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Het cadeau dat Wanjka voor Irma maakte

Het Groningse landschap is bij uitstek het landschap
waarin ik de Groningse dichter Bart FM Droog zou
situeren. Weids, stoppelig kaal winterlandschap,
de toplaag van de klei al licht bevroren. Hier passen
krakende voetstappen gezet door modderige
bergschoenen. Niets hindert de ijzige wind die
de velden tuchtigt.
Droog is in alle opzichten een Groningse dichter,
diep in de kraag gedoken, die met betraande ogen
en een loopneus snuivend door dit bittere landschap
gaat. Het laat zich niet graag aanraken.
Stugge, letterlijk claustrofobische gedichten
mompelendVeinst hij, dat hij de kou niet opmerkt?
leder rijmwoord zorgvuldig ontwijkend, en als hij al
een bijvoeglijk naamwoord neemt. dan zal het zichzelf
zijn, niets toevoegen aan, geen mooikrullerij als van
wat u nu zit te lezen, de fijne stadslui, die hun neusje
liever met illusies poederen: lege, kale, laatste, lachende,
ongeschonden, lieve, rigide, laatste, goede, voorgoed
voltooide. Dat zijn ze dan ook allemaal. Ik heb ze van

© Gedichten: Bart FM Droog en Uitgeverij Passage, Groningen
© Tekst vooraf: F. Starik.Amsterdam

achteren naar voren voor u gezocht en opgeschreven,
de gebruikte bijvoeglijke naamwoorden. Allemaal.

Vormgeving:Dick Prak
Omslag:Ans van Genderen

Kaal en ongeschonden, zo ligt het landschap daar. Zo
lezen wij de levens van [ohn Mulders, Arthur Dokter.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakc in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokoPiën,
opnamen, of enige andere manier. zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
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Er is geen troost. Er is maar heel weinig, en nog minder
van taal. In dat geraamte van zo weinig zeggen
in de kleinste woorden, die tegelijkertijd de grootste
schijnen te zijn, abstract en concreet. vaag en reëel,
schuilt het wonder: duik onder.

En drink van het water. Drink veel.
Vaar mee onder zee. Wees uw eigen duikbootmachinist
bewerkstellig uw eigen ondergang. Ga nu. Stamp voort,
in uw eigen belang.

Afscheid

De man in de machinekamer houdt de onderzeeër
draaiend. Of het einde nu nadert, de toekomst begint,
implodeert of adem haalt door het geschenk
dat je dochter je gaf of door het cadeau dat Wanjka
nog voor Irma maakte.

Als een kist naar achteren glijdt
het hardboard dat fineerbekleed
een mens, of nee, een lijkbevat
en vervoert naar de vlammenzee

F Storik

dan is dat voorgoed voltooide tijd
ofschoon nu as zich laat persen
tot fonkelsteen, prachtsieraad
dat eeuwen overleven kan
en later te raden laat van
oorsprong, bestaan en dood
sterft ooit een blad, valt neer
vergaat en bloeit weer op.
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Kursk

N.N. Boterdiep

Uit machinekamer negen
visten bergers het cadeau

Waar je ook op aarde
ter wereld kwam, ergens
op deze planeet. eens

dat Wanjka nog voor Irma maakte

in onbeke~de jaren
kijk meisje
papa is een vogeltje
hij zweeft nu in de zee

moet er van je gehouden zijn
waren er mensen die je kenden
voor je zorgden, waarop

en dat poppetje
komt papa adem brengen
daar beneden in de zee

je kon bouwen en zij op jou
hebben ze je uitgezwaaid
met goede raad overladen
of vertrok je met stille trom
omdat er niemand meer was?

waar bankjes staan
om uit te rusten
van de diepe reis

blijf papa adem brengen

weet je, ik kan niet geloven
dat er nergens op deze globe
iemand is die aan je denkt

want dat poppetje dat ben jij.

zich je herinnert

lief meisje

en je mist

dra zal grond je bedekken
neemt de planeet je in haar op
zoals ze doet met wat ze gaf
en ze zal je gedenken.
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Nieuws

I.M.John Mulders

Voor Oumar Bah (/98/-2003)

( /96/-2002)

