
Poëzie

door Nels Fahner

L eo Vroman (1915)  verkent in zijn nieuwe 
bundel Die vleugels opnieuw wat het bete-
kent om eindig te zijn, op de lichtvoetige 

toon die we van hem kennen. Het levert indruk-
wekkende gedichten op. De dichter nadert gestaag 
de leeftijd van honderd jaar. In een documentaire 
uit 2009 zie je hem samen met zijn vrouw Tineke 
door hun appartement in Texas schuifelen, het le-
ven gereduceerd tot minimal music. 

Al in de jaren negentig dichtte Vroman over 
zijn eigen ouderdom, en had zijn poëzie een dui-
delijk zingevende component: hij schreef reeksen 
psalmen, waarin hij zich richtte tot een ‘Systeem’, 
met een hoofdletter, dat trekken had van de God 
van de Bijbelse psalmen, dat ons intimiteit en lief-
de liefde leert, maar tegelijkertijd ons ontzag en 
onbegrip wekt door de onbegrijpelijke krachten 
van de natuur.  

In zijn nieuwe bundel staan geen gedichten die 
expliciet aan de psalmen refereren. Wel is het 
zo dat alles op een typische Vroman-manier be-
vraagd wordt. En in alles lijkt zich iets van een 
levende kracht te manifesteren, die zich deels 
aan ons waarnemingsvermogen onttrekt. Zo dicht 
Vroman in Andere perspectief:

Alle bomen staan stil te luisteren
naar het inwendig talloos fluisteren
van hun waterkanalen
en het veelvuldig ademhalen 
in hun honderden bladeren.

Bij de luisterende houding die Vroman zich aan-
meet, hoort ook regelmatig teleurgesteld worden. 
Groot is het contrast tussen de bomen en de ik-
fi guur:

En ik, de zoveel nadere,
ben wel honderdmaal dikker
en luister naar het fluisteren van de
lever en andere ingewanden,
en hoor geen flikker.

Die vleugels is een omvangrijke bundel, hij telt hon-
derdzestig bladzijden. In een ‘Inleiding’ schrijft 
Vroman dat hij de laatste jaren ‘abnormaal veel 
gedichten’ geschreven heeft. In deze bundel zijn 
ze chronologisch gerangschikt, als een dagboek. 

En er liggen nog meer klaar, dus dit is niet zijn 
laatste bundel, vertelt hij alvast.

Dagboeken zijn vaak wat associatief geordend, 
maar in deze bundel vallen toch wel wat grote lij-
nen te ontdekken. Op de cover is een vlinder afge-
beeld, met op de plaats waar bij een dagpauwoog 
de oogvlekken zitten, de ogen van de dichter die 
je aankijken. Het lijfje van de vlinder correspon-
deert met de neus in het gezicht.

Die vleugels is dus een zelfportret en drukt tegelij-
kertijd het verlangen naar transformatie uit: zoals 
een vlinder fl addert naar het licht (en daardoor 
verbrand kan worden), zo zijn deze gedichten, die 
knisperen als je de blaadjes omslaat, pogingen om 
met de dood in het reine te komen. 

Als ik veilig in het Hierna
uit en in mijn werk besta
zal ik hard moeten bladeren
om mij te benaderen

De titel van dit gedicht heet Geflakker, dat 
refereert aan een kaars. Je zou het ook kunnen 
zien als een verbastering van ‘gefl adder’, dan 
zou het juist slaan op de bewegingen van een vlin-
der. 

Is de vlinder niet uit een wonder voortgeko-
men, na eerst een rups te zijn geweest? Dan kan 
zijn dood ook niet enkel treurnis zijn; dat lijkt 
het achterliggende levensbesef te zijn in deze 
bundel.

Het duurde even voordat ik mij realiseerde hoe 
je deze gedichten kunt lezen, dat het eigenlijk 
voortdurende oefeningen zijn in de ars moriendi, 
de zogeheten ‘stervenskunst’, met af en toe een 
regel die je in het hart raakt, zoals in het sonnet 
Zalig, waarin plots staat ‘Ik word iets anders dan 
alleen’.

Het zou me niet verbazen als deze bundel een 
prijs zou winnen, eenvoudigweg omdat er zoveel 

goede gedichten instaan. Dat heeft niet alleen met 
inhoudelijke consistentie te maken. Hoewel het 
op het eerste gezicht een fragmentarisch dagboek 
lijkt, zijn bijna alle thema’s in het boek met el-
kaar verbonden: dichten is voor Vroman een alle-
daags tijdverdrijf, maar tegelijkertijd een hoogst 
serieus gesprek met dat wat hij niet kan bevatten, 
en liefde is zowel iets hoogstpersoonlijks als iets 
kosmisch: 

Wat ik het meeste liefheb is
dit volledige heelal

Los van de inhoudelijke diepgang heeft Vromans 
poëzie een heel eigen muzikaliteit; of hij nu een 
klassieke vorm aanhoudt of een meer vrij vrij vers 
componeert: altijd worden de woorden gedragen 
door een energiek metrum dat misschien wel het 
grootste geheim is van zijn techniek. 

Zo bemin ik in mijn tijd
je lijf, je vreugde, je verdriet
in hun eenmaligheid.
Maar of ik dood nageniet?

Bij het woord ‘dood’ stokt het metrum. Vromans 
gedichten moet je hardop lezen, dan vallen pas dit 
soort bewuste pauzes op.

Mooi zijn ook de nieuwe woorden die de dichter 
maakt: hij dicht over leegtelust, niemandmiljoe-
nen, niemandswater, noemt zichzelf een vleugels-
interklaas en huispoweet. 

