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Johan de Boose – De vrijheid van zwijgen – wie 
spreekt, voegt weinig toe 
 
 
In de zomer van 2009 was ik in Groningen in verband met een optreden voor 
Dichters in de Prinsentuin, een jaarlijks terugkerend poëziefestival waar veel 
bekende en nieuwe namen hun opwachting maakten. Tussen de voordragende 
dichters was ook Johan de Boose (° Gent, 1962). Graag had ik met hem van 
gedachten gewisseld over zijn gedichten, en met name over De vrijheid van 
zwijgen, zijn derde bundel, uitgegeven door Poëziecentrum (Gent). In de hectiek 
van het festival is het er helaas niet van gekomen.  
 
De vrijheid van zwijgen: ik werd geraakt door de verzen, vanwege de mystieke 
verstilling enerzijds, de transparantie en openhartigheid anderzijds. En door nog 
iets anders. De Boose voerde mij door middel van zijn syntaxis en beeldspraak 
voorbij mijn eigen tijd, naar fictieve en echte werelden waar hij is geweest en die 
ik nog niet eerder zag. In het volgende verslag wil ik ingaan op de thematiek van 
de verscheurdheid die van deze verzen uitgaat, en wil ik proberen aan te geven 
welke dualiteiten hieraan ten grondslag liggen. Daarbij wil ik de mijns inziens 
unieke wijze waarop De Boose vanuit idioom en taalkundige constructies een 
indringende beeldspraak schept, nader bekijken.  
 
De thema's in deze bundel hangen enerzijds nauw met elkaar samen, vormen 
anderzijds absolute tegenpolen. Liefde, tederheid en stille beschouwing staan in 
een schril contrast tot maatschappelijke verscheurdheid en razernij. De Boose 
beschrijft deze laatste niet 'zomaar' vanuit een maatschappelijk engagement. Hij 
deed zijn ervaringen persoonlijk op in Oost-Europa, het ‘continent met de 
geamputeerde ziel’. Als slavist en reiziger kent hij de complexiteit van die wereld, 
weet hij waar hij het over heeft wanneer hij schrijft over geschiedenis en 
menselijk lijden. Nergens is er uitkomst of verlossing, het blijft in al zijn 
gedichten, ook in de verstilde, laveren tussen beschouwing en actieve 
deelname. 
Ik wil om te beginnen graag citeren uit de eerste (titelloze) gedichten, om daarna 
een brug te slaan naar de thematiek in het middendeel en de daaropvolgende 
cycli.  
In een van de eerste, titelloze gedichten vinden we de naam van de bundel 
terug: “De vrijheid van zwijgen: / Ouden, boeken, doden. / Wie spreekt, voegt 
weinig toe.” 
Aan het einde van het daaropvolgende gedicht vindt een moment van verstilling 
plaats, in een mooie beeldspraak: “Wij gaan een heuvel op. Zo blijven wij, / Zo 

