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Wie aandachtig bovenstaande titel heeft gelezen, weet al meteen dat hem een ongewone 
bundel wacht. In de meeste gevallen is een dichtbundel een verzameling al dan niet 
thematisch geordende en samenhangende gedichten. Maar dit is één gedicht, weliswaar 
onderverdeeld in 8 delen, “hoofdstukjes”, om maar te zeggen: lezer, dit is nog eens echt 
“epische” poëzie, en dan nog van de bovenste plank.  
 
Maar, zoals alle poëzie, vraagt de bundel een aandachtige, herhaalde lezing. Hier wordt noch 
min noch meer een moderne mythe verteld, met mythische figuren en plaatsen (Izem, in 
een Berbertaal, het Kabylisch, betekent dat “leeuw”,  het land Ganumee, kan ik het helpen 
dat ik dat associeer met Ganymedes, de zoon van de stichter van Troje, een herder, de 
mooiste van de stervelingen en dikwijls gebruikt als allegorie voor het verlangen van de 
menselijke ziel naar vereniging met God…?) 
 
Van bij het eerste vers wordt de lezer meegezogen in een geheimzinnige bezielde wereld, 
(een kopschuwe muur met een brokkelend vel, leven krijst er), de gedroomde wijkplaats voor 
het romantische verlangen naar “weg”! Ja, er schuilt behoorlijk wat “escapisme” in deze 
bundel. Op die plaats huist ook een wezen, met forse maar milde gebaren, het is zijn woeste 
haar dat de “ik” aangrijpt, maar hij heeft ook “scherpe woorden” (“in het donker zie je wat je 
wilt” en “Mij dwongen de oksels”). Een figuur die ergens reminiscenties oproept aan de 
oervitale Jan Houtekiet van Walschap (ook een verhaal waar een vrouw alles verlaat voor 
een vitaal-heidense oermens…) 
 
De “ik” wordt voor de verdere duur van het gedicht geslingerd tussen het hier en het nu van 
de realiteit, een normaal leven (met De Zwijger), of het echte leven, rauw, dierlijk. In het 
tweede deeltje, is er sprake van een bijna animale drift (… vraten wij elkaar totdat wij in 
één lichaam kwamen? …. Vreeën wij vereender met de resten van geslachte dieren). Maar de 
“beschaving”, het gewone, blijft roepen: “Meanana (ook bij deze naam zijn meer associaties 
mogelijk), moest gij niet naar huis?”. 
 
De dichteres beschikt over een ongewoon minutieus uitgekiende stijl, waarbij subtiele 
registerwisselingen optreden. Zo wordt in het derde deel een Bijbelse, oudtestamentische 
sfeer opgeroepen, in een bijna genealogische opsomming (“Ja, Tariq vree met Magdalena, 
Boaz met Naiomi…”).  
 
In het vierde deel  (Een berg gestorven dieren) volgt de volledige overgave en krijgt het 
gedicht de volledige toon en de vaart van een klassiek epos.  
Maar na de overgave komen de twijfels, de vragen, het dilemma waar “de maatschappij” 
ons voorstelt (“De straat…. waar angst en schuld zich braak gespiegeld vierendeelden”). 
Conformeren of niet? “Maanden deed ik niets dan zorgen en gordijnen schuiven”. Om het 
met Elsschot te zeggen, “tussen droom en daad…”. En er wordt gedroomd in deze bundel 
(bij halve maan, bij volle maan, bij nieuwe maan), de droom is een belangrijk motief. 



 
In het zevende deel “Mijn buigend bot” bereikt de bundel m.i. zijn epische hoogtepunt. Wie 
het dilemma niet uit de weg gaat, komt niet ongeschonden weg, (Zo stuurloos is de koers, zo 
weg de evenaar”) maar het loont meer dan de moeite: “subliem is de ravage, zijn de plekken 
op het vlees die korsten worden”, “zijn nagelaten spoor, het leeft in sporen voort”. 
  
En dan? Wat dan? “Ik ben kaalgeschaafd teruggekeerd”. Terug naar het oude, vertrouwde, 
maar de vragen blijven, “het” blijft knagen, de herinneringen blijven “… de schimmen van 
een troebeler tijd houden zich staande als coulissen in een stuk. Een stuk waarin we beuken 
tegen veel te hoge planken”, en verder: “Maar zolang ik niet verdord ben moet ik bloeden”.  
 
En lezer, deze bundel zou je alleen moeten lezen, om de sensatie te voelen van de laatste, 
bijna magische verzen:  
 
“Ik vroeg de Zwijger: ‘Laat ons  
praten van het korstig vuur, dan kan ik as  
in longen dragen, en jou vragen: blijf bij mij. 
Want het zal avond zijn.’ 
 
   En de bomen 
Zijn gestopt met ademen. We weten het. 
Ze zijn, als wij, zo kaal” 
 
Toch hoeft de lezer niet echt mythologisch en klassiek geschoold te zijn om de bundel te 
kunnen smaken. Je laten meeslepen door de prachtige taal, de bijna bezwerende 
formuleringen, de talloze (vaak erotische) metaforen volstaat. De bundel kreeg meer dan 
terecht de Herman de Coninckprijs 2013. Wat een leesavontuur! 
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