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Ieu sui Arnautz qu’amàs l’aura 
E chatz la lèbr’ ab lo bòu 

E nadi contra subèrna. 
(Ik ben Arnaut, ’k zwem met woorden 

tegenstrooms en wil voorwaar 
met een koe een haas verrassen.) 

Arnaut Daniel2 
        

[…], en klamp 
je je daarom met je vingers vast aan je werk; 

Henk van der Waal ( p. 49) 
        

[…], zodat zij én gezien wordt én jij het 
terugtreksel kunt zijn 

 
waarin bij voortduring ruimte wordt geschapen 

voor de buitenwoner […] 
Henk van der Waal (p. 55) 

 
 
Henk van der Waal, Vreemdgang. Querido, Amsterdam, 2007. 
 
Vreemdgang, zo heet de nieuwe bundel van Henk van der Waal. En daar gaat hij ook over. 
Maar het is niet de dichter die vreemdgaat. Althans niet op het eerste gezicht, bij een eerste 
lectuur. Wie vreemdgaat, is ‘zij’. Een ‘zij’, nooit bij naam genoemd, zelden rechtstreeks ter 
sprake gebracht. ‘Zij’ gaat slechts schuil achter voornaamwoorden of laat zich afleiden uit de 
trillingen die de context opwekt.  

‘Zij’: dit is ontegensprekelijk de liefste, de vrouwelijke liefste. Zij is vreemdgegaan of, 
wellicht exacter, weggegaan. De titel en de hele bundel huilen van verontwaardiging over dit 
feit. Hoe durft ze? Hoe kon ze? Waar haalt ze het? De dichter blijft achter met alleen nog zijn 
eigen huilen en schreeuwen. Veel meer rest hem niet, want met de liefste blijkt ook ‘de 
werkelijkheid’ vreemd te gaan. ‘Zij’ staat dus ook voor de realiteit zelf, niets meer en niets 
minder. Het tweede gedicht  uit de reeks ‘die vervloekte oorspronkelijkheid’ vangt aan als 
volgt (p. 10):  
 

de werkelijkheid is geen idee in je hoofd, geen  
optelsom van lieve woordjes en stofzuigen op  
zaterdag, maar een warm bad dat koud is  
geworden en druppel voor druppel leegloopt  
door de barst die is geslagen in de evidentie van 
de bedding waardoor zij haar glimlach als nectar 
naar zee liet stromen 
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‘[D]e werkelijkheid […] is een warm bad dat koud is geworden en druppel voor druppel 
leegloopt’. Die realiteit is maar wat ze is voor zover die de smaak en de geur van de liefste 
draagt, voor zover ze doorstroming verleent aan de ‘nectar van haar glimlach’. En als waar die 
nectar loopt, de ‘bedding’ lekt, zo lezen we, dan lekt de werkelijkheid. Dan gaat ook zij 
vreemd.  

Inderdaad, wat rest de dichter nog behalve zijn eigen schreeuw? Heeft hij nog wel iets 
anders om zich overeind te houden? Maar de volgende vraag is dan of ook die schreeuw nog 
iets heeft om zich aan vast te klampen.  

Die rest in elk geval het gras van de taal. Laat dan dat artificiële gras minstens 
kennisnemen van het verlies dat ik heb geleden, zo lijkt de dichter te zeggen, een verlies dat 
mijn hele werkelijkheid met zich meesleept. Een al even lekkende taal is het enige wat rest. 

Is het om die reden dat de dichter het woord ‘ik’ niet meer over de lippen krijgt? Dat 
hij zich ‘in mindering brengt op hemzelf’ zoals hij in het tweede gedicht van de reeks ‘het 
erom begonnene’ suggereert (p. 32): 
 

de overweldiging die in je is aangevangen kun je  
immers alleen nestelen door je in mindering  
te brengen op jezelf […] 

