
Versneden verzen 
 

Reinout Verbeke – zien hoe het kantelt en wint 
 
 
“Voor iemand die de taal ‘ons mooiste verraad’ noemt, kan hij er goed mee 
overweg.” (1) Dit schreef Annelie Karelse vorig jaar op het webzine 8weekly.nl 
over Reinout Verbeke naar aanleiding van zijn debuutbundel De achterkant van 
flatgebouwen. (2) 
Verbeke (°1981) is dichter en redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift 
Eos, publiceerde onder meer in De Brakke Hond, Deus ex Machina, Poëziekrant 
en Het Liegend Konijn. Hij stond met de band Nevenwerking op de Nacht van de 
Poëzie in de Gentse Vooruit. De achterkant van flatgebouwen is zijn 
debuutbundel. Deze bevat bovendien een cd van Verbeke en Nevenwerking, 
waarover De Morgen schreef: “een geslaagde combinatie van rock-‘n-roll en 
poëzie”. 
Vivian de Gier sluit een recensie van deze bundel in Passionate Magazine af met 
de volgende conclusie: “De achterkant van flatgebouwen is een heel aardig 
debuut, maar overtuigt in opbouw niet helemaal: de gedichten vormen geen 
samenhangend, dwingend geheel. Ook zijn er weinig gedichten, beelden of 
zinnen die zich in het geheugen griffen, die zo’n urgentie uitstralen dat je er als 
lezer niet omheen kunt, die nieuwe vergezichten bieden, ontregelen of schrijnen 
in je ziel. Die, kortom, echt iets in beweging zetten van binnen.” (3) 
In deze slotsom kon ik me absoluut niet vinden. Bij eerste lezing van de bundel 
liep ik meteen al tegen een aantal ijzersterke zinnen aan, die verrassende 
beelden oproepen. Bij nadere bestudering viel me bovendien op dat de 
gedichten wel degelijk een samenhang vertonen, waarbij een beperkt aantal 
thema’s in verschillende afdelingen steeds anders wordt belicht, maar vooral 
een geheel vormen en waarin steeds dezelfde statements worden gemaakt.  
Ik zal in het onderstaande proberen toe te lichten waarom De achterkant van 
flatgebouwen een bijzondere bundel is en waaruit volgens mij het ‘Verbeke-
eigene’ bestaat. 
In De achterkant van flatgebouwen worden thema’s als techniek en 
wetenschap, taal, liefde, leven en dood op een zowel logische als originele 
manier gecombineerd. Ik bedoel hiermee dat Verbeke ons vanaf het eerste 
gedicht meeneemt in een wereld waarin elke beschrijving van de werkelijkheid 
zoals we die kennen, op losse schroeven wordt gezet. Waar het zichtbare 
ophoudt, zo staat op de cover van de bundel te lezen, begint de verbeelding: 
“maar die is niet ongebreideld: de ratio tempert en taal schiet ten slotte tekort.” 
Ik wil graag beginnen met de eerste twee strofen uit het eerste gedicht, Het 
geluid van het gedicht: 
 
Het geluid van het gedicht 
is het geluid van andere vogels 

van andere dieren, andere machinerieën 
 
Het geluid van het gedicht 
is de Australische liervogel 
die twee eksters nadoet, een gele mus 
die zijn jongen voedt, een parkiet 
in de vlucht, een spiegelreflexcamera 
een autoalarm 
 
In dit gedicht, dat als themagedicht de bundel inleidt, vergelijkt Verbeke het 
geluid van een gedicht met dat van andere… vogels. Hiermee geeft hij het 
fenomeen gedicht de illusie van een buitenkant, een uiterlijk. Dat is 
merkwaardig: even vertrouwd en vanzelfsprekend als het geluid van vogels 
zouden gedichten een eigen geluid kunnen hebben. Meteen daarop, al in de 
tweede regel, wordt dit beeld ontkracht, door het woord “machinerieën”: hierin 
wordt een volgende verbinding aangegaan, namelijk een tussen de levende 
wereld en de technologie en worden we gedwongen om vogels als machines te 
lezen. Dat het Verbeke echter niet alleen om een tegenstelling tussen de 
levende natuur en het levenloze te doen is, blijkt uit de volgende strofe. “Het 
geluid van het gedicht / is de Australische liervogel / die twee eksters nadoet”. 
De liervogel heeft natuurlijk een eigen geluid, maar dat is weer samengesteld uit 
een ander geluid, namelijk dat van twee eksters. Bij elke volgende beschrijving 
komt het beeld verder bij zijn bron vandaan te staan. Het lijkt een cirkel waarin 
een oorspronkelijk beeld steeds wordt doorgegeven aan een andere ‘drager’ en 
op die manier een vlucht neemt. Inderdaad: waar het zichtbare ophoudt, begint 
de verbeelding. Want de twee eksters brengen een “parkiet in de vlucht” en 
vervolgens het geluid van een camera en dat van een alarm. Verbeke sluit de 
cirkel in de laatste strofe: 
 
