,
ook in de literatuur. Een nieuwe manier van kijken, van beleven, een nieuw
schrijverschap manifesteert zich ook hier.
Illustratief is de stormachtige carrière van de even barokke als moderne Pé
Hawinkels, de verpersoonlijking van het vitale, culturele grenzen doorbrekende
levensgevoel van de jaren '60. Hawinkels dichtte met even groot gemak aan ‘Het
uiterlijk van de Rolling Stones’ als aan psalmen, hij bediende Herman Brood van
songteksten en schreef in één moeite door aan zijn Haydn-gedichten. Leven en werk
één, op zoek naar communicatie, experimenterend met taal en vormen, hopeloos op
weg naar het ware. Waar dit literaire talent op z'n best is, zijn nieuw en oud als met
elkaar in strijd en ontstaat werk van blijvende kwaliteit. De moderne traditie, zelfs
die van Hanlo en Kemp, is nog goed zichtbaar in de aanhef van het volgende
Haydn-gedicht:
De stilte, die er schuilt
in de okseltjes waar berkeblad zich met de twijg
mee kon verbonden weten, zou ik rond je ogen willen zien,
nu de juiste zon als een rosse kat de kamer door
glijdt, en mijn binnenste verrast maar teder
de vormen aanneemt van dit lied.

Het oude nieuw (oude ziel nieuwe jas) is te horen:
find yourself a jail
only prisoners can sing
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find yourself a crutch
only crippled ones can swing

De nieuwe ‘beat’ slaat ook in Beet (1966), het eenmalige tijdschriftje van Ton van
Reen, vergaarbaak voor tegendraadse, angry young Limbo's of in het Maastrichtse
tijdschrift Kuur. Het nieuwe blijkt ook uit het werk van Willem K. Coumans, het
juichend onthaalde vitale proza van Kees Simhoffer (De knijpkat en Een geile
gifkikker); uit de woedende romans van Ton van Reen (Geen oorlog en
Negentienhonderdzesenveertig). Van Reen schreef overigens al eerder een bundel
poëzie in een bijna ‘on Limburgse’ parlando-toon: reactie op de vorige generatie?
Dat blijkt ook uit de eerste dichtbundels van immigré Hans van de Waarsenburg, in
die tijd prototypisch voor geëngageerde poëzie, en het debuut van Pieter Beek, in de
beste Gard Sivik-traditie; en Leo Herberghs vond warempel een landelijke uitgever
voor zijn bundels Lessen in landschap en Huisboek voor de landman (Holland).
Deze Limburgse zestigers, hoewel uit ongelijksoortig literair hout gesneden, hebben
een aantal dingen gemeenschappelijk. Het zijn meest eigenzinnige literatoren, met
een voorkeur voor experiment en spel; de kritische blik is naar buiten gericht en ze
zijn geëngageerd, wat ook tot uiting kwam in hun deelname aan politieke en culturele
manifestaties. Hun taal is in het kielzog der vigerende modes zakelijk, ironisch met
nogal wat understatement of is opgesmukt met woorden. Vaker nog is ze beide
tegelijk, bijvoorbeeld in het werk van de jonge Van Reen. In hun kielzog ontstonden
tal van plaatselijke schrijversbents en uitgeverijtjes, waar het ludieke prevaleerde
boven literaire kwaliteit. ‘D'r Poal’ in Heerlen, waar behalve de toen alom aanwezige
Ton van Reen, ook plaatselijke grootheden als Jon Erkens en Paul van der Velden
hun gedichten kwijt konden, is daar een voorbeeld van.
De traditionele letterkundigen-in-ABN uit de jaren '50 waren nog wel actief, maar
ze waren besmet. Ze hadden extatisch-dienstbaar katholiek verswerk afgescheiden,
denk aan Hans Berghuis en Paul Haimon, of het waren poëtische versificateurs,
vereerders van de schone letteren, te zeer verbonden met een reactionair verleden en
‘bourgondische’ levensstijl. Voor jonge schrijvers eerder iets om je tegen af te zetten
dan om op voort te bouwen. Misschien is dit generatieconflict er de reden van dat
schrijven in Limburg, in tegenstelling misschien van wat van een KVP-enclave te
verwachten is, aansluit bij interna-
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tionale en nationale ontwikkelingen: hier wordt niet zomaar verteld, hier wordt niet
zomaar dichterlijk ontboezemd, men is in strijd, ook met vorige generaties. De op
traditionelere manier werkende dichters als Paul Haimon en Lou Maas, die zich
blijven bedienen van de achterhaalde dichterlijke procédés, verdwijnen uit beeld.
Willem K. Coumans gaat de aansluiting verliezen, Herberghs, onbesmet, soleert
verder. Vanaf het nieuwe begin is het nieuwe dichtersvolkje hier bij de tijd. De
turbulente economische, sociale en politieke veranderingen vooral in Zuid-Limburg,
de al tientallen jaren aanhoudende permanente instroom van immigrés die van vooral
de Mijnstreek een demografische lappendeken maakt en een culturele melting pot,
en de afkeer van de traditionele dialect-cultuur, ofschoon die een heel andere
lezerskring had, zal hierbij ook een rol spelen.
Het culturele grensgebied Limburg was een zootje ongeregeld, gecentreerd rond
Heerlen en Maastricht, op een breukvlak van tijden. Twee mogelijkheden: ruimte
dus voor verzet, experiment en spel of weg uit Limburg.

Tweede sprong voorwaarts
In de jaren '70 vindt een tweede sprong voorwaarts plaats. Met Wiel Kusters, Manuel
Kneepkens en Huub Beurskens dringen de denkbeelden en technieken van autonomie,
avantgarde en postmodernisme opnieuw en breder in de poëzie door, al eerder door
Robert Franquinet, en door Ton van Reen en vooral Kees Simhoffer in het proza
toegepast, en natuurlijk uitgepuurd door de onweerstaanbare, onafhankelijke Jan
Hanlo.
Ook bij de nieuwe Limburgse dichters schuift de taal zich tussen lezer en
werkelijkheid en wordt zo structurerend element van het gedicht. De Limburgse
dichter beeldt zichzelf of de wereld niet meer uit, maar construeert nieuwe
werkelijkheden in taal. Dat wil niet zeggen dat in zijn gedichten de relatie met de
werkelijkheid, de wereld van de dichter is weggeknipt, dat wil alleen zeggen dat de
dichter niet meer onmiddellijk ervaring uitdrukt, dat hij niet meer beschrijft door
middel van vergelijkingen waarbij hij de lezer beeld en vaak ook nog verbeelde tot
beschikking stelt. Hij schrijft niet meer metaforisch, maar metonymisch: beeld en
taal staan niet meer in plaats van iets, maar zijn onderdeel van iets. Dat iets is dan
het gedicht, een ‘ding’ dat recht moet doen aan de complexiteit van ervaren, zien,
schrijven, dichten als een ondeelbaar proces. Het gedicht wil geen expressie, geen
beschrijving meer zijn. Beeld en taal hebben
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in het gedicht de werkelijkheid verschoven naar iets wat de lezer gaat realiseren als
hij daadwerkelijk leest. Door deze nieuwe stap in de behandeling van de poëtische
taal blijven de dichters op ontwikkelingen in de Randstad georiënteerd: ze zijn bij
de tijd, modern.
Een mooi voorbeeld van zo'n gedicht is dit fragment uit ‘De gang’ van Wiel
Kusters; een tekst waarin zijn samengebald en verbonden leven en dood, angst en
overgave, schijn en wezen, literatuur en kunst, verweven in een ingenieus spel met
de omineuze verschijningsvormen van wit en geruststellende lichamelijkheid.
Wit is geen panisch woord.
Dat is de kunst.
Er ritselt sneeuw als dichte bloesem.
Men gooide handenvol bevroren mos.
Dat gaf niets.
Ik legde mijn handen in mijn hoofd
en probeerde te slapen.

De Vlaamse poëzie was hier overigens geen ijkpunt meer, in tegenstelling tot de
generaties voor '60, bij wie dichters als Gezelle en Van Ostayen en ook Wies Moens
geregeld opduiken. Belangrijke Limburgse schrijvers wonen en werken in het westen
of hebben daar gestudeerd, de poëzie uit Vlaanderen bevindt zich in deze tijd nog
altijd in een impasse en wordt door Nederlanders geminacht: ze heeft dus Limburgers
om tweeërlei reden niets te bieden.
Poëzie uit Limburg bevindt zich nu, midden jaren '70, definitief in de frontlijn van
nationale ontwikkelingen. Maar de betrokkenheid bij de wereld en haar wee blijft
en de lust tot experimenteren en spelen neemt alleen maar toe: Manuel Kneepkens
bedient zich van het glitter en goud der montage-technieken, Kusters exploreert in
autonome schijn zijn mijnmuseum en Beurskens begoochelt met zijn kaleidoscopische
spiegel van de wereld.
Een typisch Beurskens-gedicht om de mode van de tijd te illustreren. Uit zijn
debuut in 1975 stamt het karakteristieke eerste vers van een cyclus, genaamd
‘Landschapsstudies’:
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eiwitte lucht
een oog breekt
spiedend over klif
kiest zee/ zoevende lucht
in een pipse zon
een bouwt een gebed
vingers in keltisch handschrift:
in het schrale licht ijzingwekkend
penetreert de blik
; ingebed in de deining
waag ik geen kieuw door de spiegel

Vijftigers-invloeden, expressionistische beeldspraken, impressionistische
zintuiglijkheid en altijd wel zinnen of beelden waar je blijvend geen kant mee uit
kunt, tenzij je de vindingrijkheid als belangrijkste dichterlijke motor accepteert. Het
gedicht creëert zijn eigen werkelijkheid: speels en toch ernstig, experimenteel en bij
Beurskens altijd in die eigenaardige verbinding van verstand en emotie; geen mix,
want altijd traceerbaar, van elkaar te onderscheiden.
Er ligt niet veel vast hier in Limburg. Voortdurend veranderingen; de dichters
lijken wel kameleons. Naast Kneepkens en Beurskens is ook Van de Waarsenburg
hier een voorbeeld van: van geëngageerd straatheraut ontwikkelt hij zich tot literair
beeldenstapelaar op zoek naar nieuwe motieven en thema's. Schrijflust en urgentie
waren in het begin van zijn carrière nog één. In 1971 dicht hij nog:
Werkelijk, een beest als Nixon met zijn
S.S.-kliek in het Pentagon
maakt nu toch gouden tijden door,
zeg nu zelf
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Acht jaar later, in 1979, klinkt het zo:

In bitter avondlicht, een man
zonder hoofd, bij eb, staande
Die zijn handen beweegt
of hij dit licht moet betasten
In dit avondlicht slijpt de meeuw
de snavel, bij eb
Vindt de man het beeld niet meer
dat hij kent
Een witlinnen doek geplooid
op het schilderij van de nacht
Haar hoofd schurend onder
de vleugel van de meeuw, bij eb
De wetsteen ontwijkend.

In feite, vergeleken met Kusters en Beurskens, een ouderwets gedicht, ondanks de
nieuwe woorden: het gedicht beschrijft in beelden, verhaalt in verbruikt idioom.
Schoonheid van her. Een enkele keer al in de jaren '90 schiet de authentieke aandrift
in zijn gedichten en ontstaan eenvoudig mooie verzen als

In memoriam lei Molin
Broos als een horizon in de winter
Zee noch lucht, noch stem meer over
Lichter dan een meeuweveer, zo sober

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

Wat er nog blies was minder dan wind

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

227
Het licht werd iedere kleur ontnomen
Maatzuiver sloeg vergeten water gaten
Muziek verklonk bij dralend tij. Zeeman
Zonder schip, zonder brug. Keek je terug?.

Er is één dissident, zoals altijd, de ooit taalverliefde Leo Herberghs dreigt te verstikken
in woordkarigheid. Zijn hoofd vol met met de grote 19e-eeuwse Romantici, aangeraakt
door Tachtigers en symbolisten, maar onberoerd door '50 en '60, blijkt hij steeds
minder woorden nodig te hebben om de sporen van de wind te volgen.

wolk
even glanst
lucht aan de
rand van
licht, naast
de wolk die één
ogenblik tegen
de wind leunt
en uitrust

In ieder geval, met schrijvers/dichters als Herberghs, Kusters, Beurskens en Van de
Waarsenburg en ook met de zich essayistisch breed makende Cyriel Offermans ooit als ‘dichter’ begonnen - heeft Limburg zijn kwalitatieve achterstand goed gemaakt
en is een voedingsbodem ontstaan voor een nieuwe traditie.
Het succes in deze jaren van uitgeverij Corrie Zelen (Ton van Reen), die behalve
aan Leo Herberghs, vooral ook aan Limburgse dichters van het tweede plan
publicatiemogelijkheden bood, demonstreert de vitaliteit van literatuur in Limburg.
Een opmerkelijke uitgave was Soms ben ik de grote condor, een bundel prozaïsche
gedichten van Ton van Reen. Dat van al die regionale grootheden,
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ik noem Jon Erkens en Koos van den Kerkhof, alleen Miel Vanstreels heeft
standgehouden, doet daar niet aan af. Bij Miel Vanstreels, schrijver van minimale,
ultra-korte gedichten, komt, zoals bij zovele dichters uit het Corrie Zelen-fonds, iets
anders wezenlijks van Limburgse poëzie redelijk onversneden tot uitdrukking:
engagement, vormgeving/stilering van de betrokkenheid bij wat de mensen overkomt.
Niet politiek zoals bij de vroege Van de Waarsenburg, maar sociaal en intenser.
Neem dit gedicht, waarschijnlijk over dood in een verzorgingshuis:

Hij ging tenslotte zoals
zovelen gaan,
moegevochten en verlangend
Toen ik het haar vertelde
vlogen er
schreeuwende vogels
uit haar hoofd

Derde sprong
De jaren '80 geven de laatste inhaalmanoeuvre te zien. Na de kwalitatieve impulsen
uit het vorige decennium, gaat het nu om kwantiteit en consolidatie: een gestage
stroom van auteurs en publicaties van met Limburg verbonden schrijvers wordt
zichtbaar. Wat uit Limburg komt, is vanaf de jaren '80 kwantitatief, kwalitatief en
in zijn gevarieerdheid volwaardig bestanddeel van de Nederlandse literatuur. In QM
5 (1990) formuleerde ik het als volgt:
‘Tegen het midden van de jaren '80 begint dan de derde, de laatste inhaalmanoeuvre:
een gestage, bont samengestelde stroom van publicaties van met Limburg verbonden
auteurs, rijp en groen door elkaar. Het betreft, behalve de al genoemden, auteurs die
na hun schooltijd uit Limburg vertrokken om te studeren/te werken zoals Hans
Hoenjet, Jan Stassen, Paul Meeuws, Ger Thijs, Ad Hodinius, Peter Lenssen; wat
oudere streekgenoten die bleven: Frans Budé, Cor de Hoon, Jean Severeijns, Rosalie
Sprooten, Jules Dister, Rob Molin; immigrés als Bertus Aafjes, J.S. Henriksson,
Nicolette Smabers, Astère Michel Dhondt, Heiko Philajamaa, Chantal van Dam;
emigrés als J. Ritzerfeld en Sal-

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

229
vador Hertog; remigrés als Ad van Iterson; verrezenen als Leo Herberghs en Hans
Berghuis, en toch ook Paul Haimon. Hiertoe reken ik ook al die scribenten uit kritiek,
essayistiek en wetenschap - van wie er al in de jaren '60 actief waren - zoals Ad
Fransen, Peter Winkels, Jacques Kersten, Mathieu Lommen, Rob Bindels, J.G.M.
Weck, Fred van Leeuwen, de in ander verband al vermelde Hoenjet, Molin en Van
de Waarsenburg en Beurskens, Kusters en Offermans; “drs.” Jef Notermans, Fernand
Lodewick, Thérèse Cornips, Harry Prick, W. Bronzwaer, K. Reijnders, Marita
Mathijssen, Koos Hawinkels, Peter Nissen, Peter Nijssen, Paul Sars, Jos Muyres,
Petra Quaedvlieg, Bastiaan van der Velden et cetera.’
Het reikt nog niet helemaal tot de top van de Hollandse Olympus, maar er zijn er
genoeg die in de buurt van de eerste viool mogen zitten. Die groei blijkt ook uit
nieuwe dichters die zich voorlopig nog melden bij kleine uitgeverijen en een
behoudender koers varen. Er is ruimte voor middle of the road: Koos van den Kerkhof,
Chrétien Breukers. In de eenvoudige poëtische verwoording past ook de heldere
poëzie van Salvador Hertog, het bewogen werk van Emma Crebolder en Miel
Vanstreels en de uitstapjes naar kinderversjes van Wiel Kusters. De emancipatie is
een feit. In 1985 gewaagde het dagblad De Limburger zelfs van ‘the perfect Limburg
connection’: De Gids borg Kusters, Berghuis, Budé, Beurskens en Herberghs in één
nummer (1985, 6).
Ook in literaire tijdschriften kwamen de nieuwe auteurs uit Limburg aan bod. Het
feit dat het literaire tijdschrift Oote, een initiatief van Miel Vanstreels en Jon Erkens,
dat uitdrukkelijk een professioneel podium wilde zijn voor Limbugse auteurs, het
slechts een jaargang volhoudt, toch één langer dan Beet, relativeert dit evenzeer als
het de levendigheid ervan aangeeft. Het werd vooral volgeschreven door dichters
die niet echt bij de grote uitgeverijen aan de bak kwamen. Dat is de reden dat de
gevestigde progressieve literaire orde er niet veel belangstelling voor had, wat met
meningsverschillen in de redactie en financiële problemen tot de ondergang ervan
leidde. Het tijdschrift Het Bassin (Maastricht), voor beeldende kunst en literatuur,
was een langer en opwindender leven beschoren, maar daar waren dan ook de
modernen en professionelen, zoals bijvoorbeeld Wiel Kusters, Hans van de
Waarsenburg en vooral Frans Budé actief.
De jaren '80 tonen de ontwikkeling van de poëzie in Limburg. Huub Beurskens
ontwikkelt zich tot een van de opvallendste Nederlandse dichters, een literaire
kameleon bij wie verhalend en taalkunstig vermogen interfereren in
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unieke, steeds weer van gedaante veranderende poëtische teksten. Een dichter dol
op het experiment, voortdurend op zoek naar nieuwe vormen, bij wie verhalen en
dichten steeds dichter bij elkaar komen. Hij waagt zich aan epische poëzie en
manifesteert zich als essayist.
Leo Herberghs en vooral Hans Berghuis, tot dan toe vooral bekend als romancier
en criticus, beleven een tweede literaire jeugd: de mixture van persoonlijkheid,
bezieling, techniek en eruditie levert nieuwe, onnederlandse poëzie op en leidt tot
mooie bundels bij Querido en Uitgeverij Plantage. Herberghs hervindt zijn woorden,
ook in lange episch-lyrische gedichten, Berghuis vindt inspiratie en thema's in antiek
erfgoed, dat hij aanwendt om hervonden levenskrachten te stofferen. Beiden lijken
gestimuleerd door het nieuwe literaire klimaat, waarin dichters, ook de buiten Limburg
verblijvenden, elkaar regelmatig tegenkomen in een bloeiende literaire-avond-cultuur.
In hen verenigen zich oud en nieuw, bij ieder op andere wijze, in oorspronkelijke,
sterke gedichten. Hans Berghuis mocht daarvoor palmares ontvangen, de ongrijpbare
Leo Herberghs - hier gezien als de prins der Limburgse dichters; daar zijn zelfs Ton
van Reen en Wiel Kusters het over eens - zucht nog steeds in het voorgeborchte van
de Nederlandse literaire hemel.
Ook in ander opzicht is sprake van oud en nieuw: Wiel Kusters wordt de Kop van
Jut der Maximalen en Frans Budé maakt zijn debuut. Met Frans Budé doet de
hermetische poëzie haar intrede in de Limburgse literatuur; ook in deze jaren reiken
de reflecties uit de spiegel der Nederlandse poëzie tot in het heuvelland. In de
gedichten van Budé kom je allerlei lagen herkenbaarheid tegen, die maar moeilijk
tot een kenbaar, parafraseerbaar geheel te smeden zijn. Zijn gedichten, zeker in zijn
eerste bundels, zijn in zichzelf gesloten taalkunstwerkjes, die gelezen willen worden
zonder ze expliciet op hun relatie met de werkelijkheid te bevragen, zonder meteen
naar betekenis te zoeken: een even mysterieuze syntaxis als semantiek en, als de
dichter ze zelf voorleest, vol even mysterieuze klanken.
Liefste,
ik leg mijn handen
op het water, voor jou
bega ik sneeuw,
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die naderhand gevlogen,
snijdt tot op de huid,
de riem van wind, aangetrokken
en smal het bed van slakken,
de natte voeten onderin,
de lucht die warm en zwart,
vol van ijzer, aanbreekt
als weleer.

Bij Budé manifesteert zich wat ook al bij Beurskens een rode draad was: een oriëntatie
op moderne buitenlandse poëzie, met name de Duitse: Georg Trakl, Gottfried Berm,
Paul Celan. De blik is naar buiten gericht, een internationale oriëntatie die in volgende
bundels en in zijn dichterlijke activiteiten alleen maar sterker wordt. Het zal met
geografische ligging te maken hebben, oostelijk Zuid-Limburg is een grensgebied
met een aloude oriëntatie op de Duitse cultuur, Maastricht op de Franse. Zeker een
rol speelden de Internationale Poëzie Festivals die in Maastricht en Heerlen door
Wiel Kusters en Hans van de Waarsenburg met succes georganiseerd werden,
waardoor tal van contacten ontstonden die in enkele gevallen tot concrete
samenwerking leidden, bijvoorbeeld met de Roemeense dichter Marin Sorescu (Herik)
en met Oskar Pastior (Kusters). Niet onbelangrijk zijn de PEN-activiteiten van Van
de Waarsenburg, die allerlei internationale contacten met zich meebrachten - meer
dan zichtbaar in zijn bundels in die tijd -, waar toentertijd ook Limburgse dichters
hun voordeel mee deden. Als medewerker van het kunstprogramma van de Regionale
Omroep Zuid/Omroep Limburg was hij een spin in een cultureel web; zijn publicaties
over literatuur in Limburg bevestigen dat beeld.
Wat ook opvalt in de jaren '80 is de grote belangstelling van de dichters voor
verhalende poëzie, voor gedichten van grote omvang in de vorm van cycli of van
episch-lyrisch werk. Hawinkels was in de jaren '60 nog een eenling in dit genre, maar
medio jaren '80 nemen Leo Herberghs, met zijn tweede debuut, Maanmuzikanten,
en Beurskens met Charme de draad als het ware weer op; ook Kusters waagt zich
eraan en nadat Frans Budé - naarmate de bundels vorde-
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ren, wordt zijn poëzie opener, mededeelzamer - het probeerde met een aantal cycli,
schrijft hij zijn meesterproef Reiziger. Limburgse dichters veranderen en spelen niet
alleen graag, zij willen ook vertellen.

Jaren '90
De jaren '90 in Limburg bieden een rijk geschakeerd literair, vooral ook poëtisch
landschap en ze brengen de eerste viool: de VSB-Poëzieprijs 1996 voor Huub
Beurskens, een nominatie voor 1997, en het verschijnen van kloeke boekwerken
waarin verzameld en gebloemleesd werk van Huub Beurskens, Wiel Kusters en Leo
Herberghs bijeengebracht is; al eerder, in 1988, waren de verzamelde gedichten van
Pé Hawinkels verschenen.
De gevestigde namen laten meer of minder geïnspireerd steeds opnieuw van zich
horen, vergelijk de ontwikkeling van Berghuis en Van de Waarsenburg. Nieuwe
dichters, jonge dichters, vragen aandacht of breken landelijk door. Ze zijn traditioneel
georiënteerd zoals Rouke van der Hoek:

Ronde van Vlaanderen
Uit de nevels van de winter,
van alle winters
breekt het ruisende peleton
op zoek naar naakte feiten.
Kasseien, regen, lintdorpen. Muur.
Omdat zonder deze inspanning
de lente niet begint
en van wielrenners valt te leren
over onze soort, homo sapiens.
De sluwen profiteren van de sterken.
Wie achterop raakt is verloren.
Soms gaat een knecht voor eigen kans.
Te laat aangevallen is te laat,
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De vorm van de dag. Het juiste moment.
Alles wat achteraf pas bestaan lijkt te hebben.
Liefde. Mannenlevens.
Sommige toeschouwers zijn ziende blind,
zij registreren slechts
kleurige reklamekledij op wielen
op weg naar Meerbeke.
Anderen proberen de koers te lezen
als een verhaal over hun bestaan.
In het donker staan ze nog langs de weg
zich af te vragen waar ze gebleven waren.

Of zoals Paul Hermans:
Bladeren vallen
door het geheime niet willen.
In een verborgen schuur
ligt nog wat zon van toen.
Er dringt zich op de voorgrond iets
dat verder achterwege blijft
zoals in het beloken kroos
een hazelaar opnieuw zijn vrucht
door al de kleine wakken draagt
of onder een kastanjeboom
waar bijna niet de lichte wind
terloops een lege schommel wiegt.
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Meer experimenteel zoals Jan Roeven:

Eindstation. Grauwe halte.
Stapt uit. Wat nu?
Niest twee keer, hard.
Snuit neus in frisse zakdoek.
Goed schoon.
Sigaret, losjes tussen de lippen.
Strijkt rood kopje aan.
Beschermt vlammetje.
Met linkerhand scherm.
Tegen de gore wind. Noorder.
Trekt, trekt, inhaleert diep.
Over de longen.
Blaast blauw/grijs uit.
Wat verwaait.
Kraag van leren jasje omhoog.
Kijkt om zich heen.
Loopt naar uitgang.
Trappen af, de stad in.
Stoplicht, zebra, voetvolk.
Crisis, wat een drukte.
Laat peuk vallen.
De pas erin. Vastberaden.
Zaken voor het plezier.
Als in films en boeken.
Rebel is oude kous.
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Of Lucas Hüsgen:
[...]
we hadden het overvol café op tijd verlaten
we redeneerden over de marmerboten van de avond
als altijd waaide het verzonnene
dwaling met lust lichtjes en meisjes
jij zei ik verzaak de golving niet
ik voelde tussen deze oliedrums en hopen steen en
autowrakken werkelijk
jouw borsten
ze waren altijd zo
rond ze waren altijd zo wijdend
naar de prachtige tekening van jou
heb ik altijd weer verlangd
maar ach
rustieke zilvermeeuw
hoge toren
voordat het venster binnengolft luister
hij wil zich als het nachtpaard zo naakt
hij steigert zo ook uit golven
hij bij verglijden van water terug in zee
stort stuivend in duister zand
nauwelijks behaard lichaam stil rollend
wandelingen
in de grendelloze godenwoning
orgels
ze zagen eerst ranke rug en billen
bewonderen daarna de voorkant
keuren te prachtig te laks te jong nog
draperen naast nachtkijker
weer over gebogen stoel
de lange doorschijnende
roze gewaden
het tuinpad golft weg
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over het hersenstammetje vannacht
ik bezweer de formule met een zwiepende twijg
hoor want het martelen hier
zingt sprokes jeugdzang
[...]

Of ze nemen een opvallend eigenzinnige positie in zoals Kreek Daey Ouwens en
Ludo Blok, verbonden aan het tijdschrift Millennium, ooit in de weer met poëzie en
elektronica, maar nog weinig gepubliceerd. Aan het eind van het decennium lijkt
Chrétien Breukers eindelijk door te breken: zijn De Stoofsteeg en andere gedichten
vangt recensies in de landelijke pers, en debuteert Paul Janssen. De rol van Singel
262, met name uitgeverij Querido, is opvallend: in haar stallen bevinden zich behalve
Kreek Daey Ouwens, Hüsgen en Roeven, ook Wiel Kusters, wijlen Hans Berghuis
en Piet-Hein Houben; dat Leo Herberghs daar geen plek heeft gevonden, blijft een
raadsel; naast Lucas Hüsgen zou die ‘gekke modernist’ niet misstaan.
Er is meer in deze jaren '90: Emma Crebolder gaat landelijk doorbreken, Ton van
Reen begeeft zich weer op dichterlijk pad en in zijn kielzog zoeken Peter Winkels
en Huub Graus nog naar eigen stem en taal.
Ton van Reen:

Een man is zand, hij is zee
Een man loopt het water in
de zee speelt rond zijn voeten
de man fluit
in zijn keel woont een vogel
de man bruist
in zijn huid huist een vis
Man, vogel en vis is hij
hij is een man van de zee
hij is de hand
die naar het water reikt

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

237
Hij is land
hij is wat hij ziet: zee
hij is vogel
hij is vis

Andere dichters uit het grote peleton blijven gestaag publiceren, vaak in mooie
uitgaafles: Eddy Besselsen, in bibliofiele edities: Paul Blondé, of in gewone kaftjes:
Lou Heynens. Hoewel Hans Berghuis in 1994 ten grave gedragen wordt - rond zijn
tombe verzamelt zich tout literair Limburg -, gaat de ontwikkeling gestaag door. Paul
Haimon sterft en krijgt een geruchtmakend In memoriam voor Omroep Limburg,
een uitzending die door de historische reflectie achteraf gezien aanzet tot deze uitgave
over Limburgse poëzie in de 20e eeuw vormde. In tegenstelling tot Van de
Waarsenburg lijkt Kusters een poëtische impasse te boven te komen, Manuel
Kneepkens beleeft een buitelende revival. En met hem komt ook poëzie-uitgeverij
Herik eindelijk in beeld. Uitgever/organisator Jo Peters biedt tal van Limburgse
dichters eersterangs publicatiemogelijkheden. Wat in de jaren '70 nog niet slaagde,
lukt in de jaren '90 wel: het blijkt mogelijk eersteklas dichters uit Limburg naast
relatief nieuw talent in één, eersteklas fonds te verenigen, inclusief gewaarborgde
continuïteit. Herik op zichzelf is al een demonstratie van de vitaliteit van Limburgs
dichterschap. Herik was niet de enige, in Heerlen waren Gerards & Schreurs en Huis
Clos en in Maastricht was uitgeverij Siber, ook op poëziegebied, actief.
Maar er is meer. De brievenboeken van Jan Hanlo zijn verschenen (en verramsjt);
Offermans, Beurskens en Kusters houden de voormalige krijtzee in beweging met
hun essayistisch proza, ook over poëzie; Pierre Kemp blijft in de publicitaire aandacht;
de bijna vergeten Jacques Schreurs MSC verschijnt in een becommentarieerde
bloemlezing en dichters uit het historisch verleden zoals de romantici Charles Beltjens,
die in het Frans dichtte, en Th. Weustenraad worden opnieuw uitgegeven. Dissertaties
verschijnen: Paul Sars over Paul Celan, Rob Molin over Adriaan Morriën. Adri
Gorissen publiceert over Mathias Kemp en heeft de biografie van Marie Koenen in
voorbereiding. Lou Spronck blijft bezig met Felix Rutten. Hans Renders komt met
de geruchtmakende biografie van Jan Hanlo; de toneelschrijver Peer Wittenbols
maakt van dialogen en columns poëzie, en vindt voor dat laatste een evenknie in
Joep Leerssen, in dialect, in het Limburgs Dagblad. Leo Herberghs krijgt van Herik
een bundeltje
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kleine essays over zijn werk aangeboden en Willem K. Coumans kwam met een
prachtig boek Stille dagen in Maastricht over dichten en poëzie; door
auteursrechtelijke problemen in een veel te kleine oplage. Er verscheen een onderzoek
naar ‘lezen in Limburg’ van Annemiek Buijs bij de Faculteit der
Cultuurwetenschappen, waar nog altijd koudwatervrees heerst met betrekking tot
cultuur in Limburg, krijg ik de indruk. Daarnaast belichten ‘literaire instuiven’ en
culturele cafés - Tegelen was erom vermaard - oude en nieuwe poëzie, literair Heerlen
bracht de door iedereen vergeten 19e-eeuwse Romantische dichter J.M. Dautzenberg
opnieuw in de aandacht.
Maar er is meer dat het literair klimaat verlevendigt. De Zuidelijke Afdeling van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde blijft actief; er zijn de voorleessessies,
tentoonstellingen en jaaroverzichten van het Letterkundig Centrum Limburg,
presentaties van dichtbundels in boekhandels, met name De Tribune in Maastricht.
Op de tijdschriftenmarkt beweegt van alles. Er verschijnt het speels-serieuze tijdschrift
Quality Meat, waarvan ondergetekende uitgever/schrijver is; in Venlo bestaat De
Buun met aandacht voor poëzie in Limburg, en Maastricht zag verschillende
eigenzinnige initiatieven in enthousiasme smoren. Dat is nog niet alles. Er waren
succesvolle internationale poëziefestivals in Heerlen en Maastricht en nationale in
Landgraaf (Heriks Dag van de Poëzie) en de bovenmaatse aandacht voor literatuur
in de media, vooral de radio (Omroep Limburg), met name in de persoon van Peter
Winkels en ondergetekende, en Dagblad De Limburger, met vaste medewerkers
voor cultuur/literatuur in Limburg, completeren het geheel. Literatuur in Limburg,
poëzie in Limburg leeft, niet alleen op zondag, ook door de week.

Resumé
Er is op dit moment, eind jaren '90, veel te beleven in zake literatuur in Limburg, op
allerlei niveaus en, dat is gebleven, in een ingewikkeld netwerk van circuits:
tekstdichters, dialectschrijvers en arrivés, zij die landelijk meespelen, verkeren wel
al incidenteel, maar nog lang niet ongedwongen met elkaar. Tekstdichters tellen ook
in de Nederlandse literaire canon nog niet echt serieus mee, en de taal blijft een
belangrijke barrière. Maar Gé Reinders troubadoert met zijn sublieme liedjes door
heel Nederland en met Rowwen Hèze brullen duizenden kelen mee dat het een kwestie
van geduld is tot heel Holland Limburgs lult en Beppie Kraft verschaft velen ook
buiten de taalgrens sjoenkelplezier.
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Maar, tussen dialectschrijvers en ABN-professionals ‘beweegt’ zich wat. De netwerken
van de dialectliteratuur en de Nederlands-Limburgse raken soms al in elkaar verstrikt:
intertekstueel ‘tut sich was’. Onder invloed van Gé Reinders is een nieuwe Toon
Hermans opgestaan die ook in dialect zingt. Misschien blijkt straks Plat-eweg, een
initiatief van Peter Winkels en Paul Weelen, dialect-schrijver en uitgever uit Kerkrade,
een mijlpaal: nogal wat auteurs zetten daar de eerste schreden op dialect-pad: van
Connie Palmen tot Leo Herberghs, van Ton van Reen tot Frans Budé. Voor de
recensent van het Limburgs Dagblad bleek het boek een eye-opener.
Het Limburgs dialect wordt salonfähig in kringen waar het tot voor kort taboe
was. In de film- en theaterwereld ontstaat al een soort kunstlimburgs, denk aan de
speelfilm Krach, aan de activiteiten van Huub Stapel, die met Gé Reinders toerde,
en Theu Boermans. Steeds luider klinken de stemmen om in ieder geval het
geschreven Limburgs te standaardiseren. Ger Bertholet kluistert Limburg aan de
radio. Nu nog de definitieve revolutie in Veldeke, waar Joep Leerssen wel erg kort
in de redactie zat en waar Paul Weelen nu het roer schijnt overgenomen te hebben,
en in het Letterkundig Centrum Limburg, waar Jo Peters (Herik) tot het bestuur is
toegetreden.
Met de toename van de kwaliteit, een onmiskenbare tendens, zal het Limburgs
zijn benepen odium verliezen en zullen zich er meer schrijvers aan gaan wagen.
Zeker zullen er zich nieuwe schrijvers in gaan uitdrukken, misschien gaan de
gevestigde namen er een lustig zijpaadje mee op. Wie weet welke grillige wendingen
de carrière van een Beurskens, van een Kusters nog kan nemen, wie weet wie er nog
in Zuid-Limburgse heuvels, in de dreven van de Maas of in de bossen van
Noord-Limburg, missschien wel op leeftijd, inspiratie komt opdoen.
Ook intertalig gebeurt er wat. Limburgs taaleigen wordt opgenomen in de poëzie.
Bijvoorbeeld Limburgismen, syntactische én semantische, en ook de eigen
literatuurgeschiedenis, zijn in het werk van met name Huub Beurskens en Manuel
Kneepkens herkenbaar, ook bij Frans Budé.
Neem het gedicht ‘Valkenburg’ van Kneepkens:
Koplamp na koplamp lichten ze op
Kniel dan onder de linden, motorrijders van de Zen
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daartoe is nu het (maan)licht groen.../
en bid:
Glimworm Heelal, Glimworm Aldebaran,
Hoor, die albinomerel daar... dat is geen lijster (startend stilte)
dat is Han
Lo

Blijft één probleem. Bij de aanvang van deze schets stipte ik het al aan. De vraag of
Limburgse literatuur bestaat, krijgt vanuit zuidelijk perspectief een bevestigend
antwoord, tenminste voor wie er literatuur-in-ABN op een vanzelfsprekende manier
toerekent, en vele vragen openlaat. Vanuit Nederlands perspectief ligt dat veel
moeilijker. Limburgse literatuur in het Nederlands is gewoon Nederlandse literatuur:
althans voor wie taal het enige criterium is.
Toch?
Toch bestaat er iets als Antilliaanse literatuur, Ierse, Oostenrijkse. Taal is dus geen
uitsluitend criterium, dat bewijzen ook de vele comparatistische publicaties van de
laatste jaren. Dit maakt de vraag relevant of de hier opgevoerde dichters behalve hun
geografische identiteit - in een aantal gevallen discutabel - iets delen en of hen dat
onderscheidt van de mainstream der Nederlandse literatuur.
Dit klinkt als slagen in de lucht. Maar er is een theoretisch kader, ik vermeldde
het al in de inleidende opmerkingen. Het concept invented tradition, het construeren
en cultiveren van een (literaire) identiteit, maakt deze notie aannemelijk, kan
misschien zelfs als hypothese gelden. Joep Leerssen was overigens degene die onder
de titel ‘Literatuur op de landkaart: taal, territorium en culturele identiteit’ in het
tijdschrift Forum der letteren (1993) mij op het idee bracht. Al lang wordt ‘Limburgs’
incidenteel als tekstkenmerk gehanteerd in recensies: H. Marsman rept in een recensie
over de verzen van de jonge Robert Franquinet van ‘diaphone luciditeit’, Ab Visser
schrijft over ‘de signatuur van het zui-
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den’, Haimon kreeg ermee te maken, Kusters, Kemp en Hawinkels, en heel expliciet,
nog niet zo lang geleden gewaagde Aad Nuis in verband met Ton van Reen over een
‘Limburgse jeugdgolf’. Hans van de Waarsenburg, in de tijd dat hij zich nog veel
met literatuur uit Limburg bezighield, ging een stap verder; hij was een van de eerste
nieuwlichters die Limburgse schrijvers als groep onderscheidde en beschreef. Hij
bevond voor hen kenmerkend hun woordverliefdheid, de productiviteit, en gelijk
had hij; de criticus Rob Schouten - in een wat breder perspectief - onderscheidde de
zuidelijke literatuur op grond van een manifeste internationale gerichtheid, vooral
op Frankrijk en Duitsland, en op de flap van zijn laatste bundel essays wordt de vraag
gesteld of Limburgse dichters anders dichten. Ik zelf maakte in QM 5 (1990) een
kleine catalogus van kenmerken, waaronder: karakteristieke couleur locale, typisch
Limburgse motieven en thema's, niet ‘romantisch’, zoetsappig of chauvinistisch maar
geëngageerd, bescheiden rol van ironie en sarcasme, dominante aanwezigheid van
de tijdgeest, grote productiviteit en omhaal van woorden. Nu zou ik daar aan
toevoegen: niet afkerig van experiment, publicatiedrift, schrijflust en pre-occupatie
met vertellen. Het is overigens opvallend dat vanaf de jaren '60 schrijvers-in-ABN
zich nooit als Limburgs gepresenteerd hebben, misschien afgezien van een initiatief
als Beet en in de jaren '50 Galerie Zuid. Dit in tegenstelling tot de vorige generaties,
men leze er de geschiedenissen van Hans Op de Coul en Ine Sijben op na.
In mijn bevind van zaken wil ik nog twee dingen benadrukken: moderne Limburgse
dichters verhalen graag, ze houden van het experiment en ondanks - of door? - hun
oriëntatie op de Randstad zijn ze breed en internationaal georiënteerd. Ze schrijven
in ieder geval typische poëzie afkomstig uit een grensgebied, poëzie waarin meer
dan één nationaliteit, één cultuur, meer dan één traditie traceerbaar is. De moderne
dichters vertonen in de eerste fase van hun ontwikkeling duidelijk de neiging
aansluiting te zoeken bij in Nederland vigerende stromingen, maar op den duur wordt
het internationale aspect in velerlei vormen steeds meer zichtbaar.
Frans Budé is bijna prototypisch in dit opzicht. De Maastrichtenaar ontwikkelt
zich steeds meer tot een dichter wiens inspiratiebronnen en activiteiten steeds
duidelijker euregionaal zijn, wat ook blijkt uit zijn drukke vertaalwerkzaamheden.
Zijn poëzie is zonder de Duitse traditie niet plaatsbaar. Dit geldt ook voor Leo
Herberghs, wiens werk bovendien intens verankerd is in de klassieken, wat evenzeer
geldt voor de late Hans Berghuis. Ton van Reens recente gedich-
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ten staan bol van Afrikaanse thema's en motieven, spelen zich zelfs daar af; datzelfde
geldt voor een deel van het werk van Emma Crebolder. Wiel Kusters' bemoeienissen
met Oskar Pastior en Marin Sorescu maakten hem nog taalspeleriger dan hij al was.
Internationaliteit spreekt ook uit de intertaligheid: het door elkaar gebruiken van
talen in een tekst, denk aan Kneepkens, Hüsgen en Roeven, maar ook aan Joep
Leerssens kleine roman Muringe. Verrassend is Au pays du tendre mosan noir (Herik
1993), de frivool bereide haché limbourgeoise van Manuel Kneepkens, een bundel
die ook interessant is omdat hier structureel een literair spel in de vorm van citaten
en allusies gespeeld wordt met Limburgse voorgangers als Kemp en Hanlo, waarmee
de eerste knopen in een Limburgs intertekstueel weefwerk gelegd zijn, een web
waarin ook Wiel Kusters essayistisch meeweeft. Kneepkens' toch ietwat
ondergewaardeerde poëzie - het lot dat iedere minor poëet met zich meedraagt - is
misschien wel het meest typisch Limburgs: speels, meertalig, modernistisch,
Limburgse couleur locale, betrokken, bezield en niet voor één gat te vangen. Waarmee
Kneepkens en Kusters, met wie ik dit overzicht begon, weer bij elkaar gebracht zijn.
Kortom.
Er heerst in Limburg een levendig poëzieklimaat waarin redelijk veel, kwalitatief
goede dichters publiceren en gelezen worden - de literaire-avondcultuur beleeft een
hausse -; er zijn uitgevers en uitgeverijtjes actief, ook in de marge; er ontstaat een,
hoewel nog brekebenige, tijdschrifttraditie; er is polemiek; er zijn internationale
contacten, de schroom en schaamte voor de moedertaal verdwijnen en de regionale
dagbladen maken er heel wat werk van: Dagblad De Limburger, minimaal drie
pagina's per week in een speciale boekenbijlage, en het Limburgs Dagblad met,
voorlopig nog, één boekenpagina per week. Omroep Limburg/LI tot nou toe een
spilfunctie vervullend, laat even wat steken vallen: het speciale boekenprogramma
van Peter Winkels is verdwenen en komt voor minder dan de helft terug.
Ontwikkelingen om in de gaten te houden.
Er is veel in beweging. Landelijke uitgeverijen tonen er een belangrijk deel van,
maar ze representeren lang niet alles. Er hernieuwt zich een oude traditie, een moderne
traditie is al ontstaan, en dit alles zal straks nog meer schrijvers opleveren, ook grote.
Wie weet neemt Huub Beurskens zich eens een keer wat meer tijd, of Wiel Kusters;
wie weet kruipt Cyriel Offermans wat langer in de huid van Peter Dumoulin, wie
weet komt Leo Herberghs in de literaire hemel, gesecondeerd door Frans Budé.
Wie weet? Er is beslist meer!
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Geciteerde gedichten
WIEL KUSTERS

voor mij was glück auf
Uit: een oor aan de grond. Querido Amsterdam 1978 wit is geen
panisch woord
Uit: De gang. Querido Amsterdam 1979
In: Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989. Querido
Amsterdam 1998

MANUEL KNEEPKENS

Winselerstraat
Uit: Tuin van eetlust. De Bezige Bij Amsterdam 1976
Valkenburg
Uit: Au pays du tendre Mosan noir. Herik Landgraaf 1993

HUUB BEURSKENS

eiwitte lucht
Uit: Blindkap. Kortgene 1975
In: Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998. Meulenhoff
Amsterdam 1997

HANS VAN DE WAARSENBURG

Werkelijk, een beest als Nixon met zijn...
Fragment uit ‘Van je vrienden immers, toch niets dan goeds’.
Uit: Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg
met een uitleiding van Wiel Kusters. Elsevier/Manteau
Brussel/Amsterdam 1978
Bitter avondlicht
Uit: Van de aanvaller geen spoor. Gedichten 1973-1983.
Meulenhoff Amsterdam 1983
In memoriam Lei Molin
Uit: Avond val. Gedichten. Meulenhoff Amsterdam 1993
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Leven is de kunst: schrijven als daad van liefde 2 Pé Hawinkels
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‘I wish I could write you a melody so plain, that could hold you, dear lady, from
going insane, that could ease you and cool you and cease the pain of your useless
and pointless knowledge.’
Deze hartekreet uit Tombstone blues van Bob Dylan en het motto van Pé Hawinkels'
dichtbundel Het uiterlijk van de Rolling Stones (1969), is voor mij het sjibbolet tot
diens schrijverschap.
De keuze van Hawinkels voor deze eigenzinnige zanger/dichter, die in taal en
muziek nieuwe registers bespeelde en wiens werk alleen al in de mix van ‘hoge’ en
‘lage’ cultuur de jaren '60 representeert, is veelzeggend. De song zelf is typisch door
de associatieve beeldenstromen. Het citaat vertolkt de kwintessens van Hawinkels'
opvattingen over literatuur, het verraadt zijn scepsis tegenover rationaliteit en staat
voor zijn droom van een louterende kunst. Dit motto is te lezen als een metafoor
voor zijn op tegenstellingen en paradoxen gebouwd oeuvre, en, zo zie ik dat, voor
zijn verscheurd gemoed. Het motto bergt ook de motieven schrijven, muziek en
overgave, die, als in Dylans verzuchting, in het werk van de dichter Hawinkels aaneen
te rijgen zijn tot één thema: het besef als kunstenaar tekort te schieten.
Luister bijvoorbeeld naar Back (in your love), geschreven niet lang voor zijn
plotselinge dood in 1977.
when the wind is crawlin'
at my basement floor
and the rats are runnin' round
tryin' to get underneath my chamber door
anything I can think of
won't seem to be enough.

