
DE GRILLIGE LIJN

Een verkenning van Breyten Breytenbachs geschreven werk

‘Zodra je vergeet hoe mensen zijn, begin je ze op een onbewaakt ogenblik  

het beste toe te wensen.’ Henri Michaux, door BB geciteerd in Intieme vreemde.

Het behoeft geen betoog dat Breyten Breytenbach in al zijn hoedanigheden een 

uitzonderlijke verschijning is. Dat wordt zowel door zijn sympathisanten als zijn 

felste opponenten erkend. Als dichter, schilder, prozaschrijver en essayist, ja ook 

als onverbeterlijke stokebrand heeft hij zijn talenten ontplooid en getoond. Zijn 

talent voor vriendschap en zijn vermogen om een oprechte belangstelling voor 

anderen op te brengen laat ik dan nog onbesproken. Sinds zijn eerste 

boekpublicaties in 1964 is er een immense hoeveelheid artikelen en 

beschouwingen geschreven over de persoon en het werk van deze dichter en 

beeldend kunstenaar. Als ik eraan toevoeg dat Breytens oeuvre op zichzelf 

genomen al even omvangrijk is en het een veelzijdig karakter draagt, kan men zich

indenken dat ik mij voor een weliswaar aangename, maar ook lastige taak zie 

geplaatst om hem als dichter en schrijver [aan u] voor te stellen. Het betekent dat 

ik mij zal beperken tot Breytenbach als literaire verschijning. Dat woord en beeld 

bij hem vaak samengaan, niet alleen in de met tekeningen doorschoten 

poëziebundels, maar bij voorbeeld ook in de poëziebanieren van 2009 waar de 

dichter en de schilder met elkaar versmelten, moet hier buiten beschouwing 

blijven.

Wat valt er echter toe te voegen aan alles wat er over, tegen, voor en door 

Breyten zelf is gezegd? En heb ik wel iets te zeggen? Bij een vroegere gelegenheid 

heb ik eens een even stimulerende als troostrijke opmerking aangehaald uit zijn 

Aantekeningen van de vogel en wel deze: ‘... als je niets te zeggen hebt is dat nog 

geen reden om je mond te houden. Als ik God mag citeren.’

Die woorden daalden als het manna des hemels neer in mijn geest. Viel er niet 

iets te zeggen dat op z’n minst het begin van een pleidooi voor Breytens werk zou 

zijn? En was ik niet van mening dat veelzijdige schrijvers en kunstenaars het 

dikwijls moeilijker hebben dan de smallere specialisten die zich – hoe fijnzinnig 
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ook – steeds met hetzelfde bezighouden, en daardoor minder risico’s lopen en de 

buitenwereld zelden op het verkeerde been zetten?

Wie kennisneemt van Francis Galloway’s proefschrift Breyten Breytenbach als 

openbare figuur zal zich realiseren hoe overstelpend het aantal publicaties is dat aan

Breytens lotgevallen werd en wordt gewijd, en evenzeer, hoe de maker en zijn 

werk onherroepelijk met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Betekent het nu ook dat 

de meest radicale gangmaker van de artistieke vernieuwingsbeweging van Zestig 

in Zuid-Afrika—die later een zoveel bredere en gecompliceerde rol in zijn 

geboorteland en ver daarbuiten zou spelen—dat het werk van deze schrijver en 

schilder door een groot publiek wordt gelezen, bezichtigd en gekocht? Het moge 

ongepast lijken een banale werkelijkheid hier onder woorden te brengen, ik kom 

er niet onderuit te antwoorden dat de meeste aandacht uitgaat naar zijn persoon 

en naar datgene wat hij vertegenwoordigt, en veel minder naar het werk als 

zodanig. Aan de prijs van de roem kleeft de schijn van succes: hij wordt door 

iedereen gekend, maar het werk – ook het beeldende - wordt door te weinigen 

werkelijk gelezen of gekocht. In de essaybundel Denkend vuur stelt hij droogweg 

vast: ‘Ik probeer te leven van wat ik maak. Wij weten allemaal dat het moeilijker 

wordt om te overleven. Hoe minder ik verkoop, des te meer moet ik exposeren 

[...]. In feite leef ik van de voorschotten van mijn uitgevers die zij nooit 

terugverdienen.’

Roem, bekendheid, vertaald en geëxposeerd worden: het heeft niet automatisch

tot gevolg dat het werk – hoe rijk het ook is – gretiger verslonden wordt. We 

besteden nu eenmaal meer tijd aan het lezen over iemands bezigheden dan aan het 

lezen en genieten van het werk zelf, zoals er tegenwoordig ook mensen zijn die 

met de rug naar een schilderstuk staan om zichzelf te fotograferen. Onze drukke, 

gecompliceerde, veelal ikgerichte samenleving brengt dat blijkbaar met zich mee. 

