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In sommige landschappen borrelen zomaar dingen op, vaak spreekt men dan van water. Druppels maken stenen 
nat, veel druppels heten samen 'stroompje'. Zo Ioopt de nattigheid door rotsterrein onveranderlijk naar beneden, 
via 'beek' en 'rivier' naar 'machtige stroom, traag door oneindig landschap'. 

Zo gaat dat, als we van grote dichters spreken. Als ik naar mijn hersenlandschap kijk zeg ik 'woestijn'. 
Woestijnen moeten bevloeid worden voor er iets wil groeien, daar heb ik artikelen over. Met dat doel is een woord 
bedacht: 'irrigatie'~ Ik groef slootjes, kanaaltjes, sIeuven, greppels en andere langgerekte diepten in mijn 
hersenbodem en laat daar woorden door stromen. 

Blijft de vraag waar ik die vandaan haal, waar ze opborrelen. 
Dan kom ik op encyclopedie en woordenboek. 

Als een Afrikaan aan Groenland denkt zegt hij 'wit'. Als een Groenlander aan negers denkt zegt hij 'zwart'. Als 
de meeste mensen aan encyclopedieën en woordenboeken denken zeggen ze 'woestijn', of 'dooie boel'. Ik heb 
artikelen over de woestijn, zoals gezegd. Die hebben me geleerd dat er veel leven in een zandbak of steenvlakte 
is. Spinnetjes, torretjes, hagedissen, zoogdiertjes van de kleinste soort. Beweging in de sfeer van gewerveld en 
ongewerveld, waar wij als kenners van het weiland nooit op zouden komen. We hebben er geen woorden voor, op 
een paar na. 

We kijken naar sneeuwnegers en zeggen 'zwart', we zien woestijneskimo's en het wordt ons laaiend wit voor 
ogen. [10] 
Denkend aan mijn dichterschap zie ik brede woordenstromen traag door oneindige kanalen gaan. Folianten rijzen 
meerdelig in de vlakte op. 

Vindt u dit al te dichterlijk uitgedrukt? Toch zie ik het zo. Woordenboeken als watertorens. Lexicons als 
reservoirs. 
 Encyclopedieen als bassins, als spaarbekkens vol beloften omtrent rijke cultures, op allerlei gebied. 

Zijn er lezers die mijn verzen toch dor vinden, die bij het lezen van mijn bundels het zand tussen de tanden 
voelen knarsen? Om die verzen zo zanderig te maken had ik naslagwerken nodig. Ik kom uit Friesland, daar zijn 
de dingen nat. Om droog zand te vinden moet ik 'zand' naslaan. 

Laten we 'nat' of 'droog' vergeten en spreken over de rijke bron van mijn poezie. Met beide benen in papierwit 
staande. 

De verbeelding vlindert even en ik grijp naar Brehm. Daar vang ik één na één zandogen in mijn netje, 
schoenlappers, koevinkjes, koolwitjes, stalkruidblauwtjes, kommavlinders, gehakkelde pijlstaarten, 
moerbeispinners, zakdragers, Hebreeuwse lettervlinders, plakkers, uilen, eekhoorns, legerwormen, huismoeders, 
monnikskappen, weeskinderen, landmeters, lichtmotten, fluitjesmakers... Ik schud ze uit in mijn schrift en wacht af 
wat na een dag is verdwenen. Sommige woorden houden het in mijn taal langer dan vlinders. Willen woorden 
lang genoeg bij elkaar blijven om samen iets met een lezer te doen (berokkenen of bewegen) dan is er een 
gedicht. 

Dichten is zoeken en iets anders vinden - neemt u mij eventuele aanspraken op wijsheid en open deur niet 
kwalijk, ik geef ze in commissie. Mijn taal is niet van mij, mijn vondsten zijn voor U. 

Zo ging ik naar een boek om 'brug' te zien, ik zag het 'brug' opnieuw, omringd door 'ijsbok', 'eindportaal', 
'hangers H en steunen T', 'remverband', 'knikken', 'windspanning', 'leggers', 'liggers' en 'baskuul'. Voelde toen 
ineens een vrouw onder mij doorgaan en toen zij eindelijk was uitgevaren stond mijn vers tussen oevers in, 
gewoon, zoals mijn moeder elke maandag aan de waslijn van vroeger. 

Nu komt in mij op een boek uit de kast te halen: De behandeling van waschgoed. 
Zo blijf je aan de gang met dichters zoals ik. Brehms Leven der dieren als naslagwerk, bladeren in boeken over 

waterbouw of wasgoedbehandeling. Zo blijf je dichter, inderdaad. Ook poëten sla ik na op 'brug' of 'laagland' en 
uit die naslagbrokkels dicht ik een geheeltje. Soms moet dat, soms ook niet. Want het zijn daartoe benoemde 



naslagwerken die soms hele regels bieden, niet zelden een compleet gedicht. Zo vond ik: OPKOMST: zie bij 
ONDERGANG'. 1s dat geen poëzie van een duizendjarig einde-dichter? 

Of: 'Tweede soms derde golfspeler is een stumper die in balgaten weggestopt ruggelings de oceaangolven zit 
te verbeelden op een toneeldoekje?' Het ritme wil hier nog worden opgewerkt, maar de stumper grijpt al aan en er 
rest per slot nog veel te raden. 

Noem ik dan GESPEKTE HAAS, HOND VAN ZEVEN SLAPERS zie KAMEEL. Treffende woorden om naar 
mijn landschap door te verwijzen, naar groene overwoekering en watertoevoer, tot ze bloeiende cultures in 
omslingering, winding en bloemenpracht vermogen te dragen. 

W oorden die een gedicht te dragen vermogen - dat hebt u vast al eens gehoord - zijn trefwoorden. 
Laatst dacht ik aan een biografisch vers, zocht naar een persoon daartoe geschikt, maar kwam ineens op 'dut'. 

Ik bladerde in Woordenschat, de bezemwagen als de dichter niet meer kan. Daar vond ik dus de dut en boog mij 
over meisjesleven, achtentwintig jaren lang. 

'Mijn lieve dutje,' zuchtte ik. 'Ach, dank jij je leven aan een stempelmerkje - dat wist ik niet - ter grootte van een 
pokput, in de wandeling klop (ook 'dut') geheten en geslagen op de achtentwintig (in geld één gulden veertig)?' 

De vragen schoten toe. Was haar gezicht geschonden? Vond zij geen man daarom? Had zij zo graag een kind 
gehad? Was haar beursje leeg, haar lijden groot? 

Ik wandel door waterwingebieden waar anderen toch géén water zien. Ik verdicht tussen boekenstapels, hoog 
als watertorens, breed als stuwmeren. Ik laat mijn droge hersenveld bevloeien met naslagsap tot ik lijfbreed 
scheuten krijg. 
 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 8, 1994, pp. 9-10. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld.) 

 