Die vleugels is een goede aankoop voor wie 
weer overtuigd wil worden van de betekenis van 
poëzie, die in het nieuwe jaar wat meer refl ectie 
wil brengen.

Een goed gedicht blijft je altijd trouw; dat wordt 
treffend onder woorden gebracht in het sonnet 
Klein briefje, dat een belofte inhoudt voor iedere 
lezer met goede voornemens voor 2014:

Ben weg geweest
maar iedere keer
als je dit leest
ben ik er weer

(..) 

i  Die vleugels. Gedichten. Leo Vroman. 
Querido Amsterdam, 18,95 euro
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Wurden

In het reine komen met de dood

troch Hindrik Sijens

Y n ’e lêste moanne fan 
it krekt ôfsletten jier 
2013 kamen wer alle-

gear ferkiezings fan it moai-
ste wurd of taalferskynsel 
yn it nijs. Op de website fan 
Utjouwerij Van Dale koe men 
kieze foar it ‘woord van het 
jaar’. Van Dale hie al in foar-
seleksje makke mei dêryn 
wurden as socialbesitas, slet-
vrees, participatiesamenle-
ving en selfi e. Dat lêste wurd 
keazen de stimmers ta wurd 
fan it jier. Van Dale kaam der 
hiel faak mei yn it nijs en 
dat is fansels moaie fergeze 
reklame foar sa’n útjouwerij. 
Mar der binne mear wurden 
fan it jier. It genoatskip Onze 
Taal rôp ‘participatiesamen-
leving’ út ta wurd fan it jier, 
in wurd dat by Van Dale ek 
meidie, mar it dêr net helle. 
Selfi e is fansels in stik hipper 
as participatiesamenleving. It 

lêste wurd ropt miskien mear 
negative gefoelens op, want it 
wurdt al gau assosjearre mei 
besunigings en krisisellinde 
en dat kin in reden wêze om 
it wurd dan mar net mear sa 
moai te fi nen.

Der koe fi erder stimd wur-
de op de moaiste ‘onjuiste’ 
spaasje. Wurden dy’t oani-
noar skreaun wurde moatte, 
mar dat net binne en dy’t 
dêrtroch in (grappich) mis-
ferstân feroarsaakje. Der koe 
ûnder oaren keazen wurde 
út ‘weer updates’ (= weerup-
dates), ‘bronstige hertenimi-
tator’ (= bronstigeherten-imi-
tator) en noch fjouwer oare 
mispleatste spaasjewurden 
(of is it mispleatstespaasje-
wurden?).

Dan wie der de ferkiezing 
fan de moaiste siswize fan 
2013: ‘Hee hef ooner ’n droad 
hen vretten’, in siswize ‘oet 
Twente’ dy’t betsjut dat er it 
mei in oare frou as syn eigen 

oanlein hat; de ferkiezing fan 
‘de slechtste slogan van het 
jaar’: ‘It’s de Cock that makes 
the man’, fan  kleanwinkel 
Jan de Cock yn Tilboarch, en 

de ferkiezing fan it anglisisme 
fan it jier. Dat wie ‘awkward’, 
en dat betsjut pynlik (wêrom’t 
awkward sein wurde moat as 
pynlik bedoeld wurdt, is my 
net alhiel dúdlik).

Foar it Frysk hat de Ried 
fan de Fryske beweging de 
wedstriid ‘Moaiste wurd 

2013’ útskreaun: Tolve wur-
den ferfryskje, mei dêrby 
wer selfi e en sletvrees, mar 
ek afhaakman, knuffelcrimi-
neel, kauwdrug en scheef-
werken.

Kids
De aardichste wurdferkiezing 
fan 2013 wie dy fan it Insti-
tuut voor Nederlandse Lexi-
cologie: Weg met dat woord! 
Dêr moasten de stimmers 
oanjaan hokker wurd sa gau 
as mooglik út it Nederlânsk 
ferdwine moast. Men koe 
wer op selfi e en participatie-
samenleving stimme, mar dy 
waarden net útkeazen. Dat 
koe hast ek net oars, want dy 
wienen krekt by Van Dale en 
Onze Taal keazen ta it wurd 
fan 2013! It fuort te smi-
ten wurd waard ‘kids’. Wy 
hawwe blykber ús nocht fan 
de kids en prate leaver wer 
oer de bern (of ‘kinderen’). 
Sa sjogge jo mar wer dat 

moadewurden soms mar in 
koart libben hawwe. As se 
faak en oant ferfelens ta 
brûkt wurde, krije wy ús 
nocht en begjinne wy sokke 
wurden te mijen. 

Foar it Frysk is sa’n list fan 
wurden dy’t wy ‘as kyspijn 
misse’ kinne ek wol wat. 

Hokker wurden sizze jo 
fan: Fuort dermei! Hjir is myn 
top 10: ‘leuk’, ‘oant moarn’, 
‘foedselbank’, ‘bêstgenôch’, 
‘mienskip’, ‘hoihoi’, ‘erch’, 
‘De Friese Meren’, ‘hokker’, 
‘welke’. Jo kinne stimme 
op http://wurden.blogspot.
nl/2013/12/fuort-dermei.html

i  Hindrik Sijens (1960) is taal-
kundige by de Fryske Akademy. 
Hy die ûndersyk nei bakkersfak-
taal en de Fryske stavering en 
wurket mei oan ferskate wurd-
boekprojekten

i  Reagearje? Sjoch op http://
wurden.blogspot.com/

Fuort dermei!

Los van de inhoudelijke 
diepgang heeft Vromans poëzie 
een heel eigen muzikaliteit 
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Leuk, oant moarn, 
bêstgenôch, erch, 
De Friese Meren, 
hokker: jo kinne 
stimme!


