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Taal als een hand die je aanraakt
Poëzie. Zowel Charlotte Van den
Broeck als Ester Naomi Perquin
hebben bundels met een persoonlijke
inzet geschreven. Daardoor stellen ze
zich kwetsbaarder op dan in hun
vorig werk.

PAUL DEMETS

In onze levens zijn we vaak op meerdere
plekken tegelijk afwezig, bijvoorbeeld als
we tijdens een gesprek onze e-mails
 checken op onze smartphone. Zo missen
we het overzicht en ontgaat ons
 belangrijke informatie, maakt Ester
Naomi Perquin, de kersverse Nederlandse
Dichter des Vaderlands, duidelijk in haar
nieuwe bundel Meervoudig afwezig. 
In het openingsgedicht laat ze ‘onze

professor’ uitleggen: ‘De aard van de
 afwezigheid, dames en heren, / is zodanig
afhankelijk van ons verdwijnen / dat zij
niet valt waar te nemen.’ 
Intussen zijn de studenten al niet meer

aan het luisteren en hun spullen aan het
inpakken.
In de eerste afdeling, ‘De delen’, staan

heel persoonlijke gedichten, bijvoorbeeld
over haar scheiding en de verhuizing als
gevolg daarvan. In de delen is het totale te
vinden en niet omgekeerd, luidde de
 stelling van de professor. En dus stapt het
nieuwe stel maar een doos in die ze niet
mochten openmaken, want de toekomst
bevindt zich erin volgens de fabrikant.
Maar ‘wij stapten voorzichtig de doos in
en zagen / dat we mooier dan ooit verge-
ten zouden wat we / dachten dat ons te
 wachten stond.’ 
Op persoonlijk vlak is het oorlog, maar

dat beeld wordt ook letterlijk naar het
front doorgetrokken: ‘We wisten toen al
dat we / nooit meer terug- de soldaten aan
de overzijde / lagen op hun rug. Ze speel-
den voor ons, / heel overtuigend, de
doden.’ 
In Meervoudig afwezig gaat het wel

vaker over de dualiteit van aan- en afwe-
zigheid, leven en dood, het leven en de
literatuur. Want op welke manier bestaan
we? Zoals ze schrijft in ‘Troost’: ‘Mocht
het helpen: we bestaan massaal niet. Kijk
naar zomers / die nooit overgaan, roest-
vrijstalen keukenmessen, daarnaast /
bewegen we getalenteerd, feilloos in het
niet-bestaan.’ 
Maar niet alles is zomaar verloren. Het

geheel is dan misschien niet meer
 aanwezig, maar er zijn nog dingen die over-
blijven, zoals we in de slotregels van ‘Over
wat zoek raakt’ lezen: ‘Van wat  zoekraakt /
onthoud je tenminste hardnekkig de resten,
/ nog altijd de ligging, de naam.’ 
Perquin schrijft om de dingen niet

 verloren te laten gaan, zodat de taal troost
biedt, als een hand die je aanraakt. Maar
er is alleen maar ontroostbaarheid, een
gevoel van een tekort: ‘Het gedicht zit
waar je wacht te worden aangeraakt.
Verhongert daar.’ 

In Meervoudig afwezigprobeert
Perquin op een boeiende manier voor
heling te zorgen, vanuit het besef dat dit
nooit helemaal kan.

Schuifspanning
Ook in de poëzie van Charlotte Van den
Broeck in Nachtroer zit een sterke duali-
teit: tussen emotie en rationaliteit, tussen
het lichamelijke en het geestelijke en ja,
ook hier tussen aan- en afwezigheid. Zoals
in de ‘schuifspanning’ in het gedicht
‘Drift’: iets raakt iets anders aan, maar er
lijkt nauwelijks iets veranderd. En over
verandering gaat het hier sterk. De dichter
maakt zich los van een voorbije relatie in
een reeks waarvoor ze het oneindigheids-
teken gebruikt: misschien is het reizen
een manier om opnieuw bij jezelf uit te
komen. 
In het slotgedicht bouwt ze dan ook een

