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Poë ^euit nieuwe bundels
De precisie van genotNagenoeg

Nooitzalikvan iou houden
zoalsikvandezêehoud -
noch de zee van mij.

Zo is het water naderbij,
maar biedt geen houvast.
Soms is wat wordt onthouden
rustgevender dan wat ik met
mijnhandbereikenkan.

Watwelomschrevenis,
is ook beklagenswaardig.
Debestebriefkomtuit
een fles,waarvan de dop
verlorenging.Ikzoek 

-

naarhaarverhaal:
hetwordtnietanders.

Uil 'Beeldenstorm' door Michoël Zeemon,
geschreven in een íerk beseí von somenhong
met gesrhiedenis, geboorfegrond, noluur en
herinnering. Tegeliik vormen die een
onherslelbore berg scherven, woorlongs ie ie
íoduin moet zoeken. Een sferke, beeldende
bundel. (De Bezige Bii, í27,50).

Eva
Daar zit ze dan, ze weetweer wie ze is.
Ze heeftdierarekleren uitgenokken.
De jongens zijn de velden ingenokken
om wat te offeren. En dat gaatmis.

Zoietsvoowoelt ze, sinds ze moeder is.
Dejongste is ze zelfookvan geschrokken.
Zijn woom gekwezel met zijn zondebokken
levert een ander geen vergiffenis,

De rugnaar toen, wil ze geen stap terug.
En met de oudste kan ze leren leven
en met zijn kinderen. God is te vlug
met vloeken, trager met vergeven.
Daar zitwelschuld maar ditbesef maakt
sug:
Om Kainswil zal zij haar Godweersreven.

uil: 'Tekens von loven': vrouwenporlretlen door de
dichter Horm Sóepers en de schilder Sim Visser
(illuírotie op deze pogino). 0e soms geremde
gedirhlen en open prenten hebben een onimerende
sponning tol gevolg: de ontmoeling tusen de
kunslenoors is gesloogd. (Visser, Roermond, 135).

Beeldvorming De gang is er uit
De grijzestof die luchtvewangtblijft
hem gaandeweg belagen; de kepi valt
ertegenweg, de lorgnonkomtongelegen.
Eensram gebit, kaakbeen snijdt zich aan
de vadennoordenaar, elk oogschijntapart
te reageren: hij wankeltmaarheel even.

Hetsrijkjezeteen fuga in, hij heeftmoeite
met het lange niet bewegen voor een stilte
op papier. Een laeetvan die nu om hem
suan
doorboonde concenuatie, zijn slapend been
weigenkoppig dienst, insubordinatie. (...)

Nu leghij aan op dezegeneraal, Ílisend
glasslaat op zijn ogen, gevangen in depoort
naar binnen toe bewogen tot hetvast tafereel,
rigoreus panopticum. Adem in de borst
van oud metaal, de martiale snonebaarden
stijf van vet en verwerpelijke moraal.

Zo photogrophieerde Nodor een milifoir: een situoÍie
opgeroepen in 'De uitvlnder'von Chris Honing, mel
nog ondere diologen met de I 9de-eeuwse
vooruitgongsdriÍt von de lootsle tiid, woorin de
dichter ols mede-uitvinder oplreedf. (Querido, f25).
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Mijn concennatie werd uiteengeschroefd.
Berokkene moet roesbekwaam zijn.
Prenten, serenade. Waaiers.
De vene geuren van een volle zaal
de belofte van de urenigvuldigheid.
Toestellen. Cameeën en lotions.
De hegemonie van de herinnering
resulteen niet in de aanwezigheid
van alle tijden, niet in hun akkoord,
maar in disnactie. alle hoofden
doen afivezig; wat bedoel je?
watik doe;er is nègeen feest.
De goden hebben nuttige dingen gezegd.
Ik weet alleen niet meer waarom.

Uit'Ahiid commenfoor' door Poul von
Copelleveen. Mel grote nouwgezefteid legt hii
een wonordeliik besloon vosf, en de wonorde
wreekt zich door de precisie le verbergen onder
predeusheid. Het werk boeit moor bliiÍt erg op
oÍslond. (Rothschild & Borh, 122,50).

jaje zet wel de vlam in her houtblok
je woont zonder schaduw van dak
nogaltijd
enluistennaarwolven

toch is die tijd langvoorbij
weggewaaid weggegeven en war er
overbliift
is niet óm je over te verheugen

de galg in het aran,het lichaam
reeosgestorven
een maaltijd van beluompen
tewedenheid

enook de gang is eruit
hettemooverminderd -
maar aazeling en schrik en angst
zunverowenen

Uil 'Het huis woorin ik woon'vqn Sonio Prins, die ol in
de ioren derlig debuteerde. Nog sleeds is zii de
weerborsfige woorneemsler von de wereld, die ollengs
minder vermoonl en meer dooniet.Poèzis voor wie
ollereersl een persoonli jkheid zoekt. (Meulenhoff ,
t34,so).
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