Het eeuwige tekort schieten.
In het Vijfde Haydngedicht (1965) tref je al een aantal van die motieven aan; de
schrijver is nog doordrongen van een Dionysisch levensgevoel, maar wel al een
zanger/dichter die zich aan luidruchtige vrolijkheid moet onttrekken om ostentatief
ten onder te gaan als een soort mislukte verlosser
Onder ons gezegd, jongens, die Tijd
waarvan men zo hoog geneigd is op te geven, -
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een gure grijskop met een baard zo vaal als vlerken
van een gier, een circus requisieten in de knoken:
een schedel, een zandloper, waarin kameelgeel korrels
hazepaadjes blijven kiezen, ongeacht
welke dood erop volgt, - neem dit van mij aan,
dat loopt allemaal zo'n vaart niet.
Jullie moesten je nu maar eens rond de tafel scharen,
schuimend van bolleblozend bier, en, dat wel,
nu niet meteen luidruchtig, je vrolijk maken om de Tijd.
Dan wil ook iedereen wel meedoen: van het meubilair
tot de hertshoornen kiezen van het geluk - zolang
jullie gearmd gezeten heen en weder deint, en straalt
als het geneurie, waarvan je dan de glans omtrippelt,
zolang is er geen vuiltje aan de huiselijke lucht.
Alleen ík zal wel gaan staan. Geen baard heb ik
in strengen als scheepskabel onder te verdelen, aangebracht
gedurende de jaren dat mijn leeftijd opliep. Ik sta al, hoog opgericht en uitgestrekt en strek mijn armen nu,
verder, ik bereik de liezen van de zoldering,
waar mijn arme polsen vastgespijkerd worden, en ja,
in rode dikke tranen uitbarsten - alsof mijn harde vel
tal van tongen uitstak, nu het bloedt; mijn hoofd
vol haar, als erwtenrijs weerbarstig, knakt
zoals er eeuwen lang steeds stelen zijn geknapt.
Blijf maar neuriën, lieve kinderen - van het gezang.

Werk in uitvoering
Terug naar Dylan, terug naar de muziek.
Wat muziek volgens de jazzrecensent Pé Hawinkels voor heeft op andere kunsten
is de onmiddellijke expressie die, en dat is wezenlijk, de luisteraar kan delen. Al in
de scriptie over Simon Vestdijks Symphonie van Victor Slingeland
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(1964) spreekt hij over ‘de expressie van de allersubjectiefste ervaring die de
grondslag is van de ontroering’; in een recensie van John Coltrane's elpee A love
supreme (1965) noemt hij die ervaring ‘een uitdrukking van een groots lijden, aan
het bestaan omdat het zo goed is, of beter dat lijden, die verrukking, die liefde zelf.’
Mystiek?
Dit is een complexe, paradoxale kenschets, volgens het devies dat de wereld goed,
de mens onmachtig en bijgevolg liefde lijden is. Hawinkels dicht Coltrane de gave
toe muziek te maken die ‘in staat voor de schoonheid, de juistheid van alles wat er
in en buiten ons bestaat’: reden genoeg hem tot grootste genie van de twintigste eeuw
uit te roepen.
Voor de criticus Hawinkels is grote kunst blijkbaar schoon, waar en goed. Omdat
er geen aanleiding is, tekstueel en biografisch niet, aan te nemen dat het adagium
voor de jonge dichter anders zou luiden, lees ik Hawinkels' verzencycli dan ook als
realiseringen, of pogingen daartoe, van het goede, schone en ware. Poëticaal erfgoed
uit tijden van weleer. Zeker in de jaren '60 waarin Vijftigers, hun navolgers en
Nieuw-Realisten - in wier kielzog ook de dichter Jan Hanlo weer kwam bovendrijven
- in de Nederlandse poëzie de dienst uitmaken.
Deze oude opvatting over de grondslag van kunst en kunstenaar leidt bij de dichter
Hawinkels, die desondanks voortdurend en duidelijk zichtbaar in het ritme van de
tijd leeft, tot een opvallende en typische tegenstelling tussen vorm en inhoud.
Thematisch en poëticaal staat hij in de lijn van de grote Klassieke en Romantische
schrijvers, maar het verlangen naar directe expressie brengt hem ertoe de in die
traditie overgeleverde vormen en technieken open te breken. De mores van de tijd
zijn in zijn werk in extremo zichtbaar: engagement, expressie, vrijheid en ook
eenvoud, relativering, maar ze krijgen bij hem een speciale dimensie. Paul Sars heeft
hem in de inleiding tot de Verzamelde gedichten (1988) geportretteerd als een
bijzondere Zestiger: ‘het thema van de jaren zestig - namelijk de vrijheid - wist [hij]
te verwoorden door middel van een combinatie van poëtische middelen van de
Vijftigers en de Zestigers; en dat alles, in een elitaire, mediterrane stijl’. Voor mij is
die vrijheid bij hem van bijzondere aard, natuurlijk leeft hij in de euforie van de
politiek, religieus, en sociaal vrijgemaakte, maar ‘zijn’ vrijheid is in de kunst
verbonden met communicatie, een publiek. Het gaat niet om individuele expressie
pur sang; even wezenlijk is die te delen met de lezer.
Zijn grote voorbeelden als het gaat om poëtische vervoering vindt hij een tijd lang
in de muziek, Dylan en Coltrane kwamen al ter sprake. Wat de benijde mu-
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zikanten uit pop en jazz op de cadans van hun woordenzee, op hun instrument
vermochten en bij hun publiek teweegbrachten, trachtte Hawinkels met literaire
technieken klaar te spelen. Niet door als Maurice Gilliams of Simon Vestdijk romans
te ontwerpen analoog aan muzikale composities, maar door syntaxis en semantiek
van de taal en van het genre te bewerken zoals de moderne muzikant de overgeleverde
song- en akkoordenschema's en tonen: stijl- en genredoorbrekend, direct, bezield en
anticiperend op een publiek, improviserend dus experimenterend. Daarbij realiseert
hij zich al vroeg - tragische ondertoon, ondanks alle spel -, dat vergelijkbaar intense
ervaringen oproepen in literatuur alleen voor de allergrootsten is weggelegd.
Maar vooralsnog bespeelt Pé Hawinkels de taal als een instrument op de wijze
van de grote solisten: met zorgvuldige nonchalance, wat het imago van technisch
meesterschap versterkt, en met de allure van de ster die de grenzen van zijn kunnen
steeds weer verlegt en zijn publiek met stomheid slaat, om het daarna diep in het
gemoed te raken; hij reikt naar de geniale touch. Blies de verafgode Coltrane de
syntactische grenzen van de geïmproviseerde jazz op, Hawinkels poogde dat voor
de poëzie en het autobiografisch proza. Hij legde grammatische structuren open,
beproefde syntactische en semantische rek en ging daarbij evenals de bezielde
saxofonist tot aan de grens van de verstaanbaarheid, de rationele verstaanbaarheid.
Maar dat maakt Hawinkels geen stroef constructeur van experimentele teksten,
zoals zovele anderen, beoefenaars van het experiment in dat decennium. Het zichtbare
plezier in de wedijver van solisten die elkaars kwaliteiten uitdagend beproeven, vindt
bij hem een equivalent in het spel van de schrijver die - soms letterlijk schaterend kunnen en uithoudingsvermogen van de lezer op de proef stelt. Hij schrijft voor een
open, anticiperende lezer die de regels van het spel kent, die meespeelt. Overigens
ook transparantie, behendigheid, relativering en elegantie onderscheiden hem van
uitgangspunten en doel van de experimentele auteurs van de jaren zestig.
Maar met deze parallellen zijn de mogelijkheden om het oeuvre als ‘werk in
uitvoering’ te lezen niet uitgeput. In het streven naar directe expressie past ook zijn
variant van de écriture automatique, door de Vijftigers weer tot leven gebracht en
in de jaren '60 en '70, en nu nog, als experiment en vogue. Zoals de bewonderde Bob
Dylan in associatieve beeld- en intrigestapelingen telkens nieuwe, ambigue
betekenissen genereert, - vooral in het album Higway 61 Revisited (1965), waaraan
het eerder genoemde motto is ontleend - zo laat Hawinkels de
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lezer tuimelen van het ene in het andere beeld, in gevarieerde tekstregisters, met
gebruikmaking van bouwvormen uit diverse tradities en genres.
Nog een ander belangrijk element uit de twintigste-eeuwse Amerikaanse muziek
komt in de gedichten tot leven. Jazz en pop hebben zich niet ontwikkeld uit
filosofische en esthetische uitgangspunten, maar vormen de uitdrukking die als vorm
pas tot stand komt in de uitvoeringspraktijk, dat wil zeggen: in samenspel van
componist/musicus en publiek. Zo gezien krijgt Hawinkels' uitdrukkelijke
aanwezigheid in teksten als tweede stem, stoorzender, commentator, entertainer of
paljas een speciale betekenis. Door directe inmenging van de schrijver-als-personage
wordt de tekst bij lezing als het ware uitgevoerd, is het gedicht een compositie waarin
de maker letterlijk stemhebbend aanwezig is. De ingrepen van de schrijver in taal,
intrige, versificatie en genre krijgen zo naast een retorische, een verrassende, nieuwe
functie, namelijk de lezer betrekken bij een schrijver die slechts in samenspel met
zijn publiek tot grote hoogte stijgt.
Ook deze medaille heeft een keerzijde: zijn schrijven is ondanks alle virtuositeit
en elegantie een gevecht om vorm, literaire vorm die per definitie directe expressie
in de weg staat: retorische kunstgrepen, inbraken in taal en tekst, ironiseren en
parodiëren van structuren en stijlen, zijn evenzovele sporen van het gevecht met het
materiaal. Daarom zijn zijn gedichten nooit van de wereld ‘weggezongen’, zoals
bijvoorbeeld bij generaties Limburgse schrijvers voor hem. Hawinkels wil wel
vervoeren, verleiden, verblinden, maar nooit voor lang, nooit zonder dubbele bodem.
Ondanks alle genot om het spel, vertonen zelfs de meest virtuoze gedichten sporen
van de strijd om de vorm. Niet de strijd om het passende woord, waar zovele minder
getalenteerden mee wurgen, maar om de adequate gestalte voor zijn ideeën en
gevoelens te vinden.
In deze strijd moeten vooral overgeleverde genre-opvattingen het ontgelden. Met
uitzondering van de religieuze gedichten en de nonsensversjes krijgt elke tekstsoort
een eigenzinnige behandeling. Zo zijn z'n grote gedichten lyrisch en episch tegelijk,
zang, verhaal en commentaar ineen, kunst en anti-kunst beide, en zitten ze
intertekstueel vol valkuilen en vangnetten. De autobiografie is een tragikomedie,
levensgeschiedenis en travestie, epos en jongensboek; zijn ‘Fratsen’ vormen een
bizar en grotesk evenwicht tussen Homerus en Von Münchhausen. Nou ja. De columns
zijn exercitieterrein voor tomeloze filippica's en arcadisch decor voor bezonken
beschouwingen tegelijk. Zijn vertalingen waren rigoureuze keuzes: zijn meesterproef
De toverberg van Thomas Mann blijft
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tot op de dag van vandaag controversieel. De gebedsteksten zijn sedimenten van een
katholieke atheïst.
Dit grillige oeuvre laat zich moeilijk onder een noemer brengen. Om er vat op te
krijgen, kun je het kwalificeren als groteske, want het doorbreken van genre-codes,
verwachtingshorizons, literaire modes en vooral van de vorm-inhoud-congruentie
krijgt hier op bijzondere wijze gestalte. Stijlbreuken, vermenging van het tragische,
sublieme en vulgaire, van held en anti-held zijn structuurprincipes in Hawinkels'
werk, doolhof en hinderlaag voor argeloze lezers. Maar zijn oeuvre reduceren tot
groteske, fantastisch, bizar en extravagant, lees er de kritieken op na, doet geen recht
aan de drijfveren die leidden tot het bestaan ervan en die er op karakteristieke wijze
in zichtbaar zijn. Juist zijn ambivalente houding tegenover literatuur en taal, beide
beperkt en slechts voor de allergrootsten medium om wezenlijke ervaringen te delen,
en zijn vermetel pogen toch op te roepen wat Bosch, Breughel, Beatles en Stones,
Haydn, de jonge Herman Brood en Coltrane in andere vormen teweegbrachten, doen
hem uitsteken boven al die generatiegenoten die toen aan hun verhaaltjes en gedichtjes
breiden.
Deze dichter schreef niet voor een naïeve lezer die geamuseerd wil worden, ook
niet voor de literatuurliefhebber die schoonheid, harmonie of vergetelheid zoekt. Dit
oeuvre lezen betekent je bezig houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden
van teksten, met de crisis in de kunst en de zin der schone letteren, is misbaksels
voor lief nemen en immanente argwaan als stoorzender in de literaire communicatie
accepteren. Hawinkels lezen is oude literatuur ont-dekken in nieuwe vormen, dat
betekent getuige zijn van een poging uit te breken, getuige zijn van een fiasco; het
fascinerend fiasco van de held die naar de hoogste toppen reikt.

Veel gezichten
Pé Hawinkels heeft veel gezichten. Hij was een individualist pur sang, natuurlijk een
kind van de turbulente jaren zestig, een speler verslaafd aan de spanning die elke
uitdaging met zich meebrengt, euforisch op z'n toppen maar met lange periodes van
moedeloosheid. Het door veel critici geconstateerde ongebreideld solistisch geweld
domineert niet in al zijn werk.
Dit wordt duidelijk in de in 1988 verschenen Verzamelde gedichten, een uitgave
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die ook alle verspreid gepubliceerde poëzie bevat, waaronder een aantal relatief
woordkarige gedichten met een opvallende toon: zingend als de alt van Johnny
Hodges, Coltrane's tegenpool. Ook in de kaleidoscopische lange verzen glinsteren
fragmenten waar elk woord in het gelid staat en beeldsolo's van tegendraadse
schoonheid, die geraffineerd geschikt in een bloemlezing maar weinig lezers
onberoerd zullen laten.
Over de schrijver van regels als ‘Twee benen, in schitterende eenzaamheid/ van
uitzonderlijke asperges, over elkaar geslagen’ zijn geen Fense beschouwingen
geschreven, en elegante tekstbespiegelingen, die auteurs een hoge plaats verzekeren
in de literaire canon, vielen deze ongekunstelde gedichten nog niet ten deel. Toch
zijn ze heel bijzonder, want de eenvoudige verzen, zonder dubbele bodem of verbaal
geweld, wel vaak speels - soms nog met ergerlijke, studentikoze opsmuk - tonen de
dichter, vermaard om zijn overgave aan de genietingen van het leven, als een tragische
figuur.
Tragisch omdat er een ‘ik’ in spreekt die twijfelt aan zichzelf en beseft tekort te
schieten, omdat de werking van zijn gedichten beperkt is, een ‘ik’ die zich, in andere
woorden afvraagt of zijn gedichten inderdaad de lezer voor waanzin behoeden, hem
op zijn gemak stellen, zijn martelende onzekerheid verlichten of hem verlossen van
betekenisloos weten. U herinnert zich Dylan waar deze beschouwing mee begon: I
wish I could...

Er na
Als de dood nú was gekomen
had ik hem begroet als een jongere broer,
die Twist en Shout wil horen als ik
de Negende Symfonie van Mahler op heb staan;
en met een glimlach had ik aan de dood
mijn plaats afgestaan, en was ik licht, zo licht
gestorven, och, zoals
het bevroren oppervlak van sneeuw zich breken laat.
De glimlach, die wij op dingen kunnen zien, die nooit
kúnnen lachen: een boeddhabeeld, de maan,
de oostelijke horizon, zo vredig, dat
ik goddank er zelf niets van begrijp.
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Dit gedicht uit 1964 demonstreert de fundamentele twijfel. Enerzijds beleeft de
dichter zijn Tao, Zen, doorgrondt hij 't wezen van de mystiek; anderzijds is er de
fundamentele twijfel over de vorm, over de taal. In een voordracht te Maastricht
beperkte hij zich tot de essentie van het gedicht en liet hij de uitleg in de laatste vier
regels weg, wat een beter gedicht oplevert, minder uitgesproken tragisch in ieder
geval.
Ook in dit perspectief zijn Hawinkels bemoeienissen met rock/pop meer dan een
vrijage. Schrijven en leven met Herman Brood, lees het schitterende Moet dit een
wereldbeeld verbeelden? (Nijmegen 1979), moet hem enige tijd het gevoel gegeven
hebben dat ervaring direct te verwoorden viel. De ‘way of life’ in de popscene, in
die tijd, zoals in alle tijden, bepaald door stimulerende middelen, zal die illusie
versterkt hebben.

they told you you're so damn important
and you thought important was the way to be
you'll never find the song within you
preoccupied you were with bein' free
you know the day's gonna come
a man finds out his soul is on the run
- ain't that fun nothin' seems to matter, it's all lies
- ain't that nice find yourself a jail
only prisoners can sing
find yourself a crutch
only crippled ones can swing

Deze song Prisoners, die de ‘oude’ Hawinkels medio jaren '70 schreef voor zijn
kompaan Herman Brood, is een stellingname regelrecht uit het ‘Romantisch’ erfgoed.
Het tekort van de mens/kunstenaar uitgekreten, maar zonder de opgelegde retoriek
en valse lucht van illustere Limburgse voorgangers. Vanuit de tenen, expressie van
de complete mens, niet van de mens gereduceerd tot kun-
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stenaar, papieren schrijver niet gehinderd door enige vorm van zelfkritiek, de
Franquinet-mens, de Haimon-man. Hier is de beperking, het besef van het menselijk
tekort, voorwaarde om kunstenaar te zijn, geen imaginaire inspiratiebron, geen
overgeleverd maximen uit geïdealiseerde tijden van her. Hier dus niet als bij de
gesoigneerde voorgangers ijdel vertoon, opgeklopte dichterswaan of zogenaamde
zinderende woordenschoonheid. Hier tellen alle woorden ‘to the bone’.
Maar songs boden geen uitweg, al ging hij er tot aan de dood mee door. Ze zijn
wel de manifestatie van de twee zielen in zijn inborst: de moedeloze, ‘waar heb 't
allemaal voor nodig’ - it's a bucketful of tears/ and a sea full of rain’ luidt een van
zijn refreinen -, en de vitalistische. De bevlogene, de aangeraakte kan op de tonen
van de tijd zich uiten en een boodschap uitdragen. In een curieus radio-interview
voor de ROZ, curieus door de eerlijke ernst - ofschoon, ik hoor in de toonzetting een
dubbele bodem, een soort van gelaten geloof in opstand/verzet -, zegt Hawinkels dat
hij langzamerhand tot het inzicht is gekomen dat hij én geen burger én geen leider
is en nooit zal worden: ‘Ik ben de zoon van een mijnwerker, hoe smartlapperig het
ook klinkt, en daar heb ik me maar aan te houden.’ Daarom wil hij terug naar de
eenvoud en het ware, voor iedereen toegankelijke. Wel individualiteit, niet uit
misplaatste artistieke arrogantie, maar uit solidariteit met de machtelozen, ‘die even
machteloos zijn als jezelf’. Hij wil geen afzondering meer, maar voorbeeld zijn,
anderen tonen: ‘dat klinkt misschien pedant’ dat jezelf je lot kunt bepalen, je individu
kunt zijn, je níet alles woordloos hoeft te slikken, ‘niet ogenblikkelijk door de knieën
hoeft als iemand met een grote bek op je afkomt.’ ‘Maar,’ zegt hij ‘ik wil niet de
zoveelste zijn die de mensen toebuldert: Ga op je eigen benen staan!’ Vandaar de
songs, de gebedteksten en de relativerende auteursingrepen in de gedichten? Dan is
Hawinkels ook in dit opzicht typisch voor het nieuwe jaren '60 denken, niet
bevoogdend, anti-autoritair.
Gelouterd? ‘You keep trying to get right down to the crux’ was John Coltrane's
credo. De vraag is of Hawinkels hier eindelijk doorgedrongen is tot de kern, of deze
statements het eindpunt van een ontwikkeling markeren. De ietwat moedeloze
toonzetting maakt argwanend, alsof hij zich in arren moede tot een ‘correct’ geloof
bekend heeft.
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Rusteloze zoeker
Laat ik 't eens langs een andere weg benaderen. Al veel eerder, begin jaren zestig,
lijkt het besef het wezenlijke niet te kunnen verwoorden een cruciale kwestie. In een
brief aan Michel van Nieuwstadt beschrijft hij hoe hij, ‘gezeten in een openbaar
vervoermiddel’, een man op een lach betrapte ‘waarvan ik plotseling met echt
schrijnende zekerheid wist dat hij nooit te beschrijven zou zijn, dat er geen formule
bestond, die hoe literair voldoening hij ook mocht schenken, dat zou vangen wat die
lach in mij te weeg bracht.’
Misschien was het dit voorval dat hij vertolkte in ‘Een notitie’ (1963), een gedicht
dat door zijn explicietheid, eenduidigheid en de willekeurige tweede en derde regel
niet tot zijn beste behoort, maar dat wel typisch Hawinkels is.
In de bus zat ik naast een jongen
van een jaar of veertien. Vol plezier
keek hij me aan en zei:
‘Ik heb niet betaald.’ Ik knikte
hem toe, en hij zag hoe ik lachte.
Mij beving toen de felle wanhoop, die
als stille weemoed tevreden is: ik besefte
dat ik nooit zou kunnen beschrijven,
en niemand anders dit zou ervaren dan ik.

Op de keper, ten diepste, is men in zichzelf, alleen. Daarom.
De ‘stille weemoed’ van een jonge dichter ontaardde toch in felle wanhoop, in
vertwijfeling van een door het leven getekend duivelskunstenaar en eindigde in een
vaag soort activistische berusting, om weer in vertwijfeling om te slaan. Ik beluister
in zijn neo-katholiek engagement, na jaren van gezochte vitaliteit, minder ingetogen
aanvaarding van een gemis, van machteloosheid dan resignatie: het is net geen
moedeloze klacht. Bijna wanhopig klinkt de roep om solidariteit in de woorden van
een gedesillusioneerd hemelbestormer, alles uitgeprobeerd en beleefd, alle registers
van kunst en leven bespeeld en gaandeweg steeds meer de zinloosheid van al die
activiteiten beseffend: geen leider, geen burger, zegt hijzelf. Schrijven zoals Coltrane
blies, was een onbereikbaar ideaal gebleven.
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Ernstige gevoelens gepassioneerd vertolken, Hawinkels - ofschoon in Job-conditie
aan het eind van zijn leven - was er nog niet aan toe, zou er niet meer aan toekomen,
alsof hij zijn einde bevroedde. Een van zijn laatste publicaties in het literaire circuit,
het verhaal ‘Credito experto’ (De Revisor 1977), wijst ook in die richting: een weinig
opwindende, technisch knap vertelde geschiedenis met slechts zwakke reminiscenties
aan de oude Hawinkels. Literatuur zonder innerlijke noodzaak: maakwerk, geen
spoor meer van ‘de mens die zijn proporties overboord heeft gesmeten’.
Pé Hawinkels als tragische illusionist, rusteloze zoeker en gedoemd verliezer is
literair het interessantst. Laat ik het boud stellen: het aanvankelijk latente besef
uiteindelijk tekort te schieten, het gevecht hiertegen en de vertwijfeling, geven het
werk van deze ‘getormenteerde’ voor mij een heroïsche dimensie.
Hijzelf zag het meer laconiek: ‘In elk geval, al het sperma dat Hólderlin deed
verdampen in zijn poëzie en zijn hartstocht voor de natuur en de Griekse Oudheid
dat spaar ik uit omdat mijn innerlijk andere uitwegen kent dan de persoonlijkste’.
Met dit laatste zal hij zeker ook alle geneugten van het opwindende leven in de jaren
'60 en '70 bedoelen. Ik zie het toch anders: de tijdens zijn leven gebundelde gedichten
zijn wel degelijk zijn hoogste bod.
Hawinkels was zich bewust van zijn positie als schrijver in een sterk veranderende
tijd, hij kende de literatuurgeschiedenis en zijn eigen kwaliteiten en hij wist wat hij
deed, altijd. Zijn ontregelende aanwezigheid in teksten krijgt hierdoor een extra
betekenis. De vaak opzettelijk ‘lelijke’ en provocerende beelden en ontnuchterende
uitweidingen en tegenstellingen, de pesterige, soms flauwe commentaren functioneren
ook als rechtvaardiging van de literaire activiteit op zichzelf. Het doorbreken van de
orde van de tekst heeft hier ook een beschermende functie. Retorische ingrepen zijn
ook het excuus om naar eigen hoge normen minderwaardig werk toch als ‘af’ te
kunnen accepteren en te publiceren. Zij werken als een alibi: dat niemand denke dat
de schrijver niet weet waarmee hij bezig is, hoe de kwaliteit in te schatten is en vooral
dat niemand het in zijn hoofd hale te menen de ware Hawinkels te lezen. Wat de
lezer voorgezet krijgt, is in het gunstigste geval slechts voorspel: het definitieve werk
moet nog komen. Een zware druk op de schrijver, mogelijk - zeker weten dus - een
te zwaar belaste wissel op de toekomst.
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Zijn kennis van de westerse literatuur, het inzicht in de literaire mogelijkheden van
de taal en ongetwijfeld ook zijn door ervaringen in alle lagen van de samenleving
gegroeide zelfkennis, moeten op den duur de vraag opgeroepen hebben wat door de
mijnwerkerszoon Pé Hawinkels uit Hoensbroek nog toe te voegen viel aan de grote
literatuur. Zijn intelligentie, tegendraadsheid en kritische zin behoedden hem voor
het afscheiden van ‘lisible’, prettig leesbare teksten, waarmee veel van zijn
generatiegenoten zich onledig hielden. Tot het laatst bleef Hawinkels zich als een
kameleon door de literatuur bewegen, wel steeds minder publicerend - vrijwel geen
poëzie meer - en uiteindelijk resignerend: ‘Leave me, please leave me/ with the scum
and the junkies’.
De kritische houding, de twijfel aan de waarde van rationalistische analyses en
oplossingen en de insluipende wanhoop zijn typisch voor de 1950 opgroeiende
kritische intellectueel die zich los moet vechten uit religieuze opvoeding en
kleinburgerlijk milieu, die voor de opgave staat een identiteit te vinden zonder
religieus, ethisch en esthetisch houvast, in een politiek instabiele tijd waarin
filosofische concepten wankelen. En daarmee is deze houding een fundamenteel
andere dan die van de generaties Limburgerse schrijvers uit '30, '40 en '50, van wie
hij zich, als je hem tenminste in dit kader wenst te bekijken, ook onderscheidde - ik
gaf het al aan - door een nieuwe uitwerking van retorische uitgangspunten en door
een andere opvatting over de schrijverspersoonlijkheid. Zijn werk is daarmee ook
het verslag van een individu dat zich probeert staande te houden in dit vacuüm, en
het ontroert door de ondertoon van vergeefsheid, die in thema's, motieven en in vorm
en taal uitdrukking vindt.
De fundamentele eenzaamheid van de sceptische intellectueel en de daarmee
samenhangende diepe emoties zijn neergeslagen in de complete Hawinkels. Pas tegen
deze achtergrond krijgen de delen van het geheel hun betekenis als poging het
onmogelijke waar te maken: elk fragment reflecteert zo de essentie van dit
schrijverschap.

Pé-factor
Om die reden vraagt dit oeuvre een actieve leeswijze: uit het kluwen van geschriften
dient de lezer zíjn Hawinkels te construeren. Zelfs de overtuigendste gedichten krijgen
de onvervreemdbare Pé-factor pas tegen de achtergrond van de
schrijverspersoonlijkheid. De lezer die in dit werk de paradox als ordenend
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principe erkent, ontwaart de contouren van de typische, de ‘ware’ 20e eeuwse
kunstenaar: de spelende en destructieve, de experimenterende en behoudende, de
juichende en vertwijfelde, de moedige en wanhopige, de fundamenteel weifelende,
rolling stone tussen idee en verhaal, inhoud en vorm, schoonheid en zin: anything I
can think of/ won't seem to be enough. Voor deze ‘devil in disguise’, die de literatuur
opblaast maar er ook zijn ziel en zaligheid in legt, is de tegenstelling de vermomming
die het schrijven mogelijk maakt. De paradox staat de schrijver toe de literatuur naar
zijn hand te zetten en laat de mens het besef, ondanks ‘zijn unieke bewerktuiging’,
tekort te schieten. Deze paradox markeert een ander verschil met de oude Limburgse
schrijvers: de schrijver die zich compleet zichtbaar maakt in vorm en inhoud is een
fundamenteel andere dan die zich verbergt in zijn schrijverschap, zoals de vorige
generaties die ondanks grote woorden niet verder komen dan kiekeboe.
De in vorm en inhoud uitgedrukte twijfel aan het vermogen van de mens de
werkelijkheid te kennen en zijn ervaring te beschrijven, kan ook uitgangspunt zijn
om Hawinkels als Post-Modernist te beschouwen. Ondanks de in titels en
beschrijvende elementen aangeduide relatie met de werkelijkheid, ondanks herkenbare
personages en brokstukken narratieve structuur, refereren de grote episch/lyrische
gedichten niet aan een bestaande wereld. De taal is er geen middel meer om af te
beelden, geen voertuig meer voor kennis en inzichten, voor ethische of esthetische
beginselen - reden waarom close-reading hier tekortschiet -, zij verwijst zelfs
nauwelijks naar de verbeelde wereld die de lezer erin zoekt. De voorstellingen van
Bosch en Brueghel, en ook de composities van Haydn, zijn basis voor vrije associaties
van dubbelzinnige beelden die de gecreëerde wereld tot een op zichzelf staande
maken. Zij inspireren tot een litanie van metaforen in steeds breder uitdijende
zinsconstructies en vormen als het ware de akkoordenpatronen die de improvisatie
mogelijk maken die de lezer moet enthousiasmeren.
Er zijn meer Post-Modernistische procédés herkenbaar in dit oeuvre. Ik denk aan
de genre-travestieën, het intertekstuele spel, het fragmentarisch vertellen, het door
elkaar gebruiken van aan verschillende periodes en genres ontleende stijlen, motieven
en thema's. Karakteristieke voorbeelden hiervan zijn de gedichtencycli en de
autobiografie-travestie, waarin de intrige schijnbaar bepaald is door chronologie en
causaliteit, terwijl vooral het spel met taal, overgeleverde vormen, literaire mode en
lezersverwachtingen het constituerende element vormt.
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Of is het nieuwe en moderne in dit werk slechts aanwijsbare oppervlakte? Is het niets
anders dan een uit de hand gelopen literaire maskerade van een
schrijverspersoonlijkheid die een kind was van de Nieuwe Tijd en een telg van het
Avondland tegelijk, en daarmee verankerd in humanistische waarden en normen en
verstrikt in metafysische begoochelingen? Waren zijn uitwegen voorspelbare
dwaalsporen en zien we hier de zoveelste variant van de condition humaine? Ja ook,
't is maar wie kijkt, wie ziet.
Hoe het ook zij, Hawinkels ontwikkelde zich tot een dichter, losgeslagen van de
literaire canon en van modieuze modernen, die mede door zijn hoge opvattingen
over kunst en mens-zijn een eenling werd, een ontheemde die uiteindelijk geen troost
meer vond en dus geen troost meer kon geven. Grote woorden van een op hol geslagen
beschouwer? Mogelijk. De dichter zegt het zo:
Bij wijze stenen wil ik slapen
Het eindpunt van de sterkste dromen
is een hooggelegen top
waar alle lijnen samenkomen,
als leidsels wachtend op een God.
Maar als wij daar als vogels landen
en iemand naar de teugels graait,
dan groeten die als vuur zijn handen,
dan zijn de rollen omgedraaid.
Bij wijze stenen wil ik slapen
en dromen van mijn aard als klei;
dan wordt het koude vuur ontwapend
en wordt de aarde éen in mij.

Inderdaad, de cadans van het moderne gebed, kerk-rijm, geen groot gedicht, wel een
indrukwekkend programma en 'n paar ijzersterke regels. En raar maar waar, de
vergelijking met Hawinkels' tegenpool, de woordkarige, tijdloze Leo Herberghs
dringt zich op: mystiek, Zen, Tao.
Schrijven als daad van liefde, de diepere betekenis van het motto van Dylan en
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de uitgesproken wens van deze dichter, is uitgaande van deze tekst, pas echt
onbereikbaar geworden. De dichter beseft wat de essentie is, maar de adequate,
uniek-passende vorm blijft een fata morgana. Ook als dichter is Hawinkels een
sterfelijk wezen, een verschijnsel van voorbijgaande aard. Het inzicht tekort te
schieten, betreft dan niet alleen meer de schrijver, maar ook de persoonlijkheid. De
dichter is mens geworden, machteloos met de machtelozen. ‘Right down to the crux’,
voor John Coltrane het wezen van de kunst, betekent dan voor Hawinkels een
onleefbaar einde.
Grote woorden.
Hawinkels begrijpen vanuit een traditioneel en normatief literatuurbeeld voert tot
bijzetting in een stoffige hoek van het letterkundig museum; gemakzuchtig lezen
leidt tot afwijzing en het ergocentrisch ontleedmes snijdt slechts in uitgebeende delen.
Er is minstens nog een andere mogelijkheid. Zijn kameraad uit vroege jaren,
Bernardinuscollege Heerlen en vroege studententijd, collega-dichter Manuel
Kneepkens en de literatuurwetenschapper Paul Sars hebben daar al menigmaal op
gewezen. In hun visie is het literaire belang van Pé Hawinkels, dat hij als literator
en als schrijverspersoonlijkheid een unieke positie inneemt in de Nederlandse
literatuur: hij is dé dichter van de jaren '60, veel meer dan de ‘Zestigers’ met in hun
kielzog Barbarber, veel meer, voeg ik eraan toe, dan Hans van de Waarsenburg, Hans
Vlek, Ewald Vanvugt, Peter H. van Lieshout, S. Vaandrager of anderszins als Jacques
Firmin Vogelaar of Jan Cremer of zelfs Simon Vinkenoog. De kunstenaar Pé
Hawinkels verenigt 't allemaal in zich in poëzie en proza in talloze
verschijningsvormen, en vooral in zijn leven als kunstenaar. Een tragische homo
ludens, Kneepkens spreekt in dit verband van Orpheus, uiterst getalenteerd, extreem
gevoelig, hoog intelligent, uit op spanning en beleving, doordrongen van de
onvolmaaktheid van het leven en toch op de bres voor de hoge idealen van de kunst,
van liefde en vrijheid.
En nog deze. Hawinkels lezen kan ook betekenen: meecreëren in werk waarin groei
van een bewustzijn, euforie en deceptie zichtbaar worden in de verbeelding van een
gevoelig observator en participant die als kunstenaar en mens er niet in slaagde boven
zichzelf en zijn tijd uit te groeien, omdat hij te hoog greep, met niets minder genoegen
wenste te nemen dan de essentie, de ‘crux’. Hawinkels was niet in staat de sterren
van de hemel te spelen; geen Coltrane, een
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literaire Presley, Mensch Elvis. Hemelse afglans, maar te weinig eigen kracht. Geen
fiasco, wel een tragedie, voor Elvis Presley en voor Hawinkels definitief eindigend
in hetzelfde etmaal in augustus 1977.
Hawinkels lezen is de klassieke mythe van de hybris herscheppen door een
twintigste-eeuwse versie te creëren. En het moet gezegd: dit werd pas mogelijk door
twee monumentale uitgaven die aan persoon en werk gewijd zijn door de Nijmeegse
uitgeverijen De Stiel en SUN: Verzamelde gedichten (1988) en Moet dit een
wereldbeeld verbeelden? (1979). Alleen dergelijke verzamelbundels maken het
verspreid en versnipperd en/of in kleine bundels verschenen werk toegankelijk. Veel
dichters in het Limburgse zouden zich dergelijke papieren musea wensen; tot nog
toe liggen echter alleen Wiel Kusters, Leo Herberghs en Huub Beurskens zo te prijk.

Pé in Limburg
Hawinkels in Limburg is geen verhaal apart. Hij heeft er zich niet tegen afgezet, op
papier, hij heeft er zich niet op beroepen: 't was voor hem geen item, hoewel hij meer
dan eens van leer trok tegen de Randstad-hegemonie, Amsterdam-dominantie en de
Gooise matras en bewust in de ‘provincie’, dat wil zeggen Nijmegen, bleef wonen
en werken.
Sporen uit de Oostelijke Mijnstreek bleven zichtbaar. Hij is er prominent
schoolgegaan in Heerlen - de sporen daarvan zijn nog zichtbaar in Binden en Bouwen,
het schoolblad van het Bernardinuscollege, waarover hij samen met Manuel
Kneepkens en onder anderen Harry Geelen redactie voerde, in de publicatie Panorama
Heerlen (1998), de Heerlense binnenstad in vier grote panelen door de
schoolschilderclub waarvan hij deel uitmaakte kleurrijk afgebeeld;
Heerlen/Hoensbroek is decor in een aantal gedichten en vooral in de Autobiografische
flitsen en fratsen. Hij bezocht meermalen het legendarische Hammerveld-festival te
Roermond en deed daar kond van in het onvolprezen Jazzwereld en een enkele keer
kon je 'm met zijn familie door 't Hoensbroekse zien lopen op een zondagmiddag,
na het middagmaal; zo'n zelfde zondag stond hij dan in zwart gekleed, hooghartig,
achteraan tussen de recalcitrante en luie gelovigen in de elf-uurs mis in de grote
Sint-Jan, op de dodenakker waarvan hij ook begraven ligt. Een enkele keer dook hij
op bij de slager waar hij 'n pondje van dit en van dat - altijd pondjes - voor zijn
moeder kocht: een dichter in de winkel. Schrijver dezes, jonge hbs'er nog, verlegen
een oor aan de tussendeur, nieuwsgierig zelfs
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naar de minste woorden van een bewonderd schrijver wiens Journaals en gedichten
in Raam in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek van Hoensbroek verslonden
werden.
In een overzicht uit 1966 over literatuur uit Limburg spreekt Hans Berghuis nog
over ‘Hawinkels, Paul. Heerlens dichter, medewerker aan Raam. Men mag iets van
hem verwachten. Schrijven is een levenswijze die Hawinkels zich wellicht toe zal
eigenen.’ Deze mengeling van onbekendheid en verwachting is hier zo'n beetje blijven
hangen, ondanks de inspanningen van ROZ/Omroep Limburg, ‘Rim Rammen In De
Redoute’ (Maastricht 1967), en wat herdenkingsmanifestaties her en der in Heerlen.
De enige die direct door hem is beïnvloed, lijkt me de dichter Manuel Kneepkens,
dat hij in zijn taal en opvattingen overeenkomsten vertoont met andere schrijvers uit
het Zuiden geldt voor wie dat zo wil zien. Dat Pé Hawinkels desondanks een zo
prominente plaats inneemt in deze bundel, heeft niet alleen te maken met de kwaliteit
van zijn beste werk, met de unieke positie in de Nederlandse letteren, maar ook met
het gegeven dat hij de eerste echt ‘moderne’ vanuit Limburgs perspectief is, dat hij
bijzonder is doordat werk en leven één zijn, dat hij vanuit ander perspectief een
schakel tussen oude en nieuwe poëtica is, een proto-post-modernist. Dat ook bij hem
de notie ‘volkskunst’ in de betekenis van ‘begrijpbaar’ willen zijn een rol speelt, dat
hij ruim vertegenwoordigd is in het archief van LI, het speelt allemaal een rol. Voor
mij is doorslaggevend dat de combinatie van veelzijdigheid en diepte, authenticiteit
en onafhankelijkheid, ernst en relativering het werk een kwaliteit geven die én uniek
én typisch is voor poëzie uit Limburg.

Aantekening
Pé HAWINKELS (Hoensbroek 1942-Nijmegen 1997). Dichter, songwriter, verhalenen stukjesschrijver, vertaler, muziekrecensent (jazz en rock). Schreef o.a. voor NUB
(Nijmeegs Universiteitsblad), Roeping, Raam, De Nieuwe Linie, Merlijn, Jazzwereld,
Raster, Maatstaf, Het Vrije Volk, SOMA, NRC/Handelsblad, De Revisor, Tegenspraak.
Werk, een keuze
POËZIE

Bosch & Breughel. Utrecht 1968
Het uiterlijk van de Rolling Stones. Utrecht 1969
Verzamelde gedichten. Nijmegen 1988. Bevat naast bovenstaande bundels:
verspreide gedichten, vertaalde gedichten, kerkelijk werk, songteksten en uitvoerige
annotatie.
PROZA

Autobiografische flitsen en fratsen. Amsterdam 1969
Ik hau van Holland. Amsterdam 1971
VERTALINGEN

o.a. E.T.A. Hoffmann, Thomas Mann, Friedrich Nietzsche, Susan Sontag, Herman
Hesse, Alan Watts, Sophocles, Aldous Huxley, Heiner Müller, William Shakespeare,
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Bertold Brecht, Sir Arthur Conan Doyle, Theodor Fontane, Friedrich Schiller; Het
Boek Prediker, Het Boek Job, in samenwerking met Pius Drijvers
VAN EN OVER PÉ HAWINKELS

Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Red. Hughes C. Boekraad/Matth.
Kockelkoren e.a. Socialistische Uitgeverij Nijmegen 1979.
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Geciteerde gedichten
Er na
Een notitie
Uit: Raam nr. 14 (1964)
Haydngedichten v (Symfonie 101, deel I)
Uit: Raam nr. 21 (1965)
Bij wijze stenen wil ik slapen.
Uit: Jan Raas. Drie gezangen voor de veertigdagentijd. Gooi & Sticht. Hilversum
1970
Prisoners
Op: Herman Brood & his Wild Romance. Shpritsz. Ariola 1978
Alle gedichten in Pé Hawinkels. Verzamelde gedichten. Red. Cees van der
Pluijm e.a. Uitgeverij De Stiel Nijmegen 1988.
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Il faut plaire 3 Manuel Kneepkens
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Mijn tantes
Mijn tantes de Godinnen, reusachtige pompoenen
zo daalden ze, frisgeboend, van de Olympus
in Troje's mahoniehouten salons
Onder lachfilmhoeden verorberden zij
slagroomtaart na slagroomtaart
Zomers resideerden zij onafgebroken op picknicklakens
rood & wit geblokt
De moorkoppen van zwartbebroekte achterwerken
kneusden boterbloem & madelief. Het clavecimbel
van de leeuweriken viel spoedig uit. Elk droeg
een stem van bronsgroen eikenhout of smakte!
Daar zat ik dan. In alle windstreken
een koe-ogige godin (‘Aan wie de appel?’)
de rokken opgeschort, de dijen onbetamelijk bloot
Ach, vergaan zijn al die donzen pruillippen
al die trotse ponden perzikvlees
Verdord de rode wangen van dat sappig twistgesprek

Over: Likeurrose roddel Ilias & Odyssee!

Zang vd Winterschilder
Boven de berken
/ aan de Akerstraat
(penselen, loodwit van rijp)
vertakt
stilte
Hoor, in de tuin van de achterbuurman
(Keel-, Neus-, & Oorarts
Lubbers)
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: ‘Aurora! Aurora!
Zang van de Cicaden...

