
Poëzie

door Nels Fahner

Ik sprak tot Hem: 
buiten jou ken ik geen geluk.
Ik aanbid geen fi lmsterren
of politieke leiders,
ik verafgood geen dictators.

Z o begint psalm 15 van de Nicaraguaanse 
dichter, priester en revolutionair Ernesto 
Cardenal. Onlangs verscheen een nieuwe 

bundel vertalingen van zijn werk, getiteld Poëtische 
wegen naar een kritische spiritualiteit. 

Al in de jaren zestig, toen de op sociale ver-
houdingen gerichte bevrijdingstheologie in Zuid-
Amerika opgang maakte, verscheen een eerste 
vertaling van Cardenals politieke psalmen in het 
Nederlands, met een voorwoord van predikant J.J. 
Buskes. 

Sindsdien is er veel gebeurd in Nicaragua, waar 
de linkse Sandinisten na het verjagen van de ge-
hate dictator op hun beurt een repressief regime 
vestigden. Cardenal nam er, na een tijd als minis-
ter van cultuur te hebben gediend, afstand van. 

Maar uit zijn poëzie, waarvoor hij verschillen-
de grote prijzen ontving, blijkt dat hij zijn linkse 
idealen heeft behouden. Het recente gedicht Het 
mobieltje getuigt bijvoorbeeld van een grote betrok-
kenheid op wat er allemaal mis gaat in de wereld:

Kinderen tussen zeven en tien jaar delven het Coltan
omdat hun kleine lijven 
in de kleine schachten passen
voor 25 cent per dag

Het boek Ernesto Cardenal. Poëtische wegen naar een 
kritische spiritualiteit is eigenlijk precies wat de 
ondertitel zegt. Lezing van de gedichten van Car-
denal, die een tijdlang in hetzelfde klooster leefde 
als de bekende trappist Thomas Merton, laat zien 
dat werkelijke spiritualiteit hoort samen te gaan 
met een kritische levenshouding, met betrokken-
heid op anderen. 

Voor hem is er een direct verband tussen de po-
litieke term ‘revolutie’ en wat door trappisten wel 
de conversio morum wordt genoemd: de innerlij-
ke verandering van gerichtheid die elke dag weer 
moet worden afgedwongen.

Actueel is deze uitgave ook omdat die ons iets kan 
leren over het katholicisme in Zuid-Amerika. Zoals 
Cardenal beïnvloed is door het marxisme, zo ver-
telde ook paus Franciscus in een recent interview 
van zijn respect voor een onderwijzeres die hem 
had laten kennismaken met de boeken van Karl 
Marx. Het komt dus niet alleen door de Bijbel dat 
deze paus zich zo vereenzelvigt met de armen. 

In de bundel Poëtische wegen naar een kritische spiri-
tualiteit staan maar drie psalmen, ongetwijfeld om-
dat die al eerder in het Nederlands zijn vertaald. 
Het accent ligt op een aantal wat langere gedich-
ten, en een selectie uit zijn Kosmische gezangen:

voor mijn hut in Solentiname sta ik te plassen
en zie de sterren. 
De aarde zal van op Mars zo stralen als Mars van hier.
En hoe heerlijk moet onze melkweg er van buiten uitzien.
Van op dit fl onkerende lichtpunt zing ik tot jou:
Geliefde, Schepper van alle sterren.

Typerend voor Cardenal is de contrastwerking; het 
fysieke leven van elke dag wordt direct naast beel-
den van het heelal geplaatst, wat een eenheid tus-
sen die twee suggereert, in plaats van dat de groot-
heid van het heelal ons eenzaam zou maken.

Slordig
Jammer is het wel dat de vertaling zo weinig mu-
zikaal is. Er lijkt geen aandacht besteed aan ritme, 
laat staan dat het metrum de betekenis ook nog 
eens ondersteunt. De inhoud komt wel over, maar 
poëzie, in de zin van een taalspel, wil het niet wor-
den. 

En dat is niet alleen in dit gedicht zo. Misschien 
komt het doordat de vertaler Inigo Bocken wel reli-
giewetenschapper, maar geen dichter is. Misschien 
dat zijn geboorteplaats (Schoten, België) verklaart 
waarom de vertaling bovendien hier en daar nogal 
Vlaams aandoet (het meervoud van generaal is vol-
gens mij niet ‘generalen’, bijvoorbeeld. Dat stoort, 
voor wie gewoon wil genieten van een gedicht.

Deze uitgave van Cardenals werk maakt sowieso 
een slordige, onprofessionele indruk. Regelrechte 
taalfouten sluipen soms zelfs in de titels van de 
gedichten, zoals het qua inhoud indrukwekken-
de Gebed voor Marylin Monroe. Bij herhaling wordt 
Monroes voornaam Marilyn hier verkeerd gespeld, 

wat natuurlijk jammer is omdat daarmee afbreuk 
wordt gedaan aan de tragische lading van het ge-
dicht.

Eigen geluid
Maar genoeg geklaagd. Ondanks de redactionele 
tekortkomingen biedt deze nieuwe bloemlezing 
wel degelijk inzicht in een manier van denken, 
dichten en geloven die in Nederland geen gemeen-
goed is. 

Bijzonder is bijvoorbeeld Cardenals perspectief 
op het idee dat alles vergankelijk is en dat de ene 
soort als voedsel dient voor de andere. Wat moet 
je daarmee, met die harde waarheid? Valt daar nog 

spiritualiteit van te brouwen, valt bij dat gegeven 
niet alle diepte weg, wordt niet alles zinloos? Het 
is hier dat Cardenal een heel eigen geluid laat 
horen dat confronterend is en je aan het denken 
zet over wat overgave betekent, wat een revolutie 
werkelijk inhoudt en waar het kloosterleven het 
echte leven raakt. Hij schrijft bijvoorbeeld in Lot 
van een insect waarbij hij ziet hoe een hagedis een 
vlieg verschalkt: 

Mij beviel dit 
hij at haar op, zoals ook ik eet
zoals wij allen eten, en zoals
Christus at bij vrolijke gelagen, met zondaars
en ook Hij zelf gaf zich als voedsel weg
dat beviel mij. 
Alles is voedsel in de kosmos
en toen, toen was er weer slechts de 
witte wand

i Ernesto Cardenal. Poëtische wegen 
naar een kritische spiritualiteit. Inigo 
Böcken. Uitgeverij Berne Media, 
14,95 euro

Geen navelstaarderij bij Cardenal

Cardenal heeft, zo blijkt uit 

zijn poëzie, zijn linkse idealen 
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