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K on je een tien jaar geleden nog zonder iro-

nie zeggen ‘na ons de zondvloed’, dat is nu
wel anders.Metdreigende filmsals de block-

buster Noah en, van eigen bodem, de nieuwe roman
van Renate Dorrestein Weerwater worden de geesten
langzaam rijp gemaakt voor een besef van onheil.
Ook de poëzie, hoe reflectief en afstandelijk ook,

ontkomt niet aan deze apocalyptische tijdgeest.
Dichteres Ellen Deckwitz bijvoorbeeld geeft een be-
langrijke rol aan het wassende water in haar nieuwe
bundel De blanke gave.
Het is een intrigerende, soepel geschreven bundel,

al is niet elkgedicht even sterk.Hoogtepuntenzijnde
vijf ‘Waterpsalmen’. Ze gaan over overstromingen,
vervuiling, kortom rampspoed. Deckwitz weet iets
raadselachtigs aan te brengen in haar onheilspellen-
de dichtregels, zoals deze:

Onder ons verspreidt de olievlek zich
loom als een belofte.

De woorden ‘olievlek’, ‘loom’, en ‘belofte’ zijn door
hun klank aan elkaar verbonden; het is bovendien
eenwarme klank (van een belofte), die de onheilspel-
lende ondertoon des te duidelijker laat uitkomen –
we denken allemaal dat er een toekomst is maar dat
is valse hoop.
Water is een rode draad in de bundel, enwel in bre-

de zin want we bestaan zelf ook voor een aanzienlijk
deel uit water. De belofte ervan wordt mooi uitge-
beeld in een gedicht over de kwetsbaarheid van een
ongeboren kind:

Ik droomde van een visje. Een jongetje of een meisje,
maakte niet uit. Zolang het ademde. Het zou een prachtig
staartje krijgen.

Degedichten inDe blanke gave zijn zeerHollandswan-
neer ze gaan over overstromingen, over historische
gebeurtenissen die ons collectieve geheugen hebben
gevormd. In combinatie met moderne elementen
krijg je zoiets:

Alles bleek doorgestoken, de dijken, grasvelden, erfjes.
Autovrije zones. IKEA’s, industrieterreinen, de Efteling,
boulevards, scholen, kazernes en de Grebbeberg.

Wat is eigenlijk de ‘blanke gave’ uit de titel? In het
slotgedicht Jas gaat het over iemand die ‘vroeg of ik

door Nels Fahner

na afloop de hele zooi / blank wilde zetten’.
Water dus, maar ook zoiets als het leven zelf – we

kunnen niet zonder water en we bestaan eruit. Het
vernietigt ons en het geeft leven tegelijkertijd.

Fantasie
Om de tegenstrijdigheid van het bestaan woorden te
geven, is er veel ruimte voor fantasie in deze bundel.
Deckwitz verwijst regelmatig naar de populaire tele-
visieserieGame of Thronesendearchaïschemachtsver-
houdingen zijn – hoe plat onze maatschappij ook
mag zijn – nog steeds aanwezig.

De coupé zat vol jeugd, ze staarden voor zich uit
Naar een licht dat ik niet meer zie. Ik kletste met hen

tot ze me doorkregen. Die avond hoorde ik
In mijn tissues nog steeds tienergegiechel
Maar ze blijven het liefst Khaleesi’s. (…)

Khaleesi’s zijn de liefjes van de krijgsheren uit Game
of Thrones. We hebben een neiging tot onderdanig-
heid, wil Deckwitz maar zeggen.
Ergens halverwege staat bij een nieuwe afdeling

het motto ‘U bent een waardeloze pianist’. Dat is een
uitspraak van RatkoMladic, die hij deed tegen Thom
Karremans. Karremans had hem gezegd ‘don’t shoot
the pianoplayer’ en Mladic ging daaroverheen, in een
scène die berucht is geworden omdat hij is gefilmd.
Dit gegeven van geïntimideerd worden, van het

machtsspel van menselijke verhoudingen wordt in
De blanke gave niet echt uitgewerkt. Het blijft alge-
meen, Deckwitz betrekt het op andere situaties van
machteloosheid:

In New Orleans werd weer flink gepingeld,
Vingers vlogen zo hoog op dat de toetsen
Van magma leken.

Ookhierweer eenvirtuoze omgangmet de taal.Maar
- en misschien is dat wel de belangrijkste kritiek die
mogelijk is op de bundel – erworden veel actuele the-
ma’s geraakt, maar toch is het mensbeeld erachter
niet heel gecompliceerd, de dichter zit demenselijke
natuur uiteindelijk niet echt dicht op de huid.
De dreiging komt vooral van buiten – van de na-

tuur, van rampen en overstromingen. Maar dat dat
grotendeels mensenwerk is en dat de mens zelf ook
een duistere kant heeft, daar heeft deze bundel het
slechts zijdelings of onder de oppervlakte over.
Misschien is dat ookwat er storend is aan dehuidi-

ge hype van overstromingsverhalen en –films. De te-
neur is al snel dat dit iets is wat ons overkomt. De
focus ligt op de onbeheersbaarheid, en dan is de
oversteek naar mythen en fantasie al snel gemaakt.
Ergens is dit ook een soort weg-

kruipen voor de realiteit (en de
hoop die daarin verscholen ligt).
Kunstenaars zouden wat dat be-
treft wel een wat nuchterder en
vindingrijker mensbeeld mogen
hebben.
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