Deze twee gedichten zijn typisch voor deze dichter: typisch voor waar hij goed in is
en typisch voor waar hij de mist in gaat. ‘Mijn tantes’ stamt uit Tuin van eetlust
(1976), de winterschilder is uit Oorlogsprins (1982). De eerste bundel was een
spetterend debuut dat zijn titel eer aan deed. Zes jaar later was de dichter een beetje
de weg kwijt. De gedichten uit zijn tweede bundel bij De Bezige Bij zijn als de
ballonnen na het feestje: zachte zakken, vormeloos, kleurloos. Procédé, zielloos,
woorden als lege hulzen. Het zou tot 1993 duren voor hij de weg weer gevonden had
in het bij Herik verschenen Au pays du tendre mosan noir.
Manuel Kneepkens, landelijk bekend als criminoloog en stadsactivist - hij was de
spraakmakende opposant van de voormalige burgemeester van Rotterdam Bram
Peper -, is in Heerlen geboren en getogen; daar deelde hij met Pé Hawinkels de
schoolbanken van het Bernardinuscollege. Sinds de jaren '60 woont, werkt en strijdt
hij achtereenvolgens in Leiden en Rotterdam, maar zijn ziel en smaakpapillen zetelen
in het Zuiden. Bewijs daarvan zijn de dichtbundels die sinds 1976 verschenen bij De
Bezige Bij te Amsterdam, Uitgeverij Herik te Landgraaf en De Prom te Baarn.
Met de deur in huis maar.
Voorjaar 1999 verscheen de bundel Zuiderlinks, opvallend, mooi uitgegeven door
Beta Imagination Publishers te Rotterdam, een initiatief van Ben Herbergs (geen
familie); een uitgave in groot formaat, wat de gedichten ten goede komt, daarover
straks meer, en, heel bijzonder, geïllustreerd door de schrijver zelf. Naast Frans Budé
en Huub Beurskens een derde dubbeltalent in Limburg?
Bij de presentatie van de bundel in Boekhandel De Tribune te Maastricht las de
dichter uit zijn nieuwe bundel voor. Het titelgedicht, aanvankelijk ‘Revolucionario’
geheten en in die versie met de Duits-Nederlandse Euriade-prijs '98 bekroond, is
typisch voor de werkwijze en de kwaliteit van een ontketende Kneepkens en het is
een illustratie van zijn opvattingen over poëzie, vandaar dat ik het als leidraad voor
dit radio-essay neem.
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Zuiderlinks
Zuiderlinks ben ik
maar... niét de overbehaarde
wang van Fidel Castro
- Bokkerijder te Cuba kus ik, niks daarvan!
Uitsluitend uw baar vlees, Lieve
OnzinVrouwen Maastrichts...
Dus, Reactionaire
Mombakkesen
op de zondagse terrassen van 't Vrijthof
Let
niet langer op de grootte
van de schuimkraag
behapbaar
op uw donzig witbier...
Lét
liever
op de al te faciele
seduceerbaarheid uwer Echtgenotes
opdat Ik,
hartstochtelijk Frivolutionair

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

overal gezocht
(‘Viva Zapata!’)
- hoe zachter G
hoe lustvoller
penis... -
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de konten uwer libidineuze Aphrodites
overspelig van overgewicht
langer
in de Fin de Siècle
- schemering
uwer Patisserieën
met mijn suikerrieten
lid
uit Cuba
NIET

(na sluitingsuur:
Sperma-tijd voor Che Guevara!)
Bespring...
terwijl Zij
Maria
beroep: Madonna
(‘Viva Maria!’)
op de hoek
van de oudste straat
van Maastricht
roept:
: ‘Lik, lik, lik
de Kruisbesvlaaienschoot
van de Nieuwe Mens!’
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Natuurlijk, een rimram van tekens, onnodige afbrekingen, gekloemel met interpunctie,
met vet, staand, cursief, opzet troef: lustige amateur, uitdagende imperfectionist,
dwars zondagskind, maar toch... Doe even mee!
In dit gedicht figureren Fidel Castro, Bokkenrijders, Onze Lieve Vrouw, Che
Guevara, Maastricht, Carnaval, Zapata, Jeanne Moreau en Brigitte Bardot, Madonna,
De Nieuwe Mens en Kruisbessenvlaai in een poëtische kruisbestuiving die de
Zuiderse, de ‘Zuiderlinkse’, de zuidelijke, lees Limburgse, revolutionair, een nieuwe
dimensie geven. Weg met de roomsrode zwaarte! In dit gedicht zijn de beladen
begrippen vrijheid en revolutie verlost uit de ijzeren wurggreep van de canonieke
geschiedschrijving, losgezongen als het ware uit klassenstrijd en
avantgarde-terminologie. De revolutie in ‘Zuiderlinks’ is een tamelijk vrolijke
bezigheid die kop en kont beide betreft.
Het gedicht, in de ernstige bewoordingen van de interpreet, illustreert hoe speelse
ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid en fantasie, die aan elke revolutie ten grondslag
liggen, in de maatschappelijke en historische werkelijkheid van daadwerkelijke
revoluties gesmoord worden. Het gedicht daagt de lezer uit om de revolutionair, de
revolutie, niet zo serieus te nemen, in ieder geval niet zo als de revolutionairen zelf
doen, in hun congressen, festivals en hun ijzeren greep op een samenleving.
Beroepsrevolutionairen en zij die erop studeren, zijn, in de woorden van het gedicht,
te weinig ‘Zuiderlinks’. Dat wil zeggen: ze hebben te weinig zachte G en te weinig
terras, te weinig lustvolle penis, te weinig Madonna en Brigitte Bardot (de frivole).
Zij kennen te weinig patisserieën en hebben geen weet, geen smaak van de
kruisbesvlaaienschoot, waarmee het fiasco van de ware revolutie definitief bezegeld
is. Het leven moet wel de moeite waard blijven!
Dat is één interpretatie, maar het gedicht biedt meer.
‘Zuiderlinks’ toont, dat kun je ook zeggen, de revolutie als operette en de poëzie
als pastiche, want het gedicht daagt de lezer ook uit dichter en zichzelf niet zo serieus
te nemen in een vrolijke vermenging van ernst en luim, van echte en
celluloidrevoluties, van klassieke godinnen en verleidbare burgerdames, van lustvol
Limburg en streng Cuba, van zachte G en de kwaliteit van de penis. De
vlot-oppervlakkige aankleding van de operette heeft hier een equivalent gekregen in
de in de moderne poëzie zo vermaledijde woordspeling. Maar dat is niet de enige
functie van het goedkoopste poëtische trucje: de zoete, frivole, kleurrijke
tapisserie-fraseologie smaakt en kleurt hier ook als de liqueur op kersen met ijs. Op
één verschrikkelijke miskleun na - Kneepkens heeft er patent
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op -: ‘de spermatijd voor Che’, hoe kon het de dichter uit de pen vlieten; laat ik het
hier beschouwen als een Fremdkörper, als vervreemdingseffect waarmee de
frivolutionair zegt: op de keper ben ik ook maar een dichter, woordenhampeleman.
En het is al vergeten voor de volgende zin aanvangt, want wie het woord
kruisbesvlaaienschoot uitvindt en 't ook nog poëtisch-effectief gebruikt, is alles
vergeven. Stelt u zich voor: ze roept u toe ‘Lik, lik, lik, mijn Kruisbesvlaaienschoot’.
Wat een woord, Kruisbesvlaaienschoot, wat een vondst: het zure en zachte,
streelbehaarde en doorzichtige, geaderde, vol van zoete sappen en bittere pitten.
Droom mee: het jonge harde groene en ondoordringbare, toch al verleidelijke en in
de jong-gulzige mond weerbarstig knappende, dat volgroeid in een roestig rood
pigment met doorzichtige huid al bij de minste aanraking der lippen van volheid
barst. Stel u voor deze meest veronachtzaamde van alle vruchten: kruisbes die groeit
en gedijt in de ontoegankelijkste van alle struiken - herinnert u zich hoe u ze moest
plukken in een zeef met uw bekraste handen; de kruisbes, in het Limburgs
kroesjel/kroosjel, wat een schat aan associaties meer -; de ‘kroesjel’ die licht culinair
behandeld het zachte weerbarstige der liefdeslippen oproept, die besuikerd het water
in de mond al zoet maakt, die met wat kaneel bestrooid het exotische raffinement
krijgt dat de nieuwe mens nieuw en zinnelijk maakt en die betoefd met krokant
schuim of welige slagroom de friszoete zondigheid oproept die de dames van plezier
doet uitkirren: ‘Lik, lik, lik de Kruisbesvlaaienschoot van de Nieuwe Mens.’ De
getande schoot als patisserie, lustoord. Vondst. De Nieuwe Mens is een vrouw - van
lichte zeden dat wel, maar dit is Kneepkens -; vrouw en het beste wat de soort te
bieden heeft: tegenstellingen in zich verenigend, toegankelijk voor wie wil leven op
tiptoes en op smaak gebracht. De dichter is vrolijk subversief, want dit lik, lik, lik
lezen als ondeugende dichterlijke variant op ‘diech kins miech’ of ‘lek miech’ - dit
is Maastrichts - is hier niet uitgesloten.
Alstublieft, hier is niets verzonnens bij. Kneepkens verenigt het allemaal in zijn
kruidige neologisme, zijn prikkelend nieuwe samenstelling. En zoals
kruisbesvlaaienschoot zijn er meer: baar vlees, starnakel naakt, Stokstijfstraatstil,
vogelend bourgondië. Jawel, u heeft gelijk: de flauwigheid ligt op de loer, maar ik
mik op de beste keur.
Ik moet mijn enthousiasme matigen, want ik hoor u mij al toeroepen: draag deze
dichter Kneepkens voor als poète laureat van fruittelers en banketbakkers; er is geen
dichter die zo prachtig-zinnelijk het fruit in zijn meest verleidelijke
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condities weet te beschrijven, geen Nederlands werk waar de vlaai - Kneepkens
schrijft ‘vla’! - een zo dominante rol speelt. Ik val u bij met de vaststelling dat deze
meest Limburgse van alle dichters in de ‘beroete aardbei’ misschien wel de meest
menselijke van alle vruchten heeft opgeroepen. Maak u dan breed, want ik hoor de
tegenstanders van deze poëzie al samendrommen. ‘De Nieuwe Mens met
taartjesgeslacht’, schreeuwt de onwelwillende criticus en ‘Vlaai, vlaai, papegaai’
gaat 't uit uit de kolommen klinken. Wedden?
Radio-serieus nu weer, ik liet me verleiden door de dichter; hij schudde aan de
taalboom in me. In het ritme van de woordenregen nu maar weer. Conclusie. Het
gedicht ‘Zuiderlinks’ van Manuel Kneepkens verwoordt en verbeeldt in libidineuze
prosodie het fiasco van alle omwentelingen die noodzakelijkerwijs de vrijheid
beknotten; het maakt zichtbaar waar het ‘revolucionario's’ aan ontbreekt. Het gedicht
doet dat niet in de ernstige terminologie van het leerdicht of in de verheven pathetiek
van de ode; het ironiseert in de barokke taal der kunsten van deze tijd niet alleen de
revoltie en de nieuwe vrijheid, maar ook de dichter en zichzelf en zet de lezer in zijn
ootje.
Daarmee is ‘Zuiderlinks’ qua inhoud en qua vorm een ontploffing van poëtisch
vernuft; of een intellectuele buut, het is maar hoe u het wilt. Humor en ernst zijn erin
op hilarische wijze verbonden tot wijsheid, Zuiderlinkse, carnavaleske wijsheid Limburg, dit is uw enig carnavalsgedicht met kloten. Het moet gezegd waar homo
ludens samenvalt met De Nieuwe Mens en het oudste beroep van de wereld, tropisch
Cuba met de Euregio, Madonna en de Bokkenrijders, smaak met geilheid, daar
gebeurt iets bijzonders. Deze uitgelaten ode aan Zuid-Limburg, inclusief knietje, is
een lange neus naar de geschiedenis en verder naar iedereen die politiek en poëzie
en Limburg te serieus neemt. ‘L'art faut plaire’, het is een oud adagium. Mooi, mag
weer. Aangenaam ook. Zelfs bij geengageerde dichters. Eigenlijk vooral bij die, lijkt
Kneepkens ons toe te fluisteren.
Limburgser dan Limburg: een intellectuele, vrolijk-cynische Toon; luisterrijke
zever. Vogelstruys-comité en Groen Links zouden zich erin kunnen vinden. Maar
niet helemaal. Er liggen wat adders in Kneepkens' groene gras, want ondanks alle
frivoliteiten, ondanks de liefdesverklaringen aan de mens van liqueur en honing, is
dit op de bodem subversieve poëzie: tintelend in het glas, maar verslik je niet in de
droesem. Poëzie op de bühne, operette, maar take care voor het duivelse staartje. Ik
vermeed de weerhaakjes tot nog toe. Zo meteen.
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De bundel Zuiderlinks van Manuel Kneepkens bevat poëzie die typisch is voor de
nieuwe, de ontketende, de mature Manuel Kneepkens, die zich voor het eerst bij
Herik als zodanig manifesteerde, in ‘Landschap met vakantie’ (1996) openbloeide
en die sindsdien in een rap tempo gedichten afscheidt.
Subversief in de Limburgse literatuur. Dat kan, dat is niet vreemd. Lees Jan Roeven,
Lucas Hüsgen; en wat dacht u van de nieuwe gedichten van de oude Herberghs, en
denk aan de jonge Van de Waarsenburg, de jonge Beurskens. ‘Zuiderlinks’ is prachtig
belastend materiaal. Hier vind je alle typische vormen en procédés van de dichter
die zich niet wenst te houden aan de conventies van de traditionele en niet aan die
van de zogenaamde nieuwe literatuur en, het lijkt wel onbekommerd, eigen, nieuwe
poëtische vormen schept. Kneepkens gebruikt technieken van de historische
avantgarde en van de naoorlogse experimentelen, zonder zich erin te verliezen,
daarvoor onderscheidt hij zich te veel in stofkeuze, thematiek en speels-relativerende
aanpak. Hij is absoluut niet bang voor motieven en thema's uit de
mainstream-dichtkunst; dat hoeft ook niet, want hij behandelt ze zo dat ze nieuw en
verfrissend zijn. Daarbij gaat hij grote gedachten niet uit de weg, zo voert hij Tao en
Boeddha op zonder te koketteren, zonder leeg te lopen in New Age of andere actuele
religieuze poespas.
In eerdere besprekingen van de poëzie van Manuel Kneepkens kwam aan de orde
hoe hij citaat en collage tot autonome metafoor verheft - wat zijn bewondering voor
de Amerikaanse dichter Ezra Pound verklaart hoe hij beïnvloed is door Beatpoets
en Simon Vinkenoog, evenzeer als door de pamfletten uit de roerige jaren '60. Ook
is daar al aan de orde gekomen waar de inspiratiebronnen liggen van experiment en
engagement, welke belangrijke rol het werk van zijn vriend Pé Hawinkels speelt kijk alleen al naar de woordstapelingen, de symbiose van experiment en engagement,
naar de mythische dimensie, de integratie van hoge en lage cultuur, het hilarische
uitvergroten, de knipoog naar of het sarren van de lezer. Sterker nog: deze gedichten
zijn niet goed denkbaar zonder Hawinkels' Autobiografische flitsen en fratsen. Het
grote verschil met Hawinkels: bij Kneepkens geen spoor van een tragische dimensie.
Ook hij scheert langs stromingen en modes, genres en bewegingen, ook hij valt
moeilijk vast te leggen. Hij bedient zich als post-modernist van wat voor zijn teksten
bruikbaar is. Dat is goed te zien aan zijn ontwikkeling als dichter. Zijn eerste bundel
kreeg positieve respons. Die bundel bevat, heel normaal, veel tekenende, mooie
gedichten - vooral die gewijd zijn aan het Zuidoost-Limburgs verleden
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zijn ook zonder introductie voor ieder genietbaar - die toch al de typische procédés
vertonen die later gaan domineren.

Staatsmijn Wilhelmina (1948)
's Zomers rolde je met bolderwagen of autoped
rechtstreeks de toendra's & de steppen in
vd Slikbassins
open wonden van de Hades, verraderlijk
achter hun camouflage van prinsesmargrieten
Op vrijdagavond na werktijd mochten de kompels er
tussen knoopkruid, bereklauw, de geur van kruizemunt
een kruiwagen slik weghalen, extra loon
Eigenlijk waren die vijvers streng Verboden Toegang
(aldaar verdronken:
Hans Andersen's Meisje
vh Wittebrood)
Zwarte verlatenheid
kikkers, angstig kwakend
onder de grauwe Paddestoel
Hiroshima!

Er is een probleem: wat leest, ervaart en begrijpt de lezer die de door Kneepkens
opgeroepen wereld niet kent? Kan zo'n gedicht op den duur nog wel zonder
annotaties? Dergelijke teksten tonen beelden die voor zichzelf willen spreken, niet
in de eerste plaats herkenbare beschrijving willen zijn. In dat geval zou een
waarderend publiek wel erg klein zijn. De vraag heeft ook te maken met het verschil
tussen duistere en open poëzie, tussen ‘zinvolle bemoeilijking en hinderlijke
verduistering’; daarover meer als de dichter Frans Budé aan de orde is.
De kwestie heeft te maken met het volgende. Kneepkens' eerste bundel Tuin van
eetlust werd door de criticus Kees Fens bestempeld, in negatieve zin, als een
‘taaletalage’, ‘van woorden en nog eens woorden’. Toen al. Nu vanuit het
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perspectief van zijn laatste bundels is te zien hoe conventioneel nog opzet en
uitwerking van die bundel zijn, maar tevens is zichtbaar hoe adequaat Fens'
kwalificatie is. Met name de drie laatste bundels zijn in extreme mate etalages,
woord-etalages.
Ik zie dat niet als een gebrek van deze poëzie, want hoe feeëriek verlicht zijn deze
etalages, en wat voor karbonkels van woorden liggen er te pronk, en wat een
spetterende slingers van syntactische verbindingen en hoe glinstert er de spellust. 't
Zijn absoluut geen ‘schouwvensters’ met leeg goed, 't zijn ingenieuze, met zichtbaar
plezier gemaakte installaties achter glas, waarop je niet uitgekeken raakt. De gedichten
van Kneepkens hebben voor mij zoiets als de Kerst- en Sinterklaasetalages uit de
kindertijd, gemaakt door de beste professionals die er hun ziel en zaligheid inlegden:
je vergaapt je eraan, je fantasie slaat ervan op hol, het ligt er grijpbaar, maar je kunt
er niet aan komen, want het glas blijft ertussen. En je voorvoelt dat het van tijdelijke
aard is: de diepste winter gaat nog komen.
Goed. Het gelijk van Kees Fens is dat de onmetelijke rijkdom die de syntaxis aan de
woorden verleent, in veel gedichten tot één dimensie gereduceerd is, ook waar de
zinnen op een Procrustes-bed tot het uiterste gerekt zijn. Dat is mogelijk jammer,
want inderdaad de grootste dichters, Leopold, Nijhoff, Achterberg, Lucebert,
Kouwenaar, werken niet met woorden sec; het geheim zit daar in het spel met de
grammatica in bijna gewone zinnen. Maar Kneepkens hoeft niet perse een groot
dichter te zijn om te kunnen spelen, te behagen, te experimenteren, om uit te dagen
en om slinks te zijn. Waar hij bijvoorbeeld serieuze pogingen doet ‘zinvol’ te dichten,
is het allemaal veel minder. In zijn derde bundel Zwart feest (1990) is de lezer de
ongelukkige getuige van Kneepkens' vergeefse strijd tussen verbale virtuositeit en
engagement, tussen woord en syntaxis, mededeling en gebaar, feit en sfeer. Gelukkig
bleef het daarbij en kwam hij met de volgende bundel, ook bij Herik, uit de impasse.
Poëzie van woorden: words, words, words. Geen vergeefse antwoorden op de
existentiële vragen, ook geen strooisels van poëtische woorden. Wel aparte woorden,
niets is hier gewoon. Veel nieuwe woorden, namen, neologismen, tekenwoorden,
signaalwoorden, verbasterde en omgebouwde woorden, beeldwoorden. Of dat te
maken heeft met zijn talent als tekenaar, ik weet 't niet - hoe zit dat bij Frans Budé,
Pierre Kemp? In ieder geval voor Kneepkens is het woord
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zelf materiaal, het woord is constructie- en spel-element, het is losgemaakt uit zijn
geijkte grammaticale mogelijkheden. Wat Kneepkens bezighoudt, is niet zozeer de
gedachte, de idee, de boodschap die in woorden uitgedrukt overgebracht kan worden
- hoewel je weet het bij een politicus maar nooit -, ook niet dat een gedicht een verhaal
moet vertellen, of dat een gedicht moet sporen met een werkelijkheid die zich als
een film aan je ogen voltrekt. Ook is hij niet in de weer met het woord als expressie
van gevoel, van ervaring. Nee, het woord is zijn beelden oproepend materiaal; het
is er niet om te beschrijven, het is er op de eerste plaats om zichzelf. Natuurlijk heeft
het betekenissen, maar die liggen niet alleen opgeslagen in de denotatie, in de
woordboeken, maar ook in een onbelemmerde, bijna oeverloos uitdijende connotatie
waarbij vooral de betekenisvelden van namen geëxploiteerd worden. Kneepkens gaat
evenwel nooit zover dat de lezer met de handen in het haar zit: het beeld blijft
reconstrueerbaar, de idee navertelbaar, wat bij dichters als Jan Roeven en Lucas
Hüsgen en de nieuwe Herberghs lang niet zo makkelijk, zeg maar bijna onmogelijk
is. En wat te denken van Frans Budé?
Een woord is geladen met betekenissen, altijd; door afkappingen en verbindingen
ontstaan vele nieuwe betekenissen, maar een woord heeft ook nog zoiets als klank,
sfeer en een woord heeft een intertekstuele betekenis, een betekenis waarin historische
achtergrond, heem, dialect en sociolect, literatuur, godsdienst en muziek meeklinken.
Daarmee krijgen de woorden ook een zin door de mate waarin ze resoneren in het
hoofd van de lezer, stoten ze ergens tegenaan, schieten ze rakelings iets voorbij of
verwaaien ze in een luchtledig. Het is ontegenzeggelijk zo, dat kennis en ontwikkeling
een belangrijke rol spelen bij begrip en appreciatie van Kneepkens' poëzie. Je hoeft
geen quiz-winnaar te zijn, maar de lompe lezer maakt geen kans, dat is waar. Maar
bij welke poëzie wel? Voorbeeld:

De kapper van Terwinselen
Uit alle spiegels van de kapsalon tegenover de Mijn poort
staarden hun ogen/ roetomrand
als op de (stomme) filmaffiches aan de wand
Marlene Dietrich
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- geonduleerd - everywhere!
de wimpers zwaar geloken...
HOLLANDIA! GEPROLONGEERD!

Zevende week!

houwer Heinz
in de ‘Tante van Charley’
Lach of ik schiet!
In het Voorprogramma: Honderden Laurels & Hardy's
gapend
de afgrond van de Staatsmijn in
Ach, schaduw van de steenberg van de Wilhelmina
over m'n kindertijd
elke ochtend Nachtvoorstelling...
stomme film MODERN TIMES/
: ‘Mamma, mag ik naar de demon
van het Witte Doek?’
Uit deze Stoel?

Het woord als materiaal. Daarnaast vind je bij Kneepkens het woord letterlijk als
beeld. Woordbeeldpoëzie: de traditie van dada tot de konkrete poëzie is erin
traceerbaar. Ook Jan Hanlo kom je op de Kneepkenskruising tegen, waar betekenis,
zelfnoemfunctie, grafische werking en klank op elkaar stoten of in elkaar vervloeien.
Hou je van me/Jossie/Oote/Hond/De mus, 't zijn gedichten waarin woordbeeld en
woordbetekenis, gedichtbeeld en klank even belangrijk zijn als de taal- of
poëzieconventie. Vandaar Hanlo's legendarische bekommernis om een verkeerd
geplaatste komma. Dergelijke gedichten moet je zien, horen en lezen om alle talige
mogelijkheden uit te puren. Om die reden is het zo'n gelukkige greep dat de
boekmaker voor Zuiderlinks zo'n groot formaat gekozen heeft.
Ach Hanlo, misschien vindt u hem met de haren erbij gesleept. Ik ga nog ver-
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der. Bij Kneepkens, de meest Bourgondische van alle ‘Limbo-poets’, moet je ook
Kemp noemen, denk ik, dwarse lichtheid, consequente zelfrelativering en vooral de
manier van naar de dingen kijken - monkelend, vermoed ik - vinden daar een
equivalent. De gif van Kemp ontbeert hij, èn het onvervulde verlangen. Voor mij is
Kneepkens de gang waarin de jeu van de Limburgse dichters verwerkt is: Kemp,
Hanlo, Hawinkels, Roeven. Vier generaties poëten smaakmakend in een Limburgse
Rotterdammer? Met Kusters en Budé als hoofdgerecht, Beurskens als toet? En wat
te denken van die eigenaardige Jan Engelman, zoals die een nacht in Maastricht
beleefde... Lees daarover in het andere deel van dit boek.
In ieder geval. Manuel Kneepkens is een schakel in de experimentele, geëngageerde
traditie waarin hij nieuwe accenten legt. U heeft gemerkt, het is een dichterschap
naar mijn hart. Maar er moet iets met dat hart zijn, want velen die mijn hart doen
kloppen, werken in de marge, doen niet mee in het nationale zingzappend dichterlijk
discours. Maakt geen flaus aus, zullen we voorlopig nog maar eens even zeggen.
't Zal hém weinig interesseren, deze dichter, de bijval der hotemetoten.
Cultuur-anarchisten zijn roepende Einzelgänger; Hanlo kreeg ooit het epitheton van
‘uniek solist’, Kneepkens soleert verder.
Hij wordt te weinig gelezen. Als er één dichter is die in het ooit door Hans van de
Waarsenburg en Leo Herberghs bepleite poëziepark Maastricht, of in het nu
aangekondigde ‘gedichtenpark’ te Heerlen, voor permanente verwarring en feestelijke
mutsen kan zorgen, dan is het deze redelijke dolleman uit Rotterdam, bleke
schuinsmarcheerder uit Heerlen, prins-derwisj uit de Oude Mijnstreek. Lang leve de
poëzie als ordeverstoring.
Lang leve de vrijheid. Lang leve de lange neus.
De adders in het gras heeft u van mij te goed.
Il faut plaire.

Aantekening
Manuel KNEEPKENS (Heerlen 1942). Dichter, schrijver, tekenaar, jurist/criminoloog,
stadspoliticus.
Woonachtig te Rotterdam. Voor het gedicht ‘Zuiderlinks’ ontving hij de Euriade
Literatuurprijs (Heerlen/Aken 1998).

Werk, een keuze
POËZIE

Tuin van eetlust. Amsterdam 1976
Oorlogsprins. Amsterdam 1982
Zwart feest. Landgraaf 1990
Au pays du tendre mosan noir. Landgraaf 1993
Landschap met vakantie. Baarn 1996
Zuiderlinks. Rotterdam 1998
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PROZA

In het rijk van de demonen. Het bombardement van Rotterdam en
de normen. Rotterdam 1993

Geciteerde gedichten
Mijn tantes
Staatsmijn Wilhelmina
Uit: Tuin van eetlust. De Bezige Bij 1976
Zang vd Winterschilder
Uit: Oorlogsprins. De Bezige Bij 1982
De kapper van Terwinselen
Uit: Landschap met vakantie. de Prom 1996
Zuiderlinks
Uit: Zuiderlinks. Bèta Imagination Publishers. Rotterdam 1998
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Nieuw maken 4 Hans Berghuis
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‘De wet geldt niet voor dichters. Zij maken de aarde
en de hemel nieuw, zij scheppen betere goden.’
(Een winter in Tomi. Het offer. 1987)

De literatuur, de verbeelding als hoogste zingever, kom daar tegenwoordig eens om.
Aan het woord is de Romeinse dichter Ovidius, in ballingschap in Tomi: woorden,
hem door de Midden-Limburgse dichter Hans Berghuis in de mond gelegd. Het zijn
ook de woorden van de dichter zelf, dat zullen we zien, dit halleluja voor de
verbeelding.
Genot en onthechting, ratio en emotie, leven en sterven als symbiose. Vanitas. Leven
is sterven, maar daarom niet getreurd: dichten is schrijven aan een aardse metafysica.
Dit zijn de thema's in de poëzie van Hans Berghuis.
Leven is beleven, liefde, erotiek, wijn en verhalen, verbeelden: al wat de zintuigen
doet tintelen, en hoofd en hart doet accellereren. De dood moet bezworen, vandaar
de overgave aan het leven, daarom de metamorfoses en de rituelen: de leidmotieven
in dit werk.
De dood bezweren, dat gaat niet zomaar. Daarvoor is een dichter nodig die ook
de rol van de priester speelt, die de magische riten kent. Voor die rol is een bevlogene
nodig, een vervulde die in zijn scheppingskracht een andere wereld creëert, die in
deze wereld van onherbergzaamheid herbergzaamheid schept. Dat zijn spel en
opdracht van de dichter.
Daarvoor is materiaal nodig, stof waarin de dichter zich kan wentelen en waarin
hij goud delft. Deze dichter vindt die in de oude literatuur van het Middellandse
Zeegebied, in de overgeleverde teksten van Babyloniërs en Etrusken, van Grieken
en Romeinen en Israëlieten; van spijkerschrift tot bijbeltekst.
Zo is het programma van de dichter Hans Berghuis grof geschetst. Maar met een
ruwe inventarisatie van thema's, motieven, stof en poëtica is het werk, vooral het late
werk van de dichter, onvoldoende gekarakteriseerd. Ook de toon is bepalend voor
het karakter van de poëzie. Die toon is de mate waarin de dichter zich mengt in zijn
gedichten, die toon is de uitslag van diens aanwezigheid, de echo van de
noodzakelijkheid om op essayist Huub Beurskens te variëren, wiens van de dood
doordrongen vitalisme hem tot meer dan dichter-kompaan
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van de oude Berghuis maakt. Hans Berghuis is aanwezig in zijn gedichten. Niet
alleen door zijn de woorden doordringende levenskunst, maar ook in de permanente
twijfel die door de regels schuift. In de viering van schuimend leven klinkt een
recalcitrante, vrolijk-cynische ondertoon, soms wat agressief, soms ietwat berustend.
Resignatie was een trefwoord bij de late Pé Hawinkels, daar is hier geen sprake van,
van relativering wel. Ook Berghuis kan het niet laten via het gedicht met de lezer te
communiceren, niet zo nadrukkelijk als Hawinkels, en meest via het poëtisch subject
- nooit als auctoriaal verteller -, maar toch. En, op die plekken vooral sluipt de twijfel
erin. Er is een gedicht in zijn late oeuvre waarin de dichter zichzelf raak portretteert
- dat het om zichzelf gaat, veronderstel ik maar eens. In ‘Verkeerde naam’ uit
Kleitabletten (1990) treedt een zoon, de dichter, voor zijn dementerende moeder:
Je doet nu wat wij, je zonen, vroeger deden.
Kleren gescheurd, knieën geschaafd, een teen
in gebroken glas gesneden, scheen- of dijbeen
gespleten. En schreeuwen, hoesten met de stuipen
in het lijf. Soms zongen wij. Jij was nog schaaphoedster van onze jonge jaren. Wij overleefden
omdat jij er was. Altijd, zelfs in je slaap,
hoorde je ons nog vechten in het ledikant.
Je kwam met de matteklopper. en wij leden
er niet onder, jij wel. Nu kom ik je tegen
in je stoel, gesloten singel om je buik. Koe
aan de ketting vastgebonden. ‘Niet vallen, oma,’
zegt een engel in het wit. ‘Als u niet valt,
dan kunt u nog tijden mee.’ Maar tegen mij
zegt jij: ‘Vader, wat vind je van de toestand?
Zijn de kinderen nog niet thuis, nog steeds niet?’
Alsof ik eindelijk niet je oudste zoon meer ben.
Herken je dat zwarte schaap dan niet, hoogmoed
in zijn kop en leugens in alle zijn verhalen?
Nee. ‘Je bent lief’ noem je mij bij de verkeerde
naam. Zo krijg ik zegen, Jacob met Ezau's faam.
‘Jou zet ik op de troon, jij bent mijn erfgenaam.’
Verborgen schatkamers. Daarin moest jij verdwalen.
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‘Herken je dat zwarte schaap dan niet, hoogmoed
in zijn kop en leugens in alle zijn verhalen?’

Als dit de ware Berghuis is, dan is hij een man naar mijn hart. Wie dit zo durft te
zeggen, beseft tot in de ziel waar hij mee bezig is. In het prachtige ‘Metamorfosen’
schildert hij, de 60-jarige, zijn voorland: oud geworden zal zijn woord even kaal zijn
als zijn verhaal en zal er niemand meer luisteren: ‘Wie die er naar hem taalt?’.
Dit is Berghuis voor mij in essentie: de jonge Hawinkels in een oud vel. De dichter
als hoogmoedige leugenaar, speler van hoog spel, die er desondanks of juist daarom
in slaagt uit de oude wereld een nieuwe te liegen. Dat heet te verbeelden met
inachtneming van het tekort, met het literair verwerken van het tekort dat iedere
dichter aankleeft. In zijn beste werk slagend waar Hawinkels tekortschiet.
Metamorfosen en mystificaties, rituelen, namen en antieke verhalen zijn ‘Tarnkappe’,
maskerade, om de dood te verleiden, hem te passeren. Vergeefs, dat weet ook deze
dichter, de dood maalt niet om schoonheid, om het leven. Vergeefs, daarom juist
moet de zwaarte eruit, daarom moet Berghuis erin, en met hem de twijfel, de onrust,
maar ook het tijdloze zinnelijke. Hoge cultuur met joi de vivre, ietwat controversieel:
ik stel me voor dat Berghuis zich op de reacties verheugde.
En vakman. Ondanks alle retorisch en poëtisch vernuft, dit is een modern dichter,
geen precieus symbolist, of doorgedraaid expressionist, geen aanstellerige,
impressionistische mooischrijverij. Hij durft te zijn wie hij is: een zwart schaap met
hoogmoed in de kop en leugens in zijn verhalen. Ontworsteld heeft hij zich aan de
modes en trends van collega-dichters: hij heeft zijn stof, zijn techniek en zijn houding
gevonden in verdichte verhalen, waarin hij zijn tekort heeft aangezuiverd, waarin hij
de tegenstelling die hem beheerst, heeft opgeheven. De dichter Hans Berghuis is
daarmee poëet en priester, faun en charlatan, kunstenaar en versierder, bevlogene en
realist, heiden en gelovige in één; eeuwige sterveling, een bejaarde Orpheus.
Remember Hawinkels!
Ten minste, in zijn late werk, de bundels Plaatsen van onherbergzaamheid, Een
winter in Tomi, Etruskische gezangen en Kleitabletten, verschenen tussen 1986 en
1990 te Amsterdam.
Hans Berghuis is een begaafde. Ook daarin is hij vergelijkbaar met de veel jongere,
door een ander verleden besmette Pé Hawinkels, beiden puren gretig uit het
gymnasiale erfgoed, zoals ook Leo Herberghs en Robert Franquinet, aanvankelijk
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ook letterkundige equilibristen. Begaafd woordkunstenaar is hij die alle registers van
literatuur en tekstbezorging aan kan: toneel, romans, kritieken, verzen, vertalingen,
gedenkboeken, lezingen, heiligenlevens, ghost- en copywriting. U noemt het, 't is
er. Vitalistisch - een gevaarlijk woord, zeker in deze Limburgse context - als Huub
Beurskens, maar van een andere generatie, bemorst door het leven, de hedonistische
vitaliteit van de jaren '60 ging aan hem voorbij. Maar vol bijtende spot, dat ook. Een
vreemde in de tijd moet hij zich gevoeld hebben: ‘Alles wat jullie roemen is behang’,
zegt het personage in Adam. Een gedicht in sprookjes (1991) refererend aan de kunst
van modernen en postmodernen. Beurskens zou in Berghuis een medestander hebben
gevonden.
Picasso, Miro of Corneille? Mooi hoor. Honderden
hadden wij er. Kom eens kijken in Kondoa's grotten.
Of trek naar Altamira. Wij en de bisons donderden
er langs de wanden, de eerste dag, de eerste jacht.
Het is dezelfde lust, dezelfde drift, dezelfde nacht
van vóórbestaan. En wij verkochten Zonnebloemen
niet, ook niet de brug van Arles. Als wij een hangmat
over de Zambesi vlochten, dan was dat kunde. De kunst
of Muzen kenden wij niet eens. Alles wat jullie roemen
is behang: Irissen, gestolen van een man die Adam
was zoals ikzelf. Musea? Burchten van roofzucht en
van smokkelwaar. Ik zag Nikè van Samothrace zuchten
in Parijs. Waarom staat zij daar? Het rood veloeren
kleed onder haar voeten. In de bergen moet zij staan.
Haar eigen eiland, triomf, mooier dan dat oude Louvre.
Zeker, een Mondriaan kun je bij ons niet ondervinden.
Wij hoefden niet. Hij wel. Passer, winkelhaak uitvinden!
Dat had Archimedes al gedaan uit zijn Grieks vermoeden.

Hans Berghuis heeft van de pen geleefd, zijn hele leven geschreven en, 't kan niet
anders, vele pirouettes gedraaid: op jonge leeftijd de poëzie afzwerend om romans
te schrijven, op late leeftijd de poëzie omarmend; op jonge leeftijd zwelgend in de
rooms-katholieke retorica, op oudere leeftijd bijna licht en dwars van toon; in drama
de moederkerk omhoogspelend, in zijn romans de
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kilte van de kerk aan de kaak stellend. Van vele markten thuis. Een erudiete
alleskunner, niet vies van verbaal machtsvertoon, maar even spits in de subtiliteit.
Als dichter is Hans Berghuis van meer dan alleen literair-historisch belang. In 1947
en 1949 debuteerde hij met kleine bundels liefdespoëzie; de dichter zweeg tot 1961
toen vertalingen verschenen van copla's, waarvan een beperkte keuze uitkwam in
1979. In 1983 en 1984 verschenen, in de marge, twee bundeltjes, waarvan Postpapier
voor Nigra het interessantste is. Een bijna 60-jarige laat nogal letterlijk het achterste
van zijn tong zien. Desondanks, sterk erotisch getinte liefdespoëzie. De beste
gedichten ontstijgen het kleffe, persoonlijke door de systematische allusies naar de
Klassieken die, hoewel soms nogal geforceerd, deel van het opgeroepen beeld zijn
geworden. De bundel is een vooraankondiging van de vier bundels waarmee hij zijn
naam blijvend gevestigd heeft in de Nederlandse literatuur en die een aantal gedichten
bevatten die kunnen staan naast andere grote.
Zover is het nog niet in alle gedichten van Postpapier voor Nigra: de persoon van
de dichter blijft meest te zeer lijfelijk, zelfs zwaarwichtig, aanwezig in deze
liefdesgedichten, die in hun poëtische vermomming herinneren aan Robert Franquinet,
in hun speellust aan Bertus Aafjes. De Antieken duiken wel al op, de beelden zijn al
uitstapjes naar andere werelden, maar hij heeft zijn ware verhaal, zijn stof nog niet
definitief gevonden, ook zijn woorden nog niet. De bundel blijft daardoor een allegaar
van exclamatische erotiek, bijna anekdotische, vrij sobere beschrijving en
eigenaardige, expliciete poëtische uithalen. Van die laatste bevat hij nogal wat. Vooral
in de mindere Berghuis-gedichten, die verraden het maakwerk, zijn te zeer uitgewerkt
spel, daar schemert de techniek in de zinnen door, daar klinkt opgelegd poëtisch
pandoer in de woorden. Neem Laatste adem:
Des nachts sluipend door het huis, op zoek
naar drank en sigaretten, een glas achterover
slaan tegen de pijn, tien regels van het boek
lezen dat nooit geschreven werd, daar zitten
in een stoel zonder te weten wat te doen,
de vogels horen wakker worden tegen vieren
en dan kruipend en tierend terug naar bed.
Hij vloekt tegen haar billen, tast de spleet,
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hij kneedt de mamma's van zijn zwarte schaap,
hij laat des lang die één maal Eva beet
kopstoten in zijn boom, totdat zij vraagt:
‘Wil je gewoon doen? Kom je in mijn hol?
Ik ruik je al een uur van hier tot daar. -’
Ongewoon levend blaast hij zijn adem bol:
zijn dood begraaft hij in de moederbaar.

Een treffende en mooie beschrijving van een situatie die elke man kent: bokkige
geilheid, gericht meer op het vlees dan op de persoon, die door liefdeswoordjes
verandert van aanrander in slachtoffer, men spreekt niet voor niets van de kleine
dood. Maar in de verbeelding van die metamorfose haalt Berghuis onnodig de troef
uit, want die twee laatste regels geven het gedicht de lading die de kleine dood hier
overtrokken mythische proporties verleent. Het spel met baarmoeder en moederbaar
is er te veel aan: de daad die de dood over zich afroept, is tegelijk levenbrengend.
Dat weten we wel: poëtisch pandoer berustend op de goedkoopste van alle poëtische
technieken, de woordspeling: verheven beeld in platte verwoording. De tang en het
varken. Een gedicht dat naturel begint en zich ontwikkelt, verslapt tot woordspel.
De poëtische vondst voorkomt dat het gedicht tot stand komt: hier is geen ding
ontstaan dat op zichzelf staat, hier staat plat wat er staat.
Dat gaat anders in Plaatsen van onherbergzaamheid (1986) ook waar de overgang
van leven naar dood intens leven is.

Ontmoeting
Te vaak komt hij zichzelf weer tegen,
een kale man die Werken en Dagen leest
(liever de Vrouwenkataloog) maar dan
geen berg verzet, geen wijnstok plant;
die met Aeneas aan de oever in de regen
staat maar in het water stapt voordat
de veerboot vertrekt naar de overkant
van de Styx;
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die weer in opdracht van
de veldheer Julius Gallicus een brug
te ver vertaalt en haar dan oversteekt
opdat zij wordt gebouwd;
die aan tafel
Zijn en Tijd verorbert, spijs en drank
van een laat avondmaal, bloed en wafel,
eet en neem een Château Neuf du Pape...
Het kind, dat uit zijn ogen kijkt, ziet
hem het boek Job lezend, een keppel op
de sleetse kop, baardgrijs aan de kaken,
morsig in de kaftan, lerend dat verdriet
geluk draagt: ik ben die hij kent. Wakend
bespiedt zijn tweelingzoon hem. Slaapt
de oude of is hij dood? Het kind waagt
het erop dat het de zwijgende niet haat.

In de inleiding van een nieuwe uitgave van de copla's in de jaren tachtig schrijft
Berghuis over de ‘grote nederlandse dichters... waaraan ik niet eens kan raken’. Dat
geldt zeker voor het werk van en voor die tijd. Die bescheidenheid is vals met
betrekking tot de al eerder genoemde Querido-bundels. In die bundels heeft de dichter
zijn stiel gevonden. Verhaal, stof, talent, persoonlijke betrokkenheid, techniek, een
bijzondere vorm van verhalend dichten, vallen samen in een aantal gedichten die,
waar alles klopt, losgezongen zijn van de dichter H.B., zijn bedoelingen en zijn plek
in de literatuur. Gedichten die ondanks de bijzondere beelden in een bijzondere
intertekstuele context helder en klaar zijn, ook voor niet-ingevoerden in de dichtkunst
verstaanbaar. Een zo'n gedicht is het door Wiel Kusters op één lijn met J.C. Bloems
‘Euthanasia’ geplaatste
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Metamorfosen
Wanneer hij eenmaal maar oud en onhoudbaar geworden is, wordt hij weer Indiaan.
Hij neemt de tomahawk, trekt naar het woud
op jacht. Een poema legt er de klauw aan
het hart. Overschot van zijn lijfsbestaan
voor zeven gieren nog een maal.
Wanneer hij eindelijk te wijs en verwijsbaar zal zijn, gewordt in hem een Samoaan.
Hij snijdt de touwen van zijn eenmansprauw
en gaat op haaievangst. Het jonge paradijs
verruilt hij voor de azen van de oceaan.
Zo is hij prooi in het diepste blauw.
Wanneer zijn woord zo kaal als zijn verhaal
verraadt dat zelfs een kind niet luistert,
dan zal hij weer Eskimo zijn: Kamakto haalt
de harpoen van de wand, poolnacht fluistert
over sneeuw. De zeehond verlokt naar het wak
in pakijs. Wie die er naar hem taalt?