 
De dichter mag dan zijn gekwetste ziel blootleggen en ons een kijkje gunnen in zijn intiemste 
ervaringen, het woord ‘ik’ komt in de gehele bundel niet één keer voor. Waar we over het ‘ik’ 
van de dichter iets vernemen, lezen we ‘jij’. Ik citeer de tweede strofe van het eerder 
aangehaalde gedicht uit ‘die vervloekte oorspronkelijkheid’ (p. 10): 
 

en jij maar het verdriet van je gemoed wrijven 
dat de wispelturigheid van haar hart erin heeft  
geëtst, de wellust van haar oogopslag die ze aan 
jou niet besteed vond en waarvan jij nu geheel  
volgens afspraak met man en met macht beeld  
probeert te maken, toegenegenheid, liefde zelfs, 
om toch nog een deken te hebben die je kunt  
leggen over de rouw om de rijkdom van haar  
vlees, dat alle kanten tegelijk op straalt maar jou 
niet als bestemming heeft: 

 
Spontaan houden we het ‘jij’ hier voor de dichter zelf. Hij is aan het woord en hij heeft het 
over zichzelf, zo nemen we aan. En natuurlijk is dat ook zo: die poëzie komt van iemand die 
op een hoogst subtiele manier verslag wil doen van zijn persoonlijkste ervaringen. En toch 
kunnen we de narratieve lijn hier maar beter rigoureus ernstig nemen. Dat de bundel niet 
gewaagt van een ‘ik’, dat de dichter over zichzelf bericht als over een ander (over ‘jij’, maar 
dus ook over de ‘jij’ bijvoorbeeld die de gedichten aan het lezen is) en dat hij zich bovendien 
ook richt tot een ‘jij’ (tot de ander die hij zelf is, maar evengoed tot jou als lezer misschien): 
dit raakt de kern waar het in zijn poëzie, en in poëzie in het algemeen, om gaat.  

Let wel: als de dichter ‘jij’ schrijft, wéét hij wel degelijk dat de lezer het zal verstaan 
als ging het over hem, over de schrijver, maar niettemin schrijft hij ‘jij’. Hier verraadt zich de 
‘hoofse’ conditie die mijns inziens bij uitstek moderne poëzie kenmerkt. De dichter heeft de 
liefste verloren en daarmee ook elke greep op de werkelijkheid, om pas in de schreeuw die 
hem dat ontlokt te beseffen wat die liefste en die werkelijkheid voor hem wel betekenen: dat 
hij niet buiten ze, los van ze kan bestaan; dat hij eraan verknocht is tot op het niveau van zijn 
ziel, zijn ‘zelf’. 
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Want inderdaad, wie spreekt in dit gedicht? Of, misschien beter, van waaruit wordt 
gesproken, waar bevindt zich diegene die woorden in het gezicht slingert van een ‘jij’, een 
‘jij’ van wie hij goed weet dat het hijzelf is, maar die hij niettemin met ‘jij’ blijft aanspreken? 
Waarvandaan komt die kreet die ‘jij’ roept tegen zichzelf? 

In die vraag, zo vermoed ik, ligt de hele bestaansreden van wat poëzie heet. Poëzie 
leeft vooral bij de gratie van die onbeantwoorde en überhaupt niet te beantwoorden vraag. 
Iemand schreeuwt dat iemand die hij met liefde aanroept, vreemdgaat en weg is. Dat hij met 
andere woorden niemand meer heeft om naar te schreeuwen. Maar toch schreeuwt hij en 
beeldhouwt met het materiaal waaruit die schreeuw gemaakt is: letters en woorden, mooi en 
precieus gecomponeerde zinnen, zinnen die het verleden willen bundelen als een trechter 
openstaand naar een even onmogelijke als verhoopte toekomst. Die zinnen doen het geweld 
van zijn geschreeuw stollen in een verstarde gestalte, een bevroren talig beeld. Pas op die 
manier wordt iets hoorbaar wat in elke normale schreeuw haast per definitie wordt 
overschreeuwd. Met name dat die altijd ook schreeuwt omdat er zoiets als een ‘zelf’ in 
verloren dreigt te gaan. 