Het valt echter te betreuren wanneer scheppende schrijvers en kunstenaars van 

meer dan gewoon formaat na dertig, veertig jaar nog altijd niet van hun werk 

kunnen leven.
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Op deze plaats is het natuurlijk vruchtbaarder en plezieriger te herinneren aan 

enkele publicaties van Breytens hand uit de jaren negentig en daarna. Om te 

beginnen noem ik hier: Terugkeer naar het paradijs, een Afrikaans journaal (1993), Uit 

de eerste hand (over schrijven en schilderen, 1995), Landschappen van onze tijd, 

vermaakt aan een beminde (poëzie, 1995), en Denkend vuur (essays en notities uit de 

jaren tachtig en negentig, verschenen in 1996).

Over veelzijdigheid gesproken! Vier titels en vier genres, in – oorspronkelijk – 

twee talen: Afrikaans en Engels. Is de literaire waardering voor zijn eigenzinnig en

vernieuwend gebruik van het Afrikaans al groot, de appreciatie van zijn 

Engelstalige verhalen en notities lijkt niet minder positief, getuige een opmerking 

van Nadine Gordimer in de Rand Daily Mail naar aanleiding van Mouroir / 

Spiegeldood uit 1984: ‘As an Afrikaner writing in English, Breytenbach is a 

phenomenon of the Nabokovian if not Conradian order.’

Over twee van de hier genoemde boeken wil ik in korte bewoordingen iets 

zeggen zonder iets te zeggen te hebben, als ik op mijn beurt God mag citeren. 

Omdat kortademigheid op de loer ligt, is het verstandig meteen ter zake te komen.

Wat maakt deze boeken bijzonder? Waaruit bestaat hun rijkdom en waarin 

verschillen ze van het werk uit de jaren zestig en zeventig? En ook: wat is er 

sindsdien behouden gebleven?

Om met het laatste te beginnen: Breytens aangeboren lyrische instinct heeft zich

sinds de jaren zestig nooit verloochend, terwijl een andere drijfveer—de politiek-

maatschappelijke, in de ruimste zin van het woord—in hem is opgewekt door 

omstandigheden die hij nog steeds niet kan loslaten of die hem niet met rust 

willen laten. In weerwil van zijn intentie haar te verbannen naar het hondenhok 

[zie: Uit de eerste hand] voert de politiek hem telkens terug naar dat onzalige oord 

waar machtsdrift, met alles wat eraan vastkleeft, de scheppingsdrift overvleugelt.

Breytens lyrische instinct is gelukkig dieper geworteld dan de invloed van de 

zo dikwijls geperverteerde wereld van de politiek zou kunnen doen vermoeden. 

De lyriek is in haar wijdvertakte gedaante in hem geworteld als de Afrikaanse 

baobab—de indrukwekkende, oudste en onverzettelijkste van alle bomen, die 

door zijn loutere aanwezigheid het menselijk bedrijf dat politiek heet volledig te 
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niet doet (ofschoon diezelfde politiek de baobab met geweld kan laten 

verwijderen). 

Het lyrische in Breytens werk, vooral in zijn poëzie, krijgt gestalte in motieven 

als: de liefde, het landschap, het licht, het zinnelijke en bovenzinnelijke, eros en 

logos, vriendschap en ballingschap, de ontworteling versus plaatsgebondenheid, 

een nomadisch versus sedentair bestaan, en het aardse in zijn verbondenheid met 

het kosmische. Het aardse in het kosmische zou beter geformuleerd zijn wanneer 

ik denk aan de overbekende strofe uit de bundel Lotus*:

die groot Taak is

om van hondedrolle

sterre te maak

en die Groot Niet te vertrap –

Behalve veel meer is Breyten de dichter van de lucide halfslaap en de 

ochtendschemer, van het langzame ontwaken terwijl het eerste licht door het 

venster naar binnen kruipt. Zijn sterkste poëzie is te vinden in dageraadsverzen 

zoals de bundel Lotus die bevat. Bleek licht, een aarzelende ochtendstond, of de 

schemer in een tent en de afwijzing van het felle daglicht ‘as die son so kreun’ of 

het vlees doet verrotten, hebben prachtige gedichten opgeleverd. Ik herinner aan 

‘Toeareg’, ‘Ontslapensgeur’, ‘Klanke vir daeraad’ en het ronduit schitterende 

‘Nagvy’, dat als volgt klinkt:

met die eerste daglumier –

wat een mooi woord:

lumier

lig ja, maar ook sluimer, [lig: licht]

daarom so sluimerlig –

met die eerste kraai van die môrester [môrester: morgenster]

as die nagt reeds ligter slaap

* Lotus, Buren Uitgewers 1970, gepubliceerd onder het pseudoniem Jan Blom.
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moet ek weg op my togte,

die dag slaan ’n skielike kruis teen die ruit

en wég op my togte

deur roostuine vyeboorde [vyeboorde: vijgengaarden]

verby heuwels gekorf met spelonke

waar bye hul neste bou,

ver op soek na oases,

ver waar die son die vlees met liefde vrot

gee my ’n woord méé beminde beminde

’n woord waarin ek kan slááp 

beskut teen Sarasene huilwolwe in die woestyn, [Sarasene: pantserwagens met sirenes]