boot die haar tegen elke averij zou moeten
beschermen. Maar het blijft onduidelijk
waarheen de reis leidt: ‘de boot zou klaar
zijn / waarheen?’ We blijven dwalen. Niet

toevallig steunt deze bundel op het
gedachtegoed van filosoof Emmanuel
Levinas, van wie ze een treffende uit-
spraak als motto kiest: ‘Het innerlijke
leven, het ik, de scheiding, zijn de ontwor-
teling zelf, de niet-participatie en bijgevolg
de ambivalente mogelijkheid van dwaling
en waarheid’.
In de bundel zien we dan ook in veel

gedichten een lyrisch subject dat zichzelf
probeert te vinden, eenzaam in een
kamer, dwalend door de stad, ernaar ver-
langend om anoniem een plaats te krijgen
in de stroom van het leven. Maar ook als
iemand die dreigt te verdrinken, ‘maar
een onbekende noemt je nog ‘drenkeling’ /
bij je meest fatale naam / omdat het voor
de betekenis niet uitmaakt / of je enkel
overboord valt of daadwerkelijk ver-
drinkt.’ Die pogingen om bij iemand te
horen en bij zichzelf te komen vat Van den
Broeck in zinnelijke, lichamelijke beelden,
die aan de poëzie van Peter Verhelst doen
denken. Dat heeft ook met het ritme te
maken, zoals in deze regels uit het titelge-
dicht, dat Van den Broeck aan Remco
Campert opdraagt en dat stilistisch sterke
reminiscenties aan diens onvergetelijke
gedicht ‘Lamento’ oproept: ‘en dat jij de
mieren niet en de zwellende kleuren niet /
dat kleur maar stof en licht dat nauwelijks
nog het licht / de avond feloranje even
nog’. 

Nachtroer is sterk omdat Van den
Broeck haar blik naar binnen richt, zon-
der te vergeten om naar buiten te kijken.

De zinnelijke, 
lichamelijke beelden 

van Van den Broeck doen
denken aan de poëzie 

van Peter Verhelst

Drift

En nog een uur en nog en nog
geen ochtend

tegen het raam een of andere zachte regen
daarachter het eerste verkeer, het ruisen rond me zwelt
op tot een nieuwe ruimte, kant-en-klare oceaan
zoals ze klinkt op relaxatie-cd’s: het omgeeft je
volledig
dan maakt het licht de kamer leeg

en het heeft veel weg van overleven:
alles een tijdstip en een grondgebied willen geven
mensen een bevattelijke fysica

een schuifspanning bijvoorbeeld
zoals wind bij het schuren over een wateroppervlak
deeltjes verplaatst en dat het achteraf niet eens uitmaakt
het volume hetzelfde gebleven, het blauw zonder schakering

doet het ertoe
wie wat van wie heeft meegegraaid
of wie er als laatste recht bleef staan?

feiten worden altijd door structuren ingehaald, ’s ochtends
de tanden tot grind gebeten, de mond leeg van verweer

Charlotte Van den Broeck
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In 2002 verscheen Porno van Irvine
Welsh, het vervolg op het gerucht-
makende Trainspotting (1993), over
een stel gedrogeerde en verwilderde
jongeren in de Edinburghse haven-
wijk Leith. Ter gelegenheid van de
verfilming van de tweede roman is
de vertaling omgedoopt tot T2
Trainspotting. Twee vrienden wil len
eerst amateur-pornofilmpjes ma -
ken, en dan de professionele porno
in. Welsh wroet in het vuil om een
punt te maken, bijvoorbeeld door te
laten zien dat porno een gewoon
consumptieartikel is  geworden.

Irvine Welsh, T2 Trainspotting,
 Arbeiderspers, 496 p., 21,99 euro.
Vertaald door Ton Heuvelmans.  

Kunstenaar, activist en Pussy Riot-
oprichtster Nadja Tolo konnikova
was in Nederland voor de presenta-
tie van de vertaling van haar boekZo
begin je een revolutie, dat ze schreef
in een strafkamp. De eerste zin: “Als
het verkopen van mijn ziel tot gevolg
heeft dat Poetin aftreedt en in
Rusland een pluralistische politiek
ontstaat, dan zal ik dat doen.” Nou!

