
Nieuwe poëzie van Peter Theunynck: trefzeker, speels en diep-ernstig 

 

‘Een taalexpeditie vol aangrijpende liefdesverzen en hekeldichten, ritmische gezangen en 

natuurlyriek. Beeldrijke poëzie die balanceert tussen woede, gemis en verlangen’. Zo wordt 

de jongste bundel van Peter Theunynck (°1960) op de achterflap heel treffend omschreven. 

Naar een nieuw zeeland is Theunyncks vijfde bundel en laat de ontwikkeling zien van een 

dichter die steeds meer greep krijgt op zijn metier, die verschillende thema’s aansnijdt en die 

het vormenspel met grote virtuositeit beheerst. 

Vrijwel tegelijk met deze bundel verscheen ook Theunyncks biografie van Karel van de 

Woestijne. De vertrouwelijke omgang met deze monumentale voorganger heeft hem intussen 

ook versterkt in zijn constructieve wil en in de stelligheid van de zegging. Poëzie is voor 

Theunynck in de eerste plaats een manipuleren van taal. ‘Het hakken, monteren, snoeien, 

pointilleren en musiceren in taal: daar doe je het voor’, stelde hij in januari 2007 in een mini-

interview dat verscheen op de Poëzie Weblog De Contrabas (‘De kleine zaal’, geconsulteerd 

27/12/2010). In zijn vorige bundel, De traangasmaatschappij (2006), omschreef hij dichten 

ook als ‘fijnschillen met woorden’ en ‘slijpschijven’. 

Behalve door het boetseren met taal en vorm wordt ook deze nieuwe poëzie gekenmerkt door 

een rijke, maar zeer consistente thematiek. Terugkerende thema’s zijn de uitgebreide aandacht 

voor de natuur, heimwee  en gemis, onvervuld verlangen, maar ook liefde en genegenheid. Er 

is, bij Peter Theunynck, als mens in de wereld én als dichter, bovendien een zeer expliciet 

sociaal en ecologisch engagement. In de tweede bundel, De bomen zijn paars en de hemel 

(1999) viel reeds een gedicht op over Sémira [Adamu], de twintigjarige Nigeriaanse politieke 

vluchtelinge en asielzoekster die in 1998 het land (‘dit wegwerpland’) werd uitgezet en de 

dood vond in het vliegtuig waarin ze werd teruggestuurd.  

In Naar een nieuw zeeland is de eerste van de vier afdelingen, getiteld ‘Vroeger was een bos, 

jongen’ (het slotvers van één van de gedichten) volledig gewijd aan de milieuproblematiek en 

de opwarming van de aarde. Peter Theunynck zette zich actief in voor het behoud van het 

Lappersfortbos en was o.m. de woordvoerder van de ‘Lappersfort Poets Society’. ‘Het bos’ en 

‘de aarde’ zijn bedreigd in hun bestaan, het zijn begrippen van vroeger geworden en de 

zomers zijn geen zomers meer (‘toen zomers nog zomerden’). Maar ‘mensen hebben bossen 

nodig’. Deze sterk pessimistische en zelfs cynische afdeling sluit af met een beeld van de 

omkering van de wereld, vrij variërend op het Bijbelboek Openbaring 21: 18-21, waaraan ook 

het motto van de hele bundel is ontleend (v. 1-2): ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer.’ 



In de tweede afdeling overheerst het persoonlijke, is de sfeer minder grimmig en komen 

intimiteit en huiselijkheid aan bod. Naast of tegenover het menselijk tekort staat nu een vorm 

van harmonie of vervulling, al is de melancholie nooit ver weg. De reeks opent met dit 

schitterende gedicht, dat verdient in alle bloemlezingen opgenomen te worden en voor vele 

jaren tot de canon te behoren:      

 

Verhuizen 

We droegen een deel van je leven naar buiten. 

In de laadbak hoopte wat je onder ons dak had 

verzameld zich op. Het lag in touwen, in stapels 

geblinddoekt in dozen: er moest zoveel mogelijk samen 

 

verplaatst naar een grotere stad waar jij in kleinere 

kamers met vreemdere mensen zou wonen. 

Je zei dat je vaak zou komen. Ik wist hoe ik jaren 

tevoren hetzelfde beloofde onder het sjouwen van dozen, 

 

maar ik zag in je ogen een ander leven flakkeren, in bredere lanen 

met hogere huizen, grotere bomen, terrassen in tientallen talen. 

De gouden jaren van het veroveren. Wij moesten stilaan  

leegmaken, loslaten, wat veel voeten heeft in de aarde. 

 

We moesten maar met minder van jou zien rond te komen. 