word ’n ligdonker woord onder my tong

my tent teen die son

van die stem,

want ek laat my nagte hier by jou agter

Dit alles bleef al die jaren in een of andere vorm behouden. Maar het spreekt 

vanzelf dat er mettertijd verschuivingen en accentverschillen zijn opgetreden. Dat 

is niet verwonderlijk na een leven bomvol incidenten en gebeurtenissen, en een 

vrijheidsbreuk van jaren die zijn littekens heeft nagelaten. De melancholie van een 

vrijwillige ballingschap in Frankrijk, gevolgd door de bittere ervaring van 

gevangenschap in zijn geboorteland heeft zeker ook cynisme doen ontkiemen, al 

doet de schrijver zijn best doet het te temperen om (zoals hij zegt) ‘brokjes paradijs in 

deze ontredderde wereld’ te blijven ontdekken. In Terugkeer naar het paradijs, een 

Afrikaans journaal, ruim twintig jaar na Lotus geschreven, ervaart hij ‘de 

complexiteit [...] dat van alles ook het tegendeel waar is.’ Het geweld wordt nu 

afgewezen, pen en penseel moeten het machinegeweer vervangen, de 

machtspolitiek wordt omschreven als vraatzuchtig en afstompend, terwijl de 

vroegere naïviteit onder een sluier van melancholie is verdwenen. ‘Waarom ben ik

teruggekomen?’ vraagt Breyten zich tegen het einde van zijn boek af. Het 
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antwoord is direct en onthullend door zijn elliptische, onuitgewerkte formulering, 

waarin een tweemaal herhaald doodsverlangen de levensdrift lijkt te 

weerspreken. Of is het doodsverlangen hier gedeeltelijk ook een stijlfiguur die een

krachtig literair effect beoogt?

‘Heimwee, onafgemaakte zaken, losse eindjes, om het onvoltooide te voltooien, 

om te niet te doen, een doodsverlangen. Waarom blijf ik hier niet voorgoed? Nu

te laat. Hier vreemd geworden. Geverfde aap. Bittere dromen. Geen wortels. 

Gehechtheid is al te smartelijk. Doodsverlangen...’

Ik behoor tot het grote contingent Europeanen dat onvoldoende kennis omtrent 

Afrika bezit, maar evenmin wil worden afgescheept met een handvol cliché’s. 

Terugkeer naar het paradijs heeft mij veel geleerd over Afrika in het algemeen en 

Zuid-Afrika in het bijzonder. Om enkele voorbeelden te noemen: de indringende 

beschrijving van Afrikaanse vliegvelden en de fantastische taferelen die zich daar 

afspelen, zegt meer over de desbetreffende landen dan menige droge 

beschouwing van algemeenheden zou vermogen. De episode van een luguber 

bezoek aan het Libië van de onberekenbare, zo niet zwaar gestoorde Kadaffi, en 

het verslag van de moord op Thomas Sankara—de president van Burkina Fasso—

weerspiegelen een ontstellende werkelijkheid waarmee de meesten van ons niet 

vertrouwd zijn. De notities over de dood van dierbare personen zoals die van zijn 

vader of die van de dichter Uys Krige zijn fascinerend en ontroerend om te lezen, 

omdat ze meer zijn dan persoonsbeschrijvingen. In het geval van Uys Krige 

worden we onthaald op een schilderachtige rouwzang, die tegelijk een ode aan 

Kaapstad is. De dood van de geliefde dichter is de aanleiding om een levendig 

portret te schetsen van het Kaapse leven, waaraan Krige deelnam toen de stad nog

niet was uitgeleverd aan de typen die we overal in de wereld aan het werk zien. 

‘Ik dacht aan haar [Kaapstad] als aan het Alexandrië van de zuidelijke Atlantische 

Oceaan,’ zegt de auteur.

Breytens beeldend vermogen manifesteert zich in metaforische details, die 

beschouwelijke episoden telkens boven de banale waarneming uittillen. In een 

vliegtuig naar Kaapstad gezeten vraagt hij zich af of er in de wirwar van 
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autochtonen en immigranten ‘graden van inheemsheid’ kunnen bestaan. Hij 

schrijft: ‘Links van me een Jood met een keppeltje op die een Hebreeuwse tekst los

strikte en rechts van me een Chinees met een boek vol omgekeerde insekten op 

zijn schoot. In de aankomsthal [...] een traditioneel Pakistaans gezin met blinkend 

bruine mosselen als ogen.’

Op reis naar het zuiden ziet hij in de hitte van Transvaal ‘zwartgejaste vliegen’ 

die zich als ‘inspecteurs van gezondheid over het voedsel buigen.’ Op het 

zoveelste Afrikaanse vliegveld waar hij komt, constateert hij dat portretten van 

dictators de muren besmeuren en er drommen passagiers bivakkeren die ‘op 

gezette tijden hun bidkleedjes uitrollen om zich richting Mekka op de knieën te 

werpen als nijdige ganzen die hun halzen laag bij de grond uitstrekken om te 

sissen.’ Een ronduit meesterlijk geformuleerde waarneming!