Nadja Tolokonnikova, Zo begin je
een revolutie, 
Atlas Contact, 240 p., 18,99 euro.

Tot tweemaal toe moest psycholoog
en psychotherapeut Jeffrey
Wijnberg zich ‘door een depressieve
periode worstelen’, de eerste keer
toen hij 18 was – de klachten volgden
op een paniekaanval in de trein,
door de huisarts en psychiater wer-
den ze ‘adolescente groeistuipen’
genoemd – de tweede keer toen hij
42 was en vader van twee zoons. 
In Gebroken wilskracht schrijft hij
erover, en ook over hoe je met een
depressie het best kunt omgaan.

Jeffrey Wijnberg, Gebroken
 wilskracht,  
Scriptum, 160 p., 16,95 euro.

In haar tweede bundel tekent Myrte
Leffring de contouren van een
vrouw die een mythische tocht over
een brug aflegt. Op de linkerpagina
lezen we wat er met haar gebeurt 
– het regent bijvoorbeeld stenen –
 terwijl we op de rechterpagina in 
de gedachtewereld van de vrouw
belanden. Stilstand en vooruitgang,
moed en wanhoop wisselen elkaar
af en vormen een boeiende mentale
tocht voor de lezer.

Myrte Leffring, De tere bloemen 
van het verstand, 
Van Gennep, 64 p., 14,95 euro.

De 28-jarige fotografe en schrijver
Valerie Fritsch wordt tot het kruim
van de nieuwe Oostenrijkse
 literatuur gerekend. Ze brak in
2015 door met het nu vertaalde
Winters tuin, genomineerd voor de
Deutscher Büchpreis. 
Hoofdpersonage Anton Winter

beleeft een gelukkige jeugd in een
idyllische plattelandskolonie. De
vogelkweker verhuist naar de stad
en sluit zich af van de wereld, waar
de chaos lijkt te regeren en er
 massaal zelfmoorden worden
gepleegd. 
Dan ontmoet hij Frederike.

Zonder dat ze een woord met elkaar
wisselen, gaat ze met hem mee naar
huis. In de hoop de totale verwoes-
ting van het leven te ontlopen, keert
Anton met Frederike terug naar de
tuin van zijn jeugd.

Valerie Fritsch, Winters tuin, 
De Bezige Bij, 173 p., 17,99 euro. Ver-
taald door Kris Lauwerys en  Isabelle
Schoepen, 

In een eigenzinnige stijl vertelt
 dichteres en beeldend kunstenares
Maria Barnas in haar derde
 prozaboek Altijd Augustus over de
belevenissen van het pubermeisje
Augustus, in de zomer van 1989. 
Die woont aan een straat tussen de
weilanden en het bos. Haar vader is
vertrokken op zoek naar een leven
dat beter bij hem past. Haar moeder
weigert te geloven dat hij nooit meer
terugkomt. 
Augustus klampt zich vast aan
 verhalen die ze hoort en verhalen
die ze verzint, terwijl ze een spreek-
beurt voorbereidt over Rushdies De
duivelsverzen. 

Maria Barnas, Altijd Augustus,  
Van Oorschot, 188 p., 17,50 euro.

Overlast in de buurt, wie kent het
verschijnsel niet? Kees ’t Hart
schreef een satire over de
 verontruste burger die zich wapent
tegen graffiti op muren, herrie van
medebewoners en hoge houtstapels
van overijverige kunstenaars. Een
echtpaar sluit zich ten einde raad
aan bij de organisatie Wederzijds,
die belooft het heft in eigen hand te
nemen. Maar daardoor raken ze
verwikkeld in zaken waar ze liever
niets mee te maken hebben. 
‘Een boze droom die zeer

 realistisch uitpakt’, schreef NRC over
Weder zijds. ‘Tot het lachen de lezer
 vergaat.’

Kees ‘t Hart, Wederzijds, 
Querido, 222 p., 18,99 euro
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