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Herinner mij. Ik heb mij neergeschreven 
op de rand van nu en daarna en toen, 
omdat ik niet anders kon, wilde doen 

en ik leven moest, het uitriep van leven. 
 

Vergeet mij – want die het schrijft is het niet  
en wat hij schrijft laat niet los van zijn vingers 

dan ondanks hemzelf. Er is niets geringers  
dan een mens en iets beters is er niet. 

 
Dubbele tong. En daarin de waanzin 

en de zin, het haast onuitspreekbaar tasten, 
onderwoords aftasten van een begin- 

 
nend geluk, geluk waar? Overal waar ik  

doodga aan ik, leef door mij niet meer vast te  
houden, – hier: in het aards en ruimtelijk 

 
vuur,  – hier: in het vogelvrije ogenblik.   
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Ik geloof dat ik nooit ik ben geweest,  

waarvan mijn werken dan ook wel getuigen.1 

 

De man die schrijft verandert  

steeds weer in zijn schrijvende hand, 

die meer dan een mens kan geloven.2 

 

1. Over het onuitsprekelijke valt alleen te spreken 

 

Als poëzie iets met waarheid te maken heeft, dan is het een “waarheid waarover ik niets weet 

te zeggen”. Zo luidt, niet zonder stelligheid, de these van deze bundel. In poëzie gaat het niet 

om een kenbare, beheersbare waarheid, zoals wetenschap en techniek ons die voorschotelen, 

maar om een waarheid die zich daaraan onttrekt. Meer nog, zo zegt de titel ondubbelzinnig: 

de poëtische waarheid is er een waarover ik überhaupt “niets weet te zeggen”. Al is “niets” 

hier toch wat té radicaal uitgedrukt. Want ik laat toch maar mooi verstaan dat hier waarheid in 

het spel is, dat poëzie geen vrijblijvend, nietszeggend spel met woorden is, maar een zaak van 

gewicht, ja van waarheid. Alleen voeg ik er meteen aan toe dat die waarheid buiten mijn 

bereik ligt.  

Poëzie levert mij uit aan het spel dat woorden met elkaar spelen, een spel waarvan ik 

weet dat het rond een waarheid draait, een waarheid die – naar men graag zegt – ‘dieper’, 

‘scherper’, ‘intiemer’ is dan welke wetenschappelijke waarheid ook. Maar dit is dan ook 

zowat het enige wat erover te zeggen valt. Poëzie spreekt een waarheid die enkel negatief te 

benaderen is: als het onzegbare, het onuitsprekelijke waartegen woorden aanbotsen als tegen 

hun waarheid, al is dat een waarheid die tenslotte alleen uit de stomheid van het spreken 

spreekt, uit het tot het uiterste doorgedreven, lichtzinnige spel dat woorden met elkaar spelen 

en waarbij hun vermogen om betekenis te produceren dermate wordt uitgeput dat plots die 

uitputting zelf stem geeft aan het onuitsprekelijke dat in elk woord ‘hoorbaar’ aan het zwijgen 

was. Poëzie ontgint het hoorbare van dat zwijgen, en vangt het – ongrijpbaar – op in de klank 

van haar taal. Die klinkende delfstof is haar waarheid.   

 Maar is de waarheid van de poëzie dan nog wel die ‘waarover niets te zeggen valt’. Zij 

valt niet te kennen, zoveel is duidelijk. Maar valt zij niet te ‘zeggen’? Kan ik haar dan enkel 

‘zwijgen’? Maar betekent het ‘zwijgen’ van een onuitsprekelijke waarheid wel iets anders dan 
                                                
