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V an verstilde landschappen tot bloederige

sprookjes: in zijn nieuwe bundel Kerven,
kastijdingen - onlangs uitgegeven in een ver-

zamelbundel - is de dichter H.C. ten Berge weer op
dreef. Cantus Firmus heet die verzamelbundel, en hij
omvatwerkvanaf1993.Deopgenomenbundelsheb-
ben ouderwets aandoende namen als Oesters & ge-
stoofde pot, Het vertrapte mysterie, Hollandse sermoenen.
Ten Berge kreeg in 2006 de P.C. Hooftprijs en zijn

werk is een kennismakingmeer danwaard. Ten Ber-
ge is een meester in zijn schilderingen van land-
schappen. In deze nieuwe bundel zijn daar mooie
hoogtepunten van te vinden, zoals het korte gedicht
IJsselbrug in de ochtend.

Mist boven de rivier,
Meeuwen stil op de beschoeiing. Ganzen stijgen met
gestrekte halzen
Uit de zilvernevel op. (…)

Op het eerste gezicht zijn het tijdloze, haarscherpe
‘plaatjes’ van een landschap dat ook geschilderd zou
kunnen zijn door Vermeer of een andere zeventien-
de-eeuwse schilder. Maar bij Ten Berge contrasteert
het tijdloze met - op eenzelfde gedragen toon inge-
brachte - elementen die juist heel modern aandoen.
Plotseling kun je dan een zinnetje aantreffen als:

vliegensvlug schoot zij een foto die ze prompt
verspreidde op het wereldwijde web.

Watdepoëzie vanTenBergezoaantrekkelijkmaakt,
is enerzijds zijn lyrische toon– jekunt als natuurlief-
hebber jehart ophalen. Tegelijkertijd is er geenvalse
nostalgie te bekennen in de gedichten. Juist wreed-
heid en geweld zijn constanten, geweld vanmensen
tegen elkaar, maar ook geweld tegen de natuur.
Het gedichtHet mes in de aarde bevat gedenkwaar-

dige regels zoals:

Bouwland ligt hier maanden braak.
Onheil woekert ondergronds.
Er stroomt vers bloed, men sjouwt
met aardprothesen. (….)
Boeren op geschonden velden, kaalslag
Langs de sloot, de weg, het pad.
In de geopereerde aard suist het
Dag en nacht door diep verzonken buizen.

In Kerven, kastijdingen - op zichzelf al een nogal agres-

sieve titel - is eengrootdeel vandebundel gewijd aan
gedichten op basis van middeleeuwse sprookjes en
sagen. Zo is er het sprookje van Koning Lintworm,
door Ten Berge duidelijk met smaak opgedist:

Al vroeg in de paleistuin vond zij
De twee rozen in een schaal
Ze aarzelde eerst, at ze daarna
beide op en baarde toen een lintworm
die zich woest, als een wurgslang
of een zwarte mamba met zeven huiden gedroeg (…)

Dingen die uit de hand lopen, het kwaad dat in
mensen huist en met moeite wordt overwonnen,
het zijn allemaal archaïsche thema’s die in deze ge-
dichten tot leven komen. Ten Berge slaagt er de ene

Het slechte in de mens wordt
evenveel ruimte gegeven als
de roep om rechtvaardigheid

keer in om je volledig mee te slepen in zijn zintuig-
lijke formuleringen. Andere keren kent een
sprookje zoveel bizarre wendingen, die allemaal in
één gedicht worden gepropt, dat je gaandeweg je
aandacht verliest.

Aantrekkingskracht
Een apart effect van de taal van Ten Berge is dat je
beseft hoe aantrekkelijk wreedheid eigenlijk is. Dat
is misschien raar gezegd, maar geweld heeft een be-
paalde aantrekkingskracht, die in deze gedichten
voluit wordt uitgeleefd. Het slechte in de mens
wordt evenveel ruimtegegevenals de roepomrecht-
vaardigheid:

Sedna riep de honden, droeg hun op
Haar vader de verminken
De spare ribs van zijn vingers
En zijn tenen grondig af te kluiven. (…)

De zeven sprookjesgedichten heten Zeven balladen
en gaan over zeven ‘hoofdzonden’ zoals hoogmoed
en wreedheid. Ze zijn vergeven van geweld, maar
toch blijf je gebiologeerd doorlezen, net zoals je dat

doet bij klassieke teksten zoals van Ovidius. Dat
komt ook door de velemetamorfoses die erin plaats-
vinden,mensen die in dieren veranderen en anders-
om:

Doodsnood gaf haar kracht,
Zij klemde zich aan vaders peddel vast.
Hij hakte met een mes
De eerste vingerkootjes van het meisje af.
De kootjes werden walvissen, haar nagels
walvisbeen. Ze zwommen spuitend heen
spelend in de hoge golven. (…)

Wie niet van griezelen houdt, kan deze afdeling
Balladen misschien beter overslaan. Gelukkig
bevat Cantus Firmus een enorm scala aan gedichten
over oogverblindende landschappen, grillige maar
ook persoonlijke gedichten over mensen zoals
een In Memoriam bij het overlijden van criticus Kees
Fens.
Maar er is er nog iets dat deze poëzie boeiend

maakt endat is dat het je laat nadenkenover je eigen
roots.Wat is eigenlijk de grondwaaropwij staan, die
mix van heidense en christelijke elementen waar
onze cultuur op berust?
Het interessante is dat je een fenomeen als ‘op-

standing’ zoals dat in de christelijke traditie een
plaats heeft, ook in een veel gewelddadiger context
gaat zien. Een jongetje dat door zijn moeder wordt
omgebracht en door zijn vader opgegeten, keert te-
rug als een mythische vogel, die over de dood heen
recht brengt.
Dat is eigenlijk een opstandingsverhaal. Opstan-

ding is, of je er in gelooft of niet, iets extreembedrei-
gends, voor hen die geen goed geweten hebben:

‘Met oerkracht steeg de zanger in de lucht
Een lange vlucht op golven van de wind,
De wind die ook zijn gouden stem meedroeg.
En daalde in de moederboom
Achter het vaderhuis, zong nogAchter het vaderhuis, zong nog
Toen hij neerstreek
Zong –
Mijn moeder die mij slachtte
Mijn vader die mij at…
Een kille wind sloop om het huis.’ (…)

Cantus Firmus, gedichten 1993-
2013. H.C. ten Berge. Atlas Contact,
39,90 euro


