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En daar was de muze
Acht liefdesgedichten van
Henry Habibe: Emerge la musa

Habibe de dichter.

FOTO JEROEN HEUVEL

Hoe dicht je over liefde? vraag ik aan Henry Habibe. Er
is al zo vaak en veel over geschreven. Habibe is zelf
dichter en ook literair criticus, dus is de vraag voor hem:
wanneer vind je gedichten een kunstvorm? In zijn
antwoord komt naar voren dat het literatuur wordt, is en
blijft wanneer het gedicht geen cliché is, maar originele
beelden, metaforen gebruikt, als de klanken goed
gekozen zijn, het samenklinken van vocalen en
medeklinkers, als de tekst ritme heeft en als er melodie
in doorklinkt. ,,Je moet de woorden zoeken, proeven, je
kunt een gedicht niet uit je mouw schudden, een
gedicht moet rijpen, je moet het schaven, herschrijven.”
Door Jeroen Heuvel

De kaft met de illustratie van het schilderij van Clyde Lo-A-Njoe.

De omslag van de nieuwe gedichtenbundel.

Habibe de criticus.
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De smid Vulcanus is de man van Venus.

Presentatie bibliotheek
Op zaterdag 2 februari is Habibe in de nationale bibliotheek van Curaçao, waar zijn
bundel wordt gepresenteerd.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
organiseert boekenclub Kibrahacha deze feestelijke bijeenkomst. Kibrahacha is opgericht in november 2008
toen de bibliotheek voor het
eerst een nationale leesmaand hield, Kòrsou ta lesa,
waarbij de Papiamentu- (dat

Amazone op een Griekse vaas.

is de Curaçaose versie van
het Papiaments, de Arubaanse eindigt op een -o) vertaling
van Mijn zuster de negerin van
Cola Debrot aan lezers van de
bibliotheek werd uitgedeeld.
Hopelijk komt er weer zo’n
leesmaand en blijft het niet
bij die actie van vijf jaar geleden.
Kibrahacha heeft 15 leden,
waarvan 13 vrouw, in de leeftijd van 35 tot 68 jaar.
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e nieuwe bundel
van Habibe heet
Emerge la musa,
Ocho poemas de
amor con su traducción al holandés. In deze kleine
bundel staan ook, zoals de titel
aangeeft, de Nederlandse vertalingen. Die zijn van de hand van
Igma van Putte-de Windt. Ik
waag me niet aan een bespreking van de Spaanse gedichten,
ik durf wel iets over de Nederlandse afdeling in deze bundel
te zeggen, die de titel Plotseling
is daar de muze, Acht liefdesgedichten, heeft meegekregen.
Ook al gaat het om een gering
aantal gedichten, de inhoud is
heel rijk aan beelden. Aan originele beelden. De in 1940 op
Aruba geboren criticus Habibe
heeft zoveel gedichten gelezen
en besproken dat hij over koffers vol culturele en letterkundige bagage beschikt in zijn hoofd
en hart op zijn gang door het leven. Hij studeerde Spaanse
Taal- en Letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Nijmegen. In zijn studententijd
was hij hoofdredacteur van het
cultureel-literair tijdschrift Watapana. Hij is beroemd geworden door zijn gedicht Lanta para
watapana! (1968). Dit gedicht
resoneert in het vierde gedicht
in de onderhavige bundel: Stijgend verlangen waar in de voorlaatste strofe staat:

D

De boom uit mijn jeugd,
naar de grond gebogen,
ging fier rechtop staan
(…)

Hier zie je de kracht van
beeldspraak. Die boom zelf, de
watapana, is natuurlijk niet
rechtop gaan staan, deze waaiboom - het beeld - kan de hard
blazende noordoostpassaat niet
trotseren, maar het verbeelde
kind dat om welke reden dan
ook ooit gebogen ging onder
een be-wind, kan wel de ruggengraat rechten en trots en zelfstandig zijn levenstocht vervolgen.
Tijdens het interview met
Habibe, gaat de criticus in hem,
wel in op vragen van letterkundige aard, maar de dichter in
hem gaat niet in op vragen van
biografische aard om de gedichten te duiden. ,,Het moet niet zo
zijn dat je de dichter moet vragen wat hij bedoelt. Close reading is voldoende.” Oké, denk
ik. En voel de uitdaging.
‘Close reading’, is een door
critici toegepaste manier van literatuur lezen waarbij de tekst
wordt gezien als een zelfstandig
geheel, zonder daarbij de biografie van de auteur te betrekken, noch de historische context. In Nederland volgden de
critici verenigd rond het tijdschrift Merlyn deze manier van
lezen. Volgens onder andere
Hans Ulrich d’Oliveira en Kees
Fens was een literaire tekst
een ‘zinvol samenhangend geheel van woorden waarin een
werkelijkheid beschreven of
aanwezig gesteld wordt, die niet
rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst’.
De bundel is niet alleen rijk

