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Rogi Wieg blijkt sterker dan hij zelf dacht. 

Er bestaat een 'In memoriam Rogi Wieg', geschreven door Wieg zelf. Een beetje 

luguber misschien, maar niet helemaal vreemd voor een dichter die meer dan 

eens geprobeerd heeft een einde aan zijn leven te maken. In het IM vergeleek 

de destijds 42-jarige Wieg zich met een 'antieke, slechtlopende klok na een 

opknapbeurt'. De klok loopt nog steeds, is inmiddels de vijftig gepasseerd en 

publiceerde onlangs een nieuwe dichtbundel, 'Afgekapt dichtwerk'. 

 

Ook daarin een paar herdenkingsgedichten, onder meer voor de Hongaarse 

dichter Attila József, die in 1937 zelfmoord pleegde. Wieg schrijft zakelijk en 

trefzeker: 

 

Hij gaf zijn dichtbundel 'Het doet heel veel pijn' 

aan het hardste, zichtbare licht, waarna wat later 

zijn lichaam onder een vertrekkende trein kwam, 

of door hemzelf snel daar werd gelegd. 

 

Rogi Wieg (1962) is in de Nederlandse poëzie een wonderlijk buitenbeentje. Hij 

schrijft met een soms ongemakkelijk makende openheid, over dat 

doodsverlangen evengoed als over z'n dochtertje, dat hij niet mag zien. De 

dood is ook in deze nieuwe gedichten aanwezig, het verlangen ernaar minder. 

Wel is er meer en meer een besef van ouder worden, met bijbehorende kwalen 

als spataderen: "Weer bleek aan zee dat ik / een oudere man geworden ben, / 

vertraagd in het lopen door dunne, / vervuilde bloedriviertjes, / te noemen: 

spataderen." 

 

Persoonlijke beslommeringen als deze slingeren in Wiegs poëzie als vanzelf 

richting grotere systemen waarvan de mens deel uitmaakt (of zou kunnen 

uitmaken): de kosmos, een geloof. 

 



Met God en kwantummechanica creëert de dichter zijn eigen Schepper - een 

schepper met natuurkundige streken, een god 'die geen trucje is, maar zuivere 

/ logica'. En het titelgedicht is ook wel te lezen als een wedergeboorte van zijn 

poëzie, met Jezus als schenker van kaarslicht, vulpen en papier. 

 

Mooie poëzie schrijft Wieg niet. Daarvoor zijn z'n regels ondanks lyrische 

momenten vaak te omslachtig en onhandig. Zelf lijkt de dichter zich daarom 

niet al te zeer te bekommeren: "Ik wil nooit iets beter uitdrukken / dan ik denk 

en voel." Maar die opzettelijke ongepolijstheid kan beslist irritatie oproepen. 

 

Toch wekken de gedichten ook een gevoel van mededogen op. Bijvoorbeeld in 

de gedichten over en voor zijn dochter Hannah, die lucht krijgen door een 

jongensachtig gevoel voor humor. Dat buit hij optimaal uit in een koffiehuis- 

scène. Terwijl de andere koffiedrinkers wachten op 'de concrete Messias', 

houdt de dichter zich bezig met het zoeken naar priemgetallen. 

 

Hij vertrekt met een droog 'Mensen tot morgen', en zinspeelt in de laatste 

regels (met een knipoog naar de Bijbel en wie weet ook naar Arnold 

Schwarzenegger) op zijn eigen leven en werk. "En ik vertrok, levend en wel, 

met een nog / geldige tramkaart in mijn jaszak. // O ja, ik kom terug." 
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