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Belang bij sterfte
 
REMCO CAMPERT

Alleen maar in het heden leven, dat
zou ik graag willen. Maar een groot
deel van mijn heden wordt gevuld
met het verleden. Toekomst is een
droom, in gang gezet door mijn
verleden. In de poëziebundel van
Juliën Holtrigter, getiteld
Raadselwater (uitg. De Harmonie,
2015) lees ik: 'Al wat voorbijvloog,
begint opnieuw/ en het is er, maal
duizend keer duizend.' Het
verlangen om met een schone lei te
beginnen, wordt in de kiem
gesmoord. Er staat meer in deze
mooie bundel dat me treft: 'Daar
gaat de bloemist met zijn kransen,/
die net als de dichter belang heeft
bij sterfte,/ het delicate herdenken,
het stilstaan bij kuilen/ en resten, hij
haast zich.' Als motto voor zijn
bundel koost Holtrigter een regel
van Czeslaw Milosz: 'Als
secretarissen, elkaar onbekend,
lopen we rond op aarde, zonder
veel te begrijpen.'

Ik geneer me. Ook ik had als
dichter 'belang bij sterfte' en het
delicate herdenken van mijn
kompanen de Vijftigers, van
Kouwenaar tot Lucebert. Ik wil dat
hun namen en hun werk niet
vergeten worden. En ik wil ook, o
ijdelheid, dat mijn verbintenis met
deze grote dichters geboekstaafd
is.

Eens zal dit alles vergeten zijn,
misschien alleen nog door
speurneuzen geïnteresseerd in ons
literaire verleden ontdekt worden in
universiteitsbibliotheken. Ze zullen
promoveren op het stof van
woorden die we achterlieten,
secretarissen zonder veel te
begrijpen.

In een van zijn laatste gedichten,
vertaald door Gerard Rasch
(Gedichten, uitg. Atlas, 2003)
getiteld 'De Nieuwe Eeuw' schreef
Czeslaw Milosz: 'Mijn lichaam wil
mij niet gehoorzamen./ Het valt op
een effen weg, komt met moeite de
trap op./ Ik sta er satirisch

tegenover. Ik lach het uit,/ met zijn
flodderige spieren, slepende
voeten, blindheid,/ al die
parameters van de diepe
ouderdom./ Gelukkig blijf ik 's
nachts gedichten maken./ Ook al
kan ik ze, nadat ik ze 's ochtends/
opgeschreven heb, niet meer
ontcijferen./ Wat helpt zijn de
vergrote letters van de computer./
Die ik dus nog meemaak - en dat is
een goed ding.'

Milosz werd 91 en ik ben nog maar
86. Ik herken wel een paar dingen
in dit gedicht, dat moeizame
trappen lopen en ook dat 's nachts
gedichten maken. Maar de
computer heb ik me nooit eigen
gemaakt. Ik tik nog altijd vrolijk weg
op de archaïsche schrijfmachine en
dat zal ik wel tot mijn laatste
ademtocht doen. Degene die ik
liefheb, zet mijn schrijfsel op de
computer en verzendt het naar de
krant. Soms, als ze kwaad op me
is, roept ze: 'Ik ben je secretaresse
niet!'

Poëzie schrijven is een gezond
vak. Milosz schreef: 'Ik hoor nu te
sterven, maar mijn werk is nog
steeds niet af.'

Dichten is ook een raadselachtig
vak. In zijn gedicht 'De
Raadselestafette' schrijft Holtrigter:
'We moeten evenwel verder./ Het
raadsel dragend, de een aflossend
de ander,/ en zo maar voort,/ je
weet niet eens wat je doorgeeft.'

En daar zijn dan Milosz'
secretarissen weer.
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