1 Brief van Hans Andreus aan Simon Vinkenoog, eind november 1955; zie: Hans Andreus, Simon Vinkenoog 
(1989), Brieven 1950-1956, Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt, Baarn: de Prom, 
p. 219.   
2 Hans Andreus (1995) Verzamelde gedichten, 5de druk, Amsterdam: Bakker, p. 179. 
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haar doodzwijgen? Waar kan zo’n waarheid anders een bestaansrecht vinden, dan precies in 

en door het spreken? Bij nader toezien blijk ik over een onuitsprekelijke waarheid enkel nog 

spreken. Al is het zo dat ik het niet ben die dan spreek. Het onuitsprekelijke moet ik mij laten 

zeggen door de taal zelf, door het vrije spel van autonoom jonglerende woorden. De waarheid 

waar het in de poëzie om gaat, is een waarheid die alleen te zeggen valt, die enkel behoort tot 

de woorden die haar uitspreken. Het is in die hoedanigheid dat  zij zich mijn kennis – en aan 

mij überhaupt – onttrekt. Het is waarheid die spreekt uit de blinde mechanica van een zich van 

mij losgemaakt spreken; een waarheid die zich uitzegt en uitzingt wanneer weten en alle 

andere typische Ik-functies het laten afweten. 

Die kanteling van een “waarheid waarover ik niets weet te zeggen” in een “waarheid 

waarover alleen nog (iets) te zeggen valt” laat zich ‘lezen’ in het gedicht waarmee Hans 

Andreus één van zijn bekendste dichtbundels – De sonnetten van de kleine waanzin (1957) – 

afsluit.3 Op het eerste gezicht lijkt het gedicht een sprong te forceren uit de taal, in het 

onzegbare. Bij nader inzien is echter ook een andere lectuur mogelijk, waarbij de onzegbare 

waarheid die de poëzie claimt veeleer een sprong in de taal is. Het onzegbare ligt dan niet 

zozeer buiten als wel binnen de taal. Het is het onuitsprekelijke van het spreken zelf.   

 

2. Hans Andreus’ sprong uit de taal  

  

Het sonnet 39 – alsook Andreus’ hele cyclus – heeft wel degelijk een buitentalig ankerpunt 

dat op een zeer welbepaalde wijze ‘onzegbaar’ te noemen is. Want dat is de aanval van 

zinsverbijstering waarover die Sonnetten van de kleine waanzin het hebben inderdaad. Enkel 

in zeer eufemistische zin is die waanzin “klein” te noemen: zo erg heeft hij de dichter op de 

rand van de afgrond gebracht. Niet zonder reden moest Andreus voor maanden psychiatrisch 

behandeld worden.4 Het heeft jaren geduurd alvorens hij in zijn literaire teksten, die alle in 

hoge mate autobiografisch zijn, in staat was die aanval onomwonden te beschrijven. Die 

overkwam hem totaal onverwacht, in de zomer van 1954, midden in de paradijselijke sfeer 

waarin hij toen samen met Odile Liénard, zijn toenmalige partner, op het eiland Elba 

‘gelukkig lag te zijn’. In zijn autobiografische roman uit 1962, Denise (pseudoniem voor 

Odile), doet hij het verhaal als volgt: 
 

                                                
3 Hans Andreus (1957), De sonnetten van de kleine waanzin, Den Haag: Uitgeverij Stols. Zie Hans Andreus, 
1995: 345. 
4 Zie Jan van der Vegt (1995), Hans Andreus: biografie, Baarn: de Prom, p. 254 e.v. 
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We waren er weken onder de grote zon. Lagen min of meer naakt op rotsen, zwommen, lagen weer min 

of meer naakt op rotsen, dag in dag uit … We woonden nu al in het Paradijs. Toen, een middag, het was 

twee uur … lagen we weer op de rotsen en ik stond plotseling op, pakte een stuk rots en wilde Denise 

vermoorden. De hersens inslaan. God mag weten waarom. Of misschien weet ik het zelf ook wel een 

weinig, maar wat doen uitleggingen ertoe? Beheerste me met een ziekmakende inspanning, vluchtte, 

vluchtte, bijna naakt als ik was door het dorp, naar het huis van de visser waar we woonden en waar 

