
Als ik blind word, of: als het geladen thema van de blindheid me overvalt in al z’n 
facetten.  
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Deze bundel van de Deen Niels Hav (1949) heeft een thema waar haast 
angstaanjagend veel mee aan te vangen valt. De lezer mag kennis maken met de 
blindheid als spelelement of als artistieke drijfveer, maar moet haar anderzijds 
aanvaarden als metafoor voor fatalisme en onomkeerbaarheid. De symbolische 
blindheid ziet zich beschreven in de paradox van het blind worden om te kunnen 
zien en in het blind zien worden. Alomtegenwoordig is ook de blindmaker bij 
uitstek, de liefde. En natuurlijk: de onvermijdelijke duisternis.  

Net wanneer de vraag begint te knagen hoeveel facetten van blindheid nog 
beschreven kunnen worden, gooit de dichter het over een andere boeg en holt - 
het lange haar van de vrachtwagens achterna - naar een nachtcafé in Moskou. De 
winter is er zo wreed en iedereen is ziek, “[d]us waar moet je heen met je plastic 
zakken?” (p. 29). Als op zomerse zondagen de zon ondergaat bevinden we ons 
tussen de fragmenten van andere mensen op “lijn 40 van Njalsgade naar Østerbro” 
in Kopenhagen, een bus die kookt van poëzie. Hier bereikt de bundel inderdaad 
zijn poëtische hoogtepunt. Het thema van de blindheid is plots ver te zoeken, 
maar wordt spontaan vervangen door een handvol Ufo’s en dieren allerhande, al 
dan niet verzameld aan de bosrand op een gezellige oudejaarsavond.  

“Dan vertrekken we. 

 

Naar de scharrelvarkens. 

Ze komen springend tevoorschijn uit de eeuwenoude duisternis 

en ontvangen ons zonder gezeur 

als vrienden.” (p. 53)  

Even prominent aanwezig zijn verder ook de metafictie, de metafysica en het 
relativisme. Het lyrische ik vraagt raad aan Mallarmé, vergelijkt winterse rijm 
met een nieuw vel schrijfpapier en geeft aan pas een goed gedicht te kunnen 
schrijven na het achtereenvolgens aantreffen van een Ufo en een dode das op de 
autoweg. Verder wordt de ware – wrede! – aard van de poëzie zowaar 
blootgelegd, uiteraard gevolgd door een redevoering “ter verdediging van de 
dichters” (p. 85). Die arme dichters, “helemaal kapot van de poëzie”, worden 
namelijk verbannen naar verlaten zomerhuisjes, eten modder, rapen dwangmatig 
balpennen op van de grond maar kunnen desondanks het schrijven niet laten. 
“Spreken is zilver – / maar zwijgen is afgrijselijk” (p. 55). Het punt is wel duidelijk.  



“Eens schreef ik sierlijke gedichten met een vulpen 

- zuivere lyriek over helemaal niets –  

maar tegenwoordig wil ik stront op papier, 

tranen en snot.” (p. 67) 

Verdere vragen hoeven er daarover niet gesteld te worden, “[l]aat dat nu maar 
zijn voor wat het is” (p. 53). Wie denkt een alternatief te kennen of een beter 
voorstel te hebben wordt eraan herinnerd dat de mens nauwelijks slimmer is dan 
een vis.  

De gehele bundel doet spontaan aan - ook de vormgeving straalt 
ongedwongenheid uit - maar een compliment hoeft dat niet noodzakelijk te zijn. 
Havs woordkeuze varieert van bombastisch tot banaal; hij hanteert de directheid 
maar daardoor ook het onpoëtische als stijlfiguur. In vertaling gaat niets daarvan 
verloren, al bezit het Deens in het algemeen wel krachtigere formuleringen dan 
het Nederlands. De gedichten verraden verder vooral Havs achtergrond als 
novellist. Op sommige momenten geeft de dichter de indruk te willen uitstijgen 
boven een aantal poëtische wetmatigheden, wat veeleer dan in verbazing, 
vervreemding en respect dreigt te ontaarden in verveling. Verwachtingspatronen 
worden gebroken, de dichter werkt met contrasten en onverwachte, soms 
absurde wendingen maar doet dat niet geheel overtuigend. Wie houdt van een 
diepere reflectie, dubbele bodems en gesofisticeerd taalgebruik blijft ongeboeid 
op z’n honger zitten. Hav somt wel namen op, citeert, vermeldt meermaals de 
metafysica en ontplooit zich zo als een poeta docta die zich bewust is van zijn 
eigen relativiteit.  

“Nervositeit hoort / bij het gedicht” (p. 65), maar deze gedichten lenen zich er het 
beste toe even spontaan gelezen te worden als ze geschreven lijken te zijn. Bij 
hevige wind in een voorstad, bijvoorbeeld, terwijl je moeite hebt het zand uit je 
ogen te weren en in tussentijd voorzichtig aan een afkoelende koffie nipt. Of, 
waarom ook niet, tussen de wilde dieren op een nachtelijk kerkhof. 

“Het vroor tien graden die nacht, en ik nam aan 

dat ik dood was. Toen ik wakker werd en de zon opkwam, 

waren alle graven bedenkt met veren.” (p. 81) 
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