De nu stom geworden en gestolde kreet roept naar hemzelf, om hemzelf. Samen met 
de ‘zij’ en met de hele werkelijkheid die hij verloren heeft, heeft hij ook en vooral zichzelf 
verloren. Zijn kreet klaagt in laatste instantie dat diegene die aan het schreeuwen is, zelf 
verloren is, dat ook hij vreemdgaat, zij het op een manier die zelfs hemzelf volstrekt vreemd 
blijft. Het is een kreet van en aan die verlorene, die vreemde, diegene die begraven ligt onder 
zijn eigen woorden en zich van daaruit tot zichzelf richt als tot een ‘jij’. Het is een kreet die 
iemand/niemand doet herrijzen in een vreemd leven, een leven dat slechts bestaat in en door 
en uit die schreeuw. 
 
‘Zij’ is vreemdgegaan. In alle mogelijke toonaarden stelt de bundel dit aan de orde. Onder die 
onbetwistbare narratieve lijn gaat nog iemand anders vreemd, iemand die aan het spreken is 
als de dichter tegen zichzelf klaagt dat hij toch beter op zijn tellen had mogen passen: dan was 
zijn liefste misschien niet vreemdgegaan. Denk maar aan het openingsgedicht, het eerste uit 
de reeks ‘die vervloekte oorspronkelijkheid’ (p. 9): 
 

je wilde de wetten van de liefde te slim af zijn 
met je theorieën over vrijheid en godgemutste  
barmhartigheid en over ieder zijns weegs en dat 
zonder beslaglegging op andermans verlangen,  
maar je mooie woorden van toen laten zich niet  
meer wegduwen in hun geschiedenis en 
verontwaardigen zich alsnog omdat je ze ooit 
als verleidingskunst hebt ingezet en als strategie 
om haar aanhankelijkheid zo lang mogelijk aan 
je te binden   

 
Wie is dit ‘zelf’ nog dat tegen zichzelf spreekt als tegen een jij? De hele dichtbundel opereert 
in de onmogelijke tussenruimte die gaapt tussen dat ‘zelf’ en ‘zichzelf’. Die kloof is de locus 
van de poëzie, van een tot unheimliche autonomie gedoemde taal, op zoek naar wie in haar 
aan het spreken is en hunkerend naar diegene tot wie ze zich richt. 

In die kloof opereert het heimwee dat zo vaak uit poëzie ademt. Niet de meligheid 
waartoe de Sehnsucht uit de romantiek zo vaak wordt gereduceerd, maar een formeel, hard 
gemaakt heimwee: een niet kunnen vergeten, terwijl juist alles wordt ingezet om te vergeten. 
Want het is een feit dat de dichter de vreemdgang van de liefste vooral ook van zich af wil 
schrijven. Zijn klaagzang is niet louter een hunker naar haar terugkeer. Hij is tegelijk een 
bezwering opdat ze nu eindelijk weg en vreemd zou blijven zodat de bladzijde kan worden 
omgedraaid. Opdat ze weg zou blijven uit dat kleverige maquis van zijn geheugen. De 
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klaagzang van de dichter is een averechtse poging tot vergeten. Een poging die faalt, want 
juist het even verwoede als listige trachten om haar te vergeten houdt haar vast. Het houdt de 
oorspronkelijkheid vast die hem aan de liefste gekluisterd hield. 
 

maar ondanks haar eigengereidheid, die 
kraaienpoten strooit in de kransslagader rond je 
hart, en ondanks de bezetting en inbezitneming  
van haar tedere gebiedsdelen door  
inbreukelingen treedt er geen verlies op of  
vermindering noch een vervaging van die  
vervloekte oorspronkelijkheid   

 
‘[D]ie vervloekte oorspronkelijkheid’: het zijn de laatste woorden van gedicht ‘VI’ uit de 
gelijknamige eerste cyclus (p. 14). De oorsprong van zijn liefde – de ‘oorspronkelijkheid’ die 
hem aan de liefste had vastgeklonken – dringt zich des te sterker aan hem op nu hij van zijn 
liefdesklacht af wil en zich bij de feiten wil neerleggen. En dit in weerwil van de hardnekkige 
vreemdgang van de liefste waardoor voor hem elke herinnering aan haar – en zijn 
oorspronkelijke band met haar – besmet, bevuild en onmogelijk wordt gemaakt. Dit alles 
maakt niets uit nu: de herinnering wordt een vloek waaraan niet te ontkomen valt. Ook niet als 
de dichter, in een poging tot ‘sprong vooruit’, zichzelf in die herinnering totaal wil verliezen, 
en alleen nog diegene wil overhouden in wier vreemdgang hij verloren loopt. Die laatste 
ondermijnt ook elke list van de dichter om haar via zijn klaagzang weg te redeneren en 
uiteindelijk vrede met zichzelf te vinden, los van die nutteloze obsessie voor haar. 