Er vallen veel lichamen uit de lucht

Wat is er gebeurd
dat jij, 41 jaar
verkoos te sterven

soms is sprake van geen lichaam
nam slangenarend vorm ervan aan
zoiets zorgt voor paniek, wordt nieuws

in een naamloos huis
op een onbekende dag
in deze trotse stad

net als lichamen die op auto's vallen
zoals dat van die Belg die gisteren nog
zich van viaduct stortte, auto vernielde
en file creëerde, dat is nieuws

waardoor je liep
waar je gebruikte
waar je was

maar een lichaam dat van twaalf hoog
uit aquamarijnenflat neerwaarts suist
op tegels of gazon tot stilstand komt
boem!, dat is geen nieuws

en nu niet meer
[ohn, wat waren

hij was tweeëntwintig, uit Afrika
continent van zon en palmen
naar hier. land van regen en mist

je naam, je jeugd
je liefdes, je plezier

gekomen en dat was geen nieuws

wat is er gebeurd
dat jij, 41 jaar
hoe was het - nee

vandaag stijgt een vliegtuig op
en Oumar is aan boord, hij vliegt
zijn laatste vlucht, naar Guinee
in Afrika, en hij zal nieuws zijn.

ga en vind vrede
wals in de wolken
boven deze stad
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I.M.Arthur

n wereldburger

Dokter

(Groningen, 26 december /943 - /3 september

Voor Clous van Amsberg

2003)

Het zal je gebeuren: jij, wereldburger
belandde in de liefde en voor je het wist
verzandde je in een land van verstikking

Het bestaan kan een hel zijn
voor wie moet overleven
in eenzaamheid op straat
in hitte, regen of kou

niets mocht en alles moest, je leven lang
slaaf van protocol en rigide regeringen
en je deed wat moest, het veiligstellen

met al die blikken
van voorbijgangers
die liever niet zien
wat dit leven kan zijn

v n een dynastie, van een mythe

voor een kerstkind

di je kannibaliseerde tot je geest
in opstand kwam en het keurslijf

uit de oorlog, opgegroeid
in opbouwtijd, 0 ja
de rock- en beatgeneratie

kraakte maar met verklaringen
uste het huis je tot 'depressief'
n je ellende ging over ieders lip

en toen, en toen
gebeurde er iets, wat
weet ik niet. maar

werd je verder geleefd, van
opening tot uitreiking gesleurd
en de camera's bleven zoomen
LO

je greep naar de fles

want het huis dient verkocht

en je liet nooit meer los

met huwelijken, geboorten
en overlijdens, zelfs in je sterven

en misschien was dat okay
met de roes rust in je kop
rust in je kist in roes voorgoed.

gunde het je geen rust
maar lieve prins, slaap zacht
je missie is bijna volbracht.
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Verantwoording

Na de Last Post

Als de rookflarden
en het getrompetter

De gedichten 'Afscheid', Kursk', 'NN Boterdiep', 'Nieuws'
n 'Een wereldburger' verschenen eerder in de bundel
'Radioactief' bij Uitgeverij Passage in Groningen.

van het laatste saluut verwaaid
verstorven

is,wat rest er dan?

het lege bed, de lege stoel, het bord dat leeg bleef

De gedichten 'Nieuws', 'NN Boterdiep', '1.M.Arthur Dokter'
en '1.M.JohnMulders'werden geschreven op verzoek
van de Dienst SoZaWe van de Gemeente Groningen
n door de dichter voorgelezen bij de uitvaart van de
b trokkenen.

tientallen jaren lang rusten ze ver van huis en hier
en hun makkers die mazzel hadden, terugkwamen
met verhalen die geen wilde horen, decennia
wind ruis bomen buig breng ons de gesneuvelden
hun lachende gezichten, hun ongeschonden lijven

I I t gedicht 'Na de Last Post' werd geschreven in
opdracht van het Overlegorgaan Veteranen Groningen en
d Stichting Indië-Monument Groningen, ter voordracht
bij de herdenking Provinciaal Indië-Monument Groningen,
I juni 2004.

die voortleven zolang wij leven en herinneren
dat eens dat lege bed, die lege stoel, dat lege bord
een mens behoorden die op Mars' orders
ontnomen is wat niet ontnomen mag.

De tekst voorai 'Het cadeau datWanjka voor Irma
maakte', schreef F Starik op verzoek van de uitgever:
Naar het voorbeeld van de Groninger Stadsdichter
Bart FM Droog, die het initiatief nam tot het schrijven
en voorlezen van gedichten bij eenzame uitvaarten,
vormt deze samen met een aantal andere dichters
in Amsterdam de zogeheten 'Poule des doods' . De
leden daarvan verzorgen bij toerbeurt, als' dichter van
dienst' , op verzoek van de Gemeente Amsterdam, het
schrijven en voorlezen van een gedicht bij de uitvaart
van anonieme of anderszins in eenzaamheid overleden
mensen.
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Colofon
Deze kleine bundeling van deels eerder gepubliceerde.
deels nog ongepubliceerde gedichten werd in de vroege
winter van 2004 door de uitgever gezet uit de Gill Sans
Light en in januari 2005 gedrukt door de Groninger
Stadsdrukkerij in een oplage van 200 genummerde
exemplaren,
Dit is nummer:
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