blijft het gaan: een heuvel op /... / De top, men zegt dat niemand / Hem bereikt, 
alleen wie springt / Naar wie beneden op ons lijkt.” 
“Niemand / Hem” lees ik als een enjambement: je zou je kunnen afvragen of 
met ‘Hem’ alleen de bergtop wordt bedoeld, of dat hier naar het goddelijke 
wordt verwezen, met als evenbeeld “wie beneden op ons lijkt”. Op het 
enjambement kom ik dadelijk terug. 
In het volgende gedicht staat een object centraal: een tafel. Het is een levenloos 
ding, maar met een geheugen en een tijd: “Wat zij zich herinnert: / Een 
sprokkelmaand, laag licht, / Een donzig, drachtig lichaam”. 
In de laatste strofe vindt er een prachtige personificatie plaats waarin alles deel 
blijkt uit te maken van één materie: “Twee handen en hun doorslag / Op het 
blad. Wat kwam eerst: / Woord of worm of hout?” 
Dit gedicht gaat over ‘de dingen’, een pars pro toto: de worm, het woord en de 
boom. Deze staan alle voor ‘tafel’. Op de pars pro toto en het 
personificeren/depersonificeren kom ik later nog te spreken: ze maken 
ontegenzeglijk deel uit van de stijl en eigenheid van de gedichten van De Boose. 
De dichter geeft dit in feite zelf al aan: “Wat kwam het eerst...?” 
In het volgende gedicht nu lees ik over een landschap, maar het gaat over het ik. 
Het is de ziel als landschap verkleed: “...maar / Hoe het zich verwijdert.  (Er is 
iets met het licht.) /... / Ik blijf vertrekken en verdwalen. Het is / Nooit af. Sta toe 
dat anderen gaan baden / In de volgelopen holten...” 
Waar een dichter als Kopland bijvoorbeeld een landschap steeds opnieuw, als 
een nooit aflatende bron van inzicht beschrijft en steeds verder duidt, lijkt De 
Boose het omgekeerde te doen: hij benoemt eerst het innerlijk en schept van 
daaruit een beeld naar buiten, als een landschap. Dat is niet alles: in een 
volgend gedicht benoemt De Boose zijn leermeester als bron van inzicht en 
schept daarmee een kader voor zijn beschouwingen: Czesław Miłosz (1911-
2004).  
Wat zegt zijn oude meester? Dat de mens maar één ding wil, een kostbaar ding: 
“het zuivere zien zelf zijn zonder naam, / zonder verwachting, vrees of hoop, / 
op de grens waar ik en niet-ik eindigen.” 
Waar het het ‘ik’ betreft, maakt een dichter als Kopland (° 1934) in zijn 
gedichten steeds dezelfde beweging. In materie en geest is de mens bij Kopland 
uiteindelijk ‘onvindbaar’. Het gedicht De mens in de mens (MOOIE 
GESPREKKEN, II) eindigt bij hem in de veelzeggende regel: “misschien is de 
mens alleen maar een woord / en zelfs dat niet” (1). 
 

In het gedicht Wat water achterliet schrijft Kopland over een aquarel van de 
schilder Van Hoogdalem het volgende: 
 

“een interieur met een paar dingen 
je kunt zien dat hij hield van dit tafereel 
niet om de zogenaamde schoonheid 
maar om de toevalligheid 
 

het raam, de muur, de tafel, de stoelen 



de vloer – ze kennen geen verlangen 
om bij elkaar te horen 
 

maar wat hen een moment bijeenbrengt is 
een laag licht dat door het raam binnenstroomt 
en alles overspoelt met alle tinten rood” (1) 
 

Waarom maak ik deze vergelijking met Kopland? Omdat het bij De Boose ook 
draait om het samenvloeien van de dingen en het opgaan in een omgeving, het 
zichzelf kwijtraken ook. Dit nu gebeurt niet noodzakelijkerwijs vanuit een dieper 
iets, maar omdat het ik, zoals we verderop lezen in het gedicht waarin hij Miłosz 
citeert, ‘dom’ wil zijn, en omdat niet-weten de som is van al het weten. Dat is 
een mooi statement waaruit veel zelfrelativering spreekt. 
In de meeste gedichten heerst een continue dynamiek; niet zozeer op het niveau 
van de gebeurtenissen die versluierd worden opgevoerd of waarvan alleen een 
suggestie of gekleurd vermoeden bestaat. Het zit hem in de taalkundige 
constructies waarin voortdurend wordt gewisseld: van een enkeling naar de 
velen, van gisteren naar vandaag of omgekeerd. In deze wisseling van het 
perspectief vind ik De Boose een meester: de jager en de opgejaagde staan 
beurtelings op de voorgrond, heden en verleden zijn gelijkelijk aanwezig. Zoals in 
het verontrustende Impasse iii. “ ‘Hier werd ik geboren. Hier ga ik dood.’ // (Een 
meisje, zingend in haar trage / vaart muurinwaarts, op haar uitvaart / zingt ze 
een daguerreotype tegemoet.) // Iemand heeft een camera gericht en 
afgedrukt. / Iemand jankt, als aangeschoten wild /... / Zo werd je groot en ga je 
dood. // Vergeef de schutter dat hij schoot, vergeef / Mij.” 
 

