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‘In my end is my beginning’
– T.S. Eliot
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 Voorwoord

 Gestaag werken aan zijn eigen implosie

De tekst spreekt voor zich. Interviews, biografi sche details (zijn 
eerste vrouw kwam om bij een val in de badkamer), optredens in 
talkshows, lezingen, zij horen bij het schrijversleven en ik zou de 
laatste moeten zijn om daar neerbuigend over te doen. Maar deze 
frivoliteiten – uiteindelijk zijn het frivoliteiten – verhouden zich tot 
de tekst als een bosje bloemen op de tafel tot het voedsel.

Ik zou kunnen zeggen dat ik Giovanni della Chiusa (1969-2015) 
op 8 of 9 mei 2008 – dat weet ik helaas niet meer zeker – in Rome 
heb ontmoet toen ik daar was in het kader van een kleine tournee 
langs Italiaanse universiteiten waar Nederlands werd gedoceerd. De 
hoogleraar Ton Anbeek en de docent Marleen Mertens begeleidden 
me en het was alleen al vanwege de locaties, Napels, Rome, Padua 
en Triëst, bijzonder aangenaam.

Ik zou kunnen zeggen dat ik Della Chiusa intuïtief onsympa-
thiek vond: het type lezer dat de schrijver ongevraagd confronteert 
met tekortkomingen die hij in het oeuvre heeft aangetroff en. Della 
Chiusa, zo meen ik me te herinneren, leek in het ongevraagde ad-
vies de hoogste vorm van liefde te hebben herkend. Het moet een 
teleurstelling voor hem zijn geweest dat veel mensen niet op die 
hoogste vorm van liefde zitten te wachten.

Daaraan zou ik kunnen toevoegen dat zijn kleine, ietwat gebochel-
de gestalte – hij wekte de indruk zich te willen verstoppen in zijn eigen 
lichaam – en zijn kleding, ik meende dat hij op straat leefde, mijn 
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 Boekenwijsheid

In de warmte van de middag
zijn de meeste boeken
om bij in slaap te vallen,
of om elke goede zin te vergallen.
Weinig boeken gaan immers over zaken
die zo tintelend als bloedsinaasappels smaken.

Messina, 28 maart 2012
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 Rouwadvertentie

Doodongelukkig
zou hij zichzelf niet willen noemen
de laatste tijd echter
verlangt hij
bijvoorbeeld als hij op een begraafplaats rondloopt
of begrafeniswagens voorbij ziet rijden
of rouwadvertenties leest
naar de dood.
Zichzelf ophangen
zichzelf verstikken in een plastic zak
of voor de trein springen,
daar moet hij alleen niet aan denken,
nooit zou hij de hand aan zichzelf slaan.
Als het even kan
zou hij in een onbewaakt ogenblik
in een ravijn willen worden geduwd.
Vínd maar eens iemand.
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 Storm over Taranto

Weggeblazen van de brug waar
marineschepen voor anker liggen.
De waterspin vraagt zich af
of hij in zee kan ondergaan
voordat hij in de lucht zal vliegen.

Militaire strategieën
wijsgerige bespiegelingen
historische beschouwingen
lyrische sonnetten
astrologische voorspellingen
mathematische berekeningen
muzikale intermezzo’s
kunnen hem niet redden.

De bisschop heeft zich verschanst
in het bedehuis, hij doet zich tegoed
aan ongedesemd brood, weggespoeld
met wijn en bier zodat hij de wereld kan
vergeten na gedane arbeid.
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 Stationswacht

Avondtreinen
golven
het station
binnen
rails zingen
op de deining
als ijzeren violen
om de aangespoelden
te verwelkomen
in de stationshal
worden koff ers
uit handen
gegeven
hoeden
afgenomen
en het stof
van onbekende
steden wordt
weggeblazen
door de wind
die van zee
lijkt te komen.

Lucca, 17 september 2014