Denise een half uur later aankwam, dapper, vaalbleek onder de bruine huid. Lag daar bijna drie weken 

in een donkere achterkamer … liet me als een invalide door Denise met de trein naar Rome brengen, 

nam daar een vliegtuig naar Amsterdam … Ik lag een klein half jaar in een Hollandse Ziekeninrichting: 

psychische instorting was het woord.5    

 

Het is die “psychische instorting” die Hans Andreus (mede) door zijn Sonnetten van de kleine 

waanzin heeft bedwongen. Die aanval van waanzin, die niet te verklaren moordneiging 

waarvan zijn toenmalige liefste haast het slachtoffer was: dit is het onzegbare dat in die 

bundel als onzegbaar naar voren wil treden. Als de dichter schrijft  
 

[…] Ik heb mij neergeschreven  

op de rand van nu en daarna en toen, 

 

dan heeft hij het concreet over zijn ervaring van waanzin, en hoe hij op de rand van die 

ervaring heeft kunnen schrijven, hoe zijn schrijven langs die ervaring heen schuurde, niet bij 

machte zich die toe te eigenen, maar ze enkel als ‘onzegbaar’ kon afbakenen en bezweren. 

Die ervaring gaat terug op een onachterhaalbare traumatische kern waarrond zijn hele 

levensgeschiedenis lijkt te draaien en die een paar keer in zijn leven acuut tot uiting is 

gekomen. Een eerste keer, bijvoorbeeld, tijdens de oorlogsjaren, toen hij op zijn 17de 

‘onbegrijpelijk’ een jaar lang voor de Duitse Waffen-SS in Joegoslavië ging werken – iets 

waarover hij zich altijd bijzonder heeft geschaamd – in die periode van psychische inzinking 

zó erg zelfs dat hij er in de Sonnetten, toch bij uitstek een bekenteniscyclus, geen enkele 

                                                
5 Hans Andreus (1962), Denise¸ Amsterdam: uitgeverij Holland, p. 141-142. In zijn Sonnetten speelt die ervaring 
voortdurend op de achtergrond, maar één keer – in sonnet 26 – wordt er in haast onverholen termen verslag van 
uitgebracht (Andreus, 1975: 332):  
 Het eiland van de eerste ballingschap 
 van een keizer, arme man van de daad. 
 Zon, zee, de rotsen. Ik zette mij schrap 

tegen de zon. Toen viel de zon. – Je staat  
 
 nog net zo in mijn zich vastbijtende denken; 
 vragend, onbegrijpend, plotseling bang. 

Toen viel de zon. Het valt niet weg te denken.  
Een man doodt wat hij liefheeft. 
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allusie daarop toestaat.6 Maar dit ‘ongrijpbare’ gaat nog op een verder verleden terug, meer 

bepaald op een onheuglijke, traumatische ervaring in de moederschoot. Dit is althans de 

analyse die Andreus overhoudt uit de psychoanalytisch geïnspireerde behandeling die hij 

heeft ondergaan in de moeilijke jaren waarover de Sonnetten het hebben.7 Als enig levend 

geborene van een tweeling, zo luidde de analyse, had hij zich in een ambivalent 

gevoelscomplex ten aanzien van zijn dode tweelingbroer gewrongen. Het niet te 

onderdrukken schuldgevoel voor zijn broers dode geboorte ontpopte zich bij momenten in een 

regelrechte neiging om die ‘moord’ te herhalen – een neiging die hij tijdens zijn aanval van 

waanzin had overgedragen op zijn liefste.8 In sonnet 11 gaat hij het meest nadrukkelijk in op 

die “onzegbare” ervaring in de moederschoot.  
 

Groot Grand Guignol de negenmaandse schoot, 

wanneer de liefde niet de warme wand is. 

Tweelingdier, broer9, tast ik nog waar je hand is 

of ben je al dood, klein en bloedend, rood,  –  

 

ergste maaltijd van mijn dom overleven, 

terwijl je resten rotten op de vaalt? 

Ik heb je mijn leven lang vertaald, 

maar nooit de waarheid over ons geschreven.  