aan beelden, in deze liefdesgedichten zitten een heleboel juweeltjes verborgen. Ik kan er in
deze krantenbespreking maar
een paar noemen, hopelijk voldoende om er een goede indruk
van te krijgen. Hier komen ze,
in willekeurige volgorde.
De kaft, een afbeelding van
een schilderij van de Colombiaanse dichter en schilder Patricio La Rotta Gonzaléz, stelt een
zeelandschap voor met een anemoon en koralen als vuurwerk
plus twee visjes. Waarom Habibe voor deze kaft heeft gekozen,
ik heb het hem niet gevraagd en
ik blijf het antwoord schuldig.
Tijdens het interview wees Habibe wel op de afbeelding van
het schilderij van Clyde Lo-ANjoe, dat rouw en afscheid uitbeeldt, op de kaft van Vulkanisch
samenzijn, de vorige bundel van
Henry Habibe.
De recente bundel is opgedragen aan María Inés. Het zesde
gedicht in het Spaans, De Viaje,
is geschreven in 2002 en door
de auteur voorgelezen tijdens
de bruiloft van hem met María
op 15 december 2003. In dat
licht is het interessant om zijn
vorige bundel, Vulkanisch
samenzijn, bij deze bespreking
te betrekken. Die cyclus van 17
gedichten in het Nederlands geschreven, is in 2008 gepubliceerd bij uitgeverij In de Knipscheer, maar was volgens de
dichter al in 2003 gereed. In het
jaar van zijn huwelijk. Nader
onderzoek kan uitwijzen of de
vrouw die in die cyclus wordt
omschreven als een witte roos

waarin de ik-figuur verstrengeld
raakt in de kustplaats Calella ten
noorden van Barcelona, de
bruid van het huwelijk was. Ook
al maakt dat gegeven niet uit
voor de literaire waarde van de
gedichten, er zijn wel heel veel
overeenkomsten tussen beide
bundels die gaan over fysieke
liefde, zintuiglijke liefde. De
eerste bundel van Habibe heet
Aurora (1968). ,,Dat is een
jeugdwerk, ik was nog zoekende, het zijn probeersels om in
het Papiamento te schrijven,
rond 1964. Vingeroefeningen,
geen hoogtepunten. Wel oprechte sentimenten. In die tijd
was er nog een taboe op het
schrijven over erotiek. Het was
‘poesia prohibí’.” Een terugkerend thema van Henry Habibe
is de vleselijke liefde. Een eruptieve coïtus, noemde ik het in
een bespreking van Vulkanisch
samenzijn.
Om het bijzondere van de
liefde te beschrijven gebruikt
Habibe grootse, universumbeelden: het tuimelen langs de
melkweg / hemelse smart, mijn
dromen sierlijk doorklievend, / de
witte roos straalde en een regenboog werd / de nacht heeft ons gesmeed tussen de rails naar de horizon / in een kosmische doolhof /
de morgenster zuchtte. Dit zijn
beelden uit Vulkanisch samenzijn. In de nieuwe bundel komt
de vulkaan weer, in het tweede
gedicht, de voorlaatste strofe
daarvan:
Mijn hart ontvlamde
door het vuur in je vleugels,