Zij en haar vreemdgang ontnemen hem de zeggenschap over zijn eigen oorsprong. 
Ooit heeft hij zich in de liefste verloren en door haar vreemdgaan heeft hij nu ook dat verlies 
verloren. Wat alleen betekent dat dit verlies hem meer dan ooit gaat beheersen, obsederen 
zelfs. Het zal hem ontwrichten tot in zijn greep op zichzelf. Het is dit volhardende, 
verlammende verlies dat van de minnaar een dichter maakt. Het is het moment waarop de 
vreemdgang van de liefste hem ertoe brengt zelf vreemd te gaan, dit keer in de taal. Als hij 
zich voortaan verloren weet, zal het eerst en vooral daarin zijn. 
 
Daar gebeurt dus waar poëzie over gaat: iemand klampt zich vast aan de taal omdat zelfs het 
laatste woord dat hem tegen het verlies wapent, het woord ‘ik’, niet meer werkt. Poëzie 
gebeurt wanneer iemand gaat spreken vanuit een punt dat niet meer toelaat om zich een ‘ik’ 
toe te eigenen. Al doet elke vorm van spreken dit, de poëzie is een van de weinige vormen die 
dit niet verdonkeremaant of verdringt. Poëzie is, zoals Lucebert het ergens zegt, ‘helder 
noemen wat donker opkomt’. Daar heeft spreken iets van een ‘evenement’ dat de spreker 
overvalt en waartegen hij geen verweer meer heeft. Dit spreken laat iets van de stilte horen die 
aan het ‘ik’ voorafgaat: het soort luidruchtige stilte, ouder dan wat voor oorsprong de spreker 
zich ook kan herinneren. Een stilte die hoorbaar samenvalt met een ‘wachten op de taal’. Als 
de bundel reeds een eind gevorderd is en de dichter de adem van de vreemdgegane liefste niet 
meer zo in de nek voelt, klinkt het als volgt (ik citeer het volledige vierde gedicht uit de reeks 
‘het hun intiemste bezoekselte’, p. 40): 
 
 in onvermogen verrusten om te laten wat 
 volkomen weerloos, machteloos bijna, ontbot  
 aan de stilte onder je innerlijk, en je zo  
 in de kring wagen, in de licht duistere  
 ontmoetingszone waar de dode in je ziel, de kraker  
 in je denkgesticht, zich aanwakkert  
 
 wachtend op taal en brood en  
 op het moment dat je je laat voor wat je bent  
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 en je als verdoofd je mond openhoudt, zodat zij  
 zich uit je kunnen zeggen en ze je  
 bij wijze van beloning het aluminiumfolie  
 van vreemde vreugde om je hoofd kunnen kreukelen  
 
 waar je overigens meer kans op maakt als je je  
 uitschilfert en de jaarringen rond je hart uitholt  
 zodat er voldoende afwezigheid in je ontstaat  
 om dat bescheiden maar ononderbroken besef  
 van bijzonderheid uitgegoten te krijgen  
 in de peristaltiek van het in je geborgen maar 
 nauwelijks palpeerbare evenement 
 
In het volgende gedicht wordt die locus waarin de dichter vreemdgaat op een zo mogelijk nog 
rakere manier geschetst (p. 41). Daar, zo zegt de troubadour-trouvère opnieuw tegen zichzelf 
als tegen een ‘jij’ (en thematiseert hij in feite die Spaltung):  
 