Een belangrijke eigenschap van zijn werk is, dat persoonlijke of particuliere 

ervaringen en observaties steeds worden verbonden met iets dat daarbovenuit 

gaat, en dat we ‘het algemene’ noemen. Hierdoor wordt de auteur ook zelf een 

soort romanfiguur, een literair personage in de context van zijn boek. 

Werkelijkheid en verbeelding ontmoeten elkaar: ze raken soms slaags of omhelzen

elkaar. Blijkens een uitspraak in Denkend vuur is Terugkeer naar het paradijs voor 

Breyten zelf ‘een herinnering van het hart, maar tevens een domein van de 

verbeelding.’ Mede daarom is het een melancholiek en uitzonderlijk boek 

geworden dat na Een seizoen in het paradijs en De ware bekentenissen van een witte 

terrorist beslist niet ‘meer van hetzelfde’ bevat. Het biedt opnieuw verrassende 

observaties en gewaarwordingen, geschreven in een vorm waarvan de auteur het 

geheim bezit. Dat komt onder andere doordat hij zowel een nestvlieder als 

eigenheimer is; afwisselend zonder vast verblijf en sedentair, nomade en boer... hij

heeft een oog voor landschappen en mensen, en een oor voor de tradities van de 

Afrikaanse vertelkunst. Hij is de geletterde informant die observeert, maar ook 

betrokken is als een curandero en dorpsoudste die de essenties en geheimen van 

een cultuur in standhouden en doorgeven. ‘Wat zich maar binnen mijn 

waarnemingsveld begaf,’ zo schrijft hij, ‘werd onmiddellijk geabsorbeerd.’ Hij is 

de uitheemse inlander, wonend in Frankrijk en elders, maar geboren en getogen in
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een land dat in laatste instantie meer liefde dan afkeer of haat in hem opwekt. Hier

schiet mij een strofe van de Zweedse dichter Gunnar Ekelöf te binnen, die aan een 

vergelijkbare haat-liefde verhouding ten prooi was en daarover opmerkte in het 

gedicht ‘Non serviam’:

Ik ben een vreemdeling in dit land

maar dit land is geen vreemdeling in mij!

Ik ben niet thuis in dit land

maar dit land gedraagt zich alsof het thuis is in mij!

Met Terugkeer naar het paradijs heeft Breytenbach een boek geschreven dat zowel 

een lofzang als een rouwklacht is; het is een document en een roman, een verslag 

en een vertelling, waarin bezinning en onbezonnenheid elkaar steeds afwisselen. 

Zoals het een schrijver betaamt, schetst hij compromisloos—ook ten aanzien van 

vroegere medestrijders en medestanders—de grootsheid en misère van een land 

dat opnieuw moet beginnen, maar de last van een bezwaard verleden met zich 

meedraagt. Enerzijds maakt hij zich met vlijmende opmerkingen niet geliefd bij de

politici met wie hij in beginsel sympathiseert, maar die thans hun integriteit 

bezoedelen en verkwanselen; die het in hen gestelde vertrouwen schofferen, maar 

zich nooit en te nimmer voor wat dan ook schamen. Anderzijds is er de tastbare 

warmte en emotie wanneer hij een eerste ontmoeting met Nelson Mandela in 

Parijs beschrijft. Onderhuids echter heerst de wanhoop over al die Afrikaanse 

landen waar politiek en criminaliteit synoniem zijn geworden, waar moord en 

corruptie prevaleren. En hij huivert bij de gedachte aan de toekomst van Zuid-

Afrika.

Maar wat omstreeks de eeuwwisseling nog een min of meer gegronde vrees 

voor de toekomst was, blijkt jaren later een welhaast onomkeerbare werkelijkheid 

te zijn geworden. In een toespraak uit maart 2008 voor een gehoor in Durban wijdt

Breytenbach als een boetprediker bittere woorden aan de verwording van de 

(Zuid)Afrikaanse samenleving en de teloorgang van de idealen en ideeën die 

voorheen – in de illegaliteit – opgeld deden. Hij stelt tal van pijnlijke vragen, zoals:

‘Wie in Afrika gaat een eind maken aan de straffeloosheid van de boeven die over 
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ons regeren? Wie gaat de volkerenmoord in Darfur en de massale verkrachting 

van vrouwen in Congo oplossen? Wie ziet de gevolgen van zo’n 200 000 

kindsoldaten onder ogen? (...) En hoe roepen we een halt toe aan die schijnbaar 

onherroepelijke “opmars” van Zuid-Afrika naar een totalitaire partijstaat?’ 

In een beschouwing in het Amerikaanse Harper’s Magazine* richt hij zich eind 

2008 zelfs per open brief tot Nelson Mandela in een poging het tij langs een andere

weg te keren, maar gezien het tijdstip van publicatie beseft hij waarschijnlijk ook 

zelf wel dat de hoogbejaarde en bewonderde voorman van het nieuwe Zuid-

Afrika nu vleugellam en moegestreden zal blijven zwijgen over de destructieve 

krachten, die zich steeds brutaler en gewelddadiger manifesteren. Hij geeft in zijn 

artikel enkele voorbeelden van wat zich duizendvoudig voordoet op het gebied 

van perverse gewelddadigheid jegens kinderen, vrouwen en andere onschuldige 

burgers, die door de lakse en onverschillige politie aan hun lot worden 

overgelaten. Wat dat betreft is Bertolt Brecht’s Dreigroschenoper onverminderd 

actueel: de messentrekker MacHeath [Mackie Messer] en de commissaris van 

politie Brown kunnen het nog steeds uitstekend vinden met elkaar.

