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De in Soerabaja geboren dichter Barney Agerbeek weet daar - net als veel 

Surinamers - veel van. In 1952 vertrok hij met zijn ouders naar Nederland. Van 

1990 tot en met 1994 werkte hij weer een tijd in Djakarta in het bankwezen. 

Sinds die tijd is er sprake van een dubbelleven. In zijn prachtig uitgegeven 

gedichtenbundel ‘rood en wit met blauw’, neemt hij de lezer mee op een 

fijnzinnige, stilistische reis door twee werelden, die van Indonesië en die van 

Nederland. Hij voegt daar op subtiele wijze innerlijke dimensies aan toe 

waardoor er eigenlijk sprake is van ontelbare zichtbare en onzichtbare werelden. 

Veel wordt er niet uitgesproken door de mensen die deze werelden bewonen 

maar juist door wat er niet uitgesproken wordt, is het soms oorverdovend 

luidruchtig in hun ziel.  

Barney Agerbeek woont in Nederland maar reist elk jaar af naar Indonesië om 

zoals hij zelf zegt: ‘de ontwikkelingen daar te volgen en dichter bij mijn 

geboorteland te komen.’ Het eerste motief klinkt bedacht, het tweede motief als 

een oprechte zoektocht naar zijn ‘roots’. 

 

In de gedichten is sprake van een zeldzaam subtiel vermogen de wereld vanuit 

verschillende perspectieven te beschrijven. Daarbij gaat het om uiterlijke en 

innerlijke perspectieven die inleefbaar en herkenbaar worden door zijn 

weergaloos vermogen zich in te houden. In deze gedichten staat geen woord te 

veel of te weinig. Alles lijkt op zijn plek te staan alsof er geen andere mogelijkheid 

bestaat dan die waarvoor Agerbeek heeft gekozen. Dat gegeven knoopt aan bij 

de vraag die de dichter oproept: wordt het leven door het lot beschikt of moet 

je juist krachtig streven naar de vormgeving van het eigen lot? Een jong iemand 

zal vaak voor de laatste optie kiezen maar naarmate de jaren voortschrijden tot 

de ontdekking komen dat veel van dit streven geen maakbaar lot oplevert. 

Eerder dat ons leven een aaneenschakeling van ‘toevalligheden’ is. In het gedicht 

‘Blauwe zon’ beschrijft de dichter een handelaar die langs de kade van 

Rotterdam loopt in een waas van herinneringen. In hem leeft het verleden dat 

er al lang niet meer is. De dichter toont compassie voor deze man door hem 

scherp maar liefdevol te beschrijven: ‘Geen oog voor het mysterie van het heelal/ 



voor het unieke van huis, kroeg, havengebied/ Liefde, schoonheid, dood: nooit bij 

stilgestaan.’ 

 

Eigenzinnige poëzie die overtuigt, ontroert en enthousiasme oproept. Zo zou ik 

het werk van Barney Agerbeek willen omschrijven. Er is sprake van een oosters 

en een westers perspectief. Het kost Agerbeek kennelijk geen enkele moeite 

vanuit deze zo verschillende perspectieven de wereld om hem heen te 

beschrijven: ‘op de dijk keren vrouwen/ gearmd met hun mannen terug/ Hoor 

hoe ze spreken/ Alsof het geloof/ al is het voor even/ zo licht is als de zon’ 

Soms wordt de wereld teruggebracht tot het uiterste van pragmatisme, zoals in 

het gedicht ‘Spielbein’: ‘Alsof wat voorbij is gegaan/ en wat komen gaat/ niet 

bestaat.// Wat telt/ is vandaag// Wat telt is/  wat ik verdien// Al moet ik 

sjouwen/ Al moet ik buigen/ Al moet ik kruipen/ Al moet ik rochelend en 

strompelend sjouwen/  

Dan weer is er sprake van metafysisch verlangen: - misschien heeft hij willen 

zweven/ voordat hij uit het zicht verdween/ Blinden dromen immers ook van licht’ 

 

‘rood en wit met blauw’ is een schatkist vol kostbaarheden. Naast de gedichten 

is er ook beeldend werk van zes kunstenaars te bewonderen. Uit dit boekje 

citeren is uiteraard een keuze van mij. Gaat u vooral zelf op reis in de werelden 

die Agerbeek oproept. Er is zoveel te ontdekken want ondanks de soms botsende 

perspectieven is deze gedichtenbundel een fascinerende verzameling 

gezichtspunten die alleen maar kunnen ontstaan door ontheemding en het 

daaruit voortvloeiende zoeken naar zingeving en samenhang. Of die zoektocht 

ooit resultaat oplevert laat ik in het midden. Maar voor mij staat het vast dat het 

zoeken zelf de moeite waard is. Humor mag daarbij niet ontbreken: 

‘To the point’: ‘Hoe gaat het met Wil?/ Hij is overleden, Hans./ Komt zijn boek 

nog uit?’ 

 

Deze gedichten kunt u met een gerust hart op uw nachtkastje leggen. Naast 

diepgang zult u er ook troost in vinden. Al was het alleen maar door de 

herkenbaarheid. 

Citaat: ‘Verbergt ogen achter een masker/ heeft overleven tot kunst verheven/ 

bidt voor haar kinderen: een beter leven/ Vandaag kom je haar op de hele wereld 

tegen’.  
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