talloze buitelingen maakte mijn
ziel
gleed uit over het hemelgewelf
en stortte voorover
in de diepte van een
vuurspuwende vulkaan.
In de laatste strofe van het
laatste gedicht staat:
kwam de vulkaan tot zwijgen.
Andere grootse beelden in de
nieuwe bundel: Ik wil mijn vuurengel ontmoeten / Voorbij de horizon / en de hemel werd een carrousel / in de smidse van een nieuwe dageraad.
Geniet ook van het samenspel van de klanken, bijvoorbeeld van de letter ‘v’ in
Amazone van vlees en bloed
engel met je vuurspuwende vleugels
Het bovenzinnelijke proberen te beschrijven, en in de zintuiglijke wereld toe te passen, te
passen, aan te passen, dat doet
de dichter.
Een ander aspect is het metrum dat vaak de dactylus laat
horen, niet als een dreun, maar
als het ritme van een wals, een
driekwartsmaat, met of zonder
opmaat. Alleen al de titel met de
naam van de bruid samen:
Emerge la musa María Inés
Elf lettergrepen, waarvan de
tweede wat meer klemtoon
heeft, de vijfde, de achtste en de
elfde. Ik zou soms kiezen voor
een ritmische vertaling, bijvoorbeeld ,,En daar was de muze”,
maar dit is pertinent geen kritiek op Igma van Putte-de

Windt, zij heeft uitstekend werk
geleverd, ook in de Nederlandse
vertalingen zit een sterk ritme,
getuige de titel van het vierde
gedicht, Stijgend verlangen,
waarin de wals - zonder opmaat
- weerklinkt en in de titel van het
laatste gedicht als je de stomme
‘e’ van het eerste woord inslikt,
Onaardse Amazone, zes lettergrepen (met opmaat).
Veel aandacht verdient ook
de echo van letters in de titels
onderling, die daardoor aan elkaar geregen worden en nog
meer een verbond smeden in
het geheel van de bundel, bijvoorbeeld de medeklinker ‘m’
in de eerste drie titels:
I Plotseling is daar de muze, II
Mijn moeder zei (let ook op de ‘z’
in muze en zei) III Verlangen
naar moederliefde
En kijk dan naar het woord
dat echoot in de titels van III
Verlangen naar moederliefde en
IV Stijgend verlangen.
Uit zijn overvloedige bagage
put de dichter beelden, die hij
kan comprimeren, verdichten,
en die de lezer dan - afhankelijk
van zijn of haar bagage - in een
bredere context kan plaatsen.

nen die hij plengt, ze maant
hem aan tot vrolijk zijn, zoals
haar vader altijd was.
Een ander aspect dat verdere
studie behoeft is het kleurgebruik in de poëzie van Habibe.
Kleuren die de mens voor altijd
kwijtraakte
bij het ontstaan van de wereld
En in Vulkanisch samenzijn:
en het landschap
werd van een groen
waarvan ik niet eerder
geproefd had
Habibe verdient een diepgaande studie van zijn poëzie,
zoals hij zelf in het Nederlands
verschillende studies over de
Curaçaose dichters Joseph Sickman Corsen, Luis Daal en Pierre Lauffer, heeft gepubliceerd.
De criticus Habibe heeft onlangs na vier jaar schrijven de

laatste hand gelegd aan een in
opdracht van Unoca geschreven
studie over de Arubaanse literatuur, getiteld Aruba in literair
perspectief, tussen traditie en vernieuwing. ,,Ik heb het in het
Nederlands geschreven, omdat
ik de lezerskring niet wil beperken tot mensen die het Papiamento beheersen. Het begint
bij het in 1907 gepubliceerde
gedicht Atardi van Fedji Beaujon en loopt tot 1975. In dat jaar
begonnen jonge Arubaanse studenten die in Nederland aan het
studeren waren een nieuw soort
poëzie te schrijven. Alleen echte
literatuur komt aan bod, in de
vier op Aruba gebruikte talen.”
Ik ben heel benieuwd hoe de
criticus over zichzelf als dichter
heeft geoordeeld. Met zijn twee
recente bundels heeft Habibe
onherroepelijk zijn waarde als
dichter bewezen.

en in de geborgenheid van je vleugels
bleef ik verlangen naar moederliefde
de koestering van haar schoot
Uit de schoot van de moeder,
in de schoot van de minnares.
En in het vijfde gedicht doet de
minnaar de minnares aan haar
moeder denken vanwege de tra-

Igma van Putte-de Windt heeft de gedichten naar het Nederlands
vertaald.