Het geluid van het gedicht 
is de liervogel die de dood 
op zijn stembanden heeft gezet 
 
De achterkant van flatgebouwen is opgebouwd uit een aantal afdelingen. Ik zal 
er hier een aantal bespreken.  
In Voorspelbaar vreemd lichaam wordt een wereld geïntroduceerd waarin 
wetenschap, nanotechnologie, insecten, de liefde en lichamelijkheid op het 
eerste gezicht hoogst origineel maar ook heel afstandelijk worden beschreven. 
Alles hangt logisch met elkaar samen en verraadt ‘ondanks dat’ een grote 
gevoelswereld en bewogenheid. Zoals het gedicht Nanomeisje, dat begint met 
de volgende strofe: 
 
Een meisje tot de min negende macht 
is mijn liefde aan het meten. Niet mijn oogopslag 
de trilling in mijn stem, maar stuwing van bloed 



aantallen eiwitten per kubieke centimeter 
 
Een meisje op een miljardste meter. Meisje molecuul 
van goudpartikels en kwarts. Ik heb haar nodig lief  
Zij mijn vreemde lichaam, ik haar voorspelbaarheid 
 
Alles wat dit meisje voorstelt, speelt zich zowel vóór de ogen van de ‘hij’ als in de 
‘hij’ zelf af: zij is een min negende macht zo klein. Zijn oogopslag waarin het 
meisje verschijnt, kan niet wegnemen dat zij voor hem in wezen niet meer (of 
minder) is dan een molecuul in zijn beleving die zorgt voor die stuwing van 
bloed, die zij vervolgens kan meten. Niet zijn oogopslag of stemtrilling, maar 
aantallen eiwitten. Daarmee hangt alles met alles samen: het grootste met het 
kleinste, maar niet voordat de werkelijkheid zoals we die kennen ons anders 
voorkomt dan daarvoor en het maar de vraag is wat klein is en wat groot. 
Verbeke neemt de maat, door het meisje genadeloos te reduceren tot een 
molecuul. Maar in haar verschijning is zij groot genoeg om de ‘hij’ daarna te 
reduceren tot een verzameling eiwitten. Het gedicht sluit af met een sterke 
relativering: 
 
Ik wil het haar vragen 
maar alleen van meetbaarheid 
wil ze spreken, zoals: 
stijgt de liefde voor het heengaan? 
 
Ook in (In)dividu koppelt Verbeke wetenschap aan gevoel en hij doet dit op een 
manier die zich bij mij direct in het geheugen grifte:  
 
… Daarom zeef ik je 
tot het schuim rond je mond, het woekerwoord 
 
dat jou weefde. Leg het in een petrischaal. Ik doe je 
zo vaak over tot je me waterdicht aan de lippen staat 
Niet dat je zoenen moet 
 
Je gaat per post naar de beste labs 
dat ze zich over jou verbazen  
 
Verbeke registreert, als wetenschapper, als technoloog. Maar op liefdevolle 
wijze: elk woord is zorgvuldig gekozen en getuigt van warmte en betrokkenheid 
met het onderwerp. “Je”, “Jou” en “ik” corresponderen op een logische manier 
met “petrischaal” en “de beste labs”. Misschien is dit is voor mij wel het 
taaleigene aan Verbeke. 
Dit gedicht lezende drong zich een vergelijking aan me op met dichter en bioloog 
Dick Hillenius (1927-1987), die als ‘spelend bioloog’ een taalgebruik hanteerde 
dat volgens critici dikwijls meer met wetenschap dan met literatuur te maken 

had. Hillenius had volgens hen deze schrijfvorm “door het uitbannen van elk 
onpersoonlijk en overbodig element, geperfectioneerd tot een volwaardig 
poëtisch uitdrukkingsmiddel.” (4) 
 
Laat ik als vergelijking en ter verduidelijking een gedicht citeren uit de bundel Uit 
groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. 
 