Van de vorm terug naar de inhoud en de thema’s, die ik in het begin al noemde. 
Om dit te illustreren citeer ik twee zinnen uit de covertekst: “Het liefst zou de 
dichter willen zwijgen, maar de woorden ontsnappen uit zijn mond en verbazen 
zich over hun betekenis. Ze verontschuldigen zich omdat ze de stilte verbraken.” 

In een van de eerste titelloze gedichten, waarnaast een Russische vertaling van 
Aleksey Yudin is afgedrukt, komt dit al tot uitdrukking: “Wie spreekt, voegt 
weinig toe”. 
Maar De Boose spreekt, en wel in een beeldspraak die in zichzelf virtuoos is, 
dankzij de rijke taalconstructies. Maar wat er in de gedichten staat en ook wat er 
niet staat, staat nooit op zichzelf maar verhoudt zich steeds tot een tegenpool, 
een dualiteit waarin betrokkenheid en onvermogen, gelatenheid, oprecht 
aanwezig zijn en bij elkaar schijnen te horen. 
Een eerste verklaring hiervoor vind ik in de botsing van wereldbeelden zoals De 
Boose, die in ‘beide’ werelden verkeert, deze zal ervaren. In Wat wij dachten, ii. 
stelt hij de maakbaarheid van een beschaving aan de kaak, wanneer hij zegt: 
“Wij dachten: als we maar genoeg / Water, woorden, kamerplanten. / Als we 
maar geloven. Goden, nieuws, / Elkaar. Wat iemand zegt, komt uit.” 
Om te besluiten met het rake: “Ooit komt iemand op het idee / Ons te geloven.” 
Te geloven wie wij denken dat wij zijn, lees ik. Daarnaast benoemt De Boose hier 
natuurlijk de menselijke misvatting dat ‘veel’ beter is dan ‘weinig’, en koppelt 

hieraan een mystieke vraag: wie denken wij dat wij zijn? Voor deze dichter houdt 
hebben en niet-hebben een complexiteit in: herhaaldelijk hanteert hij het woord 
‘verdwalen’ als zinvol: “Ik blijf vertrekken en verdwalen” zegt hij in een van de 
eerste gedichten. ‘Vertrekken en verdwalen’: een schitterende dualiteit. En in 
Tegenzang vervolgt hij: “Geloof dat je verdwaalt en volg je licht skelet / Langs 
oude wegen.” 
In Zang, het gedicht dat hieraan voorafgaat, heeft De Boose echter al een 
nieuwe, onbehaaglijk aanvoelende complicerende factor geïntroduceerd, 
namelijk die van het ongecompliceerde: “Geniet, geniet van wat je heb gebaard, 
/ Zo blijft de aarde draaien.” En “Geniet van niets dan wat je toevalt. / Niet elke 
lach verpakt verdriet.” 
Daarin schuilt natuurlijk wijsheid en relativeringsvermogen. Toch stemt het 
gedicht niet vrolijk. Het zijn gedichten die de opmaat vormen naar een 
complexere wereld: de cyclus ALS EUROPA ERGENS EINDIGT, Brieven uit Polen, 
Oekraïne en Rusland. 
In hun maatschappelijk engagement vertonen deze gedichten onmiskenbaar 
overeenkomsten met de gedichten van Hans Magnus Enzensberger (° 1929), 
die ook transparant en raadselachtig tegelijk kan zijn, wat goede poëzie 
misschien wel eigen is.  
Ik wil uit MENU van Enzensbergers Blindenschrift citeren, in een vertaling van 
René Smeets, die onlangs in een themanummer van Gierik & Nieuw Vlaams 
Tijdschrift (3) gewijd aan Enzensberger verscheen: 
 

“In een zomerhuis aan de Moskwa 
zag ik enkele weken geleden 
door de open keukendeur 
een broodmand een uienplank 
een bordje voor de kat. 
Op de tafel lag een krant. 
Ik heb ze niet gelezen. 
 

