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D ieren, mensen, humor, gecombineerdmet

heimwee: dat lijkt het handelsmerk van
dichteres Marjolijn van Heemstra. In 2009

debuteerde zemet Als Mozes had doorgevraagd, in 2012
kwam haar eerste roman De laatste Aedema uit, en nu
is er dan dichtbundel nummer twee, met de raadsel-
achtige titel Meer hoef dan voet.

‘in mij sleept een slak zich prehistorisch kalm
terug naar het begin en eenmens zich naar het einde; geen

van beide
is in zicht, alleen dit tijdelijke midden. (…)’

In het werk van Van Heemstra is de zoektocht naar
afkomst, naar worteling een constante. Haar debuut-
roman De laatste Aedema (2012) gaat over een Fries
adellijk geslacht dat dreigt uit te sterven. Iets van dat
besef van tijdelijkheid en traditie zit in veel van haar
gedichten, ook in Meer hoef dan voet.
De mens leeft in ‘dit tijdelijke midden’ om de bo-

venstaande regels nog maar eens te citeren.
De bundel bestaat uit twee delen, met gedichten

die gaan over van alles: van een oudeman die ‘als een
vrolijke ekster’ door een serviceflat loopt tot jeugd-
herinneringen aan zeiltochten, en er zijn twee ge-
dichten die refereren aan God.
Waarom zou je deze bundel kopen? De gedichten

vanVanHeemstrawetenhet besef vannabijheid, een
afkomst, van geborgenheid op te roepen. Er zijn vra-
gen, maar er is ook troost.
Dat heeft te maken met de manier waarop deze

dichteres kijkt, naar de dingen, de dieren en demen-
sen. Met een open blik weet Van Heemstra oude my-
then en Bijbelverhalen met de alledaagse werkelijk-
heid en met onze reële dromen te verbinden.
In het gedicht Nog even over God kijken wemeemet

God die de mens schept naar het eigen evenbeeld.
Het is mooi hoe Van Heemstra hier subtiel de tekst
laat spreken, in hetmidden latend of die nudoorGod
is ingefluisterd of niet, en dat dat gewoon genoeg is
omdebetekenis vande regels tot jedoor te latendrin-
gen:

Dus dit, zegt Genesis, is God. Deze droge handen,
een smalle mond vol brood, haastig naar binnen gepropt
op weg naar de tram, zweet op de bovenlip, op een knie
het blauwe waas van een val. Het enige waarover niet
gezegdwerddat het goedwas of voltooidmaar: geschapen

naar zijn evenbeeld, het enige dat hunkerend
naar waardering achterbleef. (…)

Ja, dat zijn we ten voeten uit: mensen die hunkeren
naar waardering, gevallen als een kindmaar tegelijk
wel begiftigd met de genen van God.
Bewonderenswaardig, de precieze manier waarop

Genesis wordt gelezen, en ook waarop de haast van
nu, de achteloosheid wordt opgemerkt door deze
dichter en in een groot verband gezet.
Van Heemstra heeft niet alleen oog voor de brood-

kruimels van elke ochtend, ze is op haar eigen achte-
loze manier evenzeer een kosmische dichter – ie-
mand die met gemak uitzoomt naar de proporties
van lichtjaren.
Mooi is in dat verband het slotgedicht van de bun-

del, getiteld Beste Marsbewoner, waarin een buiten-
aardswezenwordt gewaarschuwdvoor de komst van
de mensen:

(…) De hond blaft naar mijn sporen,
in de verte zwaait een riem, eenmens
die in mij een naaste herkent
maar ik weet wat de hond weet:
er zijn dieren verdwenen
en mijn afdruk is meer hoef
dan voet.

Meer hoef dan voet. Marjolijn van
Heemstra. De Bezige bij, 17,50 euro

(…) We komen van nabij de zon,
onze levens zijn kort
en we branden van verlangen.
Leeg zijn onze geheimen
ontoereikend onze taal,
We hebben geen woorden
voor het einde, geen
enkel talent voor sterven,
maar ons hart is wijd en rood
als een watermeloen.
Bekijk ons ’s nachts, wie
één mens ziet slapen
ziet ze allemaal,
En vergeef ons onze verhalen,
die smal zijn als slootjes
ver van de zee. (…)

Dit zijn niet alleen heel beeldende regels, maar ze
zijn ook nog eens klankvol; er rijmt van alles op el-
kaar, zonder dat het opvalt. Het is trouwensnog lang
niet het einde van het gedicht, en het is eigenlijk
zonde om zo hier en daar alleen maar een fragment
te citeren.
Hoemoet je het werk van VanHeemstra plaatsen?

Door deze poëzie straalt een soort nuchtere hoop-
volheid, die dichters van eerdere generatiesmethet-
zelfde gevoel voor mystiek en over verbondenheid,
zoals Rutger Kopland, niet hadden. Dat gaf hun
werk iets moeizaams, wat dat van Van Heemstra
niet heeft.
Niet dat Meer hoef dan voet een bundel is zonder

dreiging, trouwens. Het titelgedicht Meer hoef dan
voet gaat over de toekomst van de mens. Sterven we
ooit uit, zoals al zoveel diersoorten verdwenen zijn?
Dat zorgt voor indringende regels over kwetsbaar
zijn:
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