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Poëzie: het is taal tussen muziek en beïekenis. zo is vaak gezegd, iets

tussen roes en redenering in. Want er is ritme en klank en sommige

klankgedlchter'] mogen bijzonder geslaagd heten in wat, ondanks

de betekenisioosheid, toch een zekere betekenis suggereert. Omg€-

keerd ontlenen bijvoorbeeld leerdichten of

politieke poëzie een meerwaarde aan de zirh

bijna van de inhoud loszingende muzikaii-

teit idenk aan Luceberts 'MinnebrieÍ aan onze

gemartelde bruid I ndonesia' \.

Maar poëzie blijkt ook vaak genoeg toch sïeeds

weer net iets anders te zijn dan muziek. Som-

mige liedjesschrijvers begaan de fout hun tek-

sten uit te geven als was het poëzie - in een

boek zonder muzikale begeleiding. Meestai

verkruimelen de songteksten tot flauwlteiten

of zelfs banaliteiten, iets wat mét muziek zelden

stoort. En de korte opvlucht van de rappoëzie

liet ook al zien dat wat op een podium met

beats en bas qoed werkt, niet per se op papier

overeind blijft.

Wat wel vaak qoed werki, is poëzie met muzi-

kale begeleiding. Diana Ozon trad jareniang op met een celliste;

Vinkenoog deed het met Spinvis; de gebroeders Peter en Stefan

l-lertrnans brengen sinds e nige tijd een programma 11,aarbij Ce speci-

aal daarvoor gecomponeerde muziek precies is toegesneden op de

teksten. Maar ook dan gaat het toch steeds vooral cm begeleiding.

Dat lijkt me niet de inzet te zin van Reinout met Nevenwerking, een

project van Reinoui Verbeke. Verbeke debuteerde onlangs met de

bundel De achterkant van flatgebouwen en daarbij zat ook een cd met

twaalf nummers. Op zich corresponderen dte nummers met twaalf

van de in het totaal 33 qedichten in de bundel, en het feit dat Verbeke

hier de cd bij de bundel voegt, maakt dat de poèzie hier blijkbaar dan

toch als het voornaamste wordt beschouwd. Verbeke had ook alleen

de cd uit kunnen brengen en zijn gedichten als vooral songteksten

kunnen presenteren. De gedichten waarmee de nummers op de cd

zijn gemaakt, worden namelijk soms in functie van de muziek wat

aangepast, al gaat het daarbij vooral om herhalingen van regels en

een enkele keer om de weglating van een woord. En hoewel Verbeke

de teksten meestal gewoon uitspíe€kt, laat hij zich hier en daar ver-

leiden tot zang. Je hebt de indruk dat Verbeke hier nummers (songs)

heeft willen maken van wat daarnaast ook nog eens gewoon gedich-

ten in de bundel zijn en blijven.

Maar gaat dat? Eigenlijk niet. De meerlaEigheid en taligheid van de

gedichten maakt ze vaak als songtekst ongeschikt, althans toch in

het genre muziek waarvoor Reinout met Nevenwerking koos. Rock

'n roll zou ik het niet meteen willen noemen. Evenmin sluit het aan

bij wat Bob Dylan of Leonard Cohen in het verleden hebben gedaan,

musici wier teksten vaak tot de poëzie worden gerekend. Het zit

meer in het alternatieve/indie-genre en dat maakt dat ik ioch vooral

het gevoel heb te luisteren naar de botsing van twee verschillende

communicatiesystemen die elk op zich wel wei'ken, rnaar nieï samen.

Op zich kan zo'n botsing interessant zijn, maar ik heb uiteindelijk

toch het gevoel dat Verbekes poëzie zich voor diÍ soort muziek niet

leent. Oí misschien hoor ik te duideliik dat de poëzie er eerst was, dat

tekst en mr-rziek niet samen zijn qeconcipi-

eerd -- het één (de muziek) zich hier en daar

vrellicht wel naar de poêzie heeft geplooid,

maar eiqenlijk nooit werkelijk andersom. De

botsing blijft bij her belUí)tcren voor mi; niet

interessant genoeg.

De bundel intussen, is een haast klassiek

te noemen debuutbundel. Klassiek vooraÍ

omdat het een paar ïypische 'credogedich-

ten' bevat - gedichten waarin de dichter

zijn bedoelingen met poëzie, zo niet zijn

visie op de bedoelingen van poeizie uber-

haupt, op papier heeft gezet. 'Het geluid van

het gedicht', zo heet het openingsgedicht,

en daarin wordt de Australische liervogel

opgevoerd: een vcgel die perfect geluiden

uit de omgeving kan imiteren: de zang van

andere voqels, maar ook het geluid van een kettingzaag (er is een

beroemd YouTube-filmpje vvaaíop het beestje te zien is: http://www.

ycutube.ccmr'w31,;fi lv=Vjí!0Kdfcs4Y). Vernrocdelijk reíe,reert Verbe -

kes gedicht aan dit filmpje, om dan verrassend te besluiten met: 'Het

geluid van het gedicht / is de liervogel die de dood / op zijn stemban-

den heeft gezet'.

Het gedicht is voor Verbeke de kruising tussen de dingen, mensen

en hun verdwijnen en opgaan in de taal:'Taal is ons mooiste verraad

/ want het woord verkruimelt op vríjdag / tot twee adjectieven in

nat gras ll F"n jij / opgespannen als ik ll wrj gaan in hun lege plek-

ken liggen', heet het in'Net voor de grasmaihine'. Het is in die krui-

sing dat het gedicht de achterkant van al het zichtbare en meetbare

openbaart. Het is de plek waar vloeibaar wordt wat vast lijkt te liggen,

zoals in de afdeling 'Manieren van water'. ln die afdeling is ook het

titelgedicht van de bundel opgenomen:'Aan de achterkant van flat-

gebouwen / heerst wederzijdsheid van kijken, loeren I we elkaar uit

het koraal. We vinden er / onze vinnen als vanouds'.

Het is een mooi verraad, inderdaad. De meeste gedichten laten in

hun schriftuur duidelijk zien hoe wat ze beschrijven pas in dat schrij-

ven zelf ontstaat, of het daarbij nu om lichamelijke lust gaat of om

de meer aan in memoriams herinnerende, prachtige vadergedichten

in de afdeling 'Vadermin'. Sommige gedichten combineren arche-

ologie met evolutie en verraden zo iets van Verbekes achtergrond

(hU is redacteur van het wetenschapsblad Ëos). Maar overal gaat het

om dynamiek, beweging, verandering van het een in het ander. Als

dat nu toch ook nog eens in combinatie met de muziek zou willen

lukken.. . lMarc Reugebrinkl
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