Door de open keukendeur 
zie ik gemorste melk 
dertigjarige oorlogen 
tranen op uienplanken 
antiraketraketten 
broodmanden 
klassenstrijd. 
 

Links beneden, helemaal in de hoek 
zie ik een bordje voor de kat.” (2) 
 

In dit gedicht wordt veel gezegd en nog meer niet uitgesproken.  
Maar bij De Boose lijkt er nog iets anders aan de hand te zijn, iets dat de toon 
van de gedichten indringender en gekleurder maakt dan bij Enzensberger. 



Een citaat van Seamus Heaney (° 1939) op de achterkant van de bundel geeft 
dit verschil in thematiek in feite al duidelijk weer: “Ik denk dat elke kunstenaar 
zich gevangen zal voelen in die tegenstelling tussen enerzijds het appel aan de 
absolute stilte van het volmaakte kunstwerk, en anderzijds de 
verantwoordelijkheid voor de totale rotzooi in de maatschappij.” 
 

De Boose werkt gaandeweg naar een volledige behandeling van deze thematiek 
toe, met als hoogtepunt ALS EUROPA ERGENS EINDIGT. Maar hij toont ons de 
verscheurdheid al in het eerste gedicht van de bundel: op het weinig verhullende 
“Slapen in de erker van een stolp, / Weten dat de akkers branden, // Dat het 
bloed kniediep staat / In het slachthuis.” volgt: “Ontwaken in de zuiverende kou. 
// Het glas breken. Je voeten wassen / In de Zwarte Zee.” 
Deze verscheurdheid benoemen, getuigt van moed en ook van inzicht. Blijkbaar 
na een worsteling worden beide gelijkelijk benoemd. 
In een gedicht als Grozny komt deze verscheurdheid kernachtig tot uitdrukking: 
“Waar veel doden vallen, is veel liefde.” en “Iedereen eist liefde op. 
Aangeslagen. / Een gat in de buik van een pop.” 
Het is ook de stilte die het individu zoekt versus het woeden en opeisen door 
velen, het woeden van een wereld, waarmee De Boose de verscheurdheid lijkt te 
willen duiden: “Enkelingen tellen niet.” 
 

Weer zo’n oneliner, maar een die een uitgemeten plaats heeft binnen de 
structuur van het gedicht. De enkeling, het individu versus de velen: het is een 
paradox. Lees bijvoorbeeld in Beslan het volgende, schitterende enjambement: 
“Ze zeggen, iedereen wil iedereen / dood ...” 
Het komt dus op hetzelfde neer: de enkeling is ook iedereen, de pars pro toto. 
Bij de behandeling van de eerste gedichten heb ik deze vorm al benoemd. De 
Boose gaat hierin nu nog een stap verder door de willekeur ervan te verpakken 
in een constructie waarbij ‘willen’ een hulpwerkwoord blijkt te zijn dat het 
enjambement inluidt. Ja, het had liefde, lust of een ander verlangen van het 
leven kunnen zijn, maar de dichter laat hier ‘dood’ op volgen. 
De Boose beschrijft de geschiedenis, het wereldleed transparant en verbloemt 
geen feiten. In het gedicht Zoutdal schrijft hij: “God houdt hier meer van de 
bouwval dan van het paradijs, /... / Al eeuwen weet niemand wat hij moet 
geloven / In een land waar alle dromen van de wereld branden.” 
En in Katoen van leegte is de dichter openhartig over zichzelf: “Het is waar dat ik 
houd van de armoede, / Het is waar dat ik niet geloof dat het beter wordt, / Het 
is waar dat het puin van het paradijs me meer aantrekt dat het paradijs,…” 
Maar hij neemt het wel op voor de enkeling. In het vierde gedicht uit de cyclus 
Impasse, meer vooraan in de bundel, toont hij zijn gezicht en lijkt hij al het 
menselijke lijden te willen bundelen in een krachtig, persoonlijk manifest. Ik 
citeer dit gedicht hier in zijn geheel: 
 

