
Uitgeverij Van Oorschot 
is bezig met een serie 
bloemlezingen uit werk 

van klassieke Nederlandse 
dichters. Het nieuwste deel 
bestaat uit een selectie van 
gedichten van Elisabeth Eybers 
(1915-2007), gekozen door 
Alfred Schaffer, dichter en 
docent aan de Universiteit van 
Stellenbosch.

My radarhart laat niks ontglip 
luidt de titel. Eybers schreef in 
het Afrikaans, dat bij haar sinds 
ze in 1961 naar Nederland emi-
greerde steeds meer trekken 
van de Nederlandse taal kreeg. 
Ze kreeg in Nederland ook twee 
belangrijke oeuvreprijzen voor 
haar poëzie: de Constantijn 
Huijgensprijs en, in de jaren ’90, 
de prestigieuze P.C. Hooftprijs.

Met Ida Gerhardt, een nogal 
eens met haar vergeleken dichte-
res van dezelfde generatie, heeft 
Eybers gemeen dat de Bijbel een 
natuurlijke plaats inneemt in 
haar werk. Met name een aantal 
vrouwelijke personages uit de 
Bijbel figureren in haar gedich-
ten, zoals Hagar, Maria Magda-
lena en Eva.

Toegankelijk
De gedichten van Eybers gaan 
bijna allemaal over relaties: er is 
bijna geen dichter die niet zo in-
dringend heeft geschreven over 
wat een huwelijk is, bijvoor-
beeld, of over de liefde. Vaak 
gaat het daarin over onbegrip. 

Maar regelmatig schuift er 
ook een streep zonlicht door het 
raam, zoals in het gedicht ‘Ge-
luk’: ‘Jare gelede dit maak nie 
saak wanneer / by my eerste ont-
moeting dit maak nie saak met 
wie / het ons mekaar op ’n tydstip 
los van tyd / stip aangekyk, gekyk. 
/ Soms flits dit weer in my bewus-
syn terug / verblindend skerp, ’n 
pyl van louter lig, / bewys en waar-
borg van ek weet niet wat.’

Het zijn toegankelijke gedich-

ten in de meest juiste zin van het 
woord: je komt er makkelijk in, 
maar dat betekent niet dat je met-
een uitgekeken bent.

Het oeuvre van Eybers is ook 
waardevol omdat het de levens-
sfeer verwoordt van een genera-
tie vrouwen voor wie het huis-
vrouw zijn een realiteit was die 
het ritme van elke dag bepaalde. 
Een indrukwekkend gedicht 
daarover ‘Digteres as huisvrou’: 
‘Agendalose dae waardeur sy 
leeg, / hardnekkig en skaars 
doelbewus beweeg. / Strykgoed 
wat moedeloos oor ’n stoelrug 
hang, / gebare sonder afloop of 
aanvang’.

Wat het werk van Eybers 
onderscheidt van Ida Gerhardt 
en M. Vasalis, is het feit dat zij 
elders is geboren en altijd een 
migrant is gebleven. Dat bepaalt 
haar blik, die ook voor heden-
daagse Nederlanders van elders 
afkomstig uitermate herken-
baar moet zijn: 

‘Van tyd tot tyd nog steeds 
die vreemde vraag: / jy – meestal 
u – het langsaamaan wel tuis / ge-
raak in hierdie land? / Ek neurie 
nie die nag / is donker ek is ver 
van huis / maar knik welmenend 
vaag / en vals. Ek wortel elders, 
hoe sou ek my hier / kan tuis 
maak. Dinge en ek gaan aan me-
kaar verby / sonder herkenning. 
Daarom laat hulle my / met rus, 
versin geen hinderlaag, lê nooit 
beslag / en daarom kan ek hulle 
goed verduur.’

Spiritueel
Een ander thema waar Eybers 
scherpzinnige gedichten over 
heeft geschreven is het ouder 
worden. Misschien zijn dat haar 
meest spirituele gedichten om-
dat ze suggereren dat een mens 
pas bij het ouder worden tot 
bloei komt, en dat de dood niet 
het einde van alles is. 

Neem bijvoorbeeld ‘Uitsig op 
die kade’ dat afsluit met: ‘Vermin-

dering neem waarneembaar toe. 
Ek hoop / om te voldoen aan om-
gekeerde bloei / en leeg genoeg te 
loop om vol te loop / met wat van-
uit hierbuite binnevloei.’

De bloemlezing van Alfred 
Schaffer bevat gedichten uit 
verschillende bundels, vanaf de 
jaren ’30 tot haar laatste bundel 
uit 2005. Goed om te weten mis-
schien dat naast deze bloemle-
zing ook tweedehands nog de 
Versamelde gedigte volop verkrijg-
baar is, voor wie een nog grotere 
hoeveelheid gedichten voor het 
leven in bezit wil hebben. 