 

Dit letterlijk pre-talige feit is de onzegbare waarheid waar zijn schrijven tegen aanbotst. 

Alleen belet dit niet dat hij blijft schrijven, dat hij het onbeschrijfelijke alsnog uitschrijft,  
 

omdat ik niet anders kon, wilde doen  

en ik leven moest, het uitriep van leven.  

 

                                                
6 Andreus’ brieven uit die periode vermelden het wel uitdrukkelijk. Zo schrijft hij vanuit de psychiatrische 
kliniek in Den Haag aan (de Franstalige) Odile in Parijs: “Mon sens de culpabilité me déchire. Tu m’as pardonné 
vite [met name de ‘moordpoging’ op haar], mais comprends-tu, avoir été, même à dix-sept ans, de leur côté, je 
ne le supporte pas –. Lire l’allemand, entendre parler sur les juifs, en tout cela je ne réagis pas comme un être 
normal. ” (geciteerd in van der Vecht, 1995 : 256).  
7 Maarten Lietaert Peerbolte, zijn psychiater-psychoanalyticus, hield er inderdaad een theorie op na die de 
Freudiaanse theorie aanvulde met heel wat Jungiaanse elementen alsook met een theorie over de psychische 
oorzakelijkheid van prenatale ervaringen (van der Vegt, 1995: 260 e.v.).  
8 Voor een gedetailleerde beschrijving, zie Joris Gerits, “Andreus’ poëzie is zijn eigen dichtersbiografie”, in: 
Streven 62 (1995) 7: 635-639; Bruno Koninckx, “Het verhaal van een dubbelleven: de biografie van Hans 
Andreus”, in: Deus ex Machina 19 (1995) 74: 65-67. Zie ook: van der Vegt, 1995: 248; 250. 
9 In de brieven aan Odile, gewaagt Andreus niet van een broer maar van een zuster: “Tiens, une petite 
biographie. Moi – Soeur. Avortement. Soeur foutue. […] À 15 ans je cherche déjà la soeur qu j’ai perdue.”  
(geciteerd in van der Vegt, 1995 : 269). 
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In dit laatste sonnet van de cyclus richt de dichter zich tot de lezer met de uitdrukkelijke wens 

herinnerd te mogen worden als diegene die zich “neergeschreven” heeft “op de rand” van die 

onbeschrijfelijke, onzegbare waarheid; als diegene voor wie ‘schrijven’ de ware weg was, ook 

in de therapeutische zin van het woord: de weg die hem opnieuw tot het leven bracht. De hele 

bundel lang heeft hij het onzegbare met zijn zeggen omcirkeld om uiteindelijk te beseffen dat 

hij er “niets over weet te zeggen”, dat zijn schrijven uitmondt in een “onuitspreekbaar tasten, 

een onderwoords aftasten” van iets radicaal anders, van een “geluk”, van een “vuur”, van een 

“vogelvrij ogenblik”  dat – als we de formele logica van het gedicht volgen – letterlijk buiten 

het gedicht, buiten het poëtische zeggen ligt. Met name in die éne regel waarmee hij de 

strenge sonnetvorm die in de hele bundel consequent is aangehouden, plots doorbreekt. Niet 

alleen weigert hij de sonnettencyclus met een veertigste sonnet mooi rond te maken; ook laat 

hij, als het ware net vóór de eindmeet, de hele sonnetvorm exploderen en voegt aan de 

obligate veertien regels een ‘onterechte’ vijftiende toe, een regel die letterlijk de stap zet 

buiten de poëtische vorm, een stap in onzegbare, in het “vogelvrije ogenblik” waarin de 

dichter eindelijk bevrijd is van de ‘moordende’ waanzinnige zin waarin hij tot dan opgesloten 

zat.   

