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goed. Kijk bijvoorbeeld hoe Shri-
nivási met herhalingen speelt in
de Nederlandse versie van Am-
má en met de verleden tijd die
wel voltooid maar niet voorbij is,
hoe hij de woorden weegt. En
weeft. Leeft. Zeeft.

Op Pinási
ben je niet meer
maar je melodieuze stem
klinkt tot vandaag toe helder

ofschoon al hoog
in jaren
heb je je jeugd
nog bij je

op Pinási
ben je niet meer
maar de toon van je stem
is helder als toen

rondom het geruisel van de blade-
ren van de cacao
en ik in gedachten en stil

in de stoet van jeugdherinneringen
ben jij aanwezig
sinds toen tot nu toe aanwezig
Ammá
altijd aanwezig jij Ammá

Het is opgedragen aan ie-
mand die in 1943 is overleden,
maar haar stem klinkt nog (het
leven blijft: het motto van Wolf).
Ze is oud en jeugdig tegelijk. De
ik is stil (het motto van Helman)
rondom het geruisel van de bla-
deren (geruisel is ongebruikelijk
Nederlands, maar herkenbaar:
het motto van Slory: Taal, jou
verraad ik niet. Jij bent als mijn
adem in de straten en in de bla-
deren.) Want iemand mag over-
leden zijn, als iemand haar her-
innert, leeft zij op. Proef het
woord ‘herinnering’, inner, van
binnen, de essentie, her inner,
opnieuw er in zijn. 

Jammer dat in een bundel
met zoveel goede gedichten, en-
kele fouten in het Papiamentu
staan. Deze taal van Curaçao,

Bonaire en Aruba, verdient een
beschermheer bij uitgevers en
drukkerijen. Bijvoorbeeld, in het
motto ontleend aan het gedicht
Un gota di awa van Luis H. Daal,
staat er Mi tin gana’i deskrubí, in
plaats van Mi tin gana ‘i deskubrí
en er staat bida intimo di kada
kos, in plaats van bida íntimo di
kada kos (p 37). In het gedicht
Slokéweg 11, Curaçao wordt een
Colonchiki opgevoerd dat vol-
gens de voetnoot Papiaments is.
Maar het is dat niet. Er moet
staan Colon chikí, ’n kleine Co-
lumbus. De schrijver schrijft:
Een ander gat
Ontdekt
de kleine Colonchiki
…

Dat is volgens mij een stijl-
fout, twee keer ‘kleine’. Iets ver-
derop staat er een Sranantongo
woord in dit overigens mooie ge-
dicht:
…
en kijkt mij overmoedig aan
deze bigiman in zakformaat
…

Het lijkt er op dat Shrinivási -
die van 1951 tot 1963 op Curaçao
als onderwijzer heeft gewerkt en
er sinds 2007 weer woont - het
Sranantongo beter beheerst dan
het Papiaments en in deze ver-
zen mooi speelt met een tegen-
stelling. Bigiman is grote me-
neer, maar het gaat om een joch
van vier, in zakformaat. En dan
nog een opmerking, het gaat
niet per se om een fout, maar
omdat deze titel tussen Curaçao-
se gedichten staat, in de derde
en middelste afdeling, had er
meer trouw aan de taal betracht
kunnen zijn geworden. Het ge-
dicht heet Tournesol. 

De glanzende hommel
met onzichtbare vleugelslag
diep in mij
honing purend
als een wentelwiek
stijgend
bevredigd

op weg naar huis
mij
dromerig
achterlatend

Shrinivási verplaatst zich in
zowel de hommel die voldaan is
als in de zonnebloem waarin ge-
puurd is en die dromerig achter-
blijft. Voor deze bloem is er een
woord in het Papiaments, niet
uit het Frans geleend, maar uit
het Spaans: girasol. Genoeg kri-
tiek. 

Er is veel meer en zoveel
schoons in Hecht en sterk. De ti-
tel is - net als Pinási - de naam
van een dorp of plantage in
Commewijne, Suriname. Vol-
gens het nawoord van deze bun-
del is Commewijne het land-
schap waarin Lutchman tot zijn
negende is opgegroeid. Ziehier
een titelloos gedicht opgedragen
aan de ouders (p 21):

Een nieuwe leegte bewonen
je stem in de verte nog horen
hoe scherp moet het oor
van een mens zijn
hoe anders gericht waar geluid
geluidloos de ruimte bewoont

Ik weet niet of er wel eens
onderzoek is gedaan naar hoe-
veel blinde en hoeveel dove dich-
ters er zijn. Homerus zou vol-
gens de overlevering blind zijn.
Lezers zouden niet blind mogen
zijn, hun ogen zijn. Dit gedicht
gaat vooral over horen (de dich-
ter voelt ‘geboren’) net als het
hierboven aangehaalde Ammá.
Geluid leeft niet alleen, het
woont ook in een kamer, een
ruimte. En de dichter hoort zelfs
dat het geluid dat geluidloos
doet. Dat kan hij alleen maar
dankzij de stilte, door eenzaam
te zijn. Eenzaam is een voor-
waarde om de rijkdom van de
ziel te weten, is bezielend. Dit
gedicht begint met een hoofdlet-
ter, bestaat uit zes strofen, heeft
twee komma’s en eindigt zonder

punt. Hier volgt de rest.
maar een toon en een stem rond-
om mij
roept jullie terug in gedachten
ik ben weer het kind aan uw zij
ik woon weer op de plantage

De dichter heeft de macht om
dode mensen op te roepen, na-
dat zijn oren een stem hebben
waargenomen.

in gedachten verdiept staar ik hier
naar het huis, de brug en de tuin
ik ontwaar het overwoekerend bos
ben omgord door een duizelende
stilte

De dichter kijkt niet echt, hij
staart en ontwaart (dat rijmt),

maar hij hoort de stilte die dui-
zelig maakt.

de knisterende stem van de weg
vertaalt mijn langzame stappen
een blad zoekt voorzichtig de grond
mijn stem afwezig als vogels

Het is heel stil, hij hoort geen
vogels, wel steentjes onder zijn
schoeisel, hij ziet een blaadje
voorzichtig vallen. Hij zwijgt. 

En dan komen de laatste twee
strofen, eerst een repetitie van
de eerste twee verzen uit het be-
gin van het gedicht en wat opvalt
is het omarmend eindrijm, ‘be-
wonen’ en ‘dromen’ omarmen
‘horen’ en ‘geboren’. In de laat-
ste strofe is het vierde vers een
herhaling van het eerste.

een nieuwe leegte bewonen
je stemmen in de verte nog horen
waar wij verwekt zijn, geboren
opgroeiden vol verlangens en
dromen

‘Wij’, de dichter en broers en
zussen.

nooit zal ik het verleden laten
bederven
maar de bloesems in de tuin laten
bloeien
monki-monki’s in de bomen zien
stoeien
nooit zal ik het verleden laten
bederven

De dichter zei laatst dat hij blij
was met redacteur Geert Koe-
foed. Die had hem bescheiden
gevraagd of Shrinivási het niet
erg vond dat iemand zich met
zijn gedichten zou gaan ‘be-
moeien’. De dichter vroeg toen
even nederig dat dat vooral
mocht betekenen ‘snoeien’.
Groeien, snoeien, bloeien. 

De dichter dicht, de lezer
opent zijn blik.

bloeien

Twee dichters, Shrinivási en Henry Habibe.
Shrinivási met de winnaar van Arte di Palabra 2012. 
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Shrinivási (rechts), met een andere auteur uit het fonds van In
de Knipscheer, Elodie Heloise, is een dichter van de stilte.