[…] verloor je je in wat jou aan het vinden  
was en wat jou als vanzelf inkapselde in de  
onbezoedelde levendigheid die later in je is  
gaan resten als een zwart gat, als een diepte die  
je hebt overwoekerd en beschaamd en weggedrukt  
omdat je bang bent geraakt voor dat  
overweldigend komende dat zich toen  
in je gevestigd heeft, voor de radeloosheid om dat  
vreemde dat zich niet meer uit je weg heeft laten  
werken maar waaraan je ook niet hebt kunnen  
beantwoorden […] 

 
Dit ‘zwarte gat’ is de locus van waaruit de poëtische schriftuur opereert. Het is het kantelpunt 
dat van de minnaar een dichter maakt en – zo blijkt uit de twee laatste strofen van het gedicht 
(p. 41) – de dichter tot minnaar maakt of minstens daarnaar doet hunkeren. Hunkeren naar de 
liefste voor wie hij zijn taal als een open vangnet heeft gesperd. Al houdt zijn vangnet niet op 
taal te zijn en blijft hijzelf erin gevangen, gevangen in wat nooit anders dan het wachten op de 
liefste is:  
 

tot de dijken breken en je onderloopt en  
het afgeleide wezen dat je bent geworden, dat  
emotionele dier, die haker naar consumptiviteit,  
vereenzaamd ondergaat  
 
en je niets anders bent dan wachten tot  
de vinger van eindelijk een echte ander zich  
roert in dat verwoede zich uitbreiden van  
het zinderende dat toen machtig in je is geworden  
en je sindsdien in beving houdt: zelfs in je pijn,  
zelfs in de spelonk van je dood 

 
Wat ‘zindert’ hier? Het ‘evenement’ waaraan zijn liefde ontsproten is en dat door de 
vreemdgang van de liefste voorgoed is geweken? Uiteraard. Maar het zindert in de taal en het 
doet dat alleen daar. Het ‘zinderende’ is het punt van waaruit de dichter spreekt: de ‘spelonk’, 
de ‘dood’, de tombe van verlies die de taal voor hem en zijn liefde heeft opgericht en 
waaronder hij voorgoed begraven blijft. Voortaan bestaat hij slechts voor zover hij 
doorzindert in de zich steeds verder bijtelende letters die zijn grafsteen sieren.  

Het is bovendien diezelfde zindering die het talige graf van de dichter openhoudt voor 
‘een echte ander’. Want het graf is geen sluitende, afgeronde sarcofaag. De letters die op zijn 
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steen zinderen zijn opengesperde muilen, hunkerende vangnetten. Waarnaar of naar wie ze 
hunkeren is minder belangrijk. De dichter lijkt dit wel bewust open te houden. Vandaar 
waarschijnlijk al die titels met grammaticaal open constructies: onaffe zinnen, substantiefloze 
adjectieven, deelwoorden die, zelfs als ze voltooid zijn, onvoltooid blijven: ‘dat uitgestrekt 
niemandsloze’ (p. 17), ‘zie hoe het vleugelachtig vliegende’ (p. 23), ‘het erom begonnene’ (p. 
29), ‘het hun intiemste bezoekselte’ (p. 35), ‘die het derwaartse aan je waagt’ (p. 57).  
 
Wie gaat vreemd in Vreemdgang? De dichter, opdat hij open zou staan voor de 
vreemdgegane. Vreemdgaan om een vreemdgaande op het spoor te komen: het is waar de 
liefde om gaat, het is waar de poëzie om gaat.  

Orpheus & Eurydice revisited and to be revisited ever and ever again. 
 
 
NOTEN 
 
1. Dit essay gaat terug op een lezing die ik gaf bij de voorstelling van de dichtbundel Vreemdgang door Henk 
van der Waal tijdens een Literair Podium van de Stichting Perdu, Amsterdam, 6 april 2007. 
2. Dit is de ‘envoi’ van ‘En cest sonet coind’e lèri’ van Arnaut Daniel. Zie: Pierre Bec (réd.), Anthologie des 
troubadours. Union Générale d’Édition, Paris, 1979, p. 188; Ernst van Altena, Daar ik tot zang word 
aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300. Ambo, Baarn, 1987, p. 179. 