 De waarheid van de poëzie lijkt hier letterlijk die “waarover ik niets weet te zeggen”: 

ze doemt daar op waar het zeggen van de poëzie zich te buiten gaat, haar eigen grenzen 

overschrijdt en zich, stom geworden, verliest in het “vogelvrije ogenblik”. Het leven toonde 

zich van zijn onzegbaar waanzinnige kant, en de dichter bracht zijn hele poëtische kunnen 

rond die waanzin in stelling in het besef dat daar zijn waarheid lag – ook de waarheid van zijn 

poëzie. En in de laatste, transgressieve geste stort die poëzie zich in haar waarheid en geeft 

zich aan haar over – wat in dit geval wil zeggen: geeft zichzelf op. In het ontoelaatbaar 

enjambement aan het onvoltooide einde van een sonnettencyclus doemt plots het onzegbare 

van haar waarheid op. Woorden zijn ontoereikend, maar als ze die ontoereikendheid te kennen 

geven, krijgt het onzegbare de kans zich als zodanig te uiten. In poëzie organiseert de taal 

haar eigen failliet om op die manier een glimp te gunnen van haar overkant, van het 

onzegbare waartegen ze onvermogend blijft aanbotsen. De kracht van Andreus’ 

sonnettenbundel ligt in de harde strengheid waarmee hij de taal naar haar grenzen toeschrijft 

om, eenmaal daar aangekomen, haar aan het onzegbare uit te leveren. 

 

3. Hans Andreus’ sprong in de taal 
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Hoe valabel ook, die lectuur vergeet iets. Ze vergeet meer bepaald het vergeten waartoe 

datzelfde sonnet oproept. “Vergeet me” schrijft de tweede strofe in tegenspraak met de eerste 

die uitdrukkelijk vroeg “Herinner mij”.  
 

Vergeet me – want die het schrijft is het niet  

en wat hij schrijft laat niet los van zijn vingers  

dan ondanks hemzelf. 

  

Aan de eerste oproep – “herinner mij” – heeft de lezer gehoor gegeven. Na de lectuur van de 

voorafgaande achtendertig sonnetten kon hij ook moeilijk anders. Precies op dat moment 

echter grijpt de dichter in en corrigeert zijn lezer. Je moet het beeld die je je van mij hebt 

gevormd vooral vergeten, zo drukt Andreus hem op het hart. Want in die gedichten gaat het 

niet zozeer om diegene die zich in dat schrijven kenbaar heeft gemaakt (en die je je dus kunt 

herinneren), als wel om wie in dat schrijven onkenbaar is gebleven: want “die het schrijft is 

het niet / en wat hij schrijft laat niet los van zijn vingers / dan ondanks hemzelf”. Het is niet de 

dichter zelf die zichzelf in zijn gedichten uitdrukt; wat daar staat, staat er “ondanks hemzelf”: 

het heeft zich pas van zijn “schrijvende vingers” losgemaakt nadat het zich eerst van de 

dichter zelf had losgemaakt en niet langer gehoorzaamde aan wat hij door hun toedoen wilde 

uitdrukken.  

 Het onzegbare ligt hier niet buiten de taal, in het singuliere van de ‘waanzinnige’ 

intimiteit waartegen elk woord tenslotte moet afketsen. Het ligt precies in het feit dat er aan de 

taal niet zo’n intimiteit voorafgaat, dat juist die afwezigheid van intimiteit zich in de taal 

uitspreekt. Hier spreekt de dichter niet zelf, hij wordt gesproken. “Die het schrijft is het niet”. 

Wat geschreven staat, is niet de uitdrukking van het onzegbaar singuliere van de dichter; het 

drukt veeleer uit hoe hij dit singuliere loslaat, hoe hij verzaakt aan zijn Ik en zich overlevert 

aan een taal die hem “ondanks hemzelf” ter sprake brengt.  

 In de eerste strofe schreeuwde de dichter het uit dat hij “leven moest, het uitriep van 

leven”. Alleen gaat het hier niet om het “leven” van een aan de taal ontsnappend Ik dat 

eindelijk de zeggingschap over zichzelf teruggewonnen heeft. Integendeel, “leven” behelst 

precies een “doodgaan aan ik”.  
 