Vlucht 
 
Angst voor omstanders 
bedriegelijk op mensen lijkend 
mimicri voor minerale ondieren 
(ondieren veel billijker naam dan beesten) 
borend hun gaten in leven 
op zoek naar meer mineralen 
meer bouwstoffen van de dood 
 
Poging van het derde oog 
om als een avondster 
los te raken van platvloerse aarde 
van zintuigen, waarden, kwetsing (5) 
 
Het zou te ver voeren het gebruik van wetenschappelijke benamingen als 
‘onpersoonlijk’ te duiden. Hillenius kwalificeert de aarde door deze ‘platvloers’ te 
noemen en gebruikt gevoelswoorden als ‘waarden’ en ‘kwetsing’, hoe abstract 
ook. Misschien onderscheidt hij zich op dat laatste punt van Verbeke: in het 
gedicht (In)dividu, dat ik zojuist citeerde – eigenlijk in alle gedichten in deze 
bundel – is Verbeke heel concreet. Er ligt in de huidige Nederlandstalige poëzie 
een taboe op grote of abstracte woorden, en ook Verbeke lijkt hiervoor te waken: 
geen uitleg over het “woekerwoord”, maar “… tot je me waterdicht aan de lippen 
staat / Niet dat je zoenen moet”. Door allerlei overbodige abstracte woorden 
weg te laten en zich hoe dan ook concreet uit te drukken, zowel in het idioom 
van de ‘petrischaal’ als dat van ‘lippen’, wint het gedicht enorm aan 
beeldkracht. Dit en wat ik eerder het taaleigene van Verbeke noemde, ervaar ik 
als origineel en kenmerkend voor de poëzie in deze bundel. Waar een 
geschoolde waarnemer als Hillenius een strikt onderscheid lijkt te willen maken 
tussen wetenschappelijk en persoonlijk taalgebruik en zich in deze kunstvorm 
beperkt tot het hoogstnoodzakelijke, is Verbeke een dichter van deze tijd, die 
abstracte woorden omzeilt en alles in beelden beschrijft. In dit idioom behoort 
Verbeke ook duidelijk tot een jonge generatie dichters. Verbeke zou wat mij 
betreft wat meer mogen abstraheren, ware het niet dat hij zich in het beeld, 
meer precies in het ontregelende beeld, een meester toont. 
In de volgende cyclus Manieren van water wordt ons een keerzijde getoond, niet 
alleen die van techniek, maar van de werkelijkheid in het algemeen. Verbeke 
voert hiervoor verschillende verschijningsvormen aan. Meteen al in de eerste 



regel van 1. gaat het mis: “Ga in water liggen als een arm uit een autoruit”. In 
het water loert steeds het gevaar, hier heel compact onder woorden gebracht. 
Verbeke heeft weinig woorden nodig om dit gevaar steeds onder woorden te 
brengen. Zoals in Waterloper: “Ik geef horizontaal toe aan het water / terwijl aan 
mijn mond / het druppen begint”. Iedere levende handeling houdt het gevaar 
van een verdrinkingsdood reeds in zich. Maar ook in het titelgedicht van de 
bundel, De achterkant van flatgebouwen, gaat achter een werkelijkheid een 
andere werkelijkheid schuil: 
 
Aan de achterkant van flatgebouwen 
liggen opengeprikte vuilniszakken 
worden borsten aan de zon gegeven 
hebben geliefden ruwer lief. Geen flaneren 
geen plezierboten. Op het achterbalkon 
ebben we naar het zijn van de zee 
 
De beelden die de dichter hier opvoert, zijn alle raak: van de ontblote borst tot 
en met het gebrek aan noodzaak om te flaneren. Verbeke sluit dit gedicht af op 
een wijze die ik kenmerkend vind voor veel van zijn gedichten: “We vinden er / 
onze vinnen als vanouds”. De laatste regels bevatten een conclusie, vatten de 
essentie van het eerder gezegde kernachtig samen, overigens zonder een 
overdreven slotakkoord te zetten. Het laatste beeld is sterk en verrast.  
In de volgende afdeling, Kerfdierliefde, toont de dichter ons de liefde. Meteen in 
de eerste regel van het eerste gedicht maakt hij een statement: “Je dijen, 
vliegenvangers, verwachten / mannenhanden”. Waar het in het ‘echte leven’ om 
draait, wordt hier kernachtig verwoord. In de laatste regels gebeurt iets 
bijzonders: “Bewijs me geilheid / wil ik nooit meer uit je los”. De laatste zin 
lezend, verwachtte ik automatisch “wil ik ooit weer uit je los”. Maar dat staat er 
dus niet. De metafoor met de vliegenvanger wordt als in een wreed spel 
doorgevoerd tot in zijn uiterste consequentie: “wil ik nooit meer uit je los”. Dit 
zegt het slachtoffer, dat ook aan de lust deelachtig is, en in wezen betekent 
liefde hier dood. De dood maakt ook onlosmakelijk deel uit van het leven in het 
derde gedicht, ik citeer de tweede strofe: “De adem voor één maand / De kamer 
voor het ei / van ons einde // Het zicht beperkt / We zijn insectoid / Aan ons, 
mijn kerfdier / ontsnappen we niet”. 
In deze zeer uitgewogen, transparante regels lezen we het leven en de tijd op 
een piepkleine schaal: namelijk die van ‘kerfdieren’: insecten, ongewervelden. 
De kamer is bedoeld voor het ei, haast als een enjambement volgt daarop ‘het 
einde’. En ook hier weer geen abstracte woorden, maar een treffend beeld dat 
de eindigheid verwoordt: “Het zicht beperkt”. En de laatste regel, waarin de 
dichter speelt met het perspectief (ons, mijn, we), is een bevestiging van wat we 
al wisten: we zijn hoe dan ook sterfelijk. Het beeld waarin Verbeke dit verpakt, is 
raadselachtig. Het is concreet, maar zonder dat sprake is van een expliciet, 
eenduidig beeld: “aan ons ontsnappen we niet” roept vooral vragen op. Het wekt 
de illusie van transparantie, zonder dat het de werkelijkheid dichterbij brengt. 