Maar uiteindelijk hoopt de schrijver op een continent ‘dat gewassen zal 

verbouwen en zichzelf zal voeden’, als het zijn aanwezige rijkdom maar zou 

benutten om armoede en honger uit te bannen*. Het bedenkelijke voorbeeld van 

Zimbabwe echter, waar een bloeiende landbouw door de totalitaire machthebber 

Mugabe willens en wetens is vernietigd, bestempelt deze hoop vooralsnog tot een 

illusie.

De dichters en kunstenaars die zich niet alleen willen bekennen tot een absoluut

estheticisme en toch hun vormkracht willen behouden, staan hier voor een 

fundamentele kwestie. Het probleem van het kunstenaarschap dat zich onder de 

druk van zulke ontluisterende omstandigheden moet handhaven en ontwikkelen, 

is misschien het beste samengevat in de volgende dichterlijke frase, die ik 

noteerde toen Breytenbach tussen 1975 en 1982 onbereikbaar ver in de gevangenis 

zat:

* Mandela’s Smile, Notes on South Africa’s failed revolution (december 2008)
* Zijn beschouwing in De Groene Amsterdammer van 5 juni 2009 sluit hier in zekere zin op aan.
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Er is een vraag die je niet opwerpt

en ten slotte toch maar stelt –

hoe wij ons vermogen tot omvormen,

rangschikken, vormgeven,

kunnen behouden en beheren

tegen de omnipotente aanwezigheid van het ploertendom in.

In een boek uit 2006, getiteld Intieme vreemde, citeert hij in verband met het 

voorgaande een uitspraak van de Ierse dichter Seamus Heaney over de 

tweeledigheid van de poëzie, en maakt hij ook zelf een aantal opmerkingen over 

het poëtische proces en wat hij de ‘creatieve intelligentie’ noemt. Heaney wijst 

erop dat poëzie vóór alles een uiting in taal is en dus een taalproces weerspiegelt, 

waaruit het plezier in zichzelf mag en moet blijken: de dichter dient de taal tot in 

de haarvaten en uithoeken van haar bereik te onderzoeken. Ze bestaat om haar 

zelfs wil, en is daarin autonoom. Anderzijds geeft ze een voorstelling van dingen 

die de wereld betreffen, en die Breytenbach ‘het leven achter de pagina’ noemt. 

Het gedicht is weliswaar ‘een capsule van ruimte en tijd’, zegt hij, maar het richt 

zich tot een lezer(es) die het compleet maakt door het tot zich te nemen! ‘De 

dichter [echter] danst met de leegte als partner,’ schrijft hij elders. ‘De krachtlijnen 

van het gedicht kunnen slechts ‘gematerialiseerd worden tegen een achtergrond 

van leegte.’ Met andere woorden, het poëtisch proces begint daar waar de wereld 

nog afwezig is, waar de geest onbezwaard is en zich vrij voelt, en ‘het leven achter 

de pagina’ pas later zijn intrede doet. Wat poëzie niet is, omschrijft hij eveneens: ze

is ‘geen weg naar macht, rijkdom, status of rang. (...) Ze is geen antwoord op 

verlies en kan het leed van de wereld niet verzachten. Ze zal geen regeringen 

omverwerpen. Ze is geen kladpapier voor het leven dat de bloedige inkt opzuigt 

om een warrige “waarheid” terug te geven (...).’ Niettemin roert ‘elk waarachtig 

schrijven aan fundamentele ethische kwesties,’ noteert hij in het slothoofdstuk van

Intieme vreemde – om deze loodzware waarheid onmiddellijk te laten volgen door 

de relativerende uitroep: ‘Poeh, dat is een mondvol!’ Hij waarschuwt de lezer dan 
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ook voor een opgeblazen houding en ‘pompeuze beuzelarij’. ‘Schrik niet terug 

voor vulgariteit. Sta jezelf toe boos te worden en te huilen. Zing zo vaak je kunt!’

