
Poëzie

door Nels Fahner

K eer deze tempel de rug niet toe 
hier strijken talrijke goden neer 
van ademende waarheden is deze tempel vergeven

Zo begint het titelgedicht van Tempel, de vierde 
dichtbundel van de Marokkaans-Nederlandse dich-
ter Mustafa Stitou (1974). ‘Tempel’ klinkt religieus, 
maar Stitou schreef het gedicht voor de Openbare 
Bibliotheek van Amsterdam, wat het aannemelijk 
maakt dat met deze tempel in de eerste plaats de 
bibliotheek als tempel der muzen wordt bedoeld. 
Maar daarmee is niet alles gezegd; het lijkt er ook 
op dat ‘Tempel’ slaat op de manier van dichten van 
Stitou, een poging om alledaagse voorvallen te ‘hei-
ligen’ door de taal. 
De vorige bundel van Stitou, Varkensroze an-

sichten (2003) eindigt met een paar gedichten die 
zijn op te vatten als een soort manifest. Het  be-
vat onder meer het gedicht Shakespeare, misselijk-
makend of Omtrent Onze Vader, details. Het is opge-
bouwd rond citaten uit de levensbeschrijving 
van Charles Darwin, die ironisch met ‘Onze Va-
der’ wordt aangeduid. Stitou neemt in het gedicht 
afstand van Darwin als autoriteit. Voor hem is 
een louter biologische verklaring van het bestaan 
niet voldoende. Hij zoek naar iets anders. Maar 
wat?  Inmiddels zijn we tien jaar verder en ligt 
daar de bundel Tempel die mogelijke antwoorden 
biedt.

Koeiensuite
Stitou zoekt het bij de dieren als het gaat om méér 
dan een biologische verklaring van wat het is om 
mens te zijn; een stier wordt letterlijk pratend met 
God opgevoerd, en een eekhoorn zegt op een gege-
ven moment dat het enige werkelijke dat ons over-
komt de dood is. 
Opvallend is dat Stitou een complete afdeling ge-

dichten wijdt aan koeien, de ‘Koeiensuite’. Daarvoor 
had Stitou zich al in een stier verplaatst, die zich 
erover beklaagde dat hem zijn eer was afgenomen 
nu hij louter dient als fokstier. 

Stitous beschrijving van koe aan de melkmachine is 
teder, persoonlijk: 
Waar denk je aan, Doortje,
Wanneer je de robot betreedt, 
Zijn laserstraal je uier aftast - 
Ontsnappen aan de stal
En dit systeem?’

Waar de mensen fantasieloos op productie gericht 
zijn, gaat het er in de dierenwereld toch anders aan 
toe, lijkt het. 
Vogels bijvoorbeeld bouwen hun nesten en bedrij-

ven de liefde met een achteloze toewijding, waar 
een mens nog jaloers op kan worden: 

Vrijen in een zomereik, 
een paar maal een paar seconden
wegwervelen alweer terwijl zij zich uitschudt, 
haar veren schikt.

Stitous taal is op het eerste gezicht eenvoudig en 
eenduidig, maar hij besteedt heel veel aandacht 
aan klank in zijn gedichten. Spreek het maar eens 
hardop uit, die passage over vogels, en je voelt hoe 
effectief de herhalingen werken bij ‘een paar maal 
een paar seconden’ en hoe de taal rondspringt in 
je mond bij al die w’s in een zin als ‘wegwervelen 
alweer terwijl zij zich uitschudt’. 
Een enkele keer leent Stitou het taalregister van 

de psalmen. Het gedicht Van stier tot stier begint bij-
voorbeeld met de aanroeping van God: ‘Bespot mij 
niet o Heer.’ 
Het vervolg is verwarrend, voor wie een christe-

lijk godsbeeld verwacht: 

Groots speelde u het spel, boog majestueus maar tam 
voor haar voetjes neer (…). 

De dichter richt zich hier tot Zeus, zoals die in de 
Metamorfosen van Ovidius in de gedaante van een 
stier opduikt en nimf Europa ontvoert.
Maar die eens goddelijke stier is zijn aanzien 

kwijt; hij is machteloos geworden, hij wordt gefopt 
door hem op een kunstkoe los te laten. In een vol-

gend gedicht richt de stier zich zelf op God om zich 
te beklagen over zijn behandeling.

Referentiekader
Het verrassende van Stitous nieuwe poëzie, 
waarin het banale en het heilige naadloos in el-
kaar overgaan, is misschien dat bij hem het ‘Boek 
der natuur’ weer wordt geopend: de dieren staan 
in zijn gedichten in contact met God, en daar 
valt voor de mensen iets van te leren. Voor Stitou 
biedt religieuze taal daarbij een uitweg, die meer 

is dan een literair trucje; het biedt hem aankno-
pingspunten als een referentiekader, een manier 
om een waarheid aan te duiden over leven en 
dood.
Het één na laatste gedicht van Tempel, getiteld Be-

ginselen is wat dat betreft niet minder dan een visio-
nair programma: 

Wij strijden door tot we het gras horen groeien. 
De wolken zich neuriënd verplaatsen. Aan de wilgen 
wordt ons wapentuig gehangen. 
Waakhonden 
worden met slingers versierd. Onze ogen ontgift. 
Onze tempels alleen nog door vogels gebouwd. (….) 

En de god van Spinoza keert terug, 
eindelijk, om de andere goden tot be-

daren te brengen; 
doodkalm eten ze een patatje in de 

Voetboogstraat.’

i  Tempel. Mustafa Stitou. De Bezige 
Bij, 16,50 euro
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Verlangen naar Spinoza’s God
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