
De methode om de natuur - en zo veel meer - met metalen strepen te arceren 

Els Biesemans 

Ann Jäderlund – Blikken poederen de hemel roze. Vertaald door Lisette Keustermans 

Uitgeverij P, 2010 (72 blz.) 

ISBN 978-90-79433-55-1 - € ? 

 

Als een dichtbundel vertaald werd door Lisette Keustermans betekent dat meestal drie dingen. 

Eerst en vooral werden de gedichten hoogstwaarschijnlijk vertaald uit het Zweeds. Ook bij deze Blikken 

poederen de hemel roze (2010) van Ann Jäderlund (°1955) is dat het geval. Zoals dan weer in regel geldt 

voor door uitgeverij P uitgegeven bundels, zijn die Zweedse originelen zelfs te vinden in de marge van de 

vertaalde tekst. Ten tweede staan vertalingen van Keustermans garant voor grote literaire waarde en 

vertaalkwaliteit. Haar talrijke studieverblijven en jarenlange ervaring met het Zweeds in de academische 

wereld, maar vooral die passie en dat speelse maar professionele genoegen waarmee de vertalingen 

gemaakt zijn, werpen ook nu weer vruchten af. Een derde vaste waarde zijn de uitdiepende en al even 

doorvoelde inleidingen over het vertaalde werk, de thematiek en mogelijke interpretatiepatronen. Deze 

inleidende analyses zijn het resultaat van zowel grondig research als persoonlijke affiniteit met de 

schrijvers. Ze bieden echt een meerwaarde, zeker ook in dit geval waar uit acht van de negen 

dichtbundels van de schrijfster, verschenen over tweeëntwintig jaar, een ‘best of’ werd geselecteerd. 

Enkele rode draden buiten beschouwing gelaten zorgde het verschil in schrijftijd voor een vrij 

heterogeen geheel waaruit Keustermans een weliswaar persoonlijke selectie maakte, maar toch trachtte 

om daarbij zo’n representatief mogelijk overzicht te bieden van de poëtische loopbaan van haar 

schrijfster. 

De thematische zwaartepunten en de evoluties merkbaar in het werk worden in de uitgebreide 

inleiding ontleed, de belangrijkste inspiratiebronnen aangehaald. Het lyrische ik van deze bundel is – 

inderdaad – verwikkeld in en vaak geplaagd door een verwrongen menselijke relatie. Het blijkt 

aanvankelijk te lijden “onder de hardheid van de jij”, een gevoel dat evolueert naar het “inzicht dat het 

leven twee polen heeft en dat harmonie niet bestaat”. De ik en de jij blijven elkaar tegelijkertijd 

aantrekken (“Zijn lijfelijke verschijning in de nacht”, p. 23; “Het verlangen dat verwarring wekt”, p. 31) en 

afstoten (“Het beendergestel van het meisje wil niets / met de ridder te maken hebben, p. 16”), maar 

doen mekaar vooral onafgebroken pijn. Er worden bloemen afgerukt en leeggezogen (“Nooit meer zal 

het bloeien / Het heeft nooit gebloeid // Perforeer hem”, p. 18) en de metaforen voor lichamelijke liefde 

zijn donker en hard (“Ik perste je stift op de treurnis van de bron”, p. 19, “Je zwaard roest in het 

zuurstofrijke vlees”, p. 29). Van liefde lijkt in feite haast geen sprake, veeleer van een ‘misdrijf’ of een 

‘offer’. In combinatie met de uitgesproken vrouwelijkheid van het lyrische subject wordt het gebruik van 

vooral die laatste term natuurlijk zeer geladen. De meest verstorende relationele factor lijkt dan ook de 

man/vrouw tegenstelling te zijn, haar onmogelijkheid om om te gaan met zijn dominantie, haar onwil om 

de wereld te beschouwen vanuit het mannelijke perspectief. Deze tegenstelling roept andere 

tegenstellingen op, “de zomer heeft ook de dood meegebracht” (p. 28), maar ook een algemeen gevoel 

van onmacht en onbegrip. “Alles hier op aarde is mij zo vreemd” (p. 17). De ongedefinieerde 

ontevredenheid en pijn, expliciet of impliciet aanwezig in haast elk van de begingedichten, ontaardt 

uiteindelijk in de wil zelf pijn te doen en nóg meer pijn te voelen. “Ik wil een diepe opening maken in 



mijn eigen zijde” (p. 29). Hoewel het geloof in menselijke relaties geheel ondermijnd lijkt, is hier toch van 

haat geen sprake; liefst van al wil hij haar “strengheid vullen met suiker en bloemen” (p. 29), terwijl zij 

“tracht te herhalen wat [hij] in [haar] wil” (p. 32). Het gevoel van willen en niet willen, van willen maar 

niet kunnen of van willen wat niet kan wordt samengevat als “de methode om de natuur met metalen 

strepen te arceren (p. 29), de algehele sfeer spreekt het best uit het volgende fragment: 

“[…] Z e 

h a d d e n   e l k a a r   e e r s t   v e r k r a c h t .   D a a r n a 

s t o p t e n   z e   w a t t e n   i n   e l k a a r s 

m o n d   e n   s t a k e n   d i e 

i n   b r a n d .   T e r w i j l   z e   n o g   l e e f d e n .   B e m i n d 

z i j n   b e m i n d 

b o v e n   a l l e s.” (p. 66) 

Na alle “dromen over leugens en omgekeerde rollen” (p. 33) komt het ik aan het einde van de 

bundel via allerlei exploten van een vreemde logica (“De pols is doorgezaagd om de hand te 

beschermen”, p. 28) tot existentiële vragen en vertwijfelde wanhoopskreten. 

“Waarom is er geen verklaring? Het gaat nooit 

over. Er bestaat niets anders. Je kunt 

je lichaam niet verlaten” (p. 65). 

De grote tegenstrijdige innerlijke gevoelens liefde en pijn worden hier afgewisseld met een dwangmatige 

berusting. “Wat kan komen zal komen. / Onveranderd van vorm. […] Misschien voor altijd opnieuw” (p. 

64). Toepasselijk genoeg wordt hier, na de deconstructie van de syntactische structuur ook met de 

vormgeving gespeeld. De gecursiveerde gedichten en de keuze om bepaalde woorden te  b e k l e m t o n 

e n  met behulp van spaties vormen een leuk effect maar voegen verder niet veel toe.  

Ondanks alle geladen interpretaties geldt voor deze bundel toch vooral wat zo vaak over poëzie 

geopperd wordt: de gedichten moeten belééfd worden. Eenvoudig lees- en analyseerbaar of harmonisch 

en duidelijk geschreven zijn ze in elk geval niet, wat al blijkt uit de titels van de opgenomen bundels. Het 

gevoel dat eruit spreekt is vaak zo sterk dat het haast verkeerd aanvoelt om enkel de woorden dieper te 

analyseren. De gedichten bestaan uit woorden die wel mooi bij elkaar passen maar pas betekenis krijgen 

in hun context. Die context bestaat op papier uit onvolledige, ongestructureerde zinnen die de lezer 

aanvult in z’n hoofd, waar bepaalde woorden uitspringen, herhaald worden of een andere betekenis 

krijgen. “Stukjes vogel. Slaap.” (p. 53) De gedichten prikkelen de fantasie, maken de lezer soms kwaad, 

verontrust of verslagen en geven bij een tweede lezing zin om hele zinnen met een rode balpen te 

onderlijnen. Dit zeldzame gevoel te willen participeren in de poëzie getuigt van de grote kracht die eruit 

spreekt, de onmogelijkheid om onberoerd te blijven. 