Dat Breytenbachs oeuvre even kaleidoscopisch als contrastrijk is, geldt in 

bijzondere mate voor Terugkeer naar het paradijs. Een door de vorm in toom 

gehouden literair anarchisme is er een wezenlijk bestanddeel van. Evenals latere 

publicaties volgt het boek ‘de grillige lijn van schrijfdenken’, ervan uitgaande dat 

de pure daad van het schrijven het denken pas in gang zet. Het bevat uitbundige 

lyriek zodra er bomen, vijgen, slangen, landschappen, vrienden, 

jeugdherinneringen, een excentrieke oom en andere intimi in het geding zijn; het 

bevat tragiek zowel op persoonlijk als onpersoonlijk vlak; er is verbittering en 

teleurstelling; het weerspiegelt onthutsende ervaringen en komische incidenten, 

maar het bevat eveneens de nodige zelfkritiek. Niet alleen voert hij zijn vrouw—

Dame Eén—in een kritiserende en relativerende context op, er reist ook een lastig 

heerschap met demonische trekjes mee. Het is de cynische Mr X, ook bekend als 

Don Espejuelo, een sujet op rode schoenen dat zich verbergt in de kofferbak van 

zijn geleende of gehuurde auto. Hij schaduwt de auteur op hinderlijke, dus 

onaangename wijze, en wrijft met wellust zout in diens geestelijke wonden. Don 

Espejuelo is hoogstwaarschijnlijk dezelfde die John Coetzee in een artikel over 

Breytenbachs werk ‘een verinnerlijkte censor-tweelingbroer’ noemt, het andere ik 

van de dichter die zijn contra-gestalte in de spiegel waarneemt en weinig 

zachtzinnig te woord staat. 

Breytenbach moge harde woorden gebruiken voor corrupte machthebbers, hij is

al even hard jegens de man die hij in de winkelruiten weerspiegeld ziet. In 

Woordvogel uit 2008 spaart hij de roede niet: zelfspot en zelfkritiek worden breed 

uitgesponnen, en zelfs op de spits gedreven wanneer hij zich op een dwaaltocht 

door Parijs als ‘weerloos doelwit’ presenteert. Zijn andere ik trekt van leer, hij is 

‘altijd aan Breytens elleboog, geeft hem af en toe een por, loopt met hem door de 

spiegels van de straten.’ Hij overlaadt hem met verwijten, ‘jij met je verfijnde 

twijfels aan jezelf en met de besluiteloosheid die je borst omspant als een knapzak 

met waardevolle levensmiddelen.’ De Breyten die zich stelselmatig Woorddwaas 
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noemt, veracht hem, maar kan evenmin zonder zijn schaduw leven. ‘Hé!’ roept 

zijn intieme kwelgeest (die soms ook de trekken van de dood aanneemt wiens 

‘verrotte adem’ in zijn nek hijgt), ‘Hé, zelfs jij hebt de tol moeten betalen voor het 

hogere goed van de bevrijding, hoe verwrongen de motieven voor je 

betrokkenheid ook waren. (...) Toegegeven, je hebt nooit voordeel getrokken uit de

privileges van je huidskleur toen die nog bestonden, en je hebt sindsdien slechts in

beperkte mate geprofiteerd van je “martelaarschap”, er met getuite lippen mee 

paraderend als je verlangen naar het welriekende en zalvende smeersel van het 

medelijden je te machtig werd – al benadrukte je dan allicht dat je mank liep, 

“subtiel” naar je ongetwijfeld meende. Hier sta je nu vol gebakken lucht en bier en pis, 

jezelf neerzettend als de aangename zij het ook naïeve vreemdeling in het boek dat je 

probeert te schrijven – niets minder dan een man zonder land, die er niets van heeft 

opgestoken.’ (Curs. HtB) 

Daar heeft de schrijver niet van terug, zal men zeggen. Maar hij herneemt zich, 

telkens weer, haalt diep adem en gaat – nu de lucht is opgeklaard – op weg naar 

het volgende lied en het volgende werk.

Ik wil nog enkele opmerkingen wijden aan twee Nederlandse dichters met wie 

Breytenbach mijns inziens veel gemeen heeft. Hierdoor wordt hij zowel in een 

breder kader geplaatst als in een context die ons min of meer vertrouwd is, zelfs al

worden deze dichters niet meer behandeld op de Nederlandse scholen, waar de 

literatuurlessen tijdens een weergaloos beschavingsoffensief voor het merendeel 

zijn afgeschaft.

In de eerste plaats verwijs ik naar het werk van Lucebert, evenals Breyten een 

dichter en schilder, wiens lyrische instinct in dezelfde mate tot creatieve erupties 

aanzette, wiens revolutionaire inslag aanleiding gaf tot baanbrekende poëtische 

activiteiten en vlijmende politieke uitspraken, en wiens talige vindingrijkheid tal 

van overrompelende, grensoverschrijdende verzen heeft opgeleverd. Dat ook zijn 

werk aanvankelijk menige controverse opriep, en zijn generatie mede tot 

voorbeeld diende van de Zuid-Afrikaanse vernieuwingsbeweging van Zestig 

versterkt de suggestie dat Lucebert en Breytenbach het nodige met elkaar delen. 
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Al schuwde hij de openbaarheid en hield hij zich voornamelijk op de achtergrond 

– daarin verschilt hij van zijn Zuid-Afrikaanse kompaan – het zingen en stoken, 

vanuit een anarchistische gezindheid, zat ook Lucebert in het bloed. Geen wonder 

dus dat Breytenbach schilderkunstige hommages aan zijn collega heeft gewijd. 