Inderdaad, een ijzersterk gedicht: een belangwekkend onderwerp - van alle mensen,
van alle tijden - verwoord in taal die beeld is geworden, een beeld dat tot leven kan
komen in de geest van de lezer. Geen commentaar, geen Spielerei, geen poëtische
opzet tast de kracht aan van de centrale idee van dit gedicht: de dood als laatste uiting
van vitaliteit, de dood als sublimatie van vitaliteit bijna. De stervende is jager, dat is
bevestiging én ontkenning van de dood door ultiemste confrontatie met het leven.
Dood is hier geen beschamende afsluiting, geen jammerlijk einde, maar een deel van
het leven dat evenveel levenskracht vraagt als het leven zelf. Het gedicht op zichzelf
is prachtig, mooi, noodzakelijk, vanzelfsprekend. Maar het is nog mooier en
betekenisvoller tegen de achtergrond van het complete late werk, waarin het
Pygmalion-motief zo'n belangrijke rol speelt. Dit gedicht als ding komt dan tot leven
door de kracht van het
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in woorden gekapte beeld. Het geslaagde gedicht op zichzelf is zo een overwinning
op dood en vergetelheid.
De kwaliteit van dit gedicht zit natuurlijk ook in de gelaagdheid, in het spel met
motieven, maar wezenlijk is hier de authentieke, adequate en daardoor overtuigende
verwoording van het grondthema van Berghuis' poëzie: vitaal leven, tot in de diepste
poriën ervaren, denken, doen, schrijven, genieten, maar nooit zonder de breekbaarheid,
de ijdelheid ervan te beseffen. Om die reden is dit vitalisme niet te verwarren met
dat van zijn Limburgse generatiegenoten uit de jaren '30. Dit is geen exaltatisch
bejubelen van abstract leven, geen zang op het oer, het zuivere: dit is verwerkt,
gelouterd leven, dit is geheiligd zondig leven. Dit is vitaliteit, naar de pen gezet en
in vorm en thema gekanaliseerd, hertaald tot kunst, losgemaakt van haar aanleiding
en maker en toegankelijk zonder de Encyclopedieën der Antieken.
En dat laatste is toch belangrijk, het moet gezegd. Stof, vormbeheersing en
schrijflust hebben het de dichter mogelijk gemaakt tot grote hoogte te stijgen, maar
ze zijn even vaak sta-in-de-weg om juist daar te geraken. Want dat is de keerzijde
van Berghuis' talent: verbaal, intellectueel en poëtisch machtsvertoon in de vorm van
gegoochel met talige, literair-historische en intertekstuele betekenissen. Thomas
Lieske heeft ooit in Maatstaf de vinger op de zwakke plek gelegd en Guus Middag
heeft onder de kop ‘Romeintje spelen’ zelfs de staf over Berghuis gebroken.
Het lijkt een makke die veel Limburgse dichters aankleeft. Hun talig vermogen,
hun fabuleerlust, gaat aan de haal met de stof en hun drijfveren: denk aan
generatiegenoten als de jonge Herberghs, denk aan Paul Haimon, Robert Franquinet,
denk aan Pé Hawinkels, aan Huub Beurskens, maar ook aan Wim Kuipers, en zelfs
aan Ger Bertholet. Ieder op zijn eigen manier, zeker; maar toch. De schrijfdrift, de
drang tot manifestatie, verdringt de authentieke drijfveer, de innerlijke zeggingskracht:
waar geen verhaal is, wordt een verhaal gemaakt, waar geen ervaring is, wordt die
ergens gehaald, waar geen gevoel is, wordt dat opgeroepen.
We hebben het over poëzie, let wel, niet over poëtisch maakwerk! Ik hoor uw
tegenwerpingen. Inderdaad, hoe dicht die werelden bij elkaar liggen, toont het gedicht
‘Het masker’ uit Etruskische gezangen (1989) Je kunt er twee dingen van zeggen.
‘Het masker’ is een mooi voorbeeld van hoe techniek, gedrevenheid en eruditie een
eenheid vormen die perfect af is in zijn schoonheid en diep gaat in zijn doorvoeldheid.
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Het masker
Rood. Schilder gezichten van de goden rood.
Brand glas in lood van alle vrouwen. Rood.
Loopt je moeder mank, slacht een ooi. Rood
is de kleur die wonderen doet. Barensnood.
Gaat je zuster zwanger, offer een lam. Rood
stroomt bloed, vacht blijft zwart. Een zoon
zal zij baren, prinsenkind. Jij blijft gnoom
en priester van de stam. Wordt je vader doofstom, lub de prijsstier van je kudde. Rood
overleeft het zaad in kalfjes, bont en rood,
maak dan het doden masker van je vader. Rood.

Maar dit zelfde gedicht kun je ook inschatten op het randje van wat mogelijk is.
Hoeveel techniek, hoeveel maakwerk kan wat goed is verdragen? Het is alsof de
dichter het op Hawinkeliaanse wijze voorvoelt: priester en gnoom (aardgeest, vervuld
van intelligentie, maar de lelijkheid zelf), gewijde en uitgestotene bijeen te brengen,
dat is de goden verzoeken. Dat is op groteske wijze aarde en hemel, mens en god,
dood en leven met elkaar verzoenen. Dat is geen vorm van mystiek, dat is gewoon
vitaal Limburgs heidendom. Dat vereist werken op de tenen. En dan kun je licht
omvallen.
De dichter Berghuis herlezen is tussen twee polen geslingerd worden: tussen
bewondering en reserve. In mijn geval - verdwijnen zijn bundels in de kast der
vergetelheid of krijgen ze een plek op het plankje van steeds weer te lezen en voor
te lezen gedichten?
Een winter in Tomi en Etruskische gezangen zijn voor mij de hoogtepunten in
Berghuis' oeuvre. Zij vormen als gecomponeerd geheel de proeve van zijn kunnen.
Plaatsen van onherbergzaamheid is de definitieve opmaat, met prachtige,
overtuigende poëtische teksten. Kleitabletten had ook nog het later gepubliceerde
kleinere werk kunnen bevatten: het maakt de indruk een opruiming te zijn van wat
nog lag, maar ook hier de afglans van edelgesteente.
Tussen '90 en '94, het jaar van zijn dood, verscheen geen andere bundel meer bij
Querido: de dichter werd ziek, kwam minder en minder tot dichten. Het
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was ook niet meer nodig. De dichterlijke jacht was afgezet, het wild geschoten. In
het besterven groeit de kwaliteit.
Hans Berghuis was een vat vol verhalen, woorden. Een man die moest schrijven,
zijn hele leven geschreven heeft, zoals zovelen van zijn Limburgse collega's, maar
die zich wist te behoeden voor de bloedeloze woordkunst van een uitgeschreven Paul
Haimon, of de artistieke resignatie van Pé Hawinkels. Getalenteerder dan de een en
minder hoog grijpend dan de ander, heeft hij zich ontwikkeld tot een dichter die voor
levensgevoel vormen vond in de literatuur-geschiedenis, zoals Leo Herbergs en Pé
Hawinkels vooral in het klassiek én romantisch erfgoed; onbekommerd heeft hij zich
ingeweven in een zingevend intertekstueel netwerk. Een dichter die, toen hij zijn
stof en zijn stem definitief gevonden had, tot grote hoogte steeg, zoals Huub Beurskens
en Leo Herberghs, en die een Nederlands dichter werd zonder op zijn dichterlijke
aard in te leveren.
Hans Berghuis doet in zijn beste werk mee aan de top, die eer is niet voor veel
Limburgse dichters weggelegd. Wel voor velen weggelegd, is een eigen identiteit:
Budé - hij had hier ter sprake moeten komen -, Kusters, Hanlo, Herberghs, Kemp
zijn door stof en taal onverwisselbaar, maar dat geldt ook voor Kreek Daey Ouwens,
Emma Crebolder, Jan Roeven, Manuel Kneepkens, Lucas Hüsgen. Wat uit Limburg
komt en de moeite waard is, is eigen, zichzelf. Maar is dat niet de eigenschap van
elk dichterschap dat wat voorstelt?
Wat het dichtwerk betreft. Voorlopig blijven de vier bundels binnen handbereik.
Ze verdwijnen in ieder geval nog niet in de kast: god weet welke gedichten zich
alsnog tot parels gaan ontwikkelen. Ook lezers maken de aarde en de hemel nieuw.
Zij verdienen, dit dichtwerk verdient een gebonden, verzamelde uitgave, waarin de
gedichten pas echt in hun onderlinge relatie gelezen kunnen worden. Natuurlijk ook
om poëzie van kwaliteit voor vergetelheid te behoeden.

Aantekening
Hans BERGHUIS (Apeldoorn 1924-Haelen 1993). Dichter, romancier, vertaler,
recensent, journalist, schrijver/copy-writer, toneel- en hoorspelschrijver. Schreef
voor o.a. voor Radio Omroep Zuid, de Limburgse kranten, de Volkskrant, ANP,
Roeping, ook voor DSM, de provincie et cetera.

Werk, een keuze
POËZIE

Stanza's voor haar. 1947
Postpapier voor Nigra. Briefgedichten. Oosterbeek 1984
Plaatsen van onherbergzaamheid. Amsterdam 1986
Winter in Tomi. Amsterdam 1987
Etruskische gezangen. Amsterdam 1989
Kleitabletten. Amsterdam 1990
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PROZA

Pleidooi voor een zondaar. 1952
Clara ende Andere. Voorhout 1958
Niet naar de maan gaan. Roman. Amsterdam/Brussel 1964

VERTALINGEN

Tweehonderd copla's. 1961
Copla's. Een mand vol noten. Middelburg 1979

TONEEL

Het spel van het Herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.
1953

Geciteerde gedichten
Laatste adem
Uit: Postpapier voor Nigra. Briefgedichten. Uitgeverij Stichting Ravenberg
Pers. Oosterbeek 1984
Ontmoeting
Metamorphosen
Uit: Plaatsen van onherbergzaamheid. Querido Amsterdam 1986
Masker
Verkeerde naam
Uit: Kleitabletten. Querido Amsterdam 1990
Vermoeden
Uit: Adam. Een gedicht in sprookjes. Herik Landgraaf 1991
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‘Krassende kraai onder de muzen’ 5 Frans Budé
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Frans Budé is een dichter die niet overal op begrip kan rekenen, laat ik zo maar eens
beginnen. Budé is een dichter die je je moet veroveren, zo ga ik afsluiten. Het is maar
dat u het weet. Maar misschien doe ik het toch nog anders met deze dichter, die
zichzelf ooit tooide met de geuzennaam: de krassende kraai onder de muzen.
In de poëziekritiek is hij een steen des aanstoots, voor velen, en niet de geringsten,
letterlijk ondoordringbaar. Alle belangrijke poëziecritici hebben over zijn werk en
aanpak geschreven. Budé is iemand in de Nederlandse poëzie. Er zijn critici die hem
zeer waarderen en doorwrochte artikelen over hem schrijven, bijvoorbeeld Ewout
van der Knaap; er zijn er die hem niet begrijpen, veel aan te merken hebben, maar
hem toch, de toekomst - je weet maar nooit, het voordeel van de twijfel gunnen,
bijvoorbeeld Guus Middag; er zijn er die ondanks hun relatieve onbegrip waardering
voor hem opbrengen zoals Frank Ligtvoet en Piet Gerbrandy. Die laatste besluit een
opvallende, openhartige, positief-kritische recensie in de Volkskrant van de bundel
In Remersdaal met ‘Maar u moet dit boek wel kopen. Het is vrij goed.’ Ik deel zijn
mening: zelden een recensie met zoveel instemming gelezen. In Limburg overigens
is de jubel onverdeeld: vanaf de eerste bundel hebben Wiel Kusters, Hans van de
Waarsenburg en Jos Stijfs, voormalig recensent van De Nieuwe Limburger, positief
geoordeeld, later Rob Molin, eerst ietwat afstandelijk, en laatst nog Emile Hollman
(Limburgs Dagblad), in een mooie mix van interview en beschouwing over
Zomerplaats. Op de laatste na allen wel in vrij vage bewoordingen voor wat betreft
het onderwerp van deze poëzie. Daarover straks.
Eerst die steen des aanstoots. Er zijn ook critici, onder wie Rob Schouten, die hun
reserve en onbegrip en ander temperament eruit knallen, die meer dan eens en
vehement betogen dat de poëzie van Budé een leeggebloede poëzie is, weinig
origineel, want te braaf verknoopt met de meesters der autonome dichtkunst
Kouwenaar en Faverey. Ik citeer uit een recent overzichtsartikel van Schouten (1998):
‘Het lijkt soms een door een met Kusters, Beurskens (de oude) en Nijmeijer geklutste
computer voortgebracht, risicoloos, saai en onpersoonlijk artefact.’ Dit zegt niet alles,
want van de Limburgse dichters krijgt Budé de meeste aandacht in dit essay, en men
moet bedenken dat Rob Schouten een verklaard pleiter is voor wat neo-romantische
en parlandistische/anekdotische poëzie genoemd wordt. Hier is dus sprake van een
programmatische tegenstelling. Dat is goed om te weten, want je kijk op een dichter
is gericht door je opvattingen over hoe poëzie zich tot de wereld moet verhouden en
hoe tot de geschiedenis,
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of het gaat om inhoud of om vorm, of om de symbiose daarvan, om communicatie,
hoe je taal ziet, wat de functie van de literatuur is en ga zo maar door. ‘Wilde
schrijvers en lezers’ bestaan niet meer: de tabula rasa is echt volgeschreven. Je moet
maar een jonge dichter zijn tegenwoordig, type Rouke van der Hoek of Paul Hermans
of, voor mijn part, Jan Roeven.
Vanuit historisch perspectief en op grond van dergelijke overwegingen zou je de
poëzie vanaf de jaren '70 als een vierstromenland kunnen zien. Ik ga nu even
literatuur-historisch uitweiden, want het is belangrijk de gedichten van Frans Budé
op zijn minst in het juiste perspectief te lezen en te waarderen. Mijn gids daarbij is
het magnifieke, informatiedichte, veel te weinig bekende boek Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis (1986), waarin docenten Neerlandistiek van de Universiteit
van Amsterdam orde in de literatuur-historische stromingenchaos proberen te brengen.
Tom van Deel, een van die docenten, onderscheidt daarin, in navolging van de illustere
Vlaamse poëzie-essayist Hugo Brems in de eerste plaats de ‘taalgerichte poëzie’,
poëzie van dichters die de traditie van de Vijftigers voortzetten. Voor hen is de poëzie
‘als een autonome werkelijkheid, die slechts zijdelings te maken heeft met de
werkelijkheid waarin we leven. Zij zijn er zich van bewust dat hun poëzie een wereld
in woorden is die als zodanig coherent is en betekenis heeft. Eerder dan in de
verhouding taal-werkelijkheid zijn zij geïnteresseerd in de verhouding poëzie-taal.’
(Van Deel citeert R.L.K. Fokkema) Baken is Gerrit Kouwenaar, voor wie taal
materiaal is en niet hulpmiddel voor het uitdrukken van gevoelens, ervaringen of
gedachten. Aas is Hans Faverey. Van Deel plaatst onder anderen Wiel Kusters in
deze richting, maar je zou er ook een antipode als Manuel Kneepkens in onder kunnen
brengen, en ook Lucas Hüsgen. En Huub Beurskens. En natuurlijk Frans Budé.
Tegenover de autonome, taalgerichte poëzie staat de parlandistische, die volgens
Van Deel teruggaat op de traditie van Forum. Sommigen spreken hier over
‘anekdotische richting’, maar dat lijkt me een te eenzijdige benaming. Hier ontmoeten
we ‘de dichter als mens’, als sprekende persoonlijkheid, dus gaat 't om het uitdrukken
van gevoelens, het bepalen van standpunten, om belijdenislyriek. Kopland en Judith
Herzberg zijn er de groten; in Limburg zou je Hans van de Waarsenburg, Paul
Hermans en Kreek Daey Ouwens ertoe kunnen rekenen. De derde richting is de
neo-romantische, waarin je de dichters tegenkomt die als reactie op Vijftig en Zestig
traditionelere versvormen gaan gebruiken, die zich bedienen van ‘poëtisch erfgoed’
(wat niet gelijk staat aan restauratie). Hier zijn de oude, gevestigde namen in te vullen
die zich bij geen beweging hebben
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aangesloten. Het is een ratjetoe waarin je zowel Gerrit Komrij vindt als Ida Gerhardt;
voor Limburg kun je er mogelijk Leo Herberghs, misschien Hans Berghuis instoppen.
Omdat Van Deel dit toch een onbevredigende indeling vindt, creëert hij een vierde
richting: de neo-symbolistische. Hij is daar rijkelijk vaag over, maar het betreft
dichters die een idee tot uitdrukking brengen in hun werk, voor wie de poëzie iets
zichtbaar maakt van een andere wereld en voor wie de dichter iemand is die dat
kenbaar maakt: een magiër, een taal-alchemist, bij wie intuïtie èn verstand even
belangrijk zijn om het verborgene, oneindige of metafysische op te sporen om het
in poëtische taal te betekenen. Het zijn dichters voor wie idee en vorm onscheidbaar
zijn en techniek en raffinesse even belangrijk. Jan Kuijper is zo'n dichter (Dér Mouw,
Achterberg, Vestdijk waren dat). En, heb ik het gevoel, Frans Budé is zo'n dichter.
Maar ik had hem toch al ingedeeld bij de autonomen! Dat is het probleem bij
dergelijke overzichten: ze lijken handiger dan ze zijn. Vele dichters passen maar
gedeeltelijk en dan ook nog afhankelijk van je perspectief. Budé is in ieder geval
zeker een ‘taalgericht’ dichter; in interviews benadrukt hij de ambachtelijkheid van
het dichtwerk, hij ziet de taal als materiaal en hij zet zich af tegen de anekdote-poëzie.
Hij bouwt een gedicht op vanuit de taal, die hij bewerkt, niet om tot de mooiste,
geciseleerde vormen te komen, maar om optimale poëtische zegging te bereiken. De
taal is het materiaal; niet de gedachte, die ontwikkelt zich in de woorden; niet de
vorm, die ontstaat al werkend; niet de werkelijkheid, die was slechts aanzet. De
directe band daarmee is met het tweede woord al afgesneden: beschrijving is taboe.
Toch heb ik niet de indruk dat Budé op de wijze van Hans Faverey werkt, die
‘vanuit een nulpunt creëert en al dichtende zijn taal, vorm en zelfs levensvisie
ontwikkelt’, zoals in de boekjes staat. Ook al vind je bij Budé gedichten die, zoals
Tom van Deel dat zo mooi formuleert, hun eigen werking beschrijven en die daarmee
samenvallen, een echt autonoom dichter is hij niet.
Daarvoor hebben de gedichten van Budé te veel overeenkomstige, herkenbare,
vertelbare thematiek; daarvoor is er te veel overeenkomstig decor, daarvoor zijn er
te veel overeenkomstige personages. Budé creëert niet vanuit een zinledig, vanuit
een niets, Budé schrijft vanuit een ervaring, een idee, een thema, een observatie voor
mijn part, die meer is dan een gedachtespinsel, een constructie, een vondst. Drijfveer
en thema vallen bij hem samen, alleen de woorden die zich aandienen, dienen te
worden gewantrouwd, dus moeten ze beproefd, tot in hun ziel, in alle grammaticale
mogelijkheden en onmogelijkheden. Het
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gaat om het juiste woord, de adequate verbinding, het optimale beeld. Dat Budé pas
vrij laat als dichter tot bloei komt, nadat de andere, maatschappelijk dingen des levens
aan de kant waren, en zich in zijn bestaan de onontkoombare waarheden van dood
en leven opdrongen, speelt daar waarschijnlijk een rol in. Frans Budé was al iemand,
had al geschiedenis, een geheugen en een attitude tegenover de literatuur, toen hij
begon. Hij was evenzeer gevormd door het sterven in en om hem heen, als door,
schat ik in, het gedachtegoed van de Frankfurter Schule (Adorno), hij zal geïmponeerd
zijn geweest door de in taal bouwende dichters: Rilke, de expressionisten, Celan,
Kouwenaar. Nix geen jonge hond die vanuit een gecreëerd niets de Olympus gaat
bestormen, maar een ontwikkelde, kritische, op rijpe leeftijd debuterende, de tragedie
in zich torsende, volgroeide, zich bewust van al het vuile dat de taal aankleeft en die
zich daarom bijna als een gewijde de opdracht stelt: zuivere poëzie, de woorden op
de top van hun kunnen, dus aan de grens van de verstaanbaarheid, optimaal geladen.
Nix geen grapjes, ironie: poëzie is een ernstige zaak, een zaak van leven en dood.
En wat dood is, is pas echt dood in de poëzie. Alleen de lezer kan het tot leven
wekken, de dichter geeft hem die mogelijkheid per gedicht in meer of mindere mate.
De dichter in zijn eentje volstrekt als het ware het vonnis, rolt de steen voor het graf,
bezegelt de dood, waarmee hij voor zichzelf er een zin aan gegeven heeft. De lezer
moet de idee eruit lezen, verlossen, maar de dichter heeft het in taal opgesloten,
waargemaakt. Het bestaat nu buiten hem: gegrift in wit. Het is nogal wat voor een
dichter, een bijna Achterbergiaanse opdracht, maar daarmee is de maat gezet. Want
ook hier gaat het niet over zomaar dood, over een abstractie, een filosofisch gegeven;
ook hier gaat het niet om een literair spel: het gaat over daadwerkelijke, fysieke dood.
Ga daar maar eens aan staan. Daar ‘platst’ natuurlijk de ballon der pretentie, daar
scheurt de verstaanbaarheid in ijlte, daar zakt zwaarte door de regels... als het mis
gaat, en dan duiken de critici op. Maar daar schittert even vaak de serieuze
authenticiteit, liefde en bekommernis voor aarde, stad en mens, de zichtbare toewijding
en het bezielde vakmanschap. Daar is een zichzelf toegewijde het mysterie op het
spoor van de mens/natuur die gaat, en het mysterie, de taal, die blijft: Mamelis in
Maastricht, zoiets. Dat is moeilijk te begrijpen.
Behalve vrijgestelde, taallaborant, beeldensnijder en gewijde is deze Budé bedenker:
veel van zijn gedichten zijn geschreven naar aanleiding van, of geïnspireerd op, of
op vraag van, of in reactie op. Alleen dat al maakt hem minder
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autonoom en hermetisch als de meesten hem willen hebben; trouwens, hetzelfde
geldt voor de aantekeningen achter in de bundels en de voorliefde voor cycli of
anderszins aan elkaar geklonken gedichten. Toch gaat hij bij dit alles zelden uit van
een vooropgezette bedoeling, ook niet vanuit het zintuiglijke ervaren; zelden betrap
je hem op kale of versierde beschrijving. Ook hier vindt hij, al experimenterend met
het materiaal, voor de vorm een inhoud, voor de inhoud een vorm. Ook dat is optimale
poëtische zegging: als vorm en inhoud, die in het maakproces al niet van elkaar te
scheiden zijn, voor de dichter onlosmakelijk in het voltooide gedicht in elkaar haken.
Als woord en zin niet alleen uitgedrukt zijn in beeld en regel, maar ook samenvallen
met wat ze willen betekenen. Ik roep Van Deel te hulp: als het gedicht zijn eigen
werking beschrijft en daarmee samenvalt. Dit is zo abstract en ingewikkeld dat ik
me het begrip steeds weer moet veroveren. Niet het beschrijven van het sterven, maar
het sterven zelf, in taal, zegt mijn collega van de radio. Dat moet hij u en mij maar
eens duidelijk maken. Een recensent zei: de gedichten verklaren niet en beschrijven
niet, ze maken zichtbaar.
Bijvoorbeeld, denk ik dan, om het eenvoudig te houden:

Obelisk
Stijgnaald, stroomfanaat, steile
flarden licht
gericht tot teken
Dood en leven
Doodgezwegen licht

Wat zichtbaar gemaakt is in dit gedicht, is wel duidelijk, denk ik. Voor het volgende
ligt dat al ingewikkelder:
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Neudorfer Berg
Plaatstalen lichtflits. Tuinen kaatsen ons
signalen toe. Visioenongrijpbaar teken. IJzerlicht
vol groen. Deze weiden lonken
bewegen berg en groen

Dit woorden kammen, kan heel ver gaan; wat voor de dichter af is en het gevolg van
een lang proces, staat ‘pats boem paf’ de lezer voor ogen en daar doet zich het
probleem voor waar ik dit stuk mee begon: velen ‘begrijpen’ vele gedichten van
Budé niet.
Wat betekent:

Wekt een nabeeld
zoals hij daar
het ruim verdicht
Gestrekt in huiver, naakt
naar land gericht
Ingesloten tot een stijgen
speelt hij ons
een diepte toe
Verschijnt een wijdtericht hij zich daarvoor

Ik kan er wel wat mee, als ik het plaatje ga invullen, maar op de een of andere manier
heb ik het gevoel dat het me niet veel oplevert, en begrijpen, dat zonderlinge inzicht
in de samenhang van drijfveer, vorm, inhoud en zegging, daar is hier dan nog geen
sprake van. Trouwens, ik hoef het ook niet te begrijpen.
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Dat is het verkeerde woord. Laat ik het zo zeggen: ik krijg de verschillende
betekenissen van de woorden niet zo op een rij dat ze iets bij me oproepen. Dat heeft
ook te maken met het onderwerp, denk ik, met waar deze poëzie, vermoed ik, over
gaat, iets wat buiten de dichter ligt en wat hij zich eigen wil maken, wat hij talig aan
zich wil onderwerpen. Veel van deze bijna abstracte gedichten, vol van woorden die
evenveel beweging als stilstand, evenveel vorm als diepte suggereren, zie ik als
oefenstof, als leerwerk, taalwerk dat straks als het in de vingers zit, voor de grote
thema's aangewend gaat worden. Dat levert gedichten op die technisch wel of niet
interessant zijn, het ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt, maar die qua zegging
in ieder geval toch veel minder om het lijf hebben dan ze suggereren: de cyclus
‘Binnenplaats’ in In Remersdaal levert goedgemaakte poëzie op, maar slaat je niet
de ogen dicht of spert ze open.

Plek
Niets is blijven staan dan loodzware schemer. Waar loopt het pad,
ligt het speelterrein begraven
in de kilte van de nacht?
De bomen die nog staan, vervagen, scheiden grijze nevel af.
Ik voel hoe er geschapen wordt
binnen mijn slaap, waar plekken
straks verraden wie in mijn dromen
heeft geslapen, zo gauw, zo mild
naar hoogten is gegaan.

Poëzie moet iets met je doen; daar lees je ze toch voor. En ze moet liefst alle sporen
van het maakwerk ontberen, immers die benadrukken het artificiële, tonen de ijver
van de maker, ontnemen het gedicht zijn natuurlijkheid, vanzelf-
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sprekendheid, zijn status als ding. Die enjambementen in de eerste en vijfde regel:
ze zijn er te veel aan. Die opzettelijkheid maakt me huiverig, ik kan het ook niet
plaatsen.
Er is meer, ik zei het al, wat ik bij Budé niet op een rij krijg. Ligt het aan mezelf?
Mallarmé en Brodsky zeggen 't: het ligt aan de lezer zelf. Hermetisch, duister,
ingewikkeld: de lezer wil of kan het gewoon niet aan. Eigen schuld, dikke bult.
Onbegrip is op zichzelf niet zo erg: ik begrijp, u begrijpt zoveel niet en veel van ons
begrijpen is spelen dat we begrijpen, we moeten toch met elkaar in gesprek blijven,
nietwaar. Erger is als het niet begrijpen irritatie opwekt, als je de indruk hebt dat een
dichter puzzels opgeeft - ik haat puzzels en spelletjes - waarvoor je je te stom acht;
erg is ook als lezen tot moedeloosheid leidt, als de dichter puur op puur stapelt, regels
runetekens worden, de eigen taal ideosyncratisch, onherkenbaar, is geworden, het
gedicht gemaakt is om communicatie onmogelijk te maken. Dan is sprake van een
perfide vorm van l'art pour l'art, die in hoge mate de symbolisten eind vorige en begin
deze eeuw parten speelde. Ik heb daar bij Budé partieel last van. Preciezer: ik had
daar bij de ‘jonge’ Budé last van. De leesbaarheidsgraad van de laatste bundels is
hoog: steeds meer licht valt in het duister.
Komen we toch weer uit bij Symbolisten, neo-symbolisten, zo u wil. Is Budé een
taalgerichte neo-symbolist? Het label zal u worst wezen, maar mij helpt het om beter
te begrijpen waar Budé mee bezig is. Als bij de symbolisten wil ‘optimaal poëtisch’
ook bij Budé zeggen uiterste raffinesse in beelden, klanken, ritme; autonomie betekent
de eigen persoonlijkheid uit de regels weren en experimenteren beduidt ook de lezer
voor vol aanzien; alles kenmerken van symbolistisch beïnvloede poëzie. Vooral dat
laatste is in dit verband belangrijk. Stephane Mallarmé, begin- en eindpunt voor
symbolistische dichters, zegt (geciteerd in Denken over dichten (1994), een onmisbaar
boek voor wie geïnteresseerd is in poëzie): ‘Het noemen van een ding, dat is het
onderdrukken van driekwart van de vreugde van een gedicht, die er juist in bestaat
om stukje bij beetje te raden: het object suggereren, dat is het ideaal.’ Dat leidt tot
moeilijk te doorgronden poëzie, tot duistere, gesloten gedichten. Daarover zegt
Mallarmé: ‘[...] of die duisterheid nu komt door de ontoereikendheid van de lezer,
of door die van de dichter... maar het zou misleidend zijn om deze taak te ontduiken.
Als iemand met een middelmatige intelligentie en zonder voldoende literaire scholing
bij toeval zo'n boek pakt, en doet alsof hij ervan geniet, dan is er een misverstand,
dan moeten de dingen weer op zijn plaats worden gezet. Poëzie moet altijd
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raadselachtig zijn en het doel van de literatuur is - een ander doel is er niet - het
evoceren van de objecten.’ Suggereren, evoceren, raadselachtigheid, ben ik nu in
strijd met mezelf als ik deze termen introduceer bij Budé? Hij was toch op zoek naar
het juiste woord? Ja, naar zijn juiste woord, de lezer moet het omgekeerde proces
gaan doormaken, die moet door de raadsels en de evocatie heen om bij de kern, de
idee te komen. Ach, laat de lezer maar. Hij komt er altijd wel weer uit, als hij wil.
Marjoleine de Vos in De Gids ‘Mooi’ (april 1999) maakt daar interessante
opmerkingen over, niet over Frans Budé, maar over duistere en heldere poëzie. Zij
onderscheidt ‘zinvolle bemoeilijking en hinderlijke verduistering’ en zegt: literatuur
moet tonen, verrijken en verrukken en vervolgens: ‘Maar uiteindelijk geloof ik dat
helderheid, van de soort die recht doet aan de gecompliceerdheid van de wereld en
aan de ontoereikendheid van de taal, meer verrukt dan duisternis.’ Ik weet het niet,
maar ik heb wel het gevoel dat Budé in ieder geval voor mij de ontoereikendheid
van de taal óf negeert óf juist te ver beproeft en dat is vooral zichtbaar in wat ik
noemde het leerwerk, in wat Schouten zou noemen ‘gedichten met te weinig peper
en zout’, in maakwerk, waar je inderdaad nogal wat van aantreft in de acht tot nog
toe verschenen bundels. Die gecompliceerdheid van de wereld en de ontoereikendheid
van de taal, de evocatie van wat liefde en vriendschap en lijden en sterven werkelijk
zijn, verwoord in klare, dus kwetsbare taal, die vind je ook bij Frans Budé:
geconcentreerd vooral in de eerste cyclus uit Zomerplaats, ‘Goedbewaarde dagen’.
Neem het immens mooie
Ik herinner mij de nacht, een zwarte luchtballon,
spatten inkt waarin de straat verdwijnt. In hoeken
wordt gevreeën, geen regen nog dan blauwe ruis van
televisiebeelden, geur van damp en thee. Dat er
dansers zijn, hoog in een herinnering stoelen op een
terras waar men rieten torens bouwt - dat is gewaagd,
misschien twee uur in de nacht, een hond, kletsnat,
schudt zich af, vult beschaamd de wereld met zijn last.
De straat buigt zacht, brengt stemmen op het plein.
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Je wordt verwacht om op te staan en lief te hebben,
in het dichte donker je tranen, je handen te spannen
in de warmte van de heuvel nu de maan stijgt boven
witte stenen je vrouw te zien die, voordat het gaat
sneeuwen, je kleren schikt, turend in het zomergraf
haar vingers die naar bloemen graven, in het vuur
van zoveel as je ooglid raken. Geef haar je ring
en wacht. Alsof je praat en lacht, onder hecht arduin
het laken verlegt - als in de allereerste nacht.

Genoeg. Ik zie de woeste blikken van de programmamakers door het studioraam
schieten: ik moet tot een einde komen. Ik had u nog een ontwikkeling in het werk
van Budé willen schetsen, willen ingaan op zijn laatste drie bundels, die vele mooie
- dat mag weer, ook al willen de dichters het niet - gedichten bevatten, die best zonder
alle secundaire hocus-pocus kunnen. En speciale aandacht had ik willen vragen voor
het in 1998 bij Herik uitgekomen indrukwekkende Zomerplaats, een bundel met een
hoog gehalte aan doorleefde, evocerende en transparante taal, een bundel die meer
nog dan De onderwaterwind, Maaltijd en In Remersdaal voor tijden lees- en
inlevingswerk biedt en waarvan vele gedichten gaan beklijven.
Toch nog dit. Deze dichter schreef ook een paar gedichten in het Maastrichts
dialect: een extreem barok Limburgs krijgt daar een heldere eenvoud en een pure
zegging, die ik niet voor mogelijk gehouden had. Je moet een masochist zijn om je
toch al kleine publiek te decimeren door in een stadstaal te publiceren, maar voor
mij mag Budé er meer maken. Het exotische krijgt een extra touch door het Maaslands
en het lijkt alsof de woorden van hun opzettelijkheid ontdaan zijn. Gek, als ik Budé
hoor voorlezen in het Nederlands, is het soms alsof hij spreekt, declameert bijna, in
een vreemde taal. Het gaat wel ver wat ik hier suggereer. Ook zonder dit is Budé een
Zuidelijk, een Limburgs, een Euregionaal dichter, geklemd tussen het Franse en
Duitse taalgebied en hun literatuur: veel gedichten zijn gesitueerd in dit
grensoverschrijdend gebied, hij is er als literator actief en krijgt er veel, kwalitatieve
media-aandacht.
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No time left. Koop Zomerplaats, houd het boek een paar weken bij de hand en lees
tot u wat gedichten eigen worden. U gaat er een mooie, intrigerende bundel aan
overhouden.

Aantekening
FRANS BUDÉ (Maastricht, 1945). Dichter, recensent, schrijver. Schreef voor Limburgs
Dagblad, Het Bassin; veel werk in bibliofiele uitgaven.

Werk, een keuze
POËZIE

Vlammend marmer. Amsterdam 1984
Een leem. Amsterdam 1986
Grenswacht. Amsterdam 1987
Nachtdroom. Amsterdam 1989
De onderwaterwind. Amsterdam 1991
Maaltijd. Amsterdam 1994
In Remersdaal. Amsterdam 1997
Zomerplaats. Landgraaf 1998.

Geciteerde gedichten
Obelisk
Wekt een nabeeld
Uit: Grenswacht. Querido Amsterdam 1987
Neudorfer Berg
Uit: Nachtdroom. Gedichten. Querido Amsterdam 1989
Plek
Uit: In Remersdaal. Gedichten. Meulenhoff Amsterdam 1997
Ik herinner mij de nacht, een zwarte luchtballon
Uit: Zomerplaats. Herik Landgraaf 1998
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Gecreëerde woekering 6 Huub Beurskens
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Ik heb al eerder voor de microfoon, soms pertinent, mijn mening gedebiteerd over
het dichterschap van Huub Beurskens. Vanaf de eerste gedichten had ik grote reserves.
Die eerste bundels waren me te modieus-hermetisch, autonoom volgens het boekje,
ideaal demonstratiemateriaal voor lezerscursussen. Ik herinner me dat hun verschijnen
ongeveer samenviel met de eerste bundels van Hans Faverey, wiens Chrysanten,
roeiers toen een verpletterende indruk maakte en Armando's lang nawerkende De
denkende, denkende dode (1973) was nog niet lang uit; de jonge dichter/student B.
bewonderde Armando. Die beide dichters vond ik toentertijd boeiender dan de jonge
Beurskens: in hun bundels was wél een dichter aanwezig waardoor identificatie
mogelijk werd, de leesbaarheidsfactor hoger lag, de teksten meer aandacht afdwongen.
Er was overeenkomst in aanpak, ook wel qua stof en thema, maar ik zag pas veel
later dat de ‘vitale dood’ in deze oeuvres domineerde; pas onlangs viel me de parallel
op met het late werk van Hans Berghuis. Deze drie dichters uit de jaren '70 sleutelden
aan taal en vorm met ingehouden hartstocht, ze forceerden woorden, grammatica en
dichtvormen, schreven bij voorkeur cycli, maakten nieuwe woorden en
samenstellingen en experimenteerden met interpunctie. Maar waar bij de barokke
Armando de gedrevenheid een thematische noodzakelijkheid had, wat tot
ijzingwekkend grote mij imponerende woorden leidde, en waar Faverey een
intrigerend soort niet te begrijpen minimalistische helderheid suggereerde, maakte
Beurskens een bedachte, strenge, bijna abstracte indruk: ‘verstarde denker die de
dader werd’ is een treffend epitheton, geplukt uit Armando's nog altijd imponerende
bundel. De criticus Rob Schouten sprak in dit verband ooit van ‘een van de ergste
zeloten van het Kouwenarisme’, maar hij is dan ook een geducht tegenstander van
alles wat ook maar in zichzelf besloten oogt.
Dichter, dader. Ook nu bij herlezing vermag de poëzie van bundels als Blindkap
(1975) en Cirkelgang (1977) mij niet te boeien: te bedacht, te veel stramien, te veel
uitvloeisel van een programma. Toch, in retro is een cyclus als De vissen en de reigers
(1982), hoewel stijf-programmatisch geladen, mooie, heldere, bijna filmische poëzie,
beschrijvingskunst van hoog niveau, allesbehalve streng, abstract, hermetisch. De
kameleontische Huub Beurskens kondigt zich erin aan. De bundel Het vertrek uit
1984 bevat veel dat moeiteloos de tand des tijds heeft doorstaan, om dat te ontdekken
had ik overigens de criticus/dichter Peter Nijmeijer nodig. De poëzie uit deze vroege
jaren '80 vertoont een opvallende overeenkomst met de vroege Wiel Kusters,
waarschijnlijk in het spoor van Gerrit Kouwenaar - ofschoon Beurskens zelf bij
voorkeur Gottfried Benn ter sprake
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brengt. Gedichten waren voor beide dichters ‘versteende dingen, fossielen’. In een
interview uit 1977 (Mandala) spreekt Beurskens over poëzie als ‘formules smeden;
een modern bijgeloof, een moderne vorm van totems maken...’. In een recent interview
met Peter Nijmeijer in de Poëziekrant (voor de echte poëzieliefhebber is dit Belgische
tijdschrift onderhand een must) zegt hij dat ‘die elementen van dat gefixeerde leven’
hem zó bijzonder hebben beziggehouden dat hij ervan droomde paleontoloog te
worden. ‘Carbone notate’ is geen ander land! Ook een vergelijking met Leo Herberghs
dringt zich op, vooral in de wijze waarop de woorden behandeld zijn; daar kom ik
nog over te spreken.
Het is pas sinds Iets zo eenvoudigs (1995) dat ik óm ben, wat betekent dat voor
mij Beurskens sinds die bundel een dichter is die ik regelmatig lees om erachter te
komen wat de fascinatie, wat zijn kracht is, om uit te vinden of hij uiteindelijk toch
een dichter is die ga blijven lezen. Al eerder hadden Charme (1988) en Klein blauw
aapje (1992) me de ogen op een kier gezet. Vreemd genoeg het prijsbekroonde
Aangod en de afmens niet, dat achtte ik een extreme, geraffineerde herhaling van
een vorige bundel, maniërisme pur sang. Dit is niet voor niets ‘De onderstroom’,
altijd goed voor een afwijkende opvatting!
Goed. Voor mij was/is, is Huub Beurskens een gedreven auteur, een knap
verhalenschrijver, een romancier van wisselende kwaliteit, schrijver van enkele
belangrijke essays en sinds enige jaren opvallend tijdschriftpublicist (onder andere
De Gids), maar vooral is hij een dichter die in staat is alle genres en registers naar
zijn hand te zetten. Alleen dat al is iets unieks, ook in de Nederlandse literatuur; dat
hij nog schildert en tentoonstelt ook, maakt hem bijna tot een duivelskunstenaar.
Over de dichter. Er is geen genre waar deze dichter geen verbluffende,
vormtechnische en taalkunstige capriolen mee kan uithalen. Zijn zestien vanaf 1975
verschenen bundels, bijeengebracht in het kloeke, mooi uitgegeven boek onder de
titel Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998 (Meulenhoff), zijn rijk
gestoffeerd met gevarieerde, virtuoze poëzie. Zo virtuoos dat je ogen op steeltjes
krijgt en de vraag zich opdringt, zoals bij zoveel uiterst productieve taalkunstenaars:
waarover, waartoe, waarheen? Denk ook aan de oude Herberghs. Maar waar die
pogingen blijft doen steeds opnieuw tot de kern door te dringen, lijkt Beurskens
bezeten door schrijflust en taalverbeelding. Een Limburgse Claus, nou ja. De dichter
Huub Beurskens is een barok letterkunstenaar, rederijker - dit is geen pejoratief - in
optima forma: erudiet, kunstig, overvloedig, betrokken, lefgozerig, tintelend van
schrijfplezier en levensdrift, kortom een warm-
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bloedige formuleermachine die er plezier in schept met taal en vorm en overgeleverde
cultuur te joculeren. Typisch voor zijn modus van creatieve activiteit is het motto
van de door hem bewonderde Georges Braque - ook een van mijn all time favourites
-, dat hij aan een van zijn bundels meegaf ‘Construire, c'est d'assembler des éléments
homogènes/Bâtir, c'est lier des éléments hétérogènes’. Heterogene elementen
verbinden, iets nieuw doen ontstaan uit wat op het eerste gezicht niet past. Dit motto
zou het devies voor de complete Beurskens kunnen zijn, het devies van een dichter
die gelooft in de mogelijkheden van de taal. Dat is een belangrijke vaststelling. Het
wantrouwen of de ambivalentie die dichters als Pé Hawinkels, Hans Berghuis en
Frans Budé kenmerkt, is hier niet aan de orde. Met die vaststelling is ook zijn
dichtershouding, zijn kunstenaarschap ontdaan van de tragische dimensie: geen
sprake van de kunstenaar die aarzelt, twijfelt, in strijd met zichzelf is. De vraag is of
dat de schrijver minder interessant maakt. Voor steile modernen is het een
achterhaalde kwestie: de geschiedenis heeft het pleit in de vorm/vent-discussie allang
beslecht. En het lijkt of het bij Beurskens in het bijzonder irrelevant is. In Beurskens'
poëtisch concept moet in ieder geval alles in de tekst gebeuren. De schrijver is slechts
aan de orde voor zover hij als personage in het werk opduikt. De tekst is het arbeidsen leesterrein, het gedicht is geen ‘ding’ meer, maar het staat wel op zichzelf. De
relatie tot de auteur is een fictieve.
Een eigentijdse réthoriqueur dus, postmodern en intertekstueel: dubbele bodems
en verwijzingen, citaten en doorkijkjes naar collega-schrijvers, de grote literatuur en
schilderkunst in en tussen de regels, flitsend tussen zogenaamd hoge en lage cultuur
dat het een aard heeft. Zijn poëzie is niet gebeiteld en gepolijst, geen resultaat van
jaren logen; ze is niet onaantastbaar, geen hart en huid van steen en ook niet
ondoordringbaar. Dat ze vaak moeilijk te verstaan is, ook in later jaren, ligt niet aan
‘de autonomie van een tekst als ding’, maar aan de betekenis-, vorm-, verhaal- en
gedachtesprongen die de dichter, soms met zevenmijlslaarzen, maakt. Het gaat hem
niet om de juiste, ernstige toon, de unieke stijl: zijn taal is zelden onthecht, verheven
of met persoonlijk harte-zeer geladen. Maar hartstochtelijk is ze in ieder geval wel,
of beter hartstochtelijk is ze in ieder geval geworden, steeds meer naarmate de
zekerheid over zijn dichterschap toenam en de vanzelfsprekendheid onontkoombaar
bleek: de geestdrift om het maken spat van de bladzijde. Geen steen, wel beweging.
Deze poëzie leeft, ze beweegt, verandert voortdurend van vorm, van hoedanigheid
en van betekenis; ze is moeilijk vast te leggen, ze slingert zich de ene keer soepel,
de
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andere keer weerbarstig om en door het filosofische, essayistische, verhalende en
poëtische idoom dat er de kern van is.
Wat is echt? Wat is de werkelijkheid van de kunst? Dat is waar het werk van deze
dichter over gaat. Dat leidt wel eens tot misverstanden. Voor Redbad Fokkema in
Aan de mond van al die rivieren. Een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds
1945 is de dichter Beurskens in het ene verband een modernist en in een ander verband
post-modernist. De relatie tussen kunst en werkelijkheid, dat is de crux bij dergelijke
cultuur-historische karakteriseringen. Fokkema: ‘De postmoderne dichter heeft geen
eenzijdig, laat staan idealistisch beeld van een coherente werkelijkheid. Het heterogene
en diffuse karakter van de realiteit blijft bewaard bij hem. De poëzie die hij schrijft
is in hoge mate contra-dictoir, omdat het eventuele verwijt van incoherentie, zoals
ook de gebruikmaking van verschillende taalregisters pas als onpoëtisch of incoherent
kan worden gezien als men het tegendeel verwacht van poëzie. Ten aanzien van
cultuur en literair-historische elementen geldt hetzelfde. Wat wordt opgeroepen wordt
ondermijnd, maar niet opgeheven. Ook de poëzie zelf en de dichter in eigen persoon
worden geattaqueerd, als gevolg waarvan opnieuw een paradoxale situatie ontstaat.
Het genre wordt zo met eigen middelen geproblematiseerd en geïroniseerd, bestreden
misschien, maar niet opgeheven.’ Wat ik joculeren noemde en Braque ‘lier des
éléments hétérogènes’, steekt Fokkema in een geklede jargonjas. Maar verhelderend.
Voor de literatuur-historicus is Charme (1988) een typisch gedicht in dit opzicht, en
denk ik, een bundel als Aangod en de afmens (1994) ook. De karakteristiek past
overigens naadloos bij Beurskens' verhalen en essays. De dichter zelf heeft zijn critici
daarop moeten attenderen, bijvoorbeeld op de wijze waarop het verhaal ‘Slapende
hazen’ doorwerkte in zijn gedichten. Het maakte de weg vrij voor autobiografische
elementen (ook al in de bundel Het vertrek (1984)), wat bijvoorbeeld weer leidde
tot het verdwijnen van perspectiefwisselingen in de gedichten.
De autobiografie is een van die aanwijsbare werkelijkheidselementen bij Huub
Beurskens en dit aspect krijgt nogal wat aandacht in de literaire pers, zeker ook in
relatie tot een nog altijd wat duister Rooms-Limburg. Op de vraag van Nijmeijer in
het al eerder genoemde interview in de Poëziekrant naar de reden van de specifieke
belangstelling voor Limburgs verleden, - met name manifest in zijn laatste bundel
Bange natuur, antwoordt Beurskens: ‘Een tic, ontegenzeggelijk, een obsessie om
daar telkens naar terug te moeten. Het is een wereldje [vooral dat kloosterwereldje]
dat in mijn hoofd en in mijn hart zit, een klein