Overal waar ik 

doodga aan ik, leef door mij niet meer vast te  

houden, – hier : in het aards en ruimtelijk 
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vuur, – hier:  in het vogelvrij ogenblik.  

 

Het leven dat erin bestaat “mij niet meer vast te houden”, valt niet te interpreteren als een al 

dan niet religieus geduide sprong in het transcendente. Die sprong is er een in het “hier: in het 

aards en ruimtelijk vuur”, zo stelt de dichter ondubbelzinnig. En waar heeft hij zijn Ik 

losgelaten? Waar zal hij dus dat “aardse en ruimtelijke vuur” vinden? Niet in het domein 

buiten de taal, maar in de taal zelf, in de “dubbele tong” waarmee de dichter zijn Ik-loze 

elegieën schrijft, in het oscilleren tussen “waanzin” en “zin”, in het “onuitspreekbaar tasten”, 

waarvan de dichter meteen zegt dat het een “onderwoords aftasten is”. 
 

 Dubbele tong. En daarin de waanzin 

en de zin, het haast onuitspreekbaar tasten,  

onderwoords aftasten van een begin- 

 

nend geluk, geluk waar? Overal waar ik 

doodga aan ik …  

 

Is de plaats waar de dichter doodgaat aan Ik, niet precies zijn poëzie zelf, dit wil zeggen de 

taal waaraan hij zich uitlevert en die ‘hem’ uitspreekt zonder dat hij dat spreken nog stuurt? In 

dit geval ligt het onuitspreekbare niet buiten de taal, maar in het “onuitspreekbaar tasten” 

binnen de taal zelf, in het “onderwoords aftasten” van een beginnend geluk. “Geluk” is 

“overal waar ik doodga aan ik”, en dit is precies wat in de poëzie gebeurt. Daar levert de 

dichter zijn Ik in en laat het woord aan de taal zelf. De taal zelf is het “hier” van “het 

vogelvrije ogenblik”, van het “aards en ruimtelijk vuur”, van het “leven” waar de dichter de 

hele bundel lang om schreeuwde. In die bundel is die schreeuw Ik-loos – en dus poëzie – 

geworden.   

Schrijft Andreus hier de waanzin van zich af? Wendt hij het zegbare aan om het 

onzegbare af te bakenen en op die manier te bezweren? Eerder het tegenovergestelde lijkt het 

geval te zijn, al hoeft dit daarom niet noodzakelijk minder curatief te zijn. Het lijkt met name 

of de dichter zich juist veeleer naar de waanzin toe schrijft. Zijn poëzie wil uitdrukkelijk de 

beweging herhalen die hem gek heeft gemaakt en hem tot daden aanzette die hij in de meest 

rigoureuze zin van het woord slechts “ondanks hemzelf” zou doen. Zoals hij op het punt stond 

de moord te begaan die hij hoegenaamd niet wilde, zo heeft hij hier, in die rigoureuze rij van 

sonnetten, geschreven “ondanks hemzelf”.  
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De waarheid die zich hier laat gelden doet hem niet bij zijn ‘ware zelf’ belanden, maar 

juist daar “waar ik doodga aan ik”, waar ik “leef door mij niet meer vast te houden”. Eerder 

dan een waarheid waarover hij niets kan zeggen, is het een waarheid waarover alleen nog 

(iets) te zeggen valt. Een waarheid die weliswaar over het intieme drama van ’s dichters Ik 

handelt, maar zich uit in een Ik-loos ‘zeggen’, in een aan haar autonomie overgeleverde taal.  