In de afdeling Scrabble draait het vooral om de taal zelf. In het gelijknamige 
titelgedicht, wat mij betreft een hoogtepunt in deze bundel, wordt het 
onvermogen benoemd, om middels taal de wereld tot uitdrukking te brengen. 
De dichter William Wordsworth (1770- 1850) zegt: “The Child is father of the 
Man” – het kind is de vader van de man. Dit spreekwoord zet het idioom op zijn 
kop, hoewel het feitelijk niets anders betekent dan dat je aan een kind kunt zien 
hoe het later als volwassene wordt. In Scrabble lijkt Verbeke zich door ditzelfde 
spreekwoord te hebben laten inspireren, ik citeer de laatste strofe: 
 
Wie denkt een kind tot het zijne te maken 
ziet niet hoe het kantelt en wint 
Een kind woelt een vader om 
tot nooit nog dezelfde man 
 
Niets is hier ‘hetzelfde’, alles verandert, inclusief de rollen die we spelen. “en 
wint” is een hoogtepunt in het gedicht, gevolgd door een tweede, namelijk “tot 
nooit nog dezelfde man”. De derde regel in dit gedicht las ik als een persoonlijk 
motto van de dichter: “dicht en zoek je nooit voltooide vorm”. 
 
“Verbeke nodigt ons uit om nooit genoegen te nemen met welke beschrijving 
dan ook” (6), schreef Annelie Karelse in haar bespreking van deze bundel. Ik 
sluit me hier van harte bij aan. Nu ik dit citaat lees, komt me de overeenkomst 
met de titel van Hillenius’ dichtbundel ineens als opmerkelijk voor: Uit groeiende 
onwil om nog ooit ergens in veiligheid aan te komen. Ook hier de onwil om de 
wereld om ons heen als ‘gevestigd’, onveranderlijk, te zien. De dingen om ons 
heen veranderen van betekenis. Willen we de werkelijkheid doorgronden, zullen 
we die veranderlijkheid als voorwaarde moeten aanvaarden. Zoals ook in het 
gedicht Touw, uit de afdeling Vadermin, waarmee ik deze bespreking wil 
afsluiten. Een vader en een zoon bevinden zich in een bouwput, met boven hen 
een helikopter. Dan valt er een touw in de put. “Dit is geen touw dat ons redt / 
zegt vader en ik hijs me omhoog”. Later ziet hij zijn vader op de bodem van de 
put zitten en sluit het gedicht af met de regel: “Het is niet omdat het ons zal 
redden, dat ik trek”. De zoon is niet alleen van de rug van de vader 
afgesprongen, hij heeft zich op het laatst ook nog ontdaan van zijn vader. Deze 
beweging en verandering schijnen een noodzaak in zich te dragen, wil de zoon 
ooit evolueren tot man. 
Verbeke is wars van beschrijvingen, maar tegelijk een begenadigd ‘beschrijver’, 
die in weinig woorden een sterk beeld creëert. Op een haast wetenschappelijke 
wijze gebruikt hij idioom als ‘petrischaal’ en ‘kerfdier’, maar hij waakt voor het 
gebruik van abstracte woorden. Door zich hoe dan ook concreet uit te drukken, 
ontstaat een grote beeldende kracht in al zijn gedichten. En, zoals ik al eerder 
opmerkte: in dat opzicht behoort Verbeke ook bij een jonge generatie dichters 
toe. Ik vind De achterkant van flatgebouwen een geslaagd debuut en een 
sprankelende kennismaking met een dichter naar wie ik nieuwsgierig zal blijven. 
■ 



 
Peter WJ Brouwer 
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