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

311
modelletje vol aspecten en mogelijkheden voor dwarsverbindingen en verknopingen.’
Lier des éléments hétérogènes. En verder: ‘Ik merk dat de streng met die traditie
(van de eerste helft van de 20e eeuw BVM) me dierbaar is. Nostalgie, ongetwijfeld.
Maar het belang ervan is groter, ingrijpender, existentiëler, daarvan ben ik overtuigd.
Met het schrijven van gedichten en proza probeer ik ook iets daarvan boven te krijgen.
Maar, om met de woorden van kunstbeschouwer Robert Hughes te besluiten, “Nothing
if not critical”.’
Van dat laatste is zijn dichterlijke taalgebruik bewijs en demonstratie. Zijn taal
heeft wel bewerkingen ondergaan, maar zelden om haar preciezer, mooier of
expressiever te maken, wel om ze verleidelijker te vormen, om ze rijker aan
verbindingen met de context binnen en buiten het gedicht te stofferen, ze
menigvuldiger met betekenis uit te rusten, om woorden te beproeven op hun
samenstellingsbereidheid, op hun poëtische kracht. In het essay ‘De blik op oneindig’
(De Gids 199), beschrijft én becommentarieert Beurskens de totstandkoming van
een gedicht. Hij demonstreert er zijn werkwijze: het toont ons de dichter als vakman,
maker, manipulator, als iemand met een scherp inzicht in werking. Er is lef voor
nodig om zo in je werkplaats te laten kijken. En er is niets mis mee om werking
belangrijker te vinden dan expressie of de uitvoering van een idee of gedachte te
laten prevaleren boven gevoel en emotie, of een model/programma te hanteren in
plaats van eigen sores kunstzinnig uit te venten. Zeker niet als je bedenkt dat de taal
die Beurskens zo naar zijn hand zet, altijd een persoonlijke blijft, waarin hoog en
laag, warm en koud, poëzie en proza, lyriek en beschrijvingskunst op elkaar botsen
om tot eenheid komen in de Beurskensstijl: barok, lenig waar het kan, stijf en zwaar
waar het moet; exotisch, vol van klank, overvol aan betekenissen en serieus,
bloedserieus, ook waar van bovengenoemde ironische distantie sprake is. Virtuoos
dus. Beurskens durft, hij is een lefgozer: krankzinnige neologismen, archaïsmen,
mengen van kitsch en kunst, poëzie en proza, rijmend proza, oude vormen nieuw
stofferen, nieuwe vormen opstoppen. Ook in zijn romans en verhalen trouwens en
ook in zijn essays: niet bang voor gevestigde opinies en reputaties. Denk aan zijn
fundamentele vraagtekens bij het werk van Piet Mondriaan en publiekslieveling
Anna Enquist.
Maar dat voorbehoud dan, zult u vragen, dat in deze kenschets doorklinkt, hoe zit
dat? Ik ga proberen me te verduidelijken. Bijvoorbeeld, die krankzinnige neologismen,
dienen die nog ergens anders toe dan literair te zijn; wat vermo-
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gen ze meer dan als mooi, nieuw woord te pronken; verrijken ze de taal inhoudelijk
of dragen ze alleen bij tot sfeer, demonstreren ze slechts experimenteerlust, weven
ze de regels alleen in een intertekstueel weefsel? Dat is voor mij nóg altijd de vraag.
Ik zie bijvoorbeeld een belangrijk verschil met de dichter Herberghs, bij wie het
anderstalige vanaf het begin constituerend vorm- én betekeniselement is en blijft.
Ook hier speellust en experiment, met ironische distantie, spot zelfs, maar wat bij
Herberghs een harnas is, is bij Beurskens kostuum, voor elke gelegenheid een ander.
Bij de een is ‘eigentaligheid’ een onvervreemdbare eigen poëtische taal, aanvankelijk
wel nog ontleend aan bewonderde voorgangers, maar na de eerste bundels toch een
compleet eigen idioom, bij de ander is het een laboratorium vol onvermoede
verbindingen en reacties.
Wat is het probleem? Overtuigd van Beurskens' technisch kunnen was ik al lang,
ook zijn authentieke aandrift staat niet ter discussie, maar ook al lang dringt zich bij
mij de vraag op wat de ‘noodzakelijkheid’ van deze poëzie is, wat deze poëzie meer
biedt dan literair tijdverdrijf voor de dichter en voor zijn lezer. Kees Fens dan maar
als leidraad nemen voor deze poëzie? Dat kan, maar dat is de kwestie niet. Waar gaat
deze poëzie over, dat is de hamvraag. Ordinair: wat is het verhaal van de dichter. Ik
bedoel niet het verhaal van elk afzonderlijk gedicht dat geïnventariseerd een groot
betekenisarsenaal oplevert. Nee, ik doel op het verhaal dat daaraan voorafgaat. Wat
is de crux, wat is de inhoudelijk kern, wat is het eigenlijke verhaal van dit grillige
oeuvre?
Voor de dichter Beurskens zelf is duidelijk wat zijn positie als schrijver is. In een
uitdagend essay uit 1991, ‘De kunst van het waarnemingsvermogensbeheer’, over
de impasse in de moderne kunst, schrijft hij dat de ware schrijver afwezig is in de
maalstroom van wat ‘in’ is; hij is alleen ‘aanwezig’ in zijn werk. De aanwezige, zegt
hij, keert terug naar het gebruik van zijn zintuiglijkheid om op ‘organologische’ wijze
de wereld te beleven. Zijn bundels uit de afgelopen jaren zijn daar de bewijzen van:
van hoe ‘beleven een stimulerend meemaken [is] van hoe de dingen en de
verschijningen en verschijnselen van dingen zich doen kennen’. Poëzie is een manier
van kijken, heeft Beurskens ooit gezegd. Is dat de kern? Dan gaat dit werk over iets
wezenlijks, namelijk over hoe iets te doen, over handelen, over een houding. Dan is
de inhoud van een gedicht een irrelevant gegeven, een willekeurig verhaal, aan één
persoon gebonden. Is de kern het vitaliseren van dingen en verschijnselen, mijn
woorden voor ‘waarnemingsvermogenbeheer’? Is dat de kern:
waarnemingsvermogenbeheer? Bevinden we ons met Beurskens in een oude traditie,
waar mystiek, Romantiek en ratio-
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naliteit samenkomen, een traditie waar voor mijn gevoel ook de onovertroffen Gezelle,
Van Ostaijen en Lucebert toe horen. En is hij dan niet de rijkste, overvloedigste
nazaat van het jonge manvolk, door de redactie van deze radio-serie gepersonifieerd
in de figuur van Robert Franquinet, dat zich in de jaren dertig hier breed ging maken?
Neem het gedicht ‘Gebed’ uit 1994. Het was mij niet opgevallen in de prijsgekroonde
bundel, pas in de Poëziekrant - daar heb je 'm weer -, veel later, zag ik wat er aan de
hand was.

Gebed
Laat me opgaan in van zomerlicht sprankelende
spikkelingen. Laat me liggen, alleen, gestrekt,
langs de stortbeek, op witte kiezelingen, waar die
almaar in wording een snel stromend riviertje is.
Laat me dat snel heenstromende verspringen
van glinsteringen haast achteloos een poos
bezien en abrupt dan kijken recht op een rond,
zwaar oeverkeiding, hoe zich dat lichtjes even
voor me heen terugbeweegt, tegen alle vlietkracht in.
Nee, spreek me niet van wetenschappelijkheden,
van heren die ons leren waarom we gezeten in een net
tot staan gekomen trein het perron verglijden zien.
Spreek me niet. Laat me, zitten, alleen, midden
in het schierschier eeuwig jong riviertje,
aandoenlijk als een blote roeier wiens verzonken
bootje wel nooit bestaan heeft misschien,
een die er kraait, en peddelt met zijn handen,
om vooruit te komen allerminst maar omwille van
het plezier in de vorming van bruisende sluiers
lucht omvattende, zich tot belletjes verspattende
onderwaterbellen licht langs al zijn vingerranden
en aan elke nagelriem. En een kind én een seniel.
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Preek me niet van ene leer, een ene Heer,
van een lichaam en een ziel. Laat me, onbekeerd,
als een geheel ongegeneerd naakt wezen
naakt wezen op een zadelloze appelschimmel die
stappend door het klateren gaat. Onderbreek me
evenmin met nimfen, faunen, mythen. Op dit gebied
laat me alleen. Laat keer op keer het paard en
zijn blozend wapenloze ruiter - dreiging noch moord
blaast hij meer -, schichtig als gretig alle twee, te
zamen achteroverslaan, zo verbijsterd, want het licht:
telkens presenteert het zich even anders weer!
Grijsgroen als gewording op eikestammen
van mosplekken en allemaal zonlekkende
eikebladdonkertes erboven en eromheen.
Glinsterspinsels tussen over water hangende
halmen; turkooizen libellevleugels, zwart gestipte,
vermeden eraan te blijven plakken, maar dwarrelen
dan plots de hap van een sprongzalm in opdat zich
de dag even volkomen zachtroze gespikkeld bleekwit
uit klaar uit elkaar spattend beekwater verscheen.
Verlaat me nimmer, maar onder zulk soort
teisteringen, goddome, laat me, laat me alleen:
eenzaamheid, geloof me, eenzaamheid,
geloof ik, eenzaamheid is er dan geen.

Imponerend? Irritant? Goed? In ieder geval bijzonder, typisch. Bekroop u ook het
gevoel: dit ken ik, vanwaar? Wat luidt allemaal mee in dit poëtisch gebeier, waarin
de ene klank en betekenis de andere oproept?
In ‘Verantwoording en opmerkingen’ bij Bange natuur maakt Beurskens de
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volgende opmerking, ik citeer: ‘de allereerste bundel Blindkap, wordt besloten met
“een hint en een tip voor plagiaatjagers: Armando, gebroeders Grimm, Job, Ezra
Pound, Rainer Maria Rilke, Willy Roggeman, Georg Trakl, Ludwig Wittgenstein,
wat chinoiserieën, bijvoorbeeld”. Alle volgende bundels zouden van soortgelijke
lijstjes kunnen worden voorzien, aangezien elke dichter, al dan niet wetens en willens,
vooral ook over teksten van anderen heenschrijft.’
Kees Fens zegt: er kunnen geen oorspronkelijke schrijvers meer bestaan. ‘Wie
dicht’, zegt hij, ‘moet voortdurend tegen de poëzie van anderen aanzitten’ en ‘de
grote metaforen uit de wereldliteratuur liggen overal in de weg: alles is al beeld
geworden’. Dichten is het maken van ‘varianten op wat al bestaat’. Aan hoeveel
dichters en stromingen hebt u niet gedacht onder het luisteren naar ‘Gebed’. Mij
gingen ogen en oren open voor de natuurbeleving van een hypersensitief mens; ik
dacht aan Gorter, Van Deyssel, zelfs aan Whitman, aan Debussy. Hypersensitief,
maar een mens van deze tijd, een tijd waarin natuur behalve wat ze altijd was, ook
kruitvat geworden is. Schoonheid als bezoeking, natuur als teistering en troost, als
zuiverheid en bederf in één, als het leven zelf. En op dat moment realiseerde ik me
waar het de dichter zeker ook om gaat: uitdrukking van ervaring, zintuiglijkheid nú,
in deze wereld, met deze geschiedenis, met deze kunstgeschiedenis. En ook de
verwachting dit te kunnen delen met de lezer, want deze poëzie is even eigenaardig
als communicatief, evenzeer expressie als gevoelsdouw. Zien en ervaren, samengaan
van beleving en reflectie, dat is wat telt, zo komen betekenis en vorm samen. Deze
dichtkunst gaat ergens over, maar je hoeft de stof, het thema niet te realiseren, ook
zonder houdt ze de lezer vast. Als taallandschap is ze er op dezelfde vanzelfsprekende
wijze als de natuur, het veld, het bos, de struiken. Zoals bijvoorbeeld de poëzie van
Guido Gezelle, die ook zonder diens impliciete boodschap overkomt. Deze poëzie
heeft zin en betekenis in zichzelf, ze hoeft niet te beschrijven om werkelijkheid te
zijn: ze is wat ze is, zonder over zichzelf te gaan. Nieuwe noodzakelijkheid,
waarnemingsvermogensbeheer: Beurskens' poëzie en essayistiek stromen uit de
zelfde bron.
Het heeft lang geduurd voordat ik 't zo ging zien. Maar toch! Je kunt er niet aan
voorbij. Guido Gezelle heeft een verhaal, en Gorter, en Kouwenaar en Lucebert en
Faverey. En Beurskens? Bij hem is het verhaal in de maak: Kees Fens en Peter
Nijmeijer zijn druk bezig de context te ontwerpen waarin Beurskens' verhaal zich
kan ontvouwen.
D'r is nog iets.
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Alles ‘mooi’ en wel, maar wat in een zware wolk drijft boven de Fense en Beurskense
opvatting over poëzie, is ‘de geur van hoger honing’. Het halo gloort van poëzie voor
ingewijden, gewijde ingewijden, poëzie voor hen die accepteren dat het spel in
interculturele kaders gespeeld wordt en daar een meerwaarde aan ontlenen, voor hen
wier leven literatuur is, mogelijk verliteratuurd is. Techniek, stijl, vormen schieten
bij Beurskens meer dan eens door, vormen dan de hoofdmoot; zoals in Hollandse
wei, een bundel waarin het stilistisch experiment met de poëzie op de loop gaat, zoals
zo vaak in de sensitivistische verzen van Gorter of Lucebert. Of voor u mogelijk in
het gedicht ‘Gebed’. Poëzie bestaat dan alleen nog maar in het eigen zingevend
verband: alleen nog te lezen voor hen die de regels kennen, daarbuiten alleen nog de
moeite waard als zin, schoonheid of functie interfereren met de geijkte opvattingen
daarover in de samenleving. Dit brengt een leeswijze met zich mee die ik vrees, het
lezen der uitgelezenen. Voor mij ligt de relevantie van een tekst niet alleen en ook
niet voornamelijk in de positie die hij inneemt in het netwerk van andere teksten,
voor mij is belangrijker de positie die de tekst inneemt tegenover de wereld of mijn
opvatting over de wereld en mijzelf. IJkpunt voor mij blijft wat een gedicht in zijn
vorm en inhoud over de wereld zegt; in hoeverre het gedicht mij dwingt mijn positie
te bepalen als denkend en verbeeldend, tastend en invoelend, zingend en huilend
wezen. En ik ben er niet uit hoor. Ik weet nòg niet of dit gedicht mij imponeert
vanwege de literatuur-historische inbedding, de durf, het talent dat het uitstraalt of
doordat ik mee waarneem, mee ervaar met de dichter: ‘... Laat me liggen, alleen,
gestrekt,/ langs de stortbeek, op witte kiezelingen... ‘Kunstkunst’ of kunst. Techniek
of verhaal, vorm of vent. Speelt die kwestie dan nog altijd? Had de moderne
post-modernistische poëzie dat probleem niet opgelost? Loop ik achter? Loopt de
complete redactie van deze ‘Poëzie van Limburg’ achter? Tot voor kort was het voor
mij wel duidelijk. Hier in Limburg waren Hans van de Waarsenburg en Huub
Beurskens de representanten van ‘kunstkunst’: beiden slechts leesbaar voor een klein
publiek, beiden zich indichtend in een gecompliceerd intertekstueel netwerk en
knutselend of experimenterend met vorm en thema's die blijkbaar van belang zijn:
verbeelde gevitaliseerde dood en van dood en verlangen doordrenkt leven. Dat dacht
ik. Beurskens bleef mij bezighouden, omdat hij in vergelijking met Van de
Waarsenburg een waaghals is die alle paden opstormt, ook de gevaarlijke: zijn lef
doordringt de regels. Waar Van de Waarsenburg de vormen zorgvuldig gedoseerd
en verantwoord opvult, daar buitelt en springt Beurskens nog altijd
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in het rond als was hij een jong beest. Dat levert indrukwekkende strofen op, vele
schitterende regels, maar ook, als het dichterdier is uitgedold, gezochte en gewilde
verbanden die alleen functioneren in een literair discours. Ik moet Van de
Waarsenburg opnieuw gaan lezen.
De kwestie, beter, mijn kwestie, is niet of poëzie voor de ingewijde mogelijk
interessant is, of de zogenaamde kenner ze goed vindt, want die vindt altijd wel wat,
maar of een geconcentreerde luisteraar, of zelfs u die uw tanden zet in een hard
broodje of die uw verslapen gezicht in de spiegel inspecteert op vouwen, of u uw
oortjes gaat spitsen op de klanken van de dichters, of u, de in kunst en cultuur
geïnteresseerde de poëzie van Beurskens moet gaan lezen? Niet alleen vanwege ‘le
plaisir du texte’, dat is iedereen gegund, maar vooral om ontroerd, verlicht, gestoken,
verbaasd, aangeraakt dus uw weg door het leven te vervolgen. Jeetje, u hoort een
ontspoord radio-criticus, inclusief onuitstaanbare eigendunk. Terug naar de rede dan
maar.
De dichter maakt een ontwikkeling door, de lezer maakt een ontwikkeling door.
Bange natuur is gepersonifieerde natuur, natuur waar de mens deel van is, bedreigde
natuur. Wilde boomgaard is de titel van een interessante roman van Huub Beurskens:
een wilde boomgaard is in cultuur gebrachte natuur die verwildert en in de roman
uiteindelijk vlammend ten onder gaat in woekering. De mens als schepper en
verwoester tegelijk, gevitaliseerde dood, leven dat de dood in zich draagt, dat is wat
het werk van Beurskens uitdraagt. Dat is het verhaal, dat een pendant krijgt in de
hopeloze onderneming van de mens om in kunst de natuur te herscheppen, te bewaren
of te overtreffen. Maar ook de kunst is bedreigd, moet voortdurend ontdekt, ontstoft,
gevitaliseerd en hergebruikt worden: Beurskens' oeuvre is een resultaat van dit werk.
Zo gezien krijgen bijvoorbeeld de ‘krankzinnige neologismen’ en al die andere
bijzondere stijlfiguren als gecreëerde woekering zin en betekenis. Zoals de natuur
zijn gang gaat, ogenschijnlijk beheerst door de mens, zo gaat dat in de kunst:
onophoudelijke verandering van beweging in stilstand, van leven in dood. Dat is het
verhaal. Dit is mijn constructie, mijn lezing, met dank aan de voorbereidende
werkzaamheden van Kees Fens en Peter Nijmeijer.
Of dit construct deze dichter in mijn hoofd gaat vastzetten, ik weet het niet.
Misschien zijn de grootste dichters toch zij bij wie de vraag naar ‘het verhaal’ niet
opkomt, of waar het verhaal niet uitkomt, of waar het verhaal op geheimzinnige wijze
even leesbaar als helder is.
Laat ik het zo zeggen: ik ben nog lang niet uitgelezen in Beurskens, u had het al
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gemerkt. Gelukkig zijn de gedichten verzameld in een kloeke band! Die blijft binnen
handbereik. Waar al die andere grote en minder grote dichters in het Limburgse eens
naar om moeten kijken, is een financier voor de uitgave van hun verzamelde of ruim
gebloemleesde gedichten. Een dik boek zet de lezer aan het werk, aan het herlezen
en denken. Kom op Kneepkens, Van de Waarsenburg, Erven Berghuis, Crebolder,
Van Reen: verzamelen, in het spoor van Hawinkels, Aafjes, Kusters, Herberghs en
Beurskens.
Zo begint werk aan een nieuw leven.

Aantekening
Huub BEURSKENS (Tegelen, 1950). Dichter, essayist, verhalenschrijver, romancier;
tekenaar/schilder en docent. Woonachtig te Amsterdam. Hij ontving voor zijn poëzie
de Herman Gorterprijs, de VSB-Poëzieprijs en de Jan Campert-prijs. Beurskens is
redacteur van De Gids en had in 1998 een eerste tentoonstelling als beeldend
kunstenaar te Venlo.
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Er is meer 7 Wiel Kusters
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‘Er lag een kussen op’ van Wiel Kusters is een van de indrukwekkendste korte
verhalen uit de Nederlandse literatuur. Ik las het zelf voor de eerste keer in de bundel
Een bezoek aan de leermijn, uitgegeven in 1984. In de verzamelbundel Zegelboom.
Gedichten en notities 1975-1989 kwam ik het weer tegen. Bijna tien jaar later in
1998 verwerkte hij het verhaal, doorschoten met Kerkraads dialect, in zijn
theatermonoloog Doa tuut't. Toen en nu, en al die keren dat ik deze schets las en
voorlas, was ik er stuk van. Van de inhoud, vertelwijze, structuur, hoe het verhaal
gecomponeerd is, van de formulering, hoe die parallel loopt aan inhoud en bouw,
van de respectvolle benadering van het onderwerp en de humane houding van de
schrijver. Bewijs.
Er lag een kussen op
De laatste tien maanden van zijn leven brengt mijn grootvader zittend
door, dag en nacht. Silicose. De toestand van zijn zwaar aangetaste longen
verslechtert met de dag. Hij zit in een rieten stoel met hoge armleuningen
bij het open raam. Soms hijst hij zich op aan het tafeltje dat voor hem staat.
Voorovergebogen, met zijn handen de zijkanten van het blad omklemmend,
staat hij daar dan, hoestend, hard en lang, vanuit de diepte. Wanneer hij
zich daarna weer laat zinken is dat bijna een vallen. Mijn grootmoeder
heeft hem te steunen.
Soms is de kamer ijzig. Dan is het winter. Misschien kan hij zijn adem in
de kou een beetje zien. 's Nachts rust hij zo goed en zo kwaad als dat kan
met zijn hoofd op het tafeltje, waarop dan een beddenkussen ligt.
Hij was de vader van mijn moeder. Aan hem zag mijn vader hoe het zou
kunnen zijn en hoe het met velen ging. Mijn grootouders woonden boven,
wij in de kamers beneden. Tegenover het ook 's nachts geopende raam
stond, op enkele meters, een hoge, net niet blinde muur. ‘Duw mij die
muur toch om, ik krijg geen lucht.’ Boven onze hoofden klonk het hoesten.
Soms hoorde ik het getik van een stok, het kloppen om hulp van een
ingeslotene, de zeldzame keer dat hij even alleen bleef en voelde dat hij
dringend moest gaan staan.
De stok waarmee hij klopte, had een zilveren kruk. Het bezit van zulk een
stok was hem een vreugde. Hij was een spaarzame en, in zijn goede jaren,
een hardwerkende man. Mijn moeder noemde hem, wanneer ze over hem
vertelde, een
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sjtaatse man, wat in het dialect van de streek zoiets als ‘statelijk’ betekent.
Indrukwekkendheid en fierheid steken daarin. Hij was afkomstig van
Kohlscheid, niet ver over de Duitse grens. In 1914 had hij doofheid
voorgewend en zich op die manier buiten het Duitse leger weten te houden.
Van een van zijn zwagers wist mijn moeder te vertellen, dat die in de eerste
wereldoorlog gek geworden was en daaraan gestorven. Ik moest aan Trakl
denken. Een andere zwager werkte in een teerfabriek en was naar het heette
voor zijn dood langzaam donkerbruin geworden. Heel zeker wist ik het
niet, maar ik denk dat mijn grootvader van boerenafkomst was. Op
zondagen reed hij te paard de grens over naar Simpelveld om daar met het
meisje dat mijn oma werd te vrijen. Op de enige foto die ik van hem bezit,
sta ik, drie of vier jaar oud, links van hem met een nichtje aan de hand,
welke hand ik met de hare mee naar mijn ogen beweeg om daar eens te
wrijven. De rechterhand van mijn grootvader rust op een stok, vermoedelijk
die met de zilveren kruk; de linkerhand heeft hij in een zak van zijn
colbertje gestoken. Hij draagt een streepjesbroek, maar een jasje in een
effen tint. Er hangt iets als een pochet uit. In tegenstelling tot zijn
schoonzoons draagt hij geen stropdas. Maar de kraag is gesloten. Hij is
groot en fors. Zoals iedereen op alle foto's ademt hij zeer zeer langzaam.
Zijn stok was een stok voor het leven. Na elke wandeling, op tal van
zondagmiddagen in de jaren twintig, werd de zilveren kruk door hemzelf
of de liefste van zijn kleine dochters glanzend opgepoetst. Hij was niet
rijk, maar stelde prijs op zijn eer. Hij werkte in het stof, maar liep rechtop.
Daarvan was die zorgvuldig onderhouden stok het teken. Zijn enige zoon
heeft hem geërfd, de oom naar wie ik heet. Die heeft een zilveren plaat of
pen in zijn lijf, sinds hij onder de grond een groot deel van zijn botten
brak.
Soms denk ik even aan mijn grootvaders stok als aan een geologenhamertje
en hoor ik hoe die zilveren kruk op stenen slaat.
Toen mijn grootvader stierf, werd mijn vader tweeënveertig. Zelf hoestte
hij nog weinig toen. Hij kon absoluut niet tegen hoesten. Ik had een flinke
kou en lag in bed. Hij maakte suikerwater en leerde me ademen door mijn
neus.
Waar mijn vader een sterfbed had, had mijn opa een tafel. Die tafel was
een oppervlak, daaronder stonden zijn benen. Als hij op zijn tafel zou
kloppen vlak voor hij stikte, zou hij zich horen.
Maar er lag een kussen op.
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Het zal u duidelijk zijn, ook als u er nu voor het eerst kennis van nam: dit is een
trefzekere schets, dit is een waar en goed verhaal, mooi en juist. Er staat geen woord
te veel of te weinig in, alles staat er definitief op zijn plaats en elk woord heeft een
specifieke betekenis binnen het talig geheel dat deze vertelling vormt. Je zou kunnen
zeggen: deze schets voldoet aan alle eisen die je aan een gedicht stelt, alleen de
woorden staan gegroepeerd in alinea's in plaats van in afgebroken regels en strofen.
Wiel Kusters zelf noemt het een poëtische notitie, daarmee zal bedoeld zijn een
notitie in poëtische taal. Ik zie dit verhaal ook als een statement over poëzie: de
aanduiding poëtische notitie past dan precies. Als poëzie en proza zo dicht bijeen
komen als in Er lag een kussen op, als het procédé en de benadering van de dichter
in beide vormen identiek is, als datzelfde geldt voor de uitwerking op de lezer, wat
is dan nog de zin van het onderscheid? Ook omdat je veel van de gedichten van Wiel
Kusters poëtische notities mag noemen. Daarover straks.
Waarom is dit nu zo'n prachtige vertelling? Om het volgende.
Het verhaal benoemt en verbeeldt in dezelfde mate als het vertelt en suggereert.
Het tovert voor je geestesoog in precieze woorden het wezenlijke van de
personages: het tekent ze in hun compassie en trots, in hun liefde en sterven. Daarnaast
geeft het verhaal de essentie van hun wereld: de arbeid en de zorg, leven met de
dood. Maar ook geeft het 't typische van de streek, de Mijnstreek: leven boven en
onder de grond; en het wezenlijke van de taal daar: ‘Duw mij die muur toch om' en
‘Mijn grootmoeder heeft hem te steunen’.
Dit verhaal karakteriseert daarnaast de kern van de geschiedenis van het land: van
groen naar zwart. Het geeft zicht op karakteristieke sociale verhoudingen:
standsbewustzijn, specifieke familierelaties; en het toont het engagement van de
verteller: liefdevolle observatie, invoeling en verbeelding. Denk aan het prachtige
beeld van de man te paard, de man wiens voorland ons dan reeds bekend is, rijdend
tussen de groene heuvels op weg naar zijn meisje in Simpelveld. En dit alles in minder
dan 700 woorden: de omvang van een episch gedicht. Kom daar eens om in onze
literatuur: trefzeker verwoord, adequaat verbeeld, en ook nog eens waar en vol van
leven; bezielde harmonie. Maar er is meer.
Verschillende motieven zijn organisch en spiegelend aan elkaar verbonden. Denk
aan het geologenhamertje, de stok met zilveren kruk, de zilveren plaat of pen; denk
aan de steen en het kussen; aan het spel met hoog en laag, boven en onder. Deze
kaatsende motieven vallen samen in kleine thema's, zoals natuur en industrialisatie,
stand en trots, en het verhaal omspannnende thema's, zoals

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

324
‘af- en ingesloten zijn’ - ik tel alleen al 17 varianten van ‘isolement’. Deze thema's
monden op hun beurt weer uit in wat voor mij de centrale idee is: leven mèt de dood,
is leven met de liefde.
Het gevolg van dit alles is een groot, bijna ouderwets literair goed: in deze
constructie zijn alle onderdelen op elkaar betrokken, waardoor de meerlagigheid
ontstaat, waarmee, in combinatie met de inhoudelijke aspecten die ik net noemde,
dit verhaal zijn kwaliteiten in even grote mate toont aan de onervaren als aan de
erudiete lezer. Ingewikkeld, maar er is meer.
‘Er lag een kussen op’ is ingebed in een intertekstueel kader waarin zich de
betekenissen die de dichter er bewust of onbewust instopte, verdiepen en verwijden.
Hier zijn treffende parallellen uit te tekenen, bijvoorbeeld met Nooit meer slapen
van W.F. Hermans - geologie, het stenen landschap, nooit meer slapen is geen leven,
nooit meer slapen is de dood -, maar evengoed liggen er lijnen naar Jos Vandeloo niet zonder betekenis in dit verband -, het sprookje Vrouw Holle en de dichter George
Trakl. Dan spreek ik nog niet over wat de schrijver zelf expliciet voorlegt aan de
lezer ter intertekstuele exploitatie in de context die de bundel Een bezoek aan de
leermijn vormt.
Maar er is meer.
Een verhaal staat nooit op zichzelf. Er is bijvoorbeeld altijd een literatuur waarin
het past. Misschien wel twee. In de Nederlandse literatuur is het een weinig bekende,
exotische parel en vult het een thematische leemte: er is weinig of niets op dit niveau
geschreven dat tegelijk zo van de streek als van het land, als van het buitenland is.
Mijnwerkersleven zoals hier getekend bestaat niet in de Nederlandstalige literatuur.
Op deze wijze strijden met de dood, kan alleen waar stof de longen daadwerkelijk
vulde. Holland, het platte land, kent geen diepe onderwereld waarin het leven stolde
en de verhalen samengeperst liggen om zich voor een delver te ontvouwen. Daar is
alleen nog zee, daar moet de carbonisatie, de verdichting, nog beginnen: Holland
kent geen zegelbomen. Ook in literair-historische context is er meer. Er lag een
kussen op is in die zin ook een rijke aanvulling voor de vriendelijke schetsen van
Frans Erens, de natuur-exercities van Leo Herberghs, de mijnstraat-collages van
Manuel Kneepkens, de romanwereld van Peter Lenssen, Philip Markus en Leon
Gommers; de liedjes van Jon Erkens, Jan Hendriks, Herman Veugelers; de
radioverhalen van Ger Bertholet. En daarmee is dit verhaal ook, in mijn concept, een
belangrijk, constituerend element van een hoofdstuk uit een zich vormende literatuur,
waarin daarnaast plaats is voor verhalen van Ton van Reen, Paul van der Velden en
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Paul Weële, gedichten van Emma Crebolder en Kreek Daey Ouwens. Dit korte
verhaal van Wiel Kusters is de pijler van een constituerend thema van Limburgse
literatuur. Heb ik het toch weer gezegd! Hier kondigt zich een moderne Limburgse
literatuur aan. Een bos van zegelbomen, ter exploitatie.
Er is nog meer.
In een goed verhaal heeft de schrijver zich weggeschreven opdat de lezer ermee
aan de haal kan. Dit is een verhaal dat de lezer genoeg ruimte geeft om mee te
schrijven, te interpreteren, om tot leven te brengen, een eigenschap van veel werk
van Kusters. Wie zijn eigen kloppen niet meer hoort, sterft. De opgesloten mijnwerker
die in de ingestorte gang naar zijn laatste lucht hapt, evenzeer als de grootvader wiens
dromen verstikten, letterlijk in een kussen, zoals de vader in zijn bed. En de zoon?
De zoon schrijft. Daarmee gaat dit verhaal ook, zoals zo vaak bij Kusters, over
schrijven. Wie schrijft die blijft, laat sporen na; vergelijk de fossielen van de
zegelboom. De zoon schrijft, klopt hoorbaar, en met regelmaat, soms met zilveren
kruk, soms met geologenhamertje, aan de poorten der literatuur, die hemel op aarde
waar men toegang krijgt als men maar blijft kloppen. Blijven kloppen is ook hier
tekens van leven geven, signalen uitzenden naar de wereld boven de stenen aarde:
de wereld der luchten, hoger sferen, de wereld van beelden en gedachten, alleen nog
zichtbaar met een geestesoog. Dat hoeft niet per se de wereld van ‘hoger honing’ te
zijn. Dat is ook niet zo bij Kusters. Bij hem is het de wereld der luchten, letterlijk
van de adem, waar de gestalte van de ziel, zichtbaar gemaakt is. In dit verhaal in het
tot leven brengen van de foto, waarin de adem zo langzaam gaat dat hij oplost en
verstilt, niet in de dood, zoals in het leven zelf, maar in sluitertijd, de fractie tijd die
toegang geeft tot de verbeelding. Inderdaad, ik maak gebruik van letterlijke passages
uit het verhaal om een andere betekenislaag aan te boren, zichtbaar te maken.
Literatuur waarbij dat kan, moet wel eenvoud aan diepte paren en daarom allerhoogste
kwaliteit hebben.
Er lag een kussen op is een bezield signaal, uit onder- en bovenwereld. Het is erts
en metaal, aarde en lucht, vuur en steen, levensecht en literatuur tegelijk. Een juweel
uit de schattenwereld van Wiel Kusters. Dat is het fort van een Kusters op de top
van zijn kunnen: wat onzichtbaar is zichtbaar maken; wat zichtbaar is, inleefbaar
maken; wat eenvoudig lijkt veel kanten geven. Kortom wat gewoon is, laten glinsteren
in het lezersoog, het zonlicht waarbuiten geen schrijver kan.
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Elders in dit boek gebruikten Op de Coul en Sijben een prozafragment van Marie
Koenen om haar dichterschap te karakteriseren, ik permitteerde me dat nu bij Wiel
Kusters. Ik durfde dat niet alleen vanwege het geringe verschil tussen gedicht en
poëtische notitie bij deze schrijver, maar ook omdat Wiel Kusters zijn ‘dichterlijk
werk’ in Zegelboom op een bijzondere manier, namelijk als samenhangende eenheid,
gepresenteerd heeft. Gedichten, gedichten voor kinderen, schetsen, notities, motto's,
verhalen, verwijzingen, en dat allemaal uit de periode 1975-1989, werken in de
bundel op elkaar in, vullen elkaar aan, spiegelen en verdiepen en verbreden. Wat er
niet inzit heeft zijn reden. Niet de vele essays, recensies en beschouwingen over
actuele poëzie. Ook niet de bundel Velerhande gedichten, die in 1997 verscheen, na
een pauze van ongeveer acht jaar: een verzameling van gelegenheidspoëzie op z'n
Bredero's gerangschikt, met onder andere bijzondere gedichten over de moeder; en
ook niet de derde jeugdbundel, waarin de fantastische tekeningen van Joep Bertram
belangrijker zijn dan de versjes. In Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989,
zoals de volledige titel luidt, is alle onderaardse werk verzameld, alles wat te maken
heeft met Kusters' onderwereld, met de verbeelding van die andere wereld: de literaire
mythe, de wereld van vuur en van verstening, beweging en stilstand, van leven en
van verstikking, van zwart en wit, van verhalen en verzinsels. Concreet zit erin de
wereld van herinneringen en verbeeldingen van de Oude Mijnstreek, vader en
grootouders en, aanstekelijk, wat eraf spat, is het plezier om de verbeelding en de
vondst, in het spel om de constructie.
Er is een alomtegenwoordig beeld: carbone notata, in kool geschreven; concrete
en verbeelde berichten uit en over het onderaardse, de onderwereld. Deze thematische
verbondenheid komt perfect tot uitdrukking in het motief van de zegelboom, dat
daardoor een soort wachtwoord wordt dat toegang geeft tot het werk van Kusters.
De zegelboom is een fossiele boom waarvan de buitenkant met sigillaria,
zegelafdrukken, bedekt is. Deze afdrukken lieten de bladeren als een soort littekens
achter: zeshoekig, ietwat kristallig, in verticale rijen, een strakke structuur. Afdrukken
van wat eens levend was, organische maar duurzame zegels van echtheid, naamtekens,
onuitwisbare sporen van leven, hard, nog net geen steen, breekbaar als lei. Dat zijn
ook de teksten in dit boek: fossielen, ertussen glinsteren kristallen en mijngoud.
Maar er is meer. Van stof zijn wij gemaakt en tot stof zullen wij wederkeren, u
kent het. Wij zijn de aarde. Alles wat uit de aarde komt, heeft een verleden, een
verhaal; de onderwereld is niet voor niets in de aarde gesitueerd, want daar is
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alles wat geweest is, verzameld, opgelost of verduurzaamd. In deze bundel is ook
alles wat geweest is, bij elkaar gebracht. Dat is het sein dat deze verzameling de lezer
geeft: dit is nu compleet, een afgesloten verhaal. ‘En nu de lucht in’, heeft ooit de
dichter/criticus Rein Bloem naar aanleiding van Kusters' tweede of derde bundel
geroepen. Als de auteur Wiel Kusters in wezen een dichter is, kan dat nu, maar toen,
begin jaren '80, was Kusters nog niet zo ver, nog niet klaar met zijn stof. De
verbreding was wel al begonnen met Het mijnmuseum (1981), de verdieping door
thematische uitbreidingen, maar de ontwikkeling stond nog aan het begin, die zou
met Kwelrijm (1983) en vooral met Het leven op stoomschepen (1986) zichtbaar
worden. Een ontwikkeling die zich met name uitte in een steeds lossere, speelsere
omgang met thema en vorm zonder in te boeten op vakmanschap. Op den duur leidde
dit tot technisch verantwoorde en luchtiger poëzie, maar kostte ook bezieling,
authenticiteit en zegging. De bundel Laatst (1989) is daar een illustratie van.
Het was een misverstand te denken dat eind '70 en begin '80 deze dichter zíjn
persoonlijk verleden aan het beschrijven, aan het verbeelden was. Er werd een thema
geëxploreerd, een onderwerp uitgebouwd. Ook in dit opzicht werkt het beeld van de
zegelboom. De fossiele afdrukken van de zegelboom in carboon zijn een beeld voor
de gedichten en notities van Kusters als teksten in zwart op wit, druksels op papier.
Niet alleen levenloze inktstolsels, stempels uit het hoofd, maar leesbare,
interpreteerbare bladen, openbloeiend voor gefascineerde lezers. En zoals de
zegelboom zeeën tijd nodig had, zo kon de wereld van Kusters slechts groeiend tot
stand komen. En zoals de boom pas gemetamorfoseerd gedolven kan, zo konden de
Kusters-constructies pas betekenisvol teken worden in een rijpingsproces.
Dit werk had zijn tijd nodig. Een lezer heeft zijn tijd nodig.
Dit boek Zegelboom is een statement, voor mij eigenlijk meer van een schrijver
dan van een dichter. Ik sprak al over het graduele verschil tussen poëzie en Kusters'
poëtische notities. Wiel Kusters ontvouwt zich voor mij in deze verzamelbundel als
een auteur die zich bij voorkeur bedient van de vormen en intenties der poëzie. Poëzie
die in de intelligentie en verdichting, die in het taalgevoel, de zuiverheid en
concentratie die zij vooronderstelt, de blauwdrukken en bouwplannen biedt die
Kusters in de gelegenheid stellen zo zijn hoofd uit te puren, dat particuliere
herinneringen en persoonlijke hersenspinsels algemeen worden en duur krijgen.
Poëzie in zijn verschijningsvorm van autonome, op zichzelf staande
tekstwerkelijkheid, bood hem dé gelegenheid dit talig en the-
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matisch, qua vorm en beeld in een schrijfproces te ontwikkelen. Wiel Kusters is geen
dichter die zich uitschrijft, opschrijft, beschrijft, maar een schrijver die zich al
studerend, lezend en formulerend ontwikkelde, en dat kan optimaal in de specifieke
taalbenadering, georiënteerd op de autonome, taalgerichte poëzie. Had hij dat niet
gedaan, dan was de schrijver na twee, misschien wel één bundel uitgeschreven
geweest, dan had Rein Bloem gelijk gehad. Nu ontstaan al schrijvend idee, beeld en
woord. Al spelend en werkend in de taal ontstaat het gedicht dat op zichzelf staat,
dat wel nog refereert aan de werkelijkheid en de literatuur, maar die niet per se dekt;
het gedicht dat niet staat of valt met herkenbare parallellen, en in feite geen uitleg
behoeft. In dat opzicht is Kusters een taalgericht dichter. Voorzover hij zelf in zijn
poëzie zit, is dat in zijn houding tegenover de dingen en mensen die erin geschreven
zijn: humaan, invoelend, liefdevol. Zoals Frans Budé, die andere dichter die stof en
taal met égards behandelt. Daarom is het maar goed dat Wiel K. niet de lucht is
ingegaan, we zouden de Zegelboom gemist hebben.
Verbeelding van het concrete, doorvoeld en gefantaseerd verleden in een uniek,
sterk tekstconcept dat aan de taal-intelligente en gevoelige lezer - komt u maar! - de
mogelijkheid geeft vorm en inhoud steeds anders op elkaar te betrekken, daarvoor
moest het persoonlijk verleden wel gekoppeld aan de overgeleverde literatuur. Dat
Kusters zich daarbij expliciet bedient van bestaande literatuur, overgeleverde
metaforen, dat hij voorlopig in de voetsporen trad van wie hij bewonderde en
bestaande mythen naar zich toehaalde, maakt het alleen maar interessanter. Het werk
wordt daardoor persoonlijker en is tegelijk enger vervlochten in de bestaande literaire
traditie. Het zijn niet de minsten in de wereldliteratuur die zichzelf in een dergelijke
werkwijze gevonden hebben. Ine Sijben en Hans Op de Coul hadden het in verband
met Pierre Kemp over de Derde Weg, ook Kusters is een dichter van de derde weg,
zich bedienend van wat hij nodig heeft, bouwend aan een eigen consistent literair
universum, maar buiten de slagvelden der stromingen, vind ik, in tegenstelling tot
de landelijke critici. Vorige keer viel de naam van T.S. Eliot niet voor niets. In
Zegelboom vind je ook naar hem een directe verwijzing in het mooie ‘Journey of the
magi’ waarin de relatie gedicht/werkelijkheid, persoonlijke beleving en literaire
traditie centraal staat, nota bene in Kusters' eerste bundel al.
Maar uitgangspunt voor dit radioweerwerk was de poëtische notitie die gelijk zou
zijn aan het gedicht, of andersom zo u wilt. Kusters is schrijver, meer dan dichter,
dat is mijn mening. Er is een opvallende ontwikkeling in Zegelboom
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traceerbaar. Wie de dichter Kusters gevolgd heeft, ziet dat naarmate de dichter vordert
in zijn verhaal, hem concept, vorm en inhoud minder gaan bezighouden. Niet dat die
minder aandacht krijgen, maar vooral de inhoud-vormrelatie schijnt niet meer het
fundament te zijn van het gedicht. Je ziet dat ook aan de toename van de
kindergedichten, die zich overigens al heel vroeg aankondigen, al in de tweede en
derde bundel. De vorm is geen betekenisgenererend aspect meer, het gedicht moet
niet meer al construerend veroverd worden, het dient zich aan. Het spelelement, the
fun of writing, is nu de drijfveer. Het gedicht wordt een vers dat zich vormt naar
woordvondsten, niet meer is het uitgepuurde beleving in een taalconstruct dat zich
een plaats moest veroveren in een concept. Innemend, elegant, geestig, verrassend,
soms flauw en melig: het vers is een lege vorm die maar gevuld hoeft. Kusters'
bijzondere taaltalent maakt er wel wat van. Die tendens wordt vooral zichtbaar in de
spits-poëtische observeringen en statements in Het leven op stoomschepen en in zijn
laatste echt nieuwe bundel Laatst.
Voor wat Kusters nu nog te zeggen heeft, of misschien moet ik zeggen na 1989
nog te zeggen heeft, over wat in hem naar beelden, gedachten en verhalen dringt,
heeft hij de muzen der zuivere dichtkunst niet meer nodig. Dat kan in ‘short stories’,
notities, kleine essays, beschouwingen, een enkel vers, distichon of kwatrijn. Dat is
ook anderszins aantoonbaar. Kusters' beste teksten naar mijn idee, of het nu gaat om
poëzie of proza, zijn die waarde gedrevenheid, waar wat dringt om naar buiten te
komen, een vorm heeft gevonden die een bepaalde puurheid en eenvoud heeft. Vrijwel
elke bundel van Wiel Kusters heeft voor mij de open, ontroerende - ik zeg 't maar -,
onmiddellijk leesbare en oneindig herleesbare gedichten/teksten, vaak rond
personages, naast de ‘standaard-gedichten’ waarin mededelingen van poëtische aard
gedaan worden, aanvankelijk autonoom, ietwat hermetisch, vaak poëticaal, later wat
meer anekdotisch. Gedichten met wel nog sterke beelden, elegante formuleringen,
maar als geheel niet echt overtuigend, cerebrale hoogstandjes. Geen voorbeelden.
Geen tijd, geen ruimte.
Wel misschien nog voor dit. Er is immers meer.
Wat ik met veel omhaal van woorden te berde bracht, is zichtbaar in een tweetal
gedichten onder de titel Carbone notate, het eerste uit De gang (1979), het ander uit
Laatst (1989).
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Geen boom maar zwarte
bladeren aan die boom
geen bladeren aan die boom maar zwarte
handen in mijn droom
wie plukte?