Het onuitsprekelijke is niet wat mysterieus buiten de grenzen van de taal ligt, maar wat 

ons aan de taal verknoopt op een manier die ons Ik-loos in haar doet verdwijnen. Het 

onuitsprekelijke is uitgerekend het feit dat we, nog vóór we onszelf zijn, aan het spreken van 

de taal zijn uitgeleverd, en dat onze waarheid niet bij ons Ik begint (zoals Descartes en met 

hem de hele moderniteit en postmoderniteit denkt) maar bij een spreken dat die waarheid 

maar prijsgeeft als we aan onw Ik doodgaan – dat de waarheid dáár spreekt waar “het woord 

aan de dood is”.10  

Het onuitsprekelijke zwijgt niet, maar spreekt onhoorbaar mee op elk moment dat wij 

het woord nemen. Het is de ‘andere’ kant – zo je wil de ‘onderkant’ – zowel van het spreken 

als van het Ik dat zich daarin meent uit te spreken. In die zin is niet ons Ik, maar het 

onuitsprekelijke het subjectum van de taal waarin wij te kennen geven wie we zijn. Daar ligt 

haar – en onze – ‘drager’, datgene wat haar en onszelf een draagvlak, een platform, een 

‘grond’, een subjectum geeft. Het is dit onuitsprekelijk subject dat elk spreken voortjaagt en 

dwingt tot de fundamentele leugen die spreken – en dus ook leven – is. Want daar gaat het 

inderdaad op terug: op een ‘eerste leugen’ (een ‘proton pseudos’, zou Aristoteles zeggen) die 

voorliegt dat wij het zijn die spreken, dat de taal die ons ter sprake brengt teruggaat op de 

stevigheid van een Ik, van een essentie, van een in het ware zijn gegronde realiteit. 

Het onuitsprekelijke waartegen een moderne dichter als Andreus – en, met hem, de 

hele moderniteit – aanbotst, is niet één of andere ‘diep’, reëel fundament (een Ik, een Zijn, een 

God, een Mysterie) maar de oppervlakte van de taal zelf, een oppervlakte die daarom 

onuitsprekelijk is omdat ze in laatste instantie op geen reële werkelijkheid teruggaat. 

Natuurlijk is de realiteit ouder en fundamenteler dan de taal, maar voor de sprekende 

stervelingen die we zijn primeert niettemin de taal op de realiteit: dit is de onvermijdelijke 

oerleugen die als een conditio sine qua non aan de basis van ons spreken ligt. We hebben 

geen toegang tot de realiteit tenzij langs de taal om, en die taal kan in laatste instantie alleen 

doen alsof ze de realiteit weergeeft zoals ze is, maar geraakt nooit voorbij dat ‘alsof’.  

                                                
10 Zie mijn essay “Nu aan het woord aan de dood is”, in: Marc De Kesel, Wij, modernen. Essays over subject en 
moderniteit, Leuven: Peeters, p. 3-30. 
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Vandaar dat de dichter, op zoek naar de waarheid, in laatste instantie bij de taal zelf 

uitkomt, een taal waarin de ware werkelijkheid altijd al verloren is. Hij mag dan verleid 

worden om de waarheid in de ‘eindeloze, diepe kern der dingen’ te leggen, toch is de 

waarheid waarrond de poëzie draait tenslotte de nog eindelozer oppervlakkigheid van de taal 

–  ‘oppervlakkig’ omdat zij ons van elke diepe essentie afsnijdt.  

Andreus’ sonnet 39 – alsook zijn gehele poëtische oeuvre – is hierin exemplarisch te 

noemen. Op zoek naar zichzelf, vindt de dichter zich, niet waar hij aan de taal ontsnapt, maar 

juist waar hij zich in haar verliest. Speurend naar de ‘moordenaar’ die hij is, vindt hij die in de 

‘dood’ die hij zijn eigen Ik toedient door zich uit te leveren aan de taal, om zo te merken dat 

zij hem uitspreekt “ondanks hemzelf”. Daar, in die ‘sprekende dood’ vindt hij zijn waarheid, 

die meteen ook de waarheid van zijn poëzie is. Zij is een onuitsprekelijke, onbeschrijfelijke 

waarheid waarover alleen te spreken en te schrijven valt, al was het maar omdat (zoals 

Andreus het jaren vóór zijn sonnettenbundel al uitdrukte) “de man die schrijft / steeds weer 

verandert in zijn schrijvende hand”.11  
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11 Zie het tweede motto bovenaan dit essay. 