Eybers’ gedichten zijn ook 
de moeite waard om iemand ca-
deau te doen. Ze gaan over een-
voudige, universele onderwer-
pen maar bevatten ook diepere 
lagen die pas bij herlezing naar 
boven komen.

In 2012 konden Afrikaanse 
poëzielezers stemmen op hun 
favoriete Afrikaanse gedichten, 
schrijft bloemlezer Alfred Schaf-
fer in zijn inleiding. Een krant 
en een radiostation hadden 
een verkiezing georganiseerd. 
Van de honderd meest gewilde 
gedichten waren er acht van 
Eybers; meer dan alle andere 
dichters bij elkaar.

Dat zegt wel iets over de ma-
te waarin haar werk in haar ge-
boorteland wordt gewaardeerd. 
Hopelijk blijven Eybers’ gedich-
ten ook in Nederland klassiek.

Nels Fahner

Elisabeth Eybers, My radarhart laat 
niks ontglip. Gekozen en ingeleid door 
Alfred Schaffer. Uitg. Van Oorschot 
Amsterdam, € 12,50.

  

Van de in 2007 over-

leden Zuid-Afrikaans-

Nederlandse dichteres 

Elisabeth Eybers ver-

scheen onlangs een 

bloemlezing uit haar 

enorme oeuvre. Over 

alle grote thema’s had 

Eybers wel wat te mel-

den, in een taal die 

ontroert en vele dub-

bele bodems kent.

Gedichten van Elisabeth Eybers 
gaan een leven mee

Reinier Sonneveld: De stilte van God. Waarom 
geloven moeilijk is
Boek over ervaring van geloofstwijfel: zijn dat 
vruchtbare ervaringen of is het de dood in de pot? 
Bevat ook materiaal voor kringen.
Uitg. Buijten en Schipperheijn Amsterdam,  €17,90

Henrieke Groenwold: Mantel der liefde
Roman over de complexe psychische gevolgen van 
seksueel misbruik. Met een nawoord van Hilde Bak-
ker, die in 2012 een onderzoek presenteerde naar 
misbruik in orthodox-reformatorische kring.
Uitg. Brevier Kampen,  €18,90

Leen La Rivière: Geloof in de publieke ruimte
‘Omdat het geloof de laatste jaren toenemend in 
de verdrukking komt in de publieke ruimte, had ik 
de sterke behoefte onderzoek te doen naar de rede-
nen hiervoor, maar ook naar de feiten’, schrijft de 
auteur. Boek wordt aanbevolen door verschillende 
CDA-prominenten (Balkenende, Klink).
Uitg. Boekencentrum Zoetermeer, €12,90

Maria Angels Anglada: Het dagboek van Aram
Korte roman over de Armeense genocide. De 15-
jarige Aram vlucht in 1915 uit Armenië, via Grie-
kenland naar Frankrijk. Daar ontmoet hij zijn grote 
liefde. De schrijfster publiceerde eerder ‘De viool-
bouwer van Auschwitz’.
Uitg. De Geus Breda,  €15,00

Chika Unigwe: De zwarte messias
Chika Unigwe heeft het leven van Olaudah Equiano, een bekende zwarte 
voorvechter van afschaffing van de slavernij die ook bekend is onder de 
naam Gustavus Vassa herschreven tot een roman. Equiano schreef al in 
1787 een autobiografie die tijdens zijn leven negen drukken kende.
Uitg. De Bezige Bij Antwerpen, €15,90

  

Boeken

Poëzie Top 10

1 (-)  Liedboek - Zingen en bid-
den in huis en kerk (BV 
Liedboek, €25,00)

2 (-) Reinier Sonneveld, De 
kerk (Buijten en Schip-
perheijn, €3,50)

3 (2) D. Williams, Dwars door 
de Bijbel (Jongbloed, 
€8,95)

4 (7) Michel van Heijningen, 
Morgen kies ik weer voor 
God (Ark Media, €5,95)

5 (-) Reinier Sonneveld, 
Stilte van God (Buijten en 
Schipperheijn, €17,90)

6 (-) Max Lucado, Hart als 
Jezus (Ark Media, €9,95)

7 (4) Allerbeste Visjes Deel 2 
(Majestic Ally, €6,95)

8 (5) M. Lucado, T. Jong, In de 
palm van Gods hand (Ark 
Media, €14,95)

9 (-) Rolf Robbe, Bijna-elke-
dagboek voor twintigers 
(Boekencentrum, 
€14,90)

10 (-) Arie de Rover, Leven 
na de genadeklap (Buij-
ten en Schipperheijn, 
€14,90)

Bron: Boekhandel Riemer Gro-
ningen

www.boekhandelriemer.nl
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Voor vrouwen uit de generatie van Elisabeth Eybers bepaalde het huishouden het ritme van 
de dag. Foto SXC
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