*
Ik heb de zegelboom
aan het hart gedrukt
jij kwam thuis met fonkelende stenen
een mythe die geen woorden nodig had

*

Je bent omhooggekomen uit een woud met vissen
een zee vol bomen
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een wrak in een luchtdichte fles

*
Ik lichtte de onderkant van je masker op
zolang je ademt zei je zink je niet

Carbone notate
Ik wilde klimmen maar vond
aan het klimmen geen begin.
De schaduw van mijn ladder valt
waar ik daarnet nog stond.
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Mooi, maar voor mij te veel een vondst. Een variant op: En nu de lucht in? Dan is
het een sleutelgedicht. Het gedicht uit 1989 is duidelijk gebaseerd op een inval. Maar
welke? Ik bedacht allerlei ingewikkelde constructies om erachter te komen wat met
dit beeld van klimmen, ladder en schaduw gezegd kan zijn. Zoiets als de ladder is
het gedicht, de schaduw, een spoor van een onmogelijke opdracht, maar ik kreeg het
niet kloppend. Tot ik het volgende bedacht. Je wilt gaan klimmen: je voet op de
eerste sport, en de schaduw van de ladder valt op de plek waar je eerst stond. Die
schaduw verduistert, gerasterd dat wel - spel van licht en schaduw, zwart en wit - de
plek waar je vandaan komt. Als je echt gaat klimmen, verwijder je je van waar je
vandaan komt. Dat is een beslissing: wil je wel? Wat nu nog een licht-donkerraster
is, zal na een paar sporten verdwijnen. Zwart, dat is de prijs. Hoe verder je je
verwijdert van je uitgangspunten, hoe verder verwijderd van je doel. Schrijven brengt
licht in het donker: carbone notate, in kool geschreven. Cerebrale trapeze, mooi
geformuleerd, trefzeker beeld, maar wat het ontbeert is het spuug dat spreken ‘echt’
maakt. Het is te mooi om waar te zijn.
Over, over tijd. Wat ik een andere keer elders wil doen, is de kwalificaties voor ‘Er
lag een kussen op’ toepassen op Kusters' poëzie. De verschillende vormen waarvan
hij zich bedient, moeten beschreven; een ontwikkeling kan getraceerd worden. Zijn
rol in de Nederlandse literatuur verdient meer belichting, denk aan Schouten en
Fokkema. Zijn veranderde opinie over de relatie tot Limburg moet meer aandacht
krijgen; en ik had zo graag willen uitleggen dat wat Wiel Kusters over Toon Hermans
zegt, ook op hem zelf van toepassing is.
Voor nu: Over en sluiten.
Zegelboom, de manifestatie van de dichter Wiel Kusters, is voor mij een zeldzaam
mooi boek. Niet omdat elke tekst erin als een ster aan het firmament schittert, niet
omdat het zo'n prachtige gedichten bevat - er staan een aantal blijvend mooie
gedichten in, hoor -, maar omdat het als verzameling artefacten, als een mijnmuseum
je urenlang het genoegen biedt te lezen in wat relevant is, in wat dood is en toch leeft,
in wat met liefde en respect, met talent en eruditie en vooral met toewijding
samengesteld is, tot groei is gekomen. En het is vooral die toewijding die mij altijd
weer voor Kusters inneemt. Kusters houdt van de dingen die hij doet en die liefde is
zichtbaar in hoe hij de dingen, de vormen, de taal behandelt. Kusters vindt geen
woorden voor emotie, maar voor begrip, dat vind ik ontroerend. Daarom hapert mijn
uitleg per definitie.
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Aantekening
Wiel KUSTERS (Kerkrade, 1947). Dichter, recensent, essayist, vertaler, toneelschrijver,
wetenschapper (hoogleraar Algemene en Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit
Limburg); veelvuldig lid van jury's voor literaire prijzen; had van 1983 tot 1997
zitting in de redactieraad van De Gids, vanaf 1993 in de kernredactie van Dietsche
Warande en Belfort. Schreef/schrijft voor NRC/Handelsblad en de Volkskrant.

Werk, een keuze
POËZIE

Velerhande gedichten. Amsterdam 1997
Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989. Amsterdam 1998.
Bevat alle bundels gedichten en notities tot 1989.

PROZA

Een tuin in het niks. Vijf opstellen over Gerrit Kouwenaar.
Amsterdam 1983
De killer. Over poëzie en poëtica van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam
1986
De geheimen van wikke en dille. Aantekeningen over poëzie.
Amsterdam 1988
Pierre Kemp, vroeg en laat. Amsterdam 1991
Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poëzie. Amsterdam 1995
Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld. (In
samenwerking met Jos Perry) Amsterdam 1999
Aangetekend. Test test test. Twee verhalen. VLAM Maastricht 1999.

TONEEL

Passio diaboli. Een libretto. Landgraaf 1992
Doa tuut 't. Monoloog voor stem en tuba. Maastricht 1998.

Geciteerde gedichten/verhalen
Carbone notate
Uit: De gang. Querido Amsterdam 1979
Er lag een kussen op
Uit: Een bezoek aan de leermijn. Querido Amsterdam 1984
Carbone notate
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Uit: Laatst. Querido Amsterdam 1989
Alle geciteerd uit: Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989. Querido
Amsterdam 1998.
NB

De onderste steen 1 + 2. Een bibliografie van het werk van Wiel Kusters.
Samengesteld door Jo Peters. Landgraaf 1988/1997.
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‘Het is het water dat is’ 8 Leo Herberghs
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De schrijver van de dichtregel, die de titel vormt van dit hoofdstuk, is een relatief
onbekende in de Nederlandstalige poëzie. Onbekend maakt onbemind: in het
Nederlandse literaire landschap huist hij op een Heerlerbaan, waar collega's,
halfgoden, op de Pietersberg zetelen.
Voorbeeld. Hoe laat is het aan den tijd (1998) van Rob Schouten, een overzicht
van vijftien jaar ontwikkelingen in de Nederlandse poëzie, behandelt ook de vraag
of Limburgse dichters anders dichten. In de summiere beschouwing hierover figureren
de namen van Huub Beurskens, Wiel Kusters en Frans Budé, maar niet die van Leo
Herberghs. Leo Herberghs speelt geen rol in het vertoog over Nederlandse poëzie.
De dichter zelf zegt zich niet verwaarloosd te voelen. Hij komt soms voor in
bloemlezingen, tijdschriften publiceren zijn gedichten, trouwe lezers vereren hem
met hun bewondering, vakbroeders achten hem en de media in Limburg zingen zijn
lof. Maar het is waar, Komrij ging aan hem voorbij en er wordt minimaal over hem
gepubliceerd. Er verschenen in de laatste jaren wel overzichten van zijn werk van
de hand van Wiel Kusters, Rob Molin en ondergetekende, maar met hen bleef de
belangstelling zuiders en daarmee de receptie beperkt. De in de herfst van 1999
verschenen bundeling korte essays over zijn werk onder de titel Van voor het begin
(Herik) zal hierin geen verandering brengen. Ook hier voornamelijk zuidelijke
scribenten.
Een bekend verschijnsel. Geliefd in eigen land, onbemind in den vreemde. In dit
geval voor bewonderaars in Limburg zo opvallend onbemind dat ze zich gaan afvragen
waar het gebrek aan met name randstedelijke media-waardering vandaan komt. De
in 1998 verschenen bloemlezing Portret van een landschap. Gedichten 1953-1997
was behalve een nieuwe presentatie van een dichterschap ook een poging een
ommekeer in aandacht en waardering te bewerkstelligen in de wereld van de kritiek.
Heeft voorlopig nog niets geholpen.
‘Was ist los’? Ze kunnen het toch niet allemaal bij het verkeerde eind hebben, daar
in het Zuiden. Limfobie speelt niet: naast de al genoemde dichters krijgen tekstdichters
als Jack Poels, Gé Reinders, schrijvers als Van Reen en Van Iterson, boekmakers als
Piet Gerards en Baer Cornet, acteurs, toneel- en filmmakers als Theu Boermans, Ger
Thijs en Ben Verbong en een uitgeverij als Herik de landelijke erkenning en
waardering die ze verdienen. En ik las nog nergens dat Connie Palmen of Toon
Hermans over hun Limburgse wortels gestruikeld zijn. Ofschoon, de meeste
genoemden zijn wel typisch Nieuw-Limburgs, dat wil zeggen dat ze eerst landelijke
en daarna pas regionale erkenning kregen.
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Dit opstel is geen poging dit gebrek aan belangstelling te verklaren; wel wil ik
aannemelijk maken dat het bij Leo Herberghs niet gaat om een dichterschap van
twaalf per dozijn, dat het geen dichter betreft vervangbaar door een willekeurige
veronachtzaamde andere. Dit is ook geen inleiding op zijn dichterschap; die zijn
inmiddels elders wel te vinden: bijvoorbeeld Rob Molin in Kritisch Literatuur Lexicon.
Dit opstel is een sprong in het diepe. Kopje onder ga ik dus zeker. Benieuwd of ik
de oever terugvind.

Letterlijk
De poëzie van Leo Herberghs is voor velen bijzonder door het opvallende taalgebruik,
door een specifieke ontwikkeling en door de thematiek, waardoor ze ingeweven is
in een intertekstuele context, die in Nederland uniek is.
Maar.
Zijn dichterschap gaat voor velen meer schuil achter een aantal stereotiepen als
solist, natuurpoëzie, eenvoudige, verstilde gedichten en pejoratieven als wisselende
kwaliteit, verouderde thematiek, te veel van hetzelfde, weinig uitgekiende metriek.
Juist die eenvoud van vorm, van syntaxis en in stijlfiguren, vaak vermengd met
uitgesproken archaïsche dichterlijkheid, wekt de indruk van een liefhebber die niet
onaardig het geijkt poëtisch idioom aanwendt. Alsof men zegt: Kijk, alles ligt zo aan
de oppervlakte en is het niet wat gedateerd? Daar komt bij: zijn gedichten passen
niet of nauwelijks in vigerende stromingen, laat staan moderne ontwikkelingen.
Bovendien: ze ontberen een groot randstedelijk uitgevershuis. Verdacht. En: de
poëtische dissonanten maken het er niet gemakkelijker op. En die ‘hangplekken’...
Zo is het beeld ontstaan van een dichterschap dat het net niet heeft, te veel lacunes
vertoont om z'n pretentie of die van zijn propagandisten waar te maken.
En inderdaad, er wringt iets in de poëzie van Leo Herberghs. Iets speciaals. Volgens
mij dit.
Nogal wat gedichten bevatten stoorzenders die de acceptatie bemoeilijken. Die
stoorzenders werpen een bijzonder licht op de zogenaamde eenvoud van de gedichten:
die eenvoud blijkt bedrieglijk. Hij nodigt de lezer uit, maar zet hem even vaak op
het verkeerde, stereotiepe, spoor. Die storende eenvoud, daar is een verklaring voor.
Neem de volgende regels uit het lange episch-lyrische gedicht ‘tussen sibbe en
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margraten’ (1965), een gedicht dat in expressionistische beeldtaal een landschap
‘bezielt’. Een vers waarin nieuw en oud samenvloeien, berstensvol prachtige regels
- neemt u dat van mij aan -, maar ook met de nodige Fremdkörper, ‘hangplaatsen’
voor woorden met een hoge irritatiegraad, voor syntactisch onnut, zoals opzichtige
inversies en herhalingen, en dissonerende frases.
Neem het volgende fragment:
...
ai hoe de hemel
hier laag hangt
groene beslagen heiligen
lopen het jaargetij rond
en met kammen van hanen
rijden de paarse boeren
op zijn luchtige zetel
sjokkend de god rond
ik zeg maar, ik bral
in een luchtledig zuidlimburg
op een avond mei
maria te minne
...

‘ik zeg maar, ik bral/ in een luchtledig zuidlimburg’; daar gaat het mij om. Voor de
dichter die serieus genomen wil worden, in deze context een dodelijke zin, een zin
waarmee een poëet een fatum over zich afroept. Zeker als critici in zijn werk geen
spoor van ironie plegen aan te treffen: bij Carmiggelts Bralleput ligt dat duidelijk
anders. In de bloei van zijn dichterschap wekt Leo Herberghs met dergelijke
Fremdkörper de clichés op die hem tot de dag van vandaag aankleven.
Je leest dat brallen als: ‘Ik zeg maar wat.’ De dichter zegt maar wat. En dat in een
turbulente tijd, waarin het politieke engagement botst op de grote woorden van '50
en het provocerende programma van '60, een tijd waarin de poëzie ter
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discussie staat, het roer omgaat. Maar niet richting Herberghs.
‘Ik bral’, potsierlijker en lelijker wijze van zeggen bestaat niet, zeker in een gedicht
dat wel eigengereid is, maar à prima vista zich houdt aan de poëtische communis
opinio van een recent verleden. En dat ‘luchtledig’, dat lijkt, zeker in verband met
een enghartig Zuid-Limburg, al te voor de hand liggend om poëtisch serieus te nemen.
Maar de diepte ligt hier aan de oppervlakte.
Wat staat er? Een typische Herberghs-zin: dat wil zeggen een zin die je letterlijk
op z'n woord moet nemen. Dat betekent hier niet de betekenis van brallen reduceren
tot de op dit moment gebruikelijke, luidruchtig, beneveld snoeven, maar tegelijk de
andere betekenissen realiseren: brullen, huilen, luisterrijk stralen, pronken, pralen
(Van Dale). ‘Brallen’ omvat zo pool en tegenpool, stralen en pralen, en is daarmee
een sleutelwoord in de poëzie van Herberghs: het rijmt wat ongerijmd is. Het maakt
mogelijk wat eigenlijk niet kan.
Het realiseren van de betekenissen van een woord is hier de poëtische ruimte
benutten: ‘ik zeg maar’ is inderdaad ‘ik zeg maar wat’ en tegelijk ‘wat ik bedoel
is...’. Ook deze zin bevat een betekenistegenstelling, maar de poëtische context maakt
de paradox mogelijk die de tegenstelling, zonder ze aan te tasten, opheft. Je kunt niet
tegelijk dazen (ik zeg maar wat) en verduidelijken (wat ik bedoel is). In deze poëzie
kan dat wel.
En dat ‘luchtledig zuidlimburg’? Luchtledig versterkt vooreerst dat brallen nog door
de associatie met ‘in het luchtledige kletsen’ (zwammen), maar het betekent ook:
ruimte zonder lucht, burgerlijk, braaf land, waar het personage niet kan ademhalen,
eng land, waar de dichter niet tot bloei kan komen. Alles uitgedrukt in de vorm
‘zuidlimburg’ in plaats van Zuid-Limburg, want waar een luchtledig heerst, wordt
alles samengeperst, ook de woorden. Maar het ‘luchtledig’ is ook de ijlte van de
hogere sferen waar de goden en de muzen zetelen en de halfgoden, de dichters,
waarmee ook hier weer in één woord poëtisch is verenigd wat buiten het gedicht
gescheiden is: het landschap der goden is ook dat der kleinburgers. ‘Maria te minne’
is een hint: de allusie richting Jan Engelman ligt voor de hand. Het duizelt de lezer
van de implicaties van deze interpretatie.
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Ironische paradox
Dit verschijnsel is karakteristiek voor de poëzie van Leo Herberghs. Hij zelf zegt in
zijn De dichter en het woord, opgenomen in Portret van een landschap: ‘De dichter
wil niet weten van eenduidigheid. In het gedicht moet alles alles betekenen. Hij neemt
geen genoegen met het eerste het beste woord...’.
Met de frase ‘ik bral’ is de paradoxale conditie verwoord, waarin het poëtisch
subject, de dichter Leo Herberghs, zich vanaf zijn eerste gedichten bevindt: mens en
verheven dichter tegelijk, sterfelijk en onsterfelijk, lichaam en geest, concreet en
abstract, aards en kosmisch, of noem welke andere dualiteit ook die deze poëzie
kenmerkt.
Maar niet alleen dat. In ‘ik bral’ is ook uitgedrukt de ‘condition poétique’ van de
dichter: hij is een machteloze, een woord-machteloze, een van de poëzie dronkene,
een woord-dronken. De beeldenstapelingen in ‘tussen sibbe en margraten’ zijn er
het bewijs van.
Er zit nog een ander aspect aan het poëtisch gebruik van ‘brallen’, ‘ik zeg maar’,
‘luchtledig’ en ‘zuidlimburg’. De termen hebben niet alleen hun negatieve connotaties
gemeen, ze detoneren met name in de expliciet dichterlijke context. Er steekt spot
in de ernst waarmee ze aangewend zijn. Zou ironie veel meer voorkomen in deze
gedichten dan men, ik zelf incluis, aanneemt? Misschien is het beter te spreken van
schijnbare ironie, want de dichter zegt niet alleen het omgekeerde van wat hij bedoelt.
Hij zegt beide. Er is sprake van een ironische paradox: waar geen grote woorden
passen, staan ze toch, waar ernst gevraagd is, grapt hij, waar zelfbewustzijn vereist
is, haalt hij zichzelf onderuit. De dichter drijft altijd ietwat de spot met zichzelf, met
zijn dichterschap, zijn opvatting daarover, maar altijd op zo'n manier dat het
semantisch gerealiseerde geheel, het gedicht, overeind blijft, niets wordt definitief
onderuit gehaald. Het vers als tekst blijft intact, het komt niet op losse schroeven te
staan, zoals zoveel poëzie in de jaren zestig. De poëtische ruimte benutten, betekent
dus voor de lezer letterlijk alle betekenissen realiseren, ook de gecompliceerde. Lees
maar...
De ironische paradox beschermt de dichter die zich bewust is van de gevaren die
in zijn aanpak, thematiek en idioom schuilen, zonder de poëzie zelf ter discussie te
stellen. Met deze stijlfiguur voorkomt hij dat hij echt in zichzelf gaat geloven. Dat
is een probleem: er zijn immers in zijn bewustzijn zoveel grotere voorgangers, zoals
Hölderlin en Rilke. Biografische notie: Leo Herberghs
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is een bewonderaar van beide dichters. Het is alsof hij een beeld van zijn eigen
dichterschap ermee ondermijnt, alsof hij wil voorkomen dat de lezer zich in zijn
teksten gaat nestelen als in een schuilhut in een desolate heide. De lezer zou hem
eens serieus kunnen nemen, hem op zijn woord geloven in plaats van hem letterlijk
te lezen en via hem mogelijk de grote roergangers.
Er staat wat er staat, maar de lezer moet wel willen. De dichter vertrouwt de lezer
niet, want die is altijd op zoek naar bedoelingen, boodschap en diepere betekenis.
Soms wil hij het hem inpeperen: lees wat er staat. Een bij-effect is dat de
oppervlakkige, de snelle, de eenmalige lezer geschoffeerd het gedicht verlaat: wie
leest gebral? De niet-ingewijde mag afhaken. Dergelijk provocerend gedrag is deze
dichter niet vreemd: nauwelijks te plaatsen opmerkingen larderen elk gesprek over
poëzie dat hij aangaat. De dichter maant zo de lezer en houdt, bijkomend voordeel,
ook zichzelf alert. Hij moet wel, want, dat bewijst zijn dichterlijke praktijk, hij kan
het dichten niet laten. Leo Herberghs kan niet anders dan in poëtische vormen zijn
levensdilemma tot uitdrukking brengen, dat de blauwdruk voor een poëtisch
programma is geworden: opgenomen zijn in een kosmisch verband en sterfelijk
individu zijn tegelijk.
Toegespitst op de poëzie betekent dit een voortdurende spanning: de botsing van
het absolute en ideale met het sterfelijke en concrete. Ziel zijn en lichaam tegelijk,
en dat zonder religieuze zingeving: hoe daar uit te komen? Onsterfelijke verzen
proberen te schrijven? Hölderlin zat er 35 jaar in gevangen, letterlijk. Waarmee de
bijzondere intertekstuele context van dit dichterschap gegeven is. En meteen zijn
ontoegankelijkheid. Zeker voor de moderne lezer, voor wie het Romantisch idealisme
passé is, voor de post-moderne pragmatist, of voor hen die gewoon helderheid
prefereren. Het is niet anders, de diepte ligt hier verscholen aan de oppervlakte.
Die spanning is intens. Herberghs beschadigt zijn eigen gedichten ook uit een vorm
van vertwijfeling. Vertwijfeling om de beperktheid van zijn talent, gemeten aan de
groten der literatuur. Grootheid, die grootheid, is voor hemzelf niet weggelegd, dat
besef is onderdeel van zijn poëtisch programma. Gedichten die de pretentie van hoge
poëzie in zich hebben, dienen geschonden. Het gedicht zelf dient het teken van de
onvolmaaktheid expliciet in zich te hebben. Waar dat niet inhoudelijk tot uitdrukking
komt, neemt de dichter de vorm of de taal te baat om met vervreemdingseffecten tot
uitdrukking te brengen wat hem bezielt, opdat men hem niet misverstaat: ik bral.
Herberghs demonteert
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en construeert tezelfdertijd: zijn gedicht is ook in dit opzicht een demonstratie van
zijn en niet-zijn, van zijn ultieme vergeefsheid, van zijn ware conditie...
In deze houding tegenover poëzie en kunst ligt een treffende overeenkomst met
dichter/plaatsgenoot Pé Hawinkels (1942-1977), wiens impliciete poëtica ook past
in het gedachtegoed van het Romantisch idealisme, waarin dichters hun bestaansrecht
ontlenen aan het verondersteld vermogen te reiken naar de hoogste toppen en de
diepste waarheden. Wie die niet haalt, toont dit bewustzijn in zijn gedichten of in
overdrijving of in zwarte humor en zwijgt op den duur. Wat bij Hawinkels uiteindelijk
definitief het geval was, bleek bij Herberghs van tijdelijke aard, daarover straks.
Voor beiden geldt dat het besef de absolute maat niet te halen het verborgen
programma van hun poëtisch handwerk is en daarmee is de tragiek van hun
dichterschap mede bepaald.
Maar Herberghs weigert zich er vooralsnog bij neer te leggen: ik dicht, ik bral, ik
brul, ik pronk, ik praal, zegt hij. Wie de dichter op zijn woorden neemt, hoort het
gebrul van een woorddronkene die de noodzaak voelt zich te beperken, die hoort het
gehuil van een innerlijk verscheurde, die ontwaart in ‘tussen sibbe en margraten’ een
dichter die zich laat gaan, die de innerlijke tweestrijd en de pijn tot inzet van het
gedicht maakt. Zijn zang op het Limburgse land is doorspekt met pijnscheuten, zoals
alle zangen van deze dichter. Waar hij lyrisch is, lijdt hij.

Experiment
Niets blijft zoals het is. De dichter ontplooit zich. In de jaren die komen, verdwijnt
hij als subject uit zijn gedichten. Hij vindt zijn eigen weg en ontwikkelt de
woordkarige natuurlyriek die velen zo typisch voor hem zijn gaan vinden. Vooral
de korte gedichten uit die jaren zijn vingeroefeningen in de groei naar essentiële
zegging. Maar de dichter blijft erom vragen hem op zijn woord te nemen.
Letterlijk nemen betekent hier ook het gedicht zelf letterlijk nemen, als eenheid
op zichzelf, als tekst. Het is geen blauwdruk van een werkelijkheid, geen sleutel naar
de waarheid, geen zielestaat: geen afbeelding, geen beschrijving, geen ontboezeming.
Althans zo ziet de dichter het, lees zijn al eerder genoemde ‘De dichter en het woord’,
opgenomen in Portret van een landschap.
Vooral de ingedikte poëtische expressie uit de jaren '80 en '90 levert bijna autonome
teksten op, waarin de metaforische relatie tot de werkelijkheid verbroken is. Om die
reden is realisering van visuele beelden vaak onmogelijk. Filmisch
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lezen levert een aantal ongerijmdheden op die je alleen kinderen en dwazen toestaat,
en experimentele dichters. En daarmee is de lezer voor het dichterschap van deze
jaren op een ander oriëntatiepunt aangewezen: het experiment. Dat impliceert dat
hij zich dient te houden aan de orde van de tekst, geen andere. We naderen
‘onverstaanbaren’ als Lucebert, Jan Hanlo, H.H ter Balkt, Anneke Brassinga, Kees
Ouwens. Kenmerkend voor het Herberghs-experiment zijn de metamorfose en de
verwoording van het intuïtieve door verschuivingen in het natuurgetrouwe. Het zou
interessant zijn de gedichten van Herberghs te lezen vanuit het perspectief van de
‘liminale literatuur’ (drempelliteratuur) zoals door Anthony Mertens beschreven in
Sluiproutes en dwaalwegen (1991). Een van de kenmerken van liminale literatuur is
dat het poëtisch subject zich voortdurend op de drempel bevindt, in een liminale fase,
bijvoorbeeld in metamorfose. Bij deze literatuur gaat het ‘om een niet-aflatende
poging de taal van de niet-rede tot spreken te brengen.’ Hier liggen ook
overeenkomsten met de opvattingen van Patricia de Martelaere over ‘koude’ kunst;
kunst waarin het gaat om ‘wat centraal staat in de hele werkelijkheid: noch emotie,
noch betekenis, maar doodeenvoudig kracht’. In de essaybundel Leo Herberghs. Van
voor het begin (Herik 1999) werk ik deze parallel met deze kunst die de rede voorbij
is, nader uit.
Hoe het volgende gedicht te lezen, uit eenendertig nieuwe gedichten (1994):

vogels. vissen
gewone vogels zijn nooit
zo visachtig als vis
ze zwemmen door het gordijn
van het lover naar hun kooi
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en zitten daar op hun tak
gevleugeld, geschubd en gelakt
o waren hun vinnen rood
o waren hun kieuwen bloot
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Er is slechts de orde van de tekst: de lezer is aan banden gelegd, maar wat voor
banden. Hij is letterlijk binnengeleid in het kleine universum, het levend panopticum,
van Leo Herberghs. In Straat- en windgedichten (1992) dicht hij:

een wolk opent met zijn sleutel
het water, gaat
naar binnen en maakt de deur
achter zich dicht
en legt zich te slapen
en plotseling is hij daar
de avond

Iedere parafrase is er te veel aan, dergelijke teksten vragen daar ook niet om. Er is
sprake van volstrekte letterlijkheid. Interpretaties zijn banaal, analyses treden
noodgedwongen buiten de tekst.
De dichter is resoluut voorbij de weg ‘tussen sibbe en margraten’. Waar daar de
vergelijkingen nog domineren en de lezer het verbeelde nog kan visualiseren, is dat
bij deze wonderlijke gedichten moeilijk of uitgesloten. De metaforische context heeft
plaats moeten maken voor de metonymische: de dichter is definitief een kind van
deze tijd geworden.
Het moet gezegd: deze dichter manifesteert zich in vele vormen en gedaanten en het
traceren van een eensporige ontwikkeling is, alleen al om die reden, een heikele zaak.
Maar waar de dichter het sterkst is, staan de teksten op zichzelf.

Ontwikkeling
Pijn. Besef van tekort. Dat was de kwestie. Dit geldt al in het vroegste werk, dat
gestut staat in overgeleverde poëtische frasen en waar de pijn als zodanig nog gevierd
wordt in metaforische euforie. Dit geldt ook in die latere gedichten die keihard zijn,
als gegrift in steen.
Of dit ook geldt voor de laatste twee bundels Geheim vlak en Portret van een
landschap (de laatste opgenomen in de gelijknamige bloemlezing), begin ik te
betwijfelen. Het procédé en het poëtisch materiaal zijn daar zo afwijkend aangewend,
dat ze een volgende fase lijken in een proces, verder op de weg naar het
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nagestreefde dichterschap. In ieder geval zijn ze tekenen ervan dat de dichter uit een
impasse is.
Met deze vaststelling is een dichterlijke ontwikkeling in vogelvlucht gegeven. De
geijkte schets is als volgt.
De dichter startte in 1946 met de ‘grote’ woorden die hij dan voor dichterlijk houdt,
poëtische vormen uit een erfgoed dat de Romantische traditie van Hölderlin tot
Adriaan Roland Holst omvat. In Monologus sub astra/Met aarden vingers (1950/1955)
luidt het:
Maar voor de harden, de norsen, de verhevenen en eenzamen
is het donkere leven, de pijn, het verraad, de ellende;
over hun harten gaan eeuwige najaarsstormen
(en in hun ogen hangen de sterren over de wereld.)
en de regen stort over hen zijn nameloos duister.

Vanaf de bundel Met aarden vingers (1955) ontwikkelt hij zich tot een woordenweger
en emotiebanner, in elke nieuwe bundel kritischer en kariger in de omgang met
vormen en zinnen, tot hij verstilt, letterlijk bijna stilvalt, gaat zwijgen. Het gedicht
‘heel stil’ is een fraaie illustratie van de impasse waarin het lijkt alsof de dichter een
eindpunt heeft bereikt: hij is er in essentie in geslaagd de kern te treffen.
Uit Gerucht (1981):

heel stil
heel stil wordt
voorgoed iets
gezegd
daarna door
wind nagezegd
daarna weggelegd
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Hier lijkt alles mee gezegd.
Gedurende een negental jaren verschijnt er weinig of geen poëzie van zijn hand,
maar vervolgens opent zich midden jaren '80, opgepept door frisse Heerlense wind,
de dichtader weer.
Inmiddels heeft zijn dichterschap zich ontwikkeld tot een amalgaam waarin het
Romantisch gedachtegoed (de dichter als intermediair tussen het tijdelijke en het
eeuwige die blijft proberen ‘voorgoed’ iets te zeggen), de idee der Symbolisten (er
is een wereld achter deze wereld te verbeelden), waarin de methode van de Avantgarde
in de vorm van stijlfiguren van expressionisme en experimentelen, samenvloeien in
taal en thema. Op eigen wijze, letterlijk verdicht.
Materiaal en methode zijn tot op de pezen uitgebeend in de bundel Heilig weer
(1977) en vooral Gerucht (1981). Deze bundels zijn het concrete eindpunt van een
ontwikkeling: er ligt in geconcentreerd waartoe de dichter in staat is. Als de
bewonderde Rainer Maria Rilke ten tijde van de ‘Ding-gedichte’ verenigt hij in zijn
dichterschap op zijn manier de essentie van de stromingen van zijn tijd: poëzie,
ontdaan van alle poëtische ruis.
Dan gebeurt er iets bijzonders. Zoals Rilke, na het bestaande poëtisch materiaal
tot op de bodem beproefd hebbend, nieuwe wegen inslaat, zo gaat nu Herberghs op
pad. Na jaren van stilte, gebeurt er iets. In 1989. Opeens is er Avond. De lezer moet
terug in de tijd. Een nieuwe Herberghs staat op die herinnert aan de dichter van
Refugium en Monologus sub astra. De dichter zet zich aan het schrijven van een
omvangrijk poëtisch werk, waarin, zoals vroeger, de mens weer uitdrukkelijk poëtisch
subject is, waarin hij, als toen, de grote woorden niet schuwt en kiest voor een epische
benadering. Maar nu in een geharnaste vorm: het lettergreepvers, bestaande uit 84
kwatrijnen met slechts drie rijmklanken, een frame dat hem behoedt voor over-acting
en aan zijn vakmanschap de hoogste eisen stelt. Limburgers blijven rederijkers, zelfs
in deze context.
Daarnaast schrijft hij verzen in vrije, ongebruikelijke vormen, waarin verschillen
tussen proza en poëzie vervagen, cycli en gelegenheidsgedichten, veelal op aanvraag
of verzoek. In dergelijk werk toont de dichter zich als een kameleon: woordkarig of
woordenstapelend, naar gelang de gelegenheid en/of de dichterlijke stemming. Maar
de episch-lyrische gedichten Avond, Ochtend, Nacht en Middag, in 1999 opnieuw
verzameld uitgegeven onder de titel Etmaal. Seizoenen. Omzwervingen, zijn de kern
van zijn nieuwe werk, niet alleen door de bijzondere plaats in het oeuvre en de
doelbewuste creatie, maar ook door het verhaal dat ze vertellen.
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In deze cyclus lijkt het alsof Leo Herberghs zijn eigen dichterlijke bestaan beschrijft
en beproeft. Vooral het eerst tot stand gekomen Avond geeft in een notendop zijn
Werdegang aan. De andere dagdelen symboliseren ieder in een eigen typisch decor
de seizoenen en tegelijk de afzonderlijke levensfasen van de dichter. Er is één
belangrijke constante: het personage is in strijd met idealen, elementen, kosmos en
dood om uiteindelijk tot inkeer te komen. Met Avond als uitgangspunt zou je de
volgende verhaallijn kunnen trekken. De uitkomst van Avond (herfst) is dat de dolende
dichter zich tot de mens en zijn woonstede's moet wenden:
terug naar het dorp loop ik met de nacht samen
de maan hangt dood boven de hoge boomgaarden
afgelegd heb ik mijn laatste schromen
morgen zingen opnieuw de merels

Maar in de stad leeft de mens in de Nacht (winter), het rijk van de dood. Zijn strijd
met die dood om de toegang tot het eiland der gelukzaligen in Ochtend (lente) is
gedoemd te mislukken, de dichtkunst blijkt geen redding te zijn. In de kracht van
zijn leven, in de Middag (zomer), doet hij nog een alles-of-niets-poging, maar de
nagestreefde vereniging met de natuur eindigt in mineur:
nachtwoorden fluister ik tot de dravende
paarden die vallende sterren vermalen
onder hun hoeven en langs het koren
terug naar hun god galopperen

Intertekstueel
Van Hölderlin, via Rilke en Roland Holst tot de eenvoudige, nederige Herberghs,
dichter der grassen, van ‘nachtegaal’ tot ‘merel’. In deze verzen figureert een dichter
- minder geëquipeerd dan zijn illustere voorgangers, ik zeg het u na - die het absolute
en ideale wil ervaren en tot uitdrukking wil brengen in gedichten, een dichter die
gaat ontdekken dat dit niet of alleen onder de ondraaglijkste spanningen kan
(Hölderlin), omdat de voorwaarde, het opgaan in

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

347
een groter, allesomvattend verband, de natuur, de kosmos, voor de sterveling niet
mogelijk is, of slechts voor de waan van het ogenblik. Of door de mystieke ervaring,
maar deze dichter is een heiden. In Middag (1992) zegt hij:
ik zocht een hemel en ontsteeg de dalen
maar wat ik vond waren andere namen
voor dezelfde wereld, hoe glorieus
ook de lucht met licht stond beschreven

Niet alleen Hölderlins, maar ook Rilkes ontwikkeling lijkt aanknopingspunten te
bieden voor deze gedichten. En voor de lezer. Hoe meer je je verdiept en verder leest,
des te duidelijker wordt zichtbaar hoe de dichter Leo Herberghs in het intertekstuele
net van deze twee grote Duitse dichters ingesponnen is. Geen sprake evenwel van
epigonisme; immers een Herberghs-gedicht onderscheidt zich als tekst onmiddellijk
en voor iedereen zichtbaar van een Hölderlin- of Rilke-gedicht. Het gaat om een
geesteshouding en een poëtisch programma die resulteren in onvervreemdbaar
eigentijds werk, waarin het idealistisch Romantisch extract de desem is, maar waar
voor de grote woorden uit de Romantische overlevering geen plaats meer is.
Het is niet gebruikelijk de dichter als lezer op te voeren, maar de wetenschap dat
Herberghs dagelijks de grote Romantische poëzie leest, met name Hölderlin - door
wie hij ‘gegrepen’ is, dat hij een bewonderaar van Rilke was, dat hun opvattingen
en poëtica een onderdeel zijn geworden van hoe hij de wereld en de literatuur en met
name de poëzie ziet, is een bijkomende reden de genoemde overeenkomsten en
allusies in analyse en interpretatie te betrekken.
Etmaal. Seizoenen. Omzwervingen toont de Herberghs die het dichten definitief
weer heeft opgepakt; vooral, lijkt het, om nog eens helder in poëtische termen neer
te zetten wat hem drijft en wat het wezen van zijn dichterlijk pogen tot dan toe is.
Maar waarom en waartoe op dit moment? Wat in de jaren negentig verschijnt, lijkt
in niets op aanpak, toonzetting of thema van Etmaal.
Wat er wel is, is twijfel, onmacht, de dichter zwalkt. In dezelfde tijd en kort erna
verschijnt veel gelegenheidspoëzie, veelal in opdracht of op verzoek van derden.
Mooie voorbeelden daarvan zijn een herdichting van de Maastrichtse sonnetten
(1993), De wereld van her (1994) en Land van Herle en de verborgen poëzie (1997);
vaak mooie gedichten, maar los van hun aanleiding of hun concrete
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thematiek zijn ze in het oeuvre vaak niet meer dan herhalingsoefeningen. Ze zijn
werk, vingeroefeningen en hersengymnastiek om de stiel niet te verliezen. Leo
Herberghs dicht in stromen, in perioden, vaak heel veel in korte periode, daarna weer
maandenlange pauzes, voortdurend zich afvragend wat het voor zin heeft.
Tot er opnieuw wat staat te gebeuren. De pen bleef niet voor niets geslepen, de geest
gescherpt. Het werk uit de jaren '80 en '90 blijkt de voorbereiding, de tijd een
incubatietijd.
In 1997 verschijnt Geheim vlak, een uitgave van VLAM te Maastricht, en in 1998
de reeks Portret van een landschap, opgenomen in de gelijknamige bloemlezing,
bundels met het aura van nieuwe poëzie. Zij zijn een wezenlijk nieuwe fase in een
ontwikkeling: bijna abstracte gedichten, semantisch en syntactisch van een andere
orde. ‘Never give it up’, was het motto van een poging tot come-back van de schilder
Joseph Quaedackers. Dat geldt voor Leo Herberghs, hij raakt de kern opnieuw of
beter laat de oude kern voor wat die is. Hij is een nieuwe methode op het spoor
gekomen die nieuwe perspectieven opent. De echt proefondervindelijke methode;
waar Hölderlin is, kan Lucebert niet ver zijn.

Proefondervindelijke methode
zo is het gebeurd, ergens de wereld, begonnen aan de randen.
daarna de randen naar elkaar toegeslagen, gedrukt met de duim
de vlakken. er is een daarboven. dat zich omlaag houdt, dat zich voegt. of zich
niet voegt? gekomen is het, en het is naderbij.

Zo luiden de eerste regels van Geheim vlak.
De essentie is hier niet meer de harde kern, het woord dat diepste wezen heeft.
Essentie is hier kracht, beweging, het veranderende, groeiende: het wezen van natuur,
niet meer het wezen van het woord. Het gedicht is niet meer weerspiegeling van
werkelijkheid of zielestaat; het is verwoording van de drijfveer achter de
werkelijkheid, het ongenoemde veranderende, de manifestatie van de natuur zelf.
Zocht de dichter eerst de kern te treffen van wat is, van een onaantastbare zin, nu
is hij de kern op het spoor van wat daar achter ligt: op weg van waarheid naar
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drijfkracht, van essentie naar leven. Beweging vastleggen vraagt een andere instelling
en een andere aanpak dan geestesvervoering of mijmering, dan puntige beschrijving
om de kwintessens te raken, de procédés waar de dichter zich in grote lijnen tot nu
toe van bediende. Om tot de nieuwe kern door te dringen, moet de blik anders gericht,
het beproefde poëtisch materiaal kan op de helling: het laatste restje symbolistisch
gedachtegoed dient afgezworen, de woorden moeten op nieuwe
gebruiksmogelijkheden worden beproefd. Het gaat niet meer om denotatie, niet meer
om woordenboekbetekenissen. Woorden die inkrimpen onder de last van betekenissen
dienen of vermeden of op bijzondere wijze gehanteerd: voor zelfstandige en
bijvoeglijke naamwoorden is weinig plaats, aanwijzende woorden, voornaamwoorden
en werkwoorden bieden de vereiste ruimte. En de syntactische functie moet beproefd:
zinnen moeten worden opgeladen met dichtheid, spanning, groei. Ze moeten zijn als
bolsters, die op knappen staan.
Proeftuin wordt het landschap. Hoe het landschap te verwoorden zonder het te
beschrijven, zonder picturaal, beeldend, metaforisch te werken? Hoe het landschap
te verwerkelijken in taal zonder het talig equivalent van een schilderij, bijvoorbeeld
een Romantisch berglandschap, te zijn? Hoe te abstraheren van de voorstelling en
de erbij horende betekenissen zonder abstract te worden?
Hoe een gedicht te maken dat niet vastligt in afgemeten betekenissen, dat even
wijd is als het landschap, even diep als de stromen, even ijl als de luchten, een gedicht
dat de vanzelfsprekendheid en ondubbelzinnigheid heeft van de boom, de struik, de
berg, een gedicht waarin de woorden evenzeer het veranderende in zich hebben,
evenzeer stromen als het bewegende buiten. De dichter lijkt in de leer geweest bij
de schilder Frits van der Zander, wiens werk in vergelijkbare bewoordingen zou
kunnen worden beschreven.
Hoe een gedicht te maken als een landschap, een gedicht dat er met andere woorden
ook is zonder de lezer, zonder de mens, wiens diepste betekenis en wezen is onderdeel
te zijn van het landschap: stof. De verschijningsvorm van de mens als deel van de
natuur is de wandelaar: het geïmpliceerde subject in dit hele oeuvre is de wandelaar.
De cirkel is rond. De wandelaar is een vlek in het landschap.
Mensen zijn in deze nieuwe poëzie kleurvlekken, schakeringen, zoals de dieren,
struiken, bomen, bergen, stromen: elementen in een vlak, elementen in een klein
heelal. Dit verklaart de ontoegankelijkheid van deze teksten: de dichter is nu gericht
op maken, scheppen, creëren, niet meer op communicatie. Deze dichter is geen zender
meer die ervaringen, zienswijzen en boodschappen
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verpakt in treffende woorden; hier wordt geschreven aan het landschap, in taal. Er
is geen innerlijk meer, alleen nog beweging, verandering van gestalte, van kleur, van
proportie. Zoals de abstracte schilder lijnen, vlakken, kleuren isoleert uit de
vaststaande vormen en vastgelegde betekenissen, zo doet de dichter dat met de
woorden. Hij reduceert de voor hem wezenlijke woorden tot hun primaire betekenis,
niet meer woord voor woord, maar per syntactische groep, vandaar het accent op
werkwoorden. Leeggeschepte woorden vloeien in elkaar tot een cirkelende beweging.
De lezer die daarin opgenomen is, kan moeilijk meer oorsprong, richting, aard en
eindpunt van de stroom herkennen. Hij zal vergeefs naar vertrouwde, vaste beelden
zoeken. Wat hem blijft is het sleutelwoord ‘het’ proberen in te vullen.

Hangplaatsen
Waar het blauw vlakker is dan lucht ooit kan gelegen hebben,
waar het water ronder is en lager.
Waar het waait, waar het waaien liggen blijft, waar het is tussen
bladeren, waar het bij het rustige is en bij het laatste.
Waar het nadert, waar het afdaalt en rood wordt. Waar het
omhoog loopt en donker wordt. Waar het eens had gelegen.
Waar het achtbaar was.
Hoe gering het is wat het wegblaast. Hoe het daar in zijn
smalte ligt. Alsof het kan troosten.
Opgegaan is het en neergegaan, en toen is het gebleven, met
iets daarachter dat luistert naar wat geweest is.