De tweede die men als een geestverwant kan zien is Herman Gorter, dichter en 

politiek activist, die honderd en meer jaar geleden een bijzondere positie in de 

Nederlandse literatuur en samenleving innam. Gorter was een pure, welhaast 

extatische lyricus in de periode van de weergaloos mooie, sensitieve verzen, die 

omstreeks 1890 het licht zagen en een eenmans-revolutie in de poëzie betekenden. 

Evenals Lucebert later zou doen, doorbrak hij met zijn tastend en uiterst subtiel 

woordgebruik de grenzen van de traditionele poëzie. Hij scheerde langs de rand 

van het onzegbare, benutte de voelsprieten van de taal tot de uitputting erop 

volgde. Na zijn kennismaking met het socialisme werd zijn passie voor de poëzie 

gecombineerd met een al even grote passie voor politiek en marxisme, met het 

oogmerk de onderliggende klasse van arbeiders en ongeletterden te verheffen. [Ik 

herinner aan zijn befaamde spreekbeurten in Twente, waar hij na de industriearbeiders te hebben 

toegesproken, met een textielbaron ging lunchen, terwijl zijn begeleider met de pet in de hand voor

het restaurant op hem wachtte! Alsof hij tussen de partijen stond en het onverenigbare wilde 

verenigen. Wat er werd besproken weten wij echter niet.] Zoals bekend reisde hij na de 

Russische revolutie onder belabberde omstandigheden in het geheim naar 

Moskou om Lenin en andere communistische leiders op een internationaal 

congres toe te spreken. Daarbij wees hij op de onmogelijkheid de revolutie zonder 

meer te exporteren naar West-Europa, waar de boeren in een andere situatie 

verkeerden dan in het totaal verpauperde Rusland van horigen en lijfeigenen. Hij 

sprak (bijna snikkend) voor dovemansoren en nam een totaal geïsoleerde positie 

in. Gorters groeiende eenzaamheid daarvóór en daarna is mutatis mutandis te 

vergelijken met die van de Breytenbach die zich publiekelijk tot Mandela richt, 

maar zich in toenemende mate vervreemd voelt van zijn eigen volk, zijn 

achtergrond en land, waar hij – ik citeer – ‘zelfs niet als een kluif voor de 

helhond / zal worden begraven.’

Gorter was een idealistische, gedreven persoonlijkheid die zich voortdurend af-

en onderscheidde. Hij paste niet in georganiseerde massabewegingen, waar men 
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water bij de wijn moest doen om de boel bij elkaar te houden. Hij splitste zich af, 

stelde zich teweer, hamerde op zuiverheid, maar bleef – mede door de staat van 

verliefdheid waarin hij permanent verkeerde - altijd trouw aan de poëzie, die hij 

op latere leeftijd bij voorbeeld in de sensuele ‘Liedjes van Pan’ gestalte gaf. Naïef 

misschien, onnozel wellicht, maar ontspruitend aan dezelfde rijke, lyrische inslag 

die ook het wezen van Lucebert en Breytenbach bepaalt.

Aan de ene kant schrijft laatstgenoemde in het barse gedicht ‘I am no longer 

one of us’:

‘jy kyk in die spieël en sien ‘je kijkt in de spiegel en ziet

hierdie gemeenskap is nie joune nie: nie die deze gemeenschap is niet de jouwe: niet de

barbaarse korrupsie van politiek, die stick-em-up etiek barbaarse politieke corruptie, de stick-’m-up   

van bendes verorberaars waar snoete uit die trog ethiek van vraatzuchtige bendes waar snuiten

gelig word slegs om te trompetter alleen uit de trog opkijken om te tetteren over

oor demokrasie en die stryd se gewaande waardes democratie en ingebeelde waarden van de strijd

onder homo sudafricanus se reënboog, onder de regenboog van homo sudafricanus,

en die strate beswadder met lyke lê –’* en de straten bezoedeld zijn door lijken –’ 

Aan de andere kant is er de nooit afwezige intimiteit en melancholie van verzen 

over liefde, vriendschap en afscheid, de mijmeringen over ‘Landschappen van 

onze tijd, vermaakt aan een beminde’, waarin we stuiten op bijna Gorteriaanse 

regels als:

‘ook je opgekrulde lichaam blijft me bij ‘ook onthou ek jou opgekrulde lyf

de hortende ademstoten en doef-doef slaap die hortende asemstote en doef-doef slape

de klipklop van je hart in de nacht die klipklop van jou hart in die nag

onder mijn hand op jouw rug’ onder my hand op jou rug’

Eigenzinnigheid, en vernieuwing op het niveau van de taal zijn voor deze dichters

kenmerkend. Deelt Breytenbach met Lucebert het artistieke temperament, een 

mentale gesteldheid en de durf om ongebruikelijke wegen te bewandelen, in 

Herman Gorter (die hij nooit heeft gelezen, vertelde hij mij) vindt vooral de jonge 

Breytenbach zijn evenknie in een liefdeslyriek die tot ontregelingen van de taal 

* Uit: Papierblom, Kaapstad 1998, gepubliceerd onder de naam Jan Afrika
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leidt. Bij beiden zijn naïef gestamel, woordstapelingen en verrassende vondsten 

aan te treffen. De naïviteit van Gorters beroemde gedicht ‘Zie je ik hou van je / ik 

vin je zoo lief en zoo licht’ vindt een pendant in Breytenbachs ‘Ek het jou lief / so 

sonder rede en só sonder troos.’