Waar jij ook bent, ik zal je altijd zien, 
Gevat in al die blikken die ik tevergeefs 
Ontwijk, sinds ik je voor het eerst ontzag, 

Een ochtend in de voorstad, in de goot, 
 

Bedolven onder stof van eeuwen, 
Verdiept in het parcours van knikkers 
En ziek, ziek water, en later opgerold 
En afgepeigerd aan het einde van een lange, 
 
Lange reis op een schap in een alkoof 
In dekens van karton. Ik zal je altijd zien, 
Al is er niemand die zich jou herinnert, 
Niets in mij dat nog in jou gelooft. 
 

De ‘jij’ in dit gedicht gaat ten onder, depersonificeert zich en raakt “bedolven 
onder stof van eeuwen /... / een lange, lange reis”, en eindigt naamloos op een 
“alkoof in dekens van karton.”  
De Boose koestert liefde voor deze naamloze die, terwijl hij haar in zinnen 
oprakelt uit haar naamloosheid, weer menselijk maakt. De grenzen van de tijd 
worden daarbij geslecht. 
Ook hier wordt de voeling met zijn leermeester Miłosz merkbaar, die heen en 
weer werd geslingerd tussen stille beschouwing en actieve deelname: “Niets in 
mij dat nog in jou gelooft”. Maar niet nadat hij haar aanwezigheid speurbaar 
heeft gemaakt, door haar opnieuw te beschrijven en haar uit de anonimiteit van 
een alkoof te lichten. 
Alleen zo kan een dichter de paradox van de tijd overwinnen, die zijn meester 
Miłosz als volgt verwoordde en die geciteerd wordt vooraan in de bundel: “Aan 
wie vertellen wij wat ons op aarde is gebeurd? /Voor wie zetten wij overal grote 
spiegels neer / In de hoop dat ze volstromen en het zo zal blijven?” 
 

Ik zou graag nog veel meer willen citeren uit deze prachtige bundel. De lezer 
raad ik bijvoorbeeld en met name lezing van het drieluik over De eeuw van de 
roos (rood, blauw, wit) aan, waarin de mens met zijn tijd en zijn omgeving lijkt te 
versmelten. In een aaneenschakeling van rijke verzen en fraaie beeldspraak 
worden het menselijk eindige en het oneindige schijnbaar in één adem 
genoemd. Ik citeer enkele regels uit De eeuw van de blauwe roos: “Mijn slaap 
kan ik me niet herinneren in die eeuw / Zonder eelt, in dat bed vol blauwe roos. 
De tijd, / Hij kwam, ging liggen tussen huid en doornen, // En ik, onwillig, 
groeide.” 
Ik laat het verder aan de lezer over maar wil tot slot, nog eenmaal, terugkomen 
op de titel van deze bundel: “De vrijheid van zwijgen” en “Wie spreekt, voegt 
weinig toe”. 
In Impasse, ii. klinkt het vanaf de bodem van de Styx: “Geen roffel, geen 
geknars, geen lied”, alle zaken waarmee we als levende stervelingen rouwen om 
de doden. Nee: “Geen geknars. Overal groeit eelt”, zo klinkt het haast 
berustend. Omgekeerd voegt de dichter hieraan echter, amper enkele verzen 
later, toe: “Waar jij ook bent, ik zal je altijd zien.” 
 



Daaruit spreekt voor mij een wonderlijke compassie, met de enkeling, de velen, 
en de geschiedenis met zijn ontelbare gezichten. ■ 
 
Peter WJ Brouwer 
 
 
Noten  
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