Minstens drie mogelijkheden doen zich voor bij dit gedicht uit Portret van een
landschap (1998). ‘Het’ is het landschap, niet in zijn bekende verschijningsvorm
maar gepersonifieerd tot actor. Neem ‘Bezijden’, het eerste gedicht uit Portret van
een landschap: landschap vult, ontvouwt, daalt, nadert, is, legt neer, hoedt, bergt,
woont, gaat, houdt op, begint, gaat schuil, wordt.
‘Het’ kan ook gerealiseerd worden als ‘licht’, de oorsprong van alle leven en
ervaren; ook in overdrachtelijke zin als ‘Het Licht’. ‘Het’ kan ook zijn het ‘Onge-
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noemde’, de inzichzelf verborgen kracht, de energie die de voorwaarde voor alle
leven is. ‘Het’ of ‘De Ongenoemde’, we betreden de ondoorgrondelijke wegen der
mystiek. We hadden gewaarschuwd moeten zijn: waar experiment en Hölderlin op
elkaar treffen, is naast Lucebert een Herberghs mogelijk. De wegen der
‘Ongenoemden’ zijn alleen in poésis ondoorgrondelijk.
Oud en nieuw vloeien ineen. Herberghs is geen geval van retardatie, van achter de
ontwikkelingen aanlopen; zijn poëzie is niet gedateerd. Ook geen sprake van ‘back
to the future’. Terug naar het uitgangspunt van dit opstel, de oever is in zicht.
Herberghs' ontwikkeling is groei. En in die ontwikkeling als dichter personifieert
hij, alweer, de paradox: het verleden is de toekomst. De dichter weet nu dat het
wezenlijke niet is opgaan in het geheel van de natuur, één worden met haar en dat
trachten te verbeelden, maar dat het er om gaat het wezenlijke als het veranderende
waar te maken in het gedicht-als-ding, het gedicht als natuurlijk element in een geheel.
Het gedicht is geen doel meer op zichzelf, maar een methode. De dichter heeft
zich bevrijd van zichzelf als strevend, lijdend personage: de nieuwe gedichten staan
‘waarlijk’ op zichzelf. Ze zijn zelf een vorm van natuur geworden: een natuur van
woorden. Nieuwe woorden in een nieuwe context.
Het gedicht is een ding, een op zichzelf staand ding, dat zichzelf vertelt, niets
meer.
De dichter dicht:
‘In die naam wil het wonen. Het loopt naar de naam: langs de landweg loopt
het. Niemand woont in de naam. De naam is.’

Maan is naam
Wat geschreven is, is. Ook in deze poëzie. Wat ooit als een Romantisch motief, de
maan, door dit werk spookte, is woord geworden: maan werd naam.
Typischer dan in dit anagram is de ontwikkeling van de dichter Leo Herberghs
niet te karakteriseren: inhouden zijn woorden geworden. Wat er rest aan betekenis
is precies wat er staat, is precies wat de context van het gedicht toelaat. Parafrase,
de woorden gebruiken in een andere, beschrijvende, verklarende, communicatieve
context, levert verhalen op die haaks staan op de woorden
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in het gedicht. Herberghs schrijft in Portret van een landschap pure poëzie.
Dat Paul van Ostaijen in de laatste alinea van De dichter en het woord (1996/1998)
opduikt, kan geen verrassing meer zijn.
Waar gaat dit toe leiden, waar mondt dit in uit?
Het is het water dat is, zegt de dichter. Water stroomt.
Waar zijn de lezers die Leo Herberghs in deze stroomversnelling zin voor zin,
woord voor woord gaan volgen?

Aantekening
Leo HERBERGHS (Heerlen, 1924). Dichter, stukjesschrijver, columnist, recensent,
journalist, auteur van kinderboeken, vertaler. Schreef voor Limburgs Dagblad, De
Nieuwe Limburger, De Uitkijk. Weekblad voor Heerlen en tal van periodieken.

Werk, een keuze
POËZIE

Refugium. Heerlen 1946
Met aarden vingers. Amsterdam 1955
Lessen in landschap. Haarlem 1968
De heerlijkheid en de windlust. Baarn 1976
Heilig weer. Maasbree 1977
Gerucht. Maasbree 1981
Weggelegde gedichten. Een keuze met een inleiding door Wiel
Kusters. Heerlen 1984
Straat- en windgedichten. Leiden 1992
Oude wandelingen. Landgraaf 1992
De wereld van her. Landgraaf 1994
Meester der koude vlakten. Heerlen 1994
Geheim vlak. Maastricht 1997
Portret van een landschap. Gedichten 1953-1997. Leiden 1998
Etmaal. Seizoenen. Omzwervingen. Leiden 1999
De afdaling van de regen. Rotterdam 1999

PROZA

Gehuchtenboek. Sint-Odiliënberg 1977
Stukken maken. Heerlen 1984
Wie zwemt is keg. Heerlen 1990
Mijn gezamenlijk geknor. Heerlen 1991

VERTALING
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Kurt Schwitters. Twee heren en ander proza. Leiden 1990

Geciteerde gedichten
heel stil
Uit: Gerucht. Gedichten. Uitgeverij Corrie Zelen. Maasbree 1981 een wolk
opent met zijn sleutel
Uit: Straat- en windgedichten. Plantage/G & S. Leiden 1992 vogels. vissen
Uit: eenendertig nieuwe gedichten. Gelegenheidsuitgave. Heerlen 1994
Geheim vlak
Uit: Geheim vlak. VLAM Maastricht 1997
Hangplaatsen
Uit: Portret van een landschap. In: Portret van een landschap. Gedichten
1953-1997. Plantage. Leiden 1998
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Is löss onvruchtbare bodem? 9 Emma Crebolder en Kreek Daey
Ouwens
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Poëzie in Limburg in de jaren '90 is een kwestie van mannen. Slechts twee vrouwen
zingen mee in het koor der bronsgroene poëten: Emma Crebolder en Kreek Daey
Ouwens. Jawel, er zit nog een mevrouw aan te komen, de winnares van de
Veldeke-literatuurprijs 1998 en er is natuurlijk Rosalie Sprooten, maar die is op
grond van een vroeg bundeltje moeilijk dichter te noemen. Natuurlijk is er Joke van
Leeuwen, maar zij woont nog maar zo kort hier in Maastricht, dat zij bezwaarlijk
ingelijfd kan. Dat geldt niet voor Emma Crebolder, die jaren her vanuit het Zeeuwse,
via Venlo, waar zij haar culturele sporen achterliet, naar Maastricht kwam. De enige
Limburgse autochtoon is Kreek Daey Ouwens, geboren en getogen te Lindenheuvel,
een mijnwerkerswijk tussen Sittard en Geleen.
Vrouwen zijn kwantitatief sterk ondervertegenwoordigd. Dat is in de eigentijdse
Nederlandse literatuur anders. Het aantal vrouwelijke auteurs is daar in de laatste
twintig jaar enorm toegenomen. Ondanks Connie Palmen, en op straatlengten Cristine
Crutsen, is het opvallend hoe weinig vrouwen in deze contreien aan de literaire ruif
willen. Hoe zit het met de kwaliteit dan? Moeilijke vraag. Joke van Leeuwen krijgt
juichende recensies, nominaties en prijzen; Kreek Daey Ouwens wordt gerecenseerd,
de kwaliteit van haar werk erkend, en het bijzondere ervan naar waarde geschat:
beide dichteressen publiceren bij Querido, dé poëzieuitgever van Nederland. Emma
Crebolder, die de meeste bundels op haar naam heeft staan, krijgt minder aandacht
in de landelijke pers, wisselt wat vaker van uitgevershuis, maar is ook buiten het
Limburgse circuit een gerespecteerd poète. Dus, wat is kwaliteit?
Het wordt allemaal nog eigenaardiger in literair-historisch perspectief. Er zijn
geen relaties met voorgangsters hier; sterker nog, in feite zijn die er niet. Geen van
hen doet ook maar in het minst denken aan Marie Koenen; en in de jaren veertig tot
tachtig waren er in Limburg geen dichtende vrouwen, tenzij je de vele
schooljuffrouwen zo wilt zien die in het Roggels of Genhei's in de jaren zestig en
zeventig Veldeke tot een warm nest voor ‘heimatlosen’ maakten. Wat blijft is de
blijmoedige triestigheid van dames in stadswijken als Welten en Scharn, verpakt in
haiku-achtige gedichtjes, uitgegeven in eigen beheer én wat gaat komen zijn de
schrijfschooldichteressen die met hun cursusvruchten literaire avonden zullen gaan
opfleuren. En er is het bundeltje van Hadewych Laughs, voor Ton van Reen Limburgs
top. En... ik zal er wel een vergeten. Maar laat ik niet badinerend doen: schrijven is
moeilijk zat.
Wat is er met literatuur in Limburg: zo weinig vrouwen? Hoe staat het met
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homoseksuelen, Nederlandse allochtonen? Of is dat de verkeerde associatie? Waarom
gedijt hier alleen de mannelijke dichter van eigen grond? Is Limburg so wie so geen
mannenzaak? Kijk naar de verslaggeving over kunst en cultuur: bij Limburgs Dagblad
of Dagblad De Limburger een, twee vrouwen en je hebt het gehad. Kunst en literatuur
zijn hier ouderwetse mannenbolwerken. Lees Cristine Crutsen, alleen daarvoor! Hoe
verstikkend is hier het klimaat voor vrouwelijke auteurs? Of moet ik zeggen: voor
andersgeaarden, andersdenkenden? Nog altijd? Moet ik niet overdrijven? Speelt de
fenomenale Marita Mathijssen geen belangrijke rol in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis - nog pas tot hoogleraar gepromoveerd aan de Universiteit
van Amsterdam - en heeft de eigenzinnige Angenies Brandenburg geen
spraakmakende biografie geschreven, heeft Cri Stellweg niet jarenlang aan de
Maasplassen gewoond, en laat Petra Quaedvlieg niet geregeld vanuit het verre
Zuid-Afrika via NRC en De Morgen van zich horen; en vergeten we Ine Sijben van
De Onderstroom niet. Vragen.

Emma Crebolder
Blijft staan dat we extreem weinig dichteressen tellen hier. Voor een bespreking als
deze komen alleen Kreek Daey Ouwens en Emma Crebolder in aanmerking. Twee
heel verschillende dichteressen. Andere stof, andere taal, andere aanpak. Dat lijkt
zo, zeker bij eerste kennismaking. Maar het verschil is relatief. Kreek Daey Ouwens
vindt haar stof in de herinnering aan haar jeugd, en in de herinnering, de werking
van de herinnering, zelf. Emma Crebolder putte in haar eerste bundels uit dezelfde
bron van eigen ervaring, maar verbreedde daarna haar poëtisch terrein door het
verleden, hààr verleden te koppelen aan andere stof, waardoor het ervaringsgehalte,
dat in de vroege gedichten soms diep persoonlijk is, zo'n niveau krijgt dat de lezer
er niet meer door in verlegenheid is gebracht. De reikwijdte van haar gedichten, het
dingkarakter neemt toe door het persoonlijke te verbinden met het algemene.
Bijvoorbeeld door oorsprong en geschiedenis van een streek en van het landschap
in elkaar te laten overlopen en te vermengen met inheemse en exotische motieven.
Of door emotie te verbinden aan studie en werk, door sprookjes uit Afrika of
elementen daaruit te koppelen aan de moderne geschiedenis van Afrika en aan het
vertellen zelf, door motieven uit de literatuurgeschiedenis te verweven met de
actualiteit. Dat gaat niet zomaar. Daar wordt duchtig in ‘gepoejakt’ en gewrongen,
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wat haar gedichten tot een slagveld van emotie en ratio maakt. In dat gevecht sneuvelt
vaak de poëzie, te dicht verpakt als die is in eruditie en vindingrijkheid. Maar als
alles klopt, ontstaan op deze wijze gedichten als:

ooit was het al geschreven
steeds opnieuw leek het verloren
maar ergens in de uithoek
van een woord bleef het te horen
iemand reisde ernaartoe
onwetend wel, maar inniger
daardoor verbonden met wat
daarachter zich verschool
op kruisingen in het zand
waar niemand wegen waande
was plotseling de blinde hand
die tastend uit het manuscript
zilvervisjes joeg en verder las
waar men gebleven was

De bundels Weerkaatst in de stroom (1993) en Dansen met een vos (1998) zijn typisch
voor haar aanpak. Wat beschreven of verbeeld moet, wordt vermengd met motieven
uit eigen ervaring en uit de bestaande literatuur, waardoor een mix ontstaat van
afstandelijkheid, kenmerkend voor poëzie in opdracht, en de ontboezeming uit de
magazijnen van de persoonlijkheid. Opdracht is dan ruim te nemen: ook de dichter
kan zich een opdracht stellen. Emma Crebolder zou de Gouvernementele, de
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Limburgse hofdichter kunnen worden - ze droeg al het predikaat stadsdichter van
Venlo -; we hebben al het paleis aan de Maas, een Gouverneur en aan paladijnen
geen gebrek. Geen onbekend verschijnsel. Bij hoeveel dichters uit Limburg kwamen
we het al tegen: schrijfgeilheid, publicatiedrift. Niets ten detrimente van Crebolder.
Qua stof, intertekstualiteit wat de klok slaat, is deze dichter een vrouw van deze tijd,
van de wereld. Ook qua aanpak: altijd twee werelden, nooit eenduidig en vaak
gekoppeld aan begin,
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oorsprong, groei - typisch vrouwelijk? - en altijd de observatie en notitie onderzoekend
en altijd, vind ik, met een zeker maniërisme in het taalgebruik. Niet in de zin van
overvloed of weelderigheid, want zij slijpt haar zinnen en woorden tot essentiële
poëtische contexten, maar in het weglaten. En juist daar in het weglaten manifesteert
zich een zekere gekunsteldheid, juist daar maken de gedichten vaak een, naar mijn
smaak, te bedachte indruk. Haar gedichten zijn het sterkst waar zij gegrepen is door
de stof, waar de taal al te modieuze betekenisvarianten bespaard zijn gebleven en al
te opzichtige verwijzingen naar het gedicht als eenheid van vorm en inhoud, van
schrijven en reflectie, de lezer zijn onthouden. De zinnen zijn vaak fraai, maar ook
vaak van een opgelegde raadselachtigheid.
De bundel Waar niemand wegen waande, in 1992 verschenen bij Prometheus, te
Amsterdam is voor mij haar sterkste. In deze gedichten vertelt zij een verhaal, waarin
zij als dichteres, dat wil zeggen als personage en als maakster, op de achtergrond
blijft. De stof bood haar genoeg om uit te putten: een eeuwenoud verhaal dat niet
verzonnen hoeft, alleen in- en aanvulling was aan de orde, actualisering en
‘Verdinglichung’. Het is een mooie bundel, om vaak en intensief te lezen. Vooral
ook omdat het ‘bedachte’ altijd in functie staat van de stof: de bundel gaat ergens
over. En met die vaststelling is het zwakke punt in dit dichterschap aangeduid, de
oorzaak gevonden voor de bedachte indruk die het maakt. De stof moet te vaak
gezocht worden: er is meer schrijflust dan urgentie, dan noodzakelijkheid.
Desondanks. Wat blijft is een imponerende cyclus als ‘Swahili-karavaan’, waarin
verhaal en reflectie, dichten en denken tot een hechte eenheid zijn gesmeed. De
cyclus is het hart van Waar niemand wegen waande, de bundel die het verhaal vertelt
van het leven, van begin en einde en de eindeloosheid daarvan, verbeeld in de
geschiedenis van een Bantoestam.
Het eerste gedicht luidt als volgt:
ik zou naar Lamu gaan
maar het schip was niet gereed
de meeuwen krijsten af en aan
het stof stapelde zich verder
in mij op, laag om laag tot
ik gevuld met aarde stond
bijna, de wind uit water
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trad vaak om weg te vagen
wat toch weer terugkwam
vallen uit het land over
alle dagen die ik nam
nemen moest, opdat het beeld
gegrond kon worden voordat
het voorgoed werd ingescheept

Overigens Afrika en schrijven in Limburg is een verhaal apart. Petra Quaedvlieg,
Ton van Reen, Huub Graus, Emma Crebolder, en ook Hans Berghuis, schrijven
erover met grote persoonlijke betrokkenheid. Naast schrijflust en rederijkerij ook
zo'n typisch verschijnsel van literatuur in Limburg: engagement, je betrokken voelen
bij mensen, bij de samenleving en daar uiting aan geven. Dit zijn geen pejoratieven!
Ook de zestiende-eeuwse rederijkers paarden spel en vakmanschap aan sociaal en
politiek engagement. Het waren lang niet allemaal zielloze constructeurs; velen waren
oprecht schrijver ten dienste van zichzelf en de gemeenschap.
Waar hoorden we dit eerder in deze serie? Komen we toch weer thuis. Crebolders
persoonlijke betrokkenheid is in haar beste bundels getransformeerd tot herkenbaar
engagement in geslepen taal. Je kunt ook zeggen: een dichterhart heeft daarin vorm
gevonden.

Kreek Daey Ouwens
In de poëzie van Kreek Daey Ouwens is het persoonlijke inzet geweest én gebleven,
maar op een heel bijzondere manier. Haar werk is herinnering in tweeerlei opzicht.
Inhoudelijk roept zij gebeurtenissen en beelden uit haar jeugd op: een kinderrijk
arbeidersgezin in Lindenheuvel. Zij geeft die herinnering vorm in een cadans van
proza en poëzie binnen de bundel, in fragmenten en cycli, die in feite alleen qua
vorm verschillen maar in intensiteit van hetzelfde gehalte zijn. Die mengeling van
proza en poëzie binnen de bundels is op zichzelf al bijzonder. Maar er is meer. Die
vormgeving is bij Kreek Daey Ouwens zeker niet alleen een kwestie van stilering,
van het maken van zo mooi mogelijke taal. Hier is veel meer sprake van zoeken naar
de juiste taal. De juiste taal voor

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

368
de juiste emotie. Taal, beeld, emotie/ervaring en denken zijn tot in het fijnste en
hardste gewogen, bijna op Gilliamse wijze. Dat maakt haar gedichten niet koud en
afstandelijk. Het eigenaardige is dat haar teksten een hoge graad van aanraakbaarheid
hebben, de gedichten hebben een sterke fysieke aanwezigheid. Misschien komt dat
doordat de emotie die de drijfveer en stof is voor het gedicht, niet verpakt wordt of
‘losgezongen’ of geabstraheerd, zoals bij zoveel dichters het geval is, maar frank en
vrij en heel precies verwoord ergens letterlijk in het gedicht opduikt, tot een uiterste
geconcentreerd zonder aan communicatieve betekenis, aan zeggingskracht te verliezen.
Zij is geen mooischrijfster en al helemaal niet is ze op effect uit: Kreek Daey Ouwens
is geen ‘literariste’. Zij doet eigenzinnig en doortastend, zonder de breekbaarheid
van haar avontuur te loochenen, wat haar adequaat voorkomt. Ze trekt zich weinig
aan van grenzen, bijvoorbeeld genregrenzen - waar zagen we dat al eerder? - en ook
niet van het literaire comme il faut. Zij durft beladen woorden te gebruiken en ze
geeft ze een lichtheid die én poëtisch én communicatief is. Mededeling verbonden
aan ijzersterke beelden. De eerste drie regels van het gedicht dat u zo gaat lezen,
kunnen bijna niet. Zo beladen zijn ze in de door u en mij gedeelde dagelijkse praktijk,
dat je er als zin in een gedicht niets meer mee kunt, zou je zeggen. Maar zie het
resultaat:

Onze moeder
zal niet hoeven lijden,
zeiden we
we groeven
een kuil
voor onze angst,
hij kroop
er weer uit
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toen joegen we
onze gedachten
het dak op,
de wind blies
door ze heen
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het waaide zo hard
dat de boom
waaronder wij zaten
bijna knakte
toen gingen we
stil
naar de kuil
terug

Persoonlijke, doorleefde, precieze en strak vormgegeven poëzie waar elk woord
geladen is met intensie, nergens dichterlijk vertoon, poëzie waar een beeld een bijl
in het ijs is.
Dat geldt niet in alle regels van al haar teksten, ook daarin verlegt ze grenzen. Ze
varieert: observaties, herinneringen, analyses van herinneringen, anekdotes, dialoog,
emotie, verwerking; in proza of in poëzie, alles helder, precies, maar, en dat typeert
deze poëzie, niet dichtgemetseld. Er blijft ruimte voor de lezer, die zich meer dan
eens in de zegging herkent - identificatie -, en altijd op tijd weer, gefrappeerd door
de kracht van haar woorden en haar verbeelding, het gedicht ingetrokken wordt. Een
ernstig spel van lokken, aanhalen en vastzetten. Kreek Daey Ouwens' gedichten zijn
geen zoekplaatjes, ofschoon ze genoeg mysteries in zich bergen, de poëzie spreekt
voor zichzelf. Ook zonder analyse of uitgesproken interpretatie heeft ze een functie,
komt ze over. Dat deze teksten grondige analyse kunnen verdragen en er inderdaad
nog rijker door worden, moet u van mij aannemen; ook dat de dichter een meester
is in het doseren van motieven en beelden, dat zij structuren naar haar hand zet. Zo
is bijvoorbeeld het eerste gedicht uit de cyclus ‘ik kam mijn haren met mijn moeders
kam’ het langste, maar ook het meest onaffe gedicht, want het heeft de structuur van
een inleidende bijzin. Elke strofe tot en met de laatste is een variant op die aanloop
naar de echte zin, waardoor het gedicht maar niet tot voltooiing wil komen. De
verschillende gedichten die volgen kunnen gezien worden als mogelijke realiseringen
van de hoofdzin die het geheel zou moeten afmaken. Dat is geen geintje of truuk,
want in deze vormgeving is de reflectie over de herinnering tot uitdrukking gebracht,
zo heeft de herinnering op zichzelf een adequate syntactische vorm gekregen. Niet
alleen het onderwerp be-
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paalt de hoedanigheid van deze gedichten, ook de reflectie op het onderwerp - de
herinnering en het maken - en het werken met de taal is erin uitgedrukt. De gedichten
zijn daarmee én van deze tijd én voor de toekomst. Ze zijn nergens opzichtig, gewild
of geforceerd. En ondanks alle stilering maken ze juist geen bedachte indruk. Ze
paren in hun verschijningsvorm een grote mate van natuurlijkheid aan vormvastheid
en sterke inhoud. Haar bundel De haan mept buiten op de stenen, in 1995 verschenen
bij Herik, is vooral in de eerste cyclus een voorbeeld van wat zij vermag. Het eerste
gedicht luidt aldus:
Waar de woorden werden opgeslagen en bewaard
onder oude afdaken,
waar de mannen die de dood droegen met hun
tenen de grond niet raakten,
waar het gezicht van de moeder al haar gezichten
was,
waar een spreeuw voorbijvloog aan het raam
en de dag in twee helften uiteenviel,
waar een stier zijn hoornen in me stak en trok,
waar haar laatste beweging zich altijd en eeuwig
herhaalde,
waar de winter aan de zomer werd vastgemaakt
met naalden,
waar we de stilte gebruikten als een boomschors
om ons heen,
waar alles was begonnen,
dode moeder,
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waar herinneringen werden geslepen tot een scherpe
schijf en verborgen onder de wreef van mijn
voet,
waar in de kamer daar het bed was en daar de zon
en daar het bed en daar de zon,
waar ze haar lepel legde in de stenen kom en
haar hand over het blauw van haar kinderen,
waar het licht wegvloeide als een kleine ballerina
op het ijs, op zoek naar iets anders dan mensen

Een van die al eerder genoemde realiseringen, een van de mogelijke hoofdzinnen,
is een wiegeliedje, een bijzonder navrant wiegeliedje. Neem de eerste strofe:
Wiege wiege wiegedoe
van het kindje zingen
kindje wil zich warmen
moeder heeft geen armen
moeder is een schip op zee
kindje wil met moeder mee

Of een beschouwing van de herinnering:
Het kind in de tuin
is een ander kind
het woont in een dik huis
de moeder gaat in zachte kringen
het stilste
het onwennigste

Ben van Melick, Ine Sijben en Hans Op de Coul, Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw

372
ik wil het altijd weer
liggen in vaste armen
de tuin verzint het kind
de vrouw
de lucht
is platgesteven
ze legt haar rode handen neer
in de grond maakt ze barsten
en ze kookt voor ons een kool
die de vorm heeft van een hoed
hoe lang kan een moeder leven?

Zo kom je ze niet vaak tegen, vind ik. Zo'n gevoelig en beladen thema zo trefzeker,
zo concreet, zo droog en toch zo navoelbaar en zo mooi, ik noem het woord maar
weer.
Crebolder en Kreek Daey Ouwens hebben ieder een eigen weg gevonden om wat
diep binnen roert in taal te transformeren. Crebolder vooral door thematische variatie,
Ouwens door de genregrenzen te doorbreken en door taal en beeld uit te puren.
En kwaliteit? Ouwens overtuigt. De noodzakelijkheid van haar schrijven ligt in
de tekst gegrift. Haar zeggingskracht samengebald in zeldzame, karige publicaties
zegt mìj meer dan Crebolders knappe schrijfwerk.
In beider werk is in ieder geval niets te vinden dat licht werpt op de
ondervertegenwoordiging der vrouwen in de poëzie in Limburg: beiden hebben een
eigen stem, ook in de Limburgse literatuur.
En wat betreft de beste gedichten van deze twee vrouwen: ik heb het gevoel dat
je er een beter mens van wordt. Of dat het typisch vrouwelijke in deze poëzie is?
Nou ja, hoe ver ben ik zelf eigenlijk verwijderd van die vermaledijde Paul Haimon.
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Aantekening
Emma CREBOLDER (Sint Jansteen, 1942). Dichter, afrikaniste, vertaalster.

Werk, een keuze
POËZIE

Vrouwenportretten. Oosterbeek 1989
Waar niemand wegen waande. Amsterdam 1992
Op oude zee of mergelgrond. Maastricht 1992
Weerkaatst in de stroom. Amsterdam 1993
Zandorakel. Landgraaf 1994
Zwerftaal. Amsterdam 1995
Dansen met een vos. Goes 1998

Geciteerde gedichten
ik zou naar Lamu gaan
ooit was het al geschreven
Uit: Waar niemand wegen waande. Prometheus Amsterdam 1992
Kreek DAEY OUWENS (Lindenheuvel, 1942). Dichter, verhalen- en
toneelschrijfster.

Werk, een keuze
Stokkevingers. Verhalen & gedichten. Amsterdam 1991
Gevangen ben je, beest. Landgraaf 1992
De haan mept buiten op de stenen. Landgraaf 1995
Tegen de kippen en de haan. Amsterdam 1995

Geciteerde gedichten
onze moeder
waar de woorden werden opgeslagen
het kind in de tuin
Uit: De haan mept buiten op de stenen. Herik Landgraaf 1995
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De grenzen van het verlangen 10 Poëzie in dialect
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Heim komme
en de grenze van 't verlange
bei 't uëpène van de deur

Deze regels van Hub Nijssen uit ...Nag net op de randj van de regel... (1993) zijn
treffend voor de aspiraties van schrijvers én lezers van literatuur in dialect. Hoe
inzicht het verlangen ijdel maakt, zou het devies kunnen zijn van Limburgse literatuur:
literatuur in het Limburgs en de grenzen van het verlangen. Of van de aspiraties.
Voor u verder leest, sla eerst de bijdrage van Hans Op de Coul en Ine Sijben in
dit boek op, dan krijgt u een idee van de historie van het verschijnsel. In dit hoofdstuk
leid ik u via fragmenten door mijn stellingnames, gedebiteerd in de een uur durende
uitzending van De Onderstroom van februari 1994 over dialectliteratuur in Limburg;
in cursief daar doorheen mijn opmerkingen van 1999. Deze fragmenten zijn hier
uitgebreid met een open radiobrief uit 1996 aan Gé Reinders en daarmee stelt deze
geschiedenis u voor aan Ger Bertholet, Frits Criens, Wim Kuipers, Joep Leerssen en
Gé Reinders, toentertijd de belangrijkste auteurs in dialect. Aan het slot van deze
bijdrage volgt de balans en de vraag of de afgelopen vijf jaren nieuwe ontwikkelingen
te zien gaven.

Contouren
Een jaar of zes geleden begon ik de contouren te ontwaren van een nieuwe Limburgse
literatuur. Mijn radio-lezing hierover begon als volgt.
Het gaat hier over nieuwe literatuur, in het plat, over een geboorte, een renaissance
wellicht. Dat moet een beetje voorzichtig gebeuren, want die literatuur is nog pril,
kwetsbaar, heeft nog kleine beentjes en telt wat mij betreft nog pas vier hoofdstukken,
vier auteurs: Ger Bertholet, Wim Kuipers, Frits Criens en Joep Leerssen. Dat is niet
veel, ik hoor het u zeggen, maar ik maak me sterk dat er dat bijna evenveel zijn als
de Luxemburgse literatuur telt, en misschien wel meer dan de Andorrese, Monegaske
of Liechtensteinse.
Over wat literatuur is, moeten we ons niet al te druk maken. Literatuur is literatuur
als er literatuur op staat. Dat wil zeggen dat het gaat om uitgaven van literaire
uitgeverijen, om teksten uit literaire reeksen, bijvoorbeeld de titels uit de nieuwe
Veldeke Literair Reeks, om werk dat in inleidingen als literatuur ge-
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presenteerd wordt, zoals Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
(1976), of om boeken als Doe bleefs in mich (1982), een bloemlezing uit het
dialectwerk van de literator Felix Rutten. Literatuur is dus geen oormerk: inferieure
literatuur, wat dat ook moge zijn, is ook literatuur. Dat Rutten zijn ziel en zaligheid
juist in de dialectgedichten had gelegd en dat in zijn werk naast nostalgisch gemijmer
staaltjes van zuivere gevoelslyriek te lezen waren, had ik toen nog niet opgemerkt.
Van wanneer is er sprake van Limburgse literatuur? Volgens de redactie van
Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dalectliteratuur, een uitgave van ‘Veldeke,
vereniging voor Limburgse volkscultuur’ (Heerlen 1976) in ieder geval sinds 1925.
Maar we kennen 19e eeuwse teksten, er bestaat zelfs een Maastrichts Sermoen uit
de 18e eeuw en wat dacht u van Henric van Veldeke? Tot voor kort was er geen
reden om aan de contemporaine literaire voortbrengselen in dialect aandacht te
besteden. U kent zelf de geijkte, naoorlogse voortbrengselen. U veracht of waardeert
ze, u ontsteekt erover in witte woede, misschien pinkt u wel een traan weg in een
melancholieke bui om die goedbedoelde zever, stemmige verhaaltjes, verzige
gedichtjes en krakkemikkig toneel, die vroeger verenigingsblaadjes opfleurde, de
parochiebühne bestaansrecht gaf of de onschuldige hobby was van oude en jonge
juffrouwen van stand en/of oud-onderwijzers. Artistieke jodel die tegenwoordig via
leesclub, schouwburg, radio, cd en schapeblad zich al te vaak hinderlijk breed maakt.

Zijpad
Over dat breedmaken. Ik praat over marginalia, literatuur uit het voorgeborchte, over
de bulk aan buuten, feest- en luisterliedjes, welke deze, uw omroep, op een dag
menigvuldig uitzendt. Vaak slecht gemaakte, doorzichtig gecamoufleerde onmacht,
schuurtjeskwaliteit; een productie eigenlijk bestemd voor aan de tap of tussen de
schuifdeuren, voor familieleden, vrienden en bekenden, comités, besturen en voor
collega's plat-knutselaars. De kritiekloze acceptatie van al dit gemorks vraagt om
een reactie. Al die giftige verwensingen die overdag boven Limburgs autosnelwegen
hangen, verdienen een stem, ook omdat de platheid, botheid en vooral de slordigheid
met het stijgen van de vraag en dus van de publicatiemogelijkheden - iedereen flikkert
maar alles op een ceedeetje - toenemen. Het betreft ook het circuit der professionele
liedjesmakers: van Jef Diederen tot Jos Meessen, van Gé Reinders tot Rowwen Hèze.
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Een vers, een lied, het moet op welk niveau dan ook, goed gemaakt zijn, dat wil
zeggen de toets van enige kritiek kunnen doorstaan. In een landje waar men elkaars
producten beapplaudisseert, niemand de harde hand durft te gebruiken of eens een
flinke muil opzet, is kwaliteit dientengevolge schaars, daar blijft zelfs de volkscultuur
een brak, rimpelloos vijvertje. Neem bijvoorbeeld de voortreffelijke
liedjesschrijver/zanger Gé Reinders, wiens cd As 'T D'r Op Aan Kump zelfs in
muziekblad Oor pluimen kreeg - die overigens met kop en schouders boven z'n
collega-songwriters uitsteekt qua eigenzinnigheid, toon, stem en taal, en die mij al
vaak raakte en ontroerde met zijn kraakhelder gestileerde emotie -, wie zegt hem
eens dat zijn liedjes de laatste tijd toch wel erg op elkaar gaan lijken, dat het
lyrisch-vertellende Reinders-idioom al te vaak in dezelfde toonsoort staat? Of wie
gaat nu eens en plein publique zeggen dat er te veel tenenkrommende liedjes
geschreven worden, denk aan de ‘Leef Vrouw Maos’, en wie schreeuwt eens uit de
radio dat veel carnavalsliedjes nog altijd laffer dan verschaald bier zijn en dat het
gros van de ‘buute’ nog altijd huilen met de pet op is? Alles wat gemaakt wordt om
de voordeur te passeren, dient op straffe van hoon zo goed mogelijk gemaakt te zijn.
Voor de liedjesschrijver en de versjesmaker gelden in dat opzicht geen andere normen
dan voor de meubelmaker en de slager, de dichter of de verhalenschrijver, of de
criticus.
Nou is natuurlijk niet alles op dit gebied hout voor de bok: een kritische
bloemlezing uit ‘buute en leedjes’ moet goud opleveren, ik ben ervan overtuigd.
Maar wie durft te gaan schatgraven, kritisch en zonder aanziens des persoons, des
bestuurs of des regio's? Omroep Limburg? Ger Bertholet nam een paar jaar later
het initiatief, want inmiddels zijn al drie van dergelijke cd's, door hem samengesteld,
verschenen; en inderdaad ingelegd met juweeltjes.

Puinruimers
Er werd, er wordt wat afgeschreven in de vele Limburgse dialecten. Zo nu en dan
kwam je wel eens wat opvallends tegen, bijvoorbeeld wat vertaalde en/of bewerkte
gedichten van de jonge Wiel Kusters, of Jon Erkens, die een fragment Apollinaire
vertaalde in het Heerlens, wat poëzie van Felix Rutten of wat fragmenten Erens, en
ook kon je namen tegenkomen als Schreurs, Seipgens, Franquinet en zelfs Lodewick,
maar toch te incidenteel allemaal om er bij stil te blijven staan en qua werking te
zeer afhankelijk van de toevallig getroffen gevoelige snaar. Ook de in 1976 prestigieus
uitgegeven bloemlezing Mosalect bood
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literair niet veel bijzonders: veel literaire folklore, opstellerige schetsen, brave
verhaaltjes, poesieversjes; flinterdun en alles vergeven van sfeer. Authentieke
gevoelens, waarschijnlijk, maar oninteressant, of zelfs klunzig vormgegeven,
ongevaarlijk gemijmer, in niets de hondse bewondering voor de Limburgse ziel
bruskerend; een tendens die, ondanks recente optimistische geluiden van Wim Kuipers
en tot voor kort kenmerkend bleef, en waarde nieuwe bloemlezingen in de Veldeke
Literair Reeks zich nauwelijks aan kunnen onttrekken. Het eerste deeltje Woeë de
windj zaochter wejtj... verscheen in 1992 en het telt wat mij betreft geen enkel gedicht
dat de moeite waard is: een enkel nondedieu verbreekt de soft-focus op individueel
Limburgs verleden, een enkel experimentje verraadt wat meer durf, en hier en daar
wat maatschappelijke betrokkenheid, soms een geslaagde grap of een spitse pointe,
maar geen tekst die vestzakformaat ontstijgt. Bij het volgende deel in de reeks ligt
dat al anders. Daarover straks. Nee, er was ook in het recente verleden weinig
aanleiding de mening over literatuur in het Limburgs te herijken. We schrijven 1994.

Ger Bertholet
Tot... het spektakel Ger Bertholet aandacht begon te trekken. Onder de namen Bataille
en Rapaille bewijst die nu al een jaar of vier, dat je in het Limburgs een eigen,
onvervreemdbaar geluid kunt hebben. Wars van nostalgische navelstaarderij, maakt
hij zonneklaar dat er een Limburgs bestaat van de ongelikte beer, van Uylenspieghel,
van Reinaert en van Isengriem, een Limburgs dat onwelluidend klinkt, dat vol gram
en barse poëzie steekt; kortom een taal rijk aan onvermoede connotaties en ambigu
in verwoorde gevoelens. Een spraak met de ongehoebelde boosheid van Thomas
Bernhard, de doortrapte gemeenheid van Gerrit Komrij en de bruuske ingetogenheid
van Achternbusch. Zijn stukken Stallucht en Knötsj, een aantal liedjes, de
bijtend-dichterlijke radio-tirades tonen het aan: Limburgs kan hard als ijzer, scherp
als het slagersmes zijn.
Bertholet spreekt een taal die hem eigen is, niets artificieels kent en dus daarmee
een vanzelfsprekendheid heeft die elk voorbehoud overbodig maakt. Dat betekent
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dat de figuren die hij opvoert en verbeeldt, die zijn Limburgs spreken, niet anders
kunnen dan in die taal hun gedachten ontvouwen, hun gevoelens verwoorden, hun
verscheurdheid uitschreeuwen. Want, het zijn niet zomaar mensen: zijn
toneelpersonages zijn outsiders, outcasts, ze zijn weerbarstig, ze zijn niet achterlijk,
braaf en meegaand, en vooral, ze zijn niet sympathiek.
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In alle opzichten zijn ze tegengesteld aan de stereotype Limburger. Ze zijn, en dat
is hun kracht, manifestaties van de geduchte Bertholet zelf, varianten van Bataille
en Rapaille: geuzenkinderen, dader en slachtoffer tegelijk.
Ger Bertholet heeft het Limburgs bevrijd uit een verstikkende idylle, uit de kluisters
van de volkscultuur, zich oriënterend op nieuwe Duitse schrijvers in de streektaal
als Frans Xavier Kroetz. Zijn Stallucht was een schok, een bijl in het ijs, een
ijzingwekkende kreet door de Limburgse letteren. Waarom is er nog steeds geen
boek met zijn monologen, verhalen, parabels, sprookjes, parodieën en satires en
uitbarstingen van geluk en wrevel? Alleen al Stallucht, de aangrijpende monoloog
van een gemartelde boerenknecht die terugkijkt op zijn horig leven, rechtvaardigt
een forse subsidie-cheque die uitgave van de toneeltekst mogelijk maakt. Die boeken
zijn er in getale gekomen; vooral het laatste, Sjweitberg (Sittard 1999), een
verzameling radiocolumns, is een mijlpaal in de Limburgse dialectliteratuur.
Luister naar de aanvang van Sjtalloch=Stallucht, een monoloog die Bertholet in
1991 op locatie in tal van boerengehuchten speelde. Het stuk toont een
knecht/lijfeigene in gesprek met het publiek over het ‘horig’ leven op de boerderij.
Het is een felle, poëtische litanie over verstikte emoties, die de fuik van onbehaaglijk
realisme omzeilt door een vertelperspectivische ingreep - de verteller is dood - en
door de litanie-structuur. Tekstmotieven als ‘Bin mèr neet bang, ich bin doëd’, ‘Doog
dat vies dink weg’, ‘Langzaam nao binne sjnoève’, ‘Ich bin as os gestorve’ en ‘Dat
moog ze neet gezeen hubbe’ maken het thema zichtbaar van een onderworpene,
vooral gevangen in zichzelf, maar met de ogen open, en ze bewerken tevens de
vervreemding die de toeschouwer bij de les houdt. Letterlijk in stallen, geen sprake
van nabootsing. De spraak maakte de voorstelling authentiek, de poëzie van zijn taal
tilt haar naar het hoogste literaire niveau.
Bis mer neet bang. Ich bin doëd.
Of ze om dich bäöke kinste neet mië ziën, dat is jaomer.
Zou ze om mich gebäökt höbbe, de medam?
Häör pölle?
Sint-Joris Hiërschap in elk geval neet.
Die van 't Päörtje zulle zich enne gedronke höbbe.
't Graaf is sjoën, zulle ze zegke.
Eenvoudig, ouch de kis, sjuus wie-he woar.
Huh, 'n kar drek op d'r boék en twië plenk drop. Uëverkruuts.
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Sjuus wie-he waor.
't Zal ei hiël werk gewae ziën om die twië plenk good
en ei te kriege, kiësjehout is waesj.
Ich weit precies wie ei vrommesj ruukt.
Bie 't sjlachte, es ze van 't huuske kump,
bie de bòtterhamme in ge veld.
Ruuk mer!
't Is enne sjoëne daag, loom waer, de zòn sjteit hoëg en
sjtraolend zich te vervaele. Va wind mirkste bekans nieks
mè net genòg.
Wiet è weg sjteit de kembien oet te puffe!
Koffie, broëd met sjroëp en sjink.
De jong medam pakt en deilt oet en ich, ich zörg dat ich
naeve-n häör kom te zitte.
‘Ister get, Sjesjef?’
‘Nae wie zoë?’
Ziëker ister get, dae gäör van dem.
Sjtillekes zit ich 'm mich op te sjnoéve.
'n Vrouw in ge veld.
'n Vrouwlujshoéd numt mië gäör op, hilt langer vas.
Dao krieg ich appetiët van.
Dat mingsel van dae gäör mit dae van sjtruë, sjink,
sjroëp, koffie en broëd... mmmm, wha!
Bis met neet bang. Ich bin doëd.
Dae gäör van nao 't milke, es e kleint in de boks
gesjiëte hat, es 't flatte hat gesjpreid, verkesvoor
gekaokt... es ze nao de hoëmès geit!
Dat is è bedraag.
Da kalefatert de medam-maedje zich op.
Haore oetkemme... nog ins oetkemme en opbinge.
D'r sjpeegel - ich ziën häör sjtaon vanoet de kuëke D'r sjpeegel mak uëveroere.
Dan d'r mantel aan, dat heisj neet jas, dat heisjt
mantel... en dan kump dat raozig flesjke.
Links get achter-n oër en es
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geine 't zuut, hiej get.
Dao ruukt 't nao kiësje!
Past waal bie dem: kiësje.
Jonk, bloëzend en kiësje.
Ich weit precies wie è vrommesj ruukt.
Es ein sjteit te sjtriéke, dat ruukt ouch lekker.
Of es ze zich, sjmiddes nao 't aete, bie 't ungere
è ketje op d'r sjoët pakt. Zit ze doa.
Ouge toe... en käört 't ketje of 't è kind is.
Dae gäör... da ruukste kat en vrouw durgei.
Ich höb mich 't ruuke geliërd: langzaam noa binne
sjnoéve da ruukste 't 't bètste.
Ich moos ins dèkkes d'r zölder op bringe.
Kaom ich langs de sjlaopkamers van de femilie.
Ich raok heimwië, woë bin ich dan noë? Dach ich.
Dae gäör: enne durgei van räökwater, weeïgheid (wie
frisj huij of zoë) tandpaste: vrouw en bèd.
't Woërt mich aeve döl in d'r kop, mam!
Mam? Mam? Dao hub ich 't ruuke geliërd.
Langzaam nao binne sjnoève.

U merkt (als u luid leest), Limburgs kan knallen als een zweep, huilen als een wolf,
't kan verstikken als nat mos, 't kan er broeien als in de hooiberg. Ik overdrijf wat,
dat is de oeroude Limburger in mij, de vrolijk-leugenachtige, de dromerige schijtert
en melancholieke dweper. Dit is poëzie in de vorm van de monoloog. Niet de geijkte
vorm voor een gedicht, maar waarom zou je toneelteksten op deze wijze op papier
afgedrukt niet mogen zien als een bijzondere vorm van poëzie; literair-historisch is
daar geen enkel bezwaar tegen in te brengen. De taal vertoont in ieder geval de
concentratie, de verdichting, de vergezichten, de vereiste ambiguïteit. Welke genres
deze schrijver ook beoefent, wat het tot authentiek Sjweitbergs maakt, is de taal.
Altijd, in alle opzichten zet Ger Bertholet de taal naar zijn hand; hij is een virtuoos
in typeren, in verbeelden, in schilderen. In zijn monologen, in vele terzijdes, in
nauwelijks hoorbare ironie, met venijnig sarcasme bespeelt hij vele registers, in de
perfecte toon. Hij laadt
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de taal op met een energie en schoonheid die de meeste dichters op de top van hun
kunnen niet halen. Als Pé Hawinkels knalt hij door de genregrenzen,
becommentarieert hij personages, luisteraar en lezer en zichzelf als verteller/schrijver;
als Hawinkels geselt hij de woorden en bespeelt hij de syntaxis, en als Hawinkels
paart hij engagement aan spellust, ernst aan lichtheid; als Hawinkels, nooit voor een
gat te vangen. Kameleon, maar met ziel. In de dialectliteratuur haalt hij met gemak
het niveau van zijn ABN-collega's. Dat dit niet tot iedereen doordringt, ligt aan het
kleine taalgebied en aan het gebrek aan vertalingen. Daarover maar een andere keer.
Wat blijft over na vertaling? Is L.P. Boon vertaalbaar, Paul van Ostaijen, Guido
Gezelle, Huub Beurskens?