 

Dit ‘simpel’  noteren van de verhuizing van het kind naar een eigen woning – in de biografie 

van de dichter: de oudste dochter  verlaat het ouderlijke huis in Antwerpen om alleen te gaan 

wonen in Brussel – roept in één beweging alle complexe gevoelens op rond het ‘loslaten’ van 

het kind en de herinnering aan hetzelfde moment in het eigen leven. Het eenvoudige, met 

schijnbare luchtigheid genoteerde slotvers, verhult de pijnlijke gevoelens van gemis: het lot 

van de achtergebleven ouders is het zich gedwongen verzoenen met de kwijtgeraakte 

aanwezigheid. Dit zeer emotionele, maar onderkoeld verwoorde, ‘sprekende’ gedicht werd 

inmiddels al in het Engels vertaald door Willem Groenewegen (te lezen op de website 

http://belgium.poetryinternationalweb.org ) en verdient een grote bekendheid te krijgen. 

http://belgium.poetryinternationalweb.org/


De ietwat wrange melancholie die over het geheel van deze tweede afdeling hangt, blijft 

ingehouden, gaat nooit over in sentimentaliteit. Via het anekdotisch noteren of vertellen wordt 

de ‘binnenwereld’ van de dichter even prijsgegeven, maar die wordt tegelijk met een 

laconieke bedenking gedempt, elke vorm van pathetiek wordt vermeden. Gebeurtenissen uit 

het alledaagse leven en uit het verleden waaraan de tastbare herinneringen zich ‘blootwoelen’ 

worden als het ware terloops geregistreerd maar verraden telkens weer een intense emotie. 

Vaak is die emotie ook al aanwezig in de ongewone woordkeuze of beelden. Zo worden  

soldatenkerkhoven omschreven als ‘die puinhoop van arduin’; een begroetende, 

‘omklemmende’ hand is ‘twijgzaam’, er wordt ‘en glas vol leven’ geschonken ‘uit een vat van 

niets’. En een frontale aanrijding met dodelijke afloop wordt omschreven als ‘Blinde lampen 

rijden op je toekomst in’. Dit is elliptische, sterk evocatieve poëzie die verrast door wat ze 

niet zegt en door de manier waarop ze dat doet.  

De gedichten die in de derde afdeling bijeen zijn gebracht, vertonen eveneens, zoals al blijkt 

uit de reekstitel ‘We liepen recht in de armen van de zon’, een zorgvuldig opgebouwde 

samenhang. Waar de tweede afdeling in het teken van het afscheid staat, wordt hier een 

verleden opgeroepen dat als harmonisch werd beleefd en uitzicht geeft op een nieuwe 

toekomst. Er is ook ruimte voor het pure spel, zoals in het openingsgedicht ‘Laat ons’, een 

sonnet waarvan elke regel begint met het exhortatieve ‘laat ons’, openend met ‘Laat ons 

jurken met gravinnen’ en telkens varieert op een staande uitdrukking of woordvorm die 

subtiel wordt omgekeerd of uit elkaar gehaald: ‘Laat ons wapperen de vanen’ en ‘Laat ons 

dansen onder dons’. De steden die werden bezocht, lopend ‘recht in de armen van de zon’, 

brachten harmonie en rust, een plek waar het goed vertoeven was en waar een bron een 

‘immer klaterende tijd’ aankondigt: ‘dit is mijn eeuwigheid’ (‘Bèze’). Het landschap met de 

bomen – hier ‘de cipres met de biddende/vingers’ en de kastanjebomen, ‘een kudde/geruisloos 

grazende, goedaardige reuzen’ – biedt rust en harmonie en verbindt de ik en de jij samen met 

de kosmos. Geen pathetiek, geen retoriek, maar eenvoud  en essentie: ‘Hier vloeiden uitzicht 

en beschutting samen’ (‘Vorgognano’).  

De slotafdeling, ‘Naar een nieuw zeeland’ roept een nieuwe wereld op, een wereld aan zee, 

waarmee de ‘wij’ zich diep verbonden voelt. De toon is bezwerend, bijna profeterend en 

stellig: ‘We naderden het land en we wisten// dit is ons land, dit is de wereld diep in ons.’ 

Hier wordt op een incantatorische wijze, met ritmische herhalingen en variaties, een nieuw, 

gesloten en exotisch, ongeschonden universum opgeroepen waar het goed is te vertoeven in 

eenheid met de natuur, met planten en dieren. Dit nieuw zeeland met zijn vergezichten, met 

zijn regenwoud en zijn gletsjers, zijn pinguïns en walvissen,  ligt niet in Europa, maar is 



Nieuw Zeeland aan de andere kant van de aardbol. Het is niet dreigend maar uitnodigend, de 

oceaan ‘buist’ er ‘met zijn schuimende vuist op tafel’ maar het landschap – in Mount 

Tarawera  – is ‘een verwachtende wonde’ waarin de menselijke asse verstrooid kan worden 

en waarin de ziel kan dansen, ‘los van de vaste substantie’.  Het is een landschap waarin 

eeuwigheid aanwezig is. 

Peter Theunynck heeft ons met deze bundel sterke, diepe en virtuoze poëzie geschonken.    

 

Anne Marie Musschoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