Waar de jonge Herman Gorter in 1890 een gedicht begint met de regels –

Zacht kwam ze als jonge sneeuw,

stille en wiegelend,

witte zich spiegelend

in deze spiegel der grijze eeuw –

(om zich vervolgens over te geven aan een woordextase zonder weerga : ‘ze was 

handgevlam, ze was vuurgelicht, / ze was brandgekam, ze was uurgelicht’…), 

schrijft de jonge Breyten tachtig jaar later in Lotus:

Heuningswart begyntjie

rooivoet in die sneeu

mond

een skulp vol bloed

borsies dye

klokke swye

lende o

ellende

en concludeert hij elders in de bundel:

ek is ’n lemoen

met my pitte versoen

absoluut en blink

en van liefde stink –

Waar Gorter bewonderend schrijft ‘Uw schoudertjes zijn zo mooi / om U is 

lichtgedooi’, en hij over een geliefde dicht als een ‘gebenedijde van ’t licht,

van ’t open wijde wijde.

Hoe zoet de lichtwolken zich aan u spreiden,

hoe stil de lichte’ uw oogen in, uit, glijden,

[parelt uw keel in, uit, het luchtgetijde,

witbladige in ’t open wijde wijde,

gebenedijde,

gebenedijde.]
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daar componeert de ander soms uiterst naïeve lofzangen op zijn Viëtnamese 

vrouw Yolande, die van huis uit Hoang-Lien ofwel Gouden Lotus heet. Dat 

gebeurt zowel in ‘My vrou se naam is Yolande’ uit 1967 als in ‘Ik heb een 

nachtegaal’ uit de bundel Lotus van drie jaar later:

de hele lieve lange mompelende

witte winternacht lig jij

in de wegkruip van mijn arm

mijn gouden wijfje

met je honinglijfje

dat gonst & spint

als wij ons roeren

en

 

’t is goed zo dank je 

zegt mijn tong terwijl hij muisvogelt

in de vrucht van jouw mond 

(…)

Twee observaties zijn hier ononbeerlijk: de eerste is simpel en betreft het beeld van

de vrucht die gemuisvogeld wordt. De dichter laat de tong als een muisvogel 

opereren, omdat deze inheems Afrikaanse vogel zich uitsluitend met vruchten 

voedt en de geliefde – hoewel zij ook naar honing geurt – als een vrucht in 

sensuele zin geconsumeerd wordt. De tweede observatie is complex en kan als 

volgt worden samengevat: de lotusbloem waar de vrouw naar vernoemd is, telt 

negen kroonbladeren. Dit aantal stemt overeen met de negen letters van de naam 

Hoang-Lien en de negen afdelingen waaruit de bundel is opgebouwd. De dichter 

publiceerde Lotus onder de naam Jan Blom, een pseudoniem dat overigens geen 

twijfel liet over de identiteit van de maker. Het gebruik van pseudoniemen en 

bijzondere benamingen zit Breytenbach in het bloed. Doorgaans zijn ze ironisch, 

met gevoel voor zelfspot en humor gekozen. Maar Jan Blom is niet zomaar 

iemand: de janblom is een regenpad in het Afrikaans, terwijl de pad als zodanig in

het boeddhisme bekend staat als de minnaar van de lotus. Zen-boeddhistische en 

tantristische noties schemeren door Breytens vroege bundels heen, maar zijn in 
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Lotus expliciet aanwezig. Waarmee gezegd wil zijn dat de eenvoud van deze 

amoureuze poëzie op z’n minst bedrieglijk is.

Andere voorbeelden van poëtische verwantschap tussen Gorter en Breytenbach 

zouden gemakkelijk zijn aan te voeren. Ze getuigen ervan dat we in beide gevallen

niet met een jeugdzondige bevlieging te maken hebben, maar met een constante, 

met een houding in de tijd die het mogelijk maakt een wereld van afstotelijkheden,

onrecht en geweld te verdragen. Het gaat om de liefde als kosmische ervaring, als 

een bron van energie, als verslaving en verslindende kracht, maar ook als een 

schelp van geborgenheid, hoezeer die bedreigd moge worden door alles wat wij 

niet kunnen sturen en nooit in de hand hebben. Niet voor niets telt Lotus een 

afdeling die ‘Schelp voor regen’ (‘Skulp vir reën’) heet. 

De Amerikaanse dichter Archibald McLeish heeft langgeleden een ‘Invocatie tot 

de sociale muze’ geschreven. Zijn gedicht zou de tekst van deze voordracht 

kunnen vervangen. Daarvoor is het nu te laat. Maar de laatste drie regels 

reflecteren de strekking van het geheel: 

Ik herinner je eraan, Barinya, dat het leven eens dichters hard is –

Een hardvochtig leven met een laars zo vlug als een bankbiljet:

Is het juist van ons te eisen dat wij ook nog wapens dragen?
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