Frits Criens
In de oorspronkelijke radio-lezing volgde hierop een uitvoerige bespreking van de
roman Vergaete aorlog van de Midden-Limburgse schrijver/dichter Frits Criens.
Mijn conclusie was: een roman die kritiek kan velen, ‘deze roman in het Limburgs
kan de vergelijking met andere romans doorstaan. Dat is nieuw in de Limburgse
literatuur.’ Hiermee was voor mijn gevoel aangegeven dat dialectliteratuur minimaal
het niveau haalt van Nederlandse literatuur, ook in de roman. Frits Criens is
dichter/schrijver. Als dichter bedient hij zich van alle mogelijke vormen, technisch
is hij een meester. Hij is vindingrijk, speelt de regels van het spel, maar heeft voor
mijn gevoel zijn thema, zijn stof, als dichter nog niet gevonden. Een maker is hij,
artiest, hij jongleert u voor ogen wat u wil, maar hij komt het circus van de
begoocheling niet echt uit. Het glinstert en flikkert, ook in zijn eenvoud, te veel, naar
alle kanten. Hoe urgent is een eigentijdse versie van Elckerlyc? Criens' adaptatie
Ederein. Verhaolgedicht (1997) voegt niets wezenlijks toe, verdiept ook niet. Mooie
strofen, ontegenzeggelijk. Bijzondere techniek - was Leo Herberghs' keuze voor het
lettergreepvers in de Etmaal-cyclus een inspiratiebron? - maar de rijmdwang geeft
te veel woorden iets gratuits. Mooi dat er nu een Limburgse Elckerlyc is?
De dichter Frits Criens heeft wel een stem, maar weet nog niet wat te zeggen. Laat
ik het preciezer zeggen: ik heb nog niet ontdekt waarover hij spreekt, en heb bijgevolg
zijn toon nog niet kunnen onderscheiden. Illustratief is het sonnet ‘Mam’. De tragische
dood van de moeder leidt tot het volgende memento mori:
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Mam
Memento mori, miens gedink te sjterve
Al moog de doeëd het laeve neet bederve
We zulle èns ós aojers mótte misse
Det is väör eder kindj väór vast besjtumdj
Het baatj ós neet nao oeër en tied te gisse,
Mèt volmacht oetgeróstj, kan Hein besjlisse
det hae van häór weer emes tot zich numtj
Dae zunjig, einentwintjig mei, begóste
Mien zeunke en mien moder blie de daag
Woeëvan ze gein van bei de aafloup wóste:
Vief brómmers die het sjtuur neet haoje kóste,
De sjlaag; en doeëd waas mam. Op sjlaag
Waat wae tensjlotte van het laeve erve
De kop vol breujendj leid, de zeel vol kerve

Twee sterke laatste regels, waar elk woord zijn definitieve plaats heeft. De andere
regels vertellen een verhaal dat treft als gebeurtenis, maar niet als gedicht. Daarvoor
zijn de woorden te willekeurig, te weinig geladen.
Ook Gé Reinders schreef begin jaren '80 een memento mori in de vorm van een
liedje:

Ederein zien aajers gaon dood
As ich in de gezet kiek, dink ich waem zal ut noe weer zeen
En ich bin altied blie as ich ter geine van kin
De diek gedrökte naam zaet mich heel dök nieks
't Is det lieske dao onger wo se ut eerste haer kieks
En dan dinkse: verrek bie dem höb ich nog in de klas gezaete
En det waar vreuger un heel knap maedje
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Steeds dökker is 't eemus van heel dig bie
Dan mosse weer get regele want euver twee daag wil-se vriej
Want ederein zien aajers gaon dood
Dae tied is veurbie van veur zeen klein en geer zeet groot
Ederein zien aajers gaon dood
Doa is nieks aan te doon, det zet zich noojt meer wie 't zoot
Ederein zien aajers gaon dood
Bie de koffietaofel: roe sjonk, breudjes en sigarette
Omes en tantes die aaij bette
De nuuj weze zitte zich biejein
Saame is net get minderallein
Want ederein zien aajers gaon dood
dae tied is veurbie van veur zeen klein en geur zeet groot
Ederein zien aajers gaon dood
Dao is nieks aan te doon, det zit zich noojt meer wie 't zoot
Ederein zien aajers gaon dood

Eenzelfde combinatie van anekdote en emotie, van verhalende en expressieve regels,
van beschouwing en verwerking, maar hier heb ik als luisteraar/lezer het gevoel dat
wel alles onvervreemdbaar op zijn eigen plaats staat en onvermijdelijk leidt tot de
melancholieke slotregel van het refrein: Doa is nieks aan te doon, det zit zich noojt
meer wie 't zoot. Een regel voor mij als in de lucht gekerfd, wat de vraag oproept of
juist de liedvorm deze tekst zo sterk maakt.

Wim Kuipers
Het is inmiddels wel duidelijk: het Limburgs kan zonder folklore of ‘kitschnostalgie’.
Ik zelf had al eerder mijn opvattingen over dialect en literatuur moeten bijstellen.
Op 2 januari 1993 in ‘de Onderstroom’ opende Wim Kuipers mij de oren met het
gedicht Neel, poëtisch Limburgs dat niet slap in de hengsels hing, dat niet flodderde
rond een staketsel, dat allesbehalve als een lieflijk, charmant, speels-zeverig
clichétaaltje klonk. Fragmenten uit dit ‘work in progress’
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openden het tweede deeltje uit de Veldeke Literair Reeks, dat verscheen in mei 1993.
Neel moet een ongeveer 500 regels tellend lyrisch-episch gedicht worden over de
fictieve geschiedenis van een dorp, over het denkbeeldig heden en verleden van zijn
mensen, de ambivalente band met het land, de teloorgang van de taal en de verhalen.
De tekst is in 1997 uitgegeven in een schandelijk lelijk uitgaafje, een miskleun van
Veldeke en zonde van het gedicht dat waarschijnlijk jaren zal moeten wachten op
een mooie editie. Het is de neerslag van wat in Kuipers' zijn kop turbuleert als hij
bedenkt wie hij is, was, en waar hij vandaan kwam, als hij het spel met zijn taal en
de literatuur speelt. Kuipers' geschiedenis is ontstaan, zoals hij zelf zegt, uit het spel
met de woorden, het spel met hun vorm, hun klank, hun menigvuldige betekenis.
‘Wim kalt mit de komkommere’, zei z'n vader vroeger als hij weer eens achterbleef
bij de pluk. Inderdaad Kuipers verbeeldt ‘zich’ een imaginair dorp, een imaginaire
tíjd, maar met echte mensen. Absoluut geen folklore, geen nostalgie: gelaagde
verbeelding in gelaagde taal. Zijn dichtwerk is van een noeste speelsheid en een
ernstige vindingrijkheid.
Het gedicht Neel is gecomponeerd volgens de tradities van de moderne dichtkunst.
Wat de aangewende procédés betreft, past het naadloos in het naoorlogs literair
vertoog. Dat is moedig, en tot nu toe met die mate van toewijding en vakmanschap
in de dialectpoëzie nog niet vertoond. Hoge Literatuur in het plat, onze arrivés halen
er hun neus voor op. Straks zal blijken dat wat dit betreft het tij lijkt te keren. Dus
steekt Wim Kuipers er zijn intellectuele en artistieke nek mee uit, hij waagt zich
immers op het terrein van de grote jongens, bedient zich van hun technieken en dat
in een gediskwalificeerd taaltje! Benieuwd wat zij ervan vinden. Dat taaltje wordt
bij hem taal doordat hij het uit zijn beschermde, emotionele hol haalt en overhevelt
in het domein, in de jungle, van de Taal der Kunst.
Kuipers' idioom klinkt als traditionele moderne poëzie. Het is een dichtkunst
waarin de luchtschepen der Vijftigers evenzeer verankerd zijn als die van Gezelle,
Van Ostaijen en van Karel van de Woestijne. Zijn dichttaal verraadt de sporen van
genot: het intelligente en erudiete spel met betekenissen, vooral met ritmen en rijmen,
speelt de boventoon en dat levert een Limburgs op dat, hoewel verankerd in het
Maasniels en de geschiedenis van die taal, een heel eigen karakter vertoont. Op het
onverstaanbare af, gebiedt mijn ‘taalrealiteit’ te zeggen. De speler die verliefd wordt
op het spel, loopt het risico zich erin te verliezen. Dat is hier soms het geval: zo vol
zijn de regels van betekenissen en associaties
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en ambiguïteiten, zo verweven zijn ritme en klank en betekenis, zo eigenaardig zijn
de gedolven of verzonnen woorden, dat zelfs de ‘native speaker’ er de grootst
mogelijke moeite mee zal hebben. Dit lyrisch-hermetische kunst Limburgs, een
eigentijds particularisme, denk aan Gezelle, kan eigenlijk niet zonder cassette en
zonder verklarende woordenlijst. Maar ja, kan Lucebert zonder woordenlijst, Gezelle
of Van de Woestijne?
Oordeelt u zelf, indien u de taal machtig bent. Zo niet, laat het u voorlezen of vraag
naar het bandje bij LI.
Mam doe mós wachte op het book van Neel,
Nigella, Nieol of sjiet wie het hoot
in negedriejenveertig broen op dood
pepier - get boere boete waord gewaore.
Waord tösse wäörd, ónbegrepe sjtrepe
zo zjwumme - Nigella - lètters in mien pen.
Doezjend èlfhóngerd, twelf. Veldeke voor
bie ós de bós ómhoog nao zien graovin.
Aangesjtaoke zóng Letiense Thei de min
in de manshoog kejje kèrk van Nyell:
eine lange lap tummers langs de baek
die - de waeg geweze door naef Wald wei ei jufferke oet de bós kump sjtrónse,
ein anger zuut, en wazelend same hame
ze breukskeszjwart zich noe nao de Maas.
[...]
Väöl guf het neet in Neel sjteit in gei book
te brónk, haet gei jónk det gans allein
einenzèstig Sjpaanjers aan de gaffel sjtook.
Die baek wo-in óm het jaor ei wich verdrónk
is ouch aardig nieks, ich mót d'r zelf sjeep
op zitte, sjeep wo de Zjwarte langs leep in de obers flakere hoonder op, mer noots
noots höf zich zó lank lemet van ein fee
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ómhoog oet de week van de heuleteer.
Ich zoog blood, ammaol blood wie ich ómkeek.
En dich -Betje Müsers - vertél mich gerös
van het wich van de reus det d'r wón
bie het weuste vroumes det d'r vinje kós
in de bós van de baer wie Neel begós.
Drie daag haet ze mótte lieje, haos oetreingerete, de baek rood van blood.
Neel hoot ze, het wónjerwich Neelke Maria.
[...]
Ich laes: Höbbe alle veugel geboewd
in mössehègke tösse het wintjergreun
- weuninge van leim en bonesjtreu?
Anger veugel höbbe het neet zo' sjteut
op de hègk ein sjtum det mich de ore toete.
Ingekop: wo wils doe den dien koet mien broed,
boete in ónbegange sjterreweit?
Lang mich de zich den dich ich dich
ein keuningsgäön twaers nao de kaer.
Jaore maore maedje, mós het de zjwaer
mich aope poejakke det de zinne good zin.

De commentaar van Wim Kuipers zelf op deze laatste regels is te typisch om
onvermeld te laten. In de Nieuwjaarsuitzending van 1994 vertelt hij in een gesprek
met Ine Sijben:
‘Ja, kijk. 'n Gäön, dat is dus een strook gemaaid graan. Dat vind ik een heel mooi
woord. Ik heb eens gelezen dat het één arbeidsgang maaien met de zich/zeis is: met
een armbeweging kreeg je dan zo'n baan. Dan kun je denken dat die ik - of ik dat
nou ben doet er niet toe -, daar bezig is een huis te maken, een “koet”. Dat is dus een
hele intieme plaats om te slapen; en “lang mich”, dat is oud, middel-
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nederlands natuurlijk. Geef mij de “zich” maar even, dan “dich ich dich”, dat is weer
spelen met de woorden. Een prachtige weg eigenlijk naar de “kaer”, dat is het
binnenste, waar het om gaat, de kern. Maar “twaers”, daar zit natuurlijk al de twijfel
in of het zwerven...’
Het fragment is ook tekenend voor Kuipers' jarenlange worsteling met het literaire
dialect. Niet alleen omdat de ‘uiteindelijke’ versie van het gedicht op talloze punten
weer ‘mooier’, veelbetekenender en compacter tegelijk gemaakt is dan de radio-versie,
ook vanwege 't ondubbelzinnig ambigue ‘de zjwaer mich aope poejakke det de zinne
goed zin’.

Joep Leerssen
Waar Bertholet het Limburgs bevrijdde uit kostuum en mantelpakje, Criens een dam
opwerpt tegen de terreur van de folklore in proza, Kuipers aan een Limburgse
kunsttaal bouwt, daar is Joep Leerssen de eerste die erin slaagt een volwaardige
(post-)moderne roman in het Limburgs af te leveren, in een taal die definitief
losgezongen is van alles wat de achterhaalde traditie zo onverteerbaar maakt.

Ik zou het zelf geschreven willen hebben: 't Verhaol Muringe met en zonder Paulien
(Venlo 1993). Het is een kostelijke geschiedenis, adequaat uitgegeven ook (Veldeke),
en in alle opzichten van deze tijd. Hier is een schrijver aan het woord, geen estheet
die onder valse voorwendsels luchtsporen over het papier trekt, maar iemand die
weet heeft van literair-historische ontwikkelingen, op de hoogte is van filosofie en
de wereldliteratuur, van popmuziek en film, die mensen kent en, niet onbelangrijk,
van ze houdt, en wars is van pretentie en boodschap. En dit alles in een taal die in
de beste passages zo beeldend, precies, zo geconcentreerd en treffend is, zo melodieus
en geladen met betekenissen dat ze de poëzie na komt. Die poëtische geladenheid
wordt versterkt door Leerssens literatuurconcept. Een auteur als Frits Criens gaat er
vanuit dat het mogelijk is ‘de realiteit’ plausibel weer te geven. Voor hem geldt dat
wij gezamenlijk ‘de realiteit’ erkennen en dat er een taal bestaat en een vorm die die
realiteit representeren. De onmogelijkheid daarvan is bij Joep Leerssen uitgangspunt.
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Voor hem is werkelijkheid hoe je de werkelijkheid ziet. De verteller bepaalt met
andere woorden wat de werkelijkheid is en is daarmee structuurelement in een tekst
waarvan de enige bestaande realiteit die van de orde van de taal en van het genre is.
Die orde is voor de post-modernist een amalgaam van mysteries - maar
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ontwarbaar en kenbaar te maken door de dichter/schrijver -, een complex van
semantische en syntactische verbindingen, door veel meer lijnen met elkaar verbonden
dan alleen die naar de zichtbare wereld om ons heen. De literaire taal is een firmament
van betekenissen, waar alle connotaties uit de zogenaamde werkelijkheid en uit de
hoge en lage cultuur, uit kunst en kitsch, filosofie en borreltafel, wetenschap en krant,
in alle mogelijke verschijningsvormen op elkaar inwerken: van sage tot buut, van
Jean Paul tot Petula Clark, van klets tot mythe, en in het geval van Joep Leerssen
zeker ook van standaardtalen tot dialect. Het kader voor dit taalgebruik is een kleine
roman. Zo klein en zo vol dat hij een ding op zichzelf geworden is, zo vol als een
gedicht van Manuel Kneepkens, zo ambigu als een uit de hand gelopen gedicht van
Pé Hawinkels. Rijke, volle taal, ook in ander opzicht. Leerssens poëtisch
Romanlimburgs is een bazaar van talen: Mheers, Standaard-Limburgs, Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Latijn. Voor deze auteur is schrijven per definitie een spel met
de taal, met talen dus, met contexten, met literatuur, haar genres en technieken. Een
spel dat met gloed en passie gespeeld wordt en dat in essentie handelt over mensen
en hun ervaringen, hun denken en hun verhalen. Het is een spel dat een realiteit op
zichzelf is, vergelijkbaar met de hartstocht van Wim Kuipers dus, maar waar die
dreigt vast te lopen in loden ernst, schatert Leerssen hilarisch tussen de regels. In the
way of Hawinkels, nog zonder diens tragiek, maar wel, jammer genoeg, met
vergelijkbare studentikoze tongue in cheek, soms.
Een staal. Leerssen over ‘Cinémuringue’, prachtige regels over de cinema in een
dorp in de jaren '70:
‘Muringe is met de res van 't heelal verbonne deur 'ne leechjaore lange navelsjtrang
van 16 millimeter breed, wie 'n book wat mer euver eenen einkele, leechjoare lange
regel is oetgesjreeve. Wie langer tot-s de bliefs leeze, wie wiejer tot-s 't mos volge,
tot euver der horizon. Blömkes achternoa, wie Roëdkapje, de busj in tot oe de wolve
zunt.’
Overigens ook het in de zomer van 1999 bij TIC uitgegeven d'r
Herinneringskunstenaer: Veersj broed in 'n vraemd hoes staat bol van trefzekere
regels die het compacte én weidse van poëzie in uitstralen; in dit geval associaties
oproepend met de ‘woordpoëzie’ van Manuel Kneepkens. Neem alleen al een titel
als ‘Paranoia en verleef zien: notities oet Hecate County’.
Deze radio-lezing begon met ‘de grenzen van het verlangen bij het openen van de
deur’. U kent nu het verlangen, de grenzen zijn open. Ik heb u deelgenoot
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willen maken van wat zich laat aanzien als een nieuw begin van Limburgse literatuur.
Of ik in mijn ijver de plank missla, diamanten zie waar slechts mijngoud glinstert,
wie weet. Opponeer of laat de tijd zijn werk doen.
Er is een klein gedicht van de Heerlenaar Ger Prickaerts, ook uit de Veldeke
Literair Reeks, dat u, als u met mij meeging, weer met beide benen op de grond zet
en het zwaartepunt daar legt waar het hoort.
Let neet op d'r haan deë
groeësmechtig kriënt
't is de hon die legkt
en neet umgedriënd.

Gé Reinders
Of ik aan de gefrustreerde liefde voor de taal van mijn moeder lucht geef? Wie weet.
Dat de taal van mijn vader een rol speelt bij mijn bewondering voor het werk van de
Roermondse tekstdichter/songwriter Gé Reinders, staat voor mij buiten kijf. Vanaf
begin jaren '80 kom ik hem steeds weer tegen met liedjes die een even grote impact
op mij hebben als de gedichten der groten die ik lees. Ze treffen me, laten me niet
los, kan ze III keer horen, raak niet uitgeluisterd op die onvervreemdbare Gé-toon
waarin tekst en muziek in unieke zegging samenvallen. In februari 1994 was mij nog
niet helemaal duidelijk hoe hem in te passen in mijn concept van poëzie in Limburg.
Een paar jaar later was mij blijkbaar alles helder. Ik sprak toen voor de microfoon
de volgende open brief uit aan Gé Reinders, vooral om erachter te komen hoe het
komt dat zijn werk me steeds weer treft, uit het lood slaat zelfs.
Geachte Gé Reinders. Ik zag je zondagmiddag, kermiszondag te Heerlen, spelen en
zingen op een literaire bijeenkomst. De piano was niet geweldig en bij het eerste lied
moest je even op gang komen, maar bij het tweede was het weer raak. ‘'t Versailles
van de sjlum jonge’, puntiger omschrijving van Seminarie Rolduc nooit gehoord.
Straight in the heart, een speer in de ziel, de heftige huivering, die, zou ie aanhouden,
tot taferelen gaat leiden.
's Avonds zag ik je in de kleine zaal van de schouwburg van diezelfde stad, en
weer was het vele keren raak: shivering, de glimlach die ongemerkt mijn mond
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betovert - ik voel het, men zegt het -, het gezicht dat zich opent, schuiven op je stoel,
een traan, een brok en natte handen. En het gevecht ertegen, tegen de emotie, want
een man mag niet huilen, zeker niet bij een liedjeszanger.
Hoe komt dat toch dat jij met je liedjes in verhevigde mate bewerkstelligt wat mij
bij poëzie minder en in ieder geval minder heftig overkomt: ontroering, diepe
ontroering. Er zijn er die zeggen, dat ligt aan de context: de ongeoefende lezer snottert
ook bij Toon Hermans. Nou lees ik zo'n beetje alles wat uit Limburg komt, en
verheffend is misschien wat veel gezegd, maar het is toch niet niets wat hier
tegenwoordig gemaakt wordt en ik verkeer in de gelukkige omstandigheid voor mijn
vak, ik ben leraar Nederlands, het beste uit vele eeuwen Nederlandse poëzie te mogen
presenteren; dus ik ben een beetje thuis in middeleeuwse liederen en Bredero, Vondel
en Hooft en Huygens, en Gorter en Gezelle, Van Ostaijen en Leopold en Nijhoff, en
Claus en Lucebert en noem maar op, je kent ze wel; uitgelezen ben ik er nog lang
niet in.
Maar ontroering, het blijft een zeldzaamheid. Nu zou jij ook niet elke dag voor
me moeten zingen: je ceedees, ik moet eerlijk zijn, ik draai ze niet grijs. Als
geri-groupie al je optredens volgen, ik zie het me niet doen, maar zie en hoor ik je
op de bühne dan gebeurt het altijd weer opnieuw. Je teksten op papier, ik weet het,
ze zijn er niet voor gemaakt, ze bestaan om te klinken, maar ik betwijfel of ze door
een ander gespeeld en gezongen dezelfde impact, diezelfde diepe uitwerking zouden
hebben. Kwalijk? Hoe sterk ze op papier zijn, valt door mij bijna niet meer uit te
maken - als dat al relevant zou zijn -, omdat ik ze bij voortduring hoor; maar dat
geldt ook voor Leo Herberghs, Lucas Hüsgen, Frans Budé.
Vraag. Ben jij het dan die me ontroert, jij met je mooie Roermondse dialect, dat
me herinnert aan mijn vader, zijn familie, ome Frans Lintjes, jij met je open blik,
rode konen, je wat onbeholpen gesticuleer op het podium, die slobberende pantalon,
het breekbare, maar vaste geluid van je stem, je kop die zoveel, al zie ik het alleen
zelf, zoveel van de mijne heeft, je jongensdromen die de mijne waren, je verliefdheid
op Amsterdam, je vaderschap - ik deel je angsten, je trots -, je tantes, de vrouwen,
‘aajers’, de dood. Is 't het pure zelf dat zich uitdrukt in de natuurlijke vorm, waar
zoveel schrijvers hopeloos naar zoeken, soms vele levens lang, dat ik in jou
gepersonifieerd vind? Het is de tekst, het is jouw bijzondere vorm van poëzie die me
raakt: de precisie, de toon, in de dingen die ook mij aangaan.
Natuurlijk het is ook de muziek, rockpop uit de country, even puristisch als
eclectisch uitgevoerd met je fantastische muzikanten, het is de subtiliteit, de
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dynamiek, - wie beweert dat popmuziek geen dynamiek kent, moet bij jou eens gaan
luisteren - het toegewijde vakmanschap, en dat vooral live, en in kleine combo's en
semi-akoestisch. Natuurlijk zijn het ook de thema's, ervaringen, de dingen die je
gebeuren, maar dat geldt ook voor Corrie en Jansse Bagge, en Leni en Rowwen Hèze.
Het speelt allemaal mee; maar niet zomaar. Wezenlijk is de vanzelfsprekende wijze
waarop dat alles verwoord is, het zijn de teksten en hoe ze klinken, hoe ze ingebed
zijn in de melodielijnen, in de ritmiek, maar zeker ook hoe ze er tegenin strijken; het
zijn de onverwachte wendingen, de suggestieve zinnen, de indirecte wijze van
vertellen, de tekst als een-acter, filmpje, operatje; het gaat om het eigenzinnig gebruik
van refreinen, de rijmen en anti-rijmen, de open plekken, het geheimzinnige - wat is
er toch geweest met Grada? -; het gaat om...
Maar is daarmee alles verklaard? Wordt het nog duidelijker als ik het zou adstrueren
met tekstfragmenten, muziekcitaten? Nee, m'n Amsterdamse vriend zou zeggen: te
veel, en hij bedoelt te simpel, te direct, te open én bloot. Ik zou hem niet kunnen
overtuigen met welke analyse dan ook. Hij luistert anders, hij leest anders. Overtuigt
een analyse ooit, doet ze wel iets anders behalve ingewikkeldheden blootleggen en
lagen ontsluiten: kan één laag ook niet heel diep gaan? Is het goede gedicht, het
goede lied niet meteen al bij eerste lezing overtuigend, is niet wat in eerste confrontatie
op de alerte ontvanger afkomt, meteen het wezenlijke? Je bewust worden van wat
je ziet is niet per definitie meer dan het zien zelf, is misschien per definitie minder
verpakt als het is in schamele parafrases, ruwe analyses.
Gé, jij zegt: een goed liedje liegt nooit, ik help het je hopen. De oren zitten zo vaak
dicht, de blik is zo vaak naar binnen gericht! Maar je hebt gelijk, een goed gedicht,
een goed liedje kan openingen forceren, of via zwakke plekken binnendringen, zelfs
in houten koppen. Ja maar, zeggen ze dan. Het zijn liedjes, de ontroering bij ‘a piece
of art’ is van andere kwaliteit. Is dat zo? Is die beroemdberuchte esthetische emotie
teweeggebracht door het beste der poëzie van hogere kwaliteit? Voor mij niet: wat
me zacht maakt bij Nijhoff, opwindt bij Lucebert, ontroert bij Schierbeek, me
verwondert bij Herberghs is van eenzelfde wondere, precieze legering van inhoud
en vorm, van emotie en techniek. En ach, de diepte van die ontroering is niet dieper
dan die veroorzaakt door een tulp, een meisje, een handgemaakte schoen, oude
mensen samen, leverpastei van de slager, van alles wat mensen maken. Van alles
wat niet liegen kan. Is dat de sleutel? Liedje of gedicht: wat good is, luug noojt!
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Is kwaliteit misschien een ander woord voor poëzie? In relatie tot de ontroering voor
mij wel. In kwaliteit is alles optimaal samengebald wat relevant is. Daarom is poëzie
vaak zo schaars in poëtische teksten. Een gedicht is een gedicht als er gedicht op
staat, ik heb die mening vaker verkondigd, maar een geslaagd gedicht is eigenlijk
pas een echt gedicht. Ik geloof, dat ik dat eens ben met de argeloze en de wijze lezer.
Maar hoe zit dat dan bij jou: wat is de magie van je optreden, van je liedjes live?
Ben jij opnieuw geroerd als je zingt, op de bühne?
Ja, denk ik. Het kan niet anders, als je op dreef bent. Dit is niet de vraag naar je
gemoedsstemming als je de liedjes maakt: maken is techniek en hard werken, ik weet
het. Live, als alles meezit, beleef je de essentie, dat is de ervaring én de verwoording
ervan, opnieuw. Dat laatste, die verwoording en de ontroering dáárom, is essentieel
bij jou. De herbeleefde ontroering op de bühne heeft namelijk iets dubbels: die is
niet meer alleen gebaseerd op de ervaring, het gevoel dat ten grondslag lag aan het
lied; die ontroering is op dat moment door de schrijver/componist/zanger opgewekt
in taal en muziek, gestileerd, gemanipuleerd zouden we vroeger zeggen. Jouw
intellectuele, jouw emotionele integriteit - hoor mij, ik ken je niet eens! - verschaft
je inzicht in die subtiele oneigenlijkheid. Je artistieke integriteit maakt dat je dit besef
in je song, in je kunst toelaat, misschien zelfs vorm geeft. Dat geeft je iets kwetsbaars
waardoor je in de zaal daar op dat moment ‘de beste’ van allen bent, maar tegelijk
iets bespeelt, met iets speelt waarmee je eigenlijk niet mag spelen. De gêne daarom
maakt je voorzichtig, onzeker, misschien bang, en dat is tekenend voor jouw optreden.
Sterker nog, die ontroering en het gevoel dat die eigenlijk niet gepermitteerd is - je
hebt immers de ontroering zichtbaar, hoorbaar gestileerd, dus vervreemd van haar
oorsprong -, is de essentie van je bühne-persoonlijkheid. Een belangrijk element van
jouw liedjes en jouw vertolking is namelijk dat je de spanning die daar het gevolg
van is, niet toedekt in techniek, glitter en goud, show, maar zichtbaar en hoorbaar
maakt. Daarmee blijft de ontroering echt, verwordt ze niet tot vertoon, glazen tranen,
uiterlijk, wordt ze niet ingepakt of opgeblazen, zoals zoveel in de muziek gebeurt,
pop- én klassieke muziek. Te vaak is die ontroering artificieel, eendimensionaal, plat
als een dubbeltje en er nog voor te koop ook. Bij jou geen sprake van!
Dit is wat live gebeurt, volgens mij. Dat is ook wat je op de cd niet hoort, want in
de studio wordt hard gewerkt. Misschien ligt hier de verklaring voor het ver-
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schil in mijn appreciatie van Gé Reinders live en op cd; of open ik me er thuis niet
voor? Dat is dat andere punt.
Iets kan ontroering teweegbrengen, maar er moet ook iemand zijn die zich de
ontroering toestaat. Dat is voor sommigen niet zonder gevaar; ontroering kan een
vernietigend spoor in je trekken. Momenten van gelukzalige pijn kunnen je te gronde
richten. Je bent kwetsbaar tijdens de ontroering, ontdaan van alle lagen en schillen.
En kwetsbaarheid, dat is taboe, ofschoon het mag in liedjes, in pop- en in volksmuziek,
of in de poëzie, maar dan wel zorgvuldig gestileerd. Jean Pierre Rawie bijvoorbeeld,
dat is de meester der gestileerde emotie, te gestileerd voor mij. Bij hem is het niet
meer de ervaring, de aandoening maar de techniek die de emotie teweegbrengt misschien bedoelen ze dat met esthetische ontroering. Voor mij is een uitgeklede en
weder opgedofte emotie: elegant, verfijnd, superbe genot: chocolaatjes-poëzie. Ik
ben daar nooit zo'n liefhebber van geweest; sterker nog, daar heb ik liever niets mee
te maken; daar bevind ik me in de gecultiveerde wereld van de fijne omgangsvormen,
het savoir vivre, de prudentie, de wereld van de taal die in schone windsels alles
bedekt en versiert; de taal, de kunst die in plaats van emotie juist leegheid
demonstreert.
Ontroering is beleving, die moet je aandurven. Je moet het willen, je moet het je
willen toestaan. Misschien zaten daarom maar zo'n 50 mensen in de zaal: geen
schmiere, natuurlijkheid. Het publiek gaat liever naar de opera, als het moet zelfs
die van Letland, totale schmiere, modern tehater: alles wat zich in vormen hult die
niets te raden overlaten, spectaculair. Als er maar wat gebeurt, Schlagerfestival.
Daarom lezen mensen liever romans, hoe dikker hoe liever, dan gedichten. Daarom
loopt het storm naar de schone schijn van The Rolling Stones, en zingt Bob Dylan
in de leegte. Daarom is dat meezingen bij jou ook zo verschrikkelijk,
publieksparticipatie noem je dat, het zal een rudiment uit je Muskiet-show zijn. Dat
rare gedoe met je publiek, schei daar alsjeblief mee uit: je breekt de intimiteit open;
op dat moment is Gé Reinders te vervangen door iedere rare snijboon die zo nodig
op de bühne z'n publiek moet activeren, en dat terwijl de mensen bij jou al zo intensief
meedoen. Dat geldt ook voor dat gebongo, het haalt de vaart, de lichtheid, de subtiliteit
eruit; gebruik dan het glinsterend bekken of de ketsende snare-drum. En die naar
conférences uitdijende inleidingen, korter, korter: 'n good liedje luug noojt!
Maar waar bemoei ik me mee. Intimiteit zonder klefheid, emotie zonder sentiment,
daar gaat het om; eenvoud die diepte is, openheid die gesloten is: Jan
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Hanlo, Leo Herberghs, Lucebert. Strepen door je ziel, verontrusting, troost: en beide
tegelijk. Wie durft zich dat toe te staan?
Gé Reinders, ik vecht erom. Met vriendelijke groet.
Tot zo ver mijn bestand van zaken medio jaren negentig. Het is nu herfst 1999. Wat
is er nog gebeurd?
De gesignaleerde ontwikkeling, een nieuwe start van literatuur in dialect, zette de
afgelopen jaren door. Steeds duidelijker bijvoorbeeld ging Jack Poels,
tekstdichter/zanger van het Americaanse Rowwen Hèze, zich manifesteren. Een
splinter van de ziel. Rowwen Hèze en het grote dorpsverlangen (1995) verscheen
over de groep bij uitgeverij SUN, daarin kregen ook de teksten aandacht. Teksten van
een ander karakter dan die van Gé Reinders, maar in hun beste specimina vergelijkbaar
met diens kwaliteit en authenticiteit: de juiste woorden voor gevoelens van onbestemd
verlangen. Zijn liedjes gaan over concrete gebeurtenissen, maar door de sfeer, vaak
uitgedrukt in één woord, één zin, krijgen ze iets algemeen geldends, dat nog meer
dan bij Gé Reinders de taalbarrière doorbreekt: honderdduizenden ‘Hollanders’
verstaan het. Natuurlijk, de teksten kennen stoplappen, vooral de rijmdwang is te
vaak een dwingend corset, niet elke regel is even geladen. De achterflap van Alles
wat ik schreef. Liedteksten van Rowwen Hèze (1998) noemt Poels niet voor niets ‘de
volksdichter van de Nederlandse popmuziek’. En dat is zo: het raffinement, de
subtiliteit en de gevarieerdheid van Gé Reinders ontbreken. Dat geldt ook voor de
liedjes van Ger Bertholet, die wat mij betreft meer ruimte nodig heeft: de vierkante
decimeter die een liedje de dichter biedt, is voor hem te weinig om te excelleren.
Bertholet is een woordenvanger, meer verteller dan verdichter. Wat hij overigens uit
de vastelaovendarchieven van LI opdiste en samen met Hans Op de Coul op cd bracht,
heeft niet alleen kwaliteit, maar opent ook een schatkamer uit de Limburgse
literatuurgeschiedenis. Door hen ontdekte ik, veel te laat, de liedkunst van Frans
Boermans.
Maar er is meer. Uitgeverij TIC te Maastricht van Paul Weelen stortte zich op de
markt met literatuur in dialect in de reeks Limburgse Literaire Lies. Naast proza van
Paul Weële, Hens van de Weyer, Colla Bemelmans, poëzie van Frits Criens, Fóns
Brouns, beiden met bewerkingen van literair erfgoed Ederein en Reinaert, 't verhoeël
vanne vós, en van Wim Kuipers de bundel Plat landj. Mijn kennis van dit Limburgs
dialect, een soort kunst-Maasniels, is voorlopig ontoereikend om deze poëzie goed
te kunnen verstaan. Ik lees er nog strofen in,
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regels, maar 't is me alsof ik de Friese dichter Tsjèbbe Hettinga hoor voorlezen: de
klanken vertellen een verhaal op zichzelf, rijk en gevarieerd genoeg om vaak naar
te luisteren. Wat ik aan betekenissen opvang, is voorlopig genoeg. De rest komt wel
- ook ik ben een Limburgse lezer -: vaak worden landschappelijke elementen
verbonden aan de literaire of talige motieven, waardoor zintuiglijke ervaring en talige
ervaring samenvallen. Ook in dit opzicht is Gezelle niet ver, al berust naar mijn
gevoel Kuipers' poëzie te veel op cerebrale vondsten om de vergelijking met de grote
Vlaamse meester vol te houden. Bij Kuipers is het alsof de pagina het land is waarop
de natuur groeit, bloeit en sterft. Maar niet alleen het landschap, ook de herinnering,
de belevenis komt pas echt tot leven in de taal: op plat landj, op papier. Kuipers
bouwt en construeert en speelt hier nog meer dan in Neel, op het maniëristische af.
Geen woordenvanger, een woordentransformator, een semantische katalysator.
Beproef uw taalfantasie op

in 't laatseizoen
asters passe op 't hoes det de brónk van de bongerd
binnehaolt op sjtreu kleure bellefleure bie bie get zón
die zich uub veur greike det laat wis waat - hèrfs haet
de buim te roeps geblaajd: te laje klamp waat veel
kal van dichters sjpertelt ónger huips gevalle grei
van dood en dorre sjtief den wen Herodes half mei
zich blajer griep en blote bleuj: de was wäörd zjwiege
ouge toe, neet zeen de pesbessem van de note boum
kanker dae zich in wichter vrit - wie bang de knaoketek
die zich get naats druime hoog baove drek en dialek
sjoons ze zeen häör jungs door netele versjnirk - aaj bein
weer in galop hop hop de poëzie, de kop vòl kaetelsjtein
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Wat een prachtige laatste regels. Een mooi gedicht. Het zingt en betekent dat het een
aard heeft. De eerste strofe schildert het kleuren der appels in de late zon, de herfst
heeft de bomen al ontbladerd: leven en dood in een. Koud voorjaar, rijpe herfst, het
geronk van dichters, zich verheven voelend ‘boven drek en dialek’, de bodem van
wat groeit en van de taal. De oude taal komt weer tot leven in dit beschouwen, maar
de kop zit nog vol ketelsteen die losgekapt zal moeten worden. Zoiets, dat maak ik
ervan, als ik wil betekenen. Het hoeft niet, want er is meer.
Het opvallendste initiatief van Lilili was de verzamelbundel Plat-eweg (1998),
een boek vol proza en poëzie van schrijvers uit Limburg die nog niet in het dialect
hadden gepubliceerd. Proza van Connie Palmen, Harry Prick, Ton van Reen, Leon
Gommers, Paul Meeuws in plat, vertaald, dat wel, maar geautoriseerd, poëzie van
Paul Hermans en Leo Herberghs, ook vertaald, en gedichten, door de dichters zelf
in het dialect geschreven, van Wiel Kusters en Frans Budé. Budé en Kusters lazen
ze op de radio voor: in één woord prachtig. Zo vol klank, ritmiek en zo dicht bij huis.
Maar misschien moet om deze ervaring te delen het dialect je moedertaal zijn.
Alhoewel, het bewijs hoeft niet meer te worden geleverd: in het Limburgs dichten
kan, levert dezelfde kwaliteit op als in het Nederlands, dat bleek. En het heeft meer.
Paul Hermans in vertaling wint er voor mij aan: een waas van poëtische
nadrukkelijkheid is opgetrokken. In 1999 verscheen bij Lilili Kinder, kinjer, wichter,
poete, een verzamelbundel met kinderverhalen in dialect; het voor de hand liggend
vervolg op Plat-eweg. Maar er is meer. Naast de initiatieven van Weelen bleef de
Veldeke Literair Reeks, er verscheen onder andere een bundel geëngageerde gedichten
van Colla Bemelmans. Nog meer. Joep Leerssen is begonnen gedichten te schrijven.
Het dialect zit überhaupt in de lift: gigantisch succes voor strips in dialect, vertaalde
wereldliteratuur - D'r klinge prins van Antoine de Saint-Exupéry (Leonie Robroek)
- van de Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg in Heerlen, de
erkenning van het Limburgs als taal binnen de Europese Gemeenschap. Leerssen
schrijft zijn column in het Limburgs Dagblad in dialect. Toneel, liedjes in de
streektaal: plat hosannah.
Maar er dreigt iets. Het lijkt alsof er iets aan het stokken is. De literatuurkritiek in
de Limburgse dagbladen wil er niet echt aan. Binnen het tijdschriftcircuit ontwikkelt
zich niet zoiets als een serieuze kritiek - ook niet in de dagbladen -, de Veldeke-prijzen
leveren niet echt bijdetijdse of veelbelovende winnaars op en nieuwe gezichten
werden schaars de afgelopen jaren. Is er een verzadigings-
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punt bereikt? Misschien van tijdelijke aard? De coryfeeën zullen doorgaan met
publiceren, ofschoon Bertholet de eerste, nog schuchtere pogingen in het Nederlands
heeft gedaan en hoe lang blijft Joep Leerssen nog in het dialect schrijven? En de
aloude problemen blijven: leesbaarheid, klein lezerspubliek, beperkte
publicatiemogelijkheden, weinig kritische reacties, slechte distributie. Deze literatuur
zal na een korte bloeiperiode gaan uitsterven als er niet meer respons op komt. Als
in de museale sfeer, in tijdschriften, in literaire activiteiten niet méér gebeurt.
Literatuur in dialect zal voor haar bestaan moeten blijven vechten: alleen schrijven
is in dit stadium niet genoeg. De distributie naar de boekhandel moet professioneel.
Reclame, publiciteit. Men moet de boer op, zoals vroeger, het patronaat in. De disco
in, bibliotheek, en literaire club, maar nu met kwaliteit. Scholen in, ofschoon, laat
maar. En dat is niet genoeg. De literatuur zal terug naar zijn oorsprong moeten: het
orale aspect moet benadrukt. Teksten zullen op band of cd of god weet niet wat voor
geluidsdrager moeten. Ook hier zal het internet vele onvermoede mogelijkheden
bieden. Jong volk moet er bij, en misschien is dat wel het grootste probleem: al die
schrijvers die ik u noemde, zijn van middelbare leeftijd of al oud. Nachwuchs!
Limburgse dialectliteratuur bloeit, maar hoelang nog?

Geciteerde teksten
HUB NIJSSEN

Uit den vreemde
Uit: ...Nag net op de randj van de regel... Bloomlaezing oet 't
Limburgs. Veldeke Literair Reek- Deil 2. Veldeke Venlo 1993

GER BERTHOLET

Fragment uit Sjtalloch. Stichting Kwant Sittard

FRITS CRIENS

Mam
Uit: Tösse gister & mörge. Sonnette. Uitgeverij De Vleermuis
Roermond (z.j.)

WIM KUIPERS

Fragmenten uit Neel.
Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse Volkscultuur 1997, nr 1
In 't laat seizoen
Uit: Plat landj. Uitgeverij TIC Maastricht 199.

GÉ REINDERS

Ederein zien aajers gaon dood
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Van: As 't d'r op aan kump. MW-records Nieuwegein 1993

GER PRICKAERTS

D'r sjiên
Uit: ...Woeë de wîndj zaochter wejtj... Bloomlaezing oet 't Limburgs.
Veldeke Literair reeks - Deil 1. Beek 1992

JOEP LEERSSEN

Fragment uit:
't Verhaol Muringe mèt en zónder Paulien. Veldeke Literair Reeks
- Deil 3. Veldeke Venlo 1993
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Verantwoording
Alle stukken zijn oorspronkelijke radiolezingen voor De Onderstroom, het wekelijkse
kunstprogramma van Omroep Limburg/LI en als zodanig uitgezonden in het jaar
1999 in de serie De poëzie van Limburg in de 20e-eeuw, onder redactie van Ben van
Melick, Hans Op de Coul en Ine Sijben. Dat geldt niet voor het stuk over de dichter
Leo Herberghs. De uitgezonden lezing is reeds gepubliceerd in Leo Herberghs, van
voor het begin, een uitgave van Herik bij gelegenheid van de 75e verjaardag van de
dichter. ‘Het is het water dat is’ schreef ik herfst 1998 met het oog op een nieuw
nummer van Quality Meat. Pé Hawinkels. Leven is de kunst is een bewerking van
Schrijven als daad van liefde. (Nijmegen 1990). Poëzie in dialect is een compilatie
en actualisering van een aantal fragmenten uit verschillende uitzendingen. In ‘Nieuwe
poëzie in Limburg’ is mijn bijdrage aan het Limburgnummer van Maatstaf (1995,
nr. 9/10) verwerkt. Alle stukken zijn bewerkt, dat betekent in de meeste gevallen
uitgebreid, ook met gedichten van de desbetreffende schrijvers. De meest typische
spreekstijlwendingen zijn verwijderd, wat niet wil zeggen dat het lezingkarakter
fundamenteel aangetast is. Dat verklaart dat u zo nu en dan stijlbloemen rechtstreeks
uit de ‘lezingtaal’ aantreft.
Met dank aan Rob Bindels, die mij beteugelde en op scherp zette, de auteurs die
mij welwillend uit hun poëzie lieten citeren en de uitgeverijen die daarvoor hun
toestemming gaven: De Bezige Bij (Amsterdam), Querido (Amsterdam), Meulenhoff
(Amsterdam), Prometheus (Amsterdam), Elsevier/Manteau (Amsterdam/Brussel),
SUN (Nijmegen), de Prom (Baarn), Bèta Imaginations Publishers (Rotterdam), Corrie
Zelen (Maasbree), Herik (Landgraaf), Gerards & Schreurs (Maastricht), TIC
(Maastricht), Veldeke (Maastricht), VLAM (Maastricht), De Vleermuis (Roermond),
Boek en Vorm (Roermond).
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