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Inleiding 

 

In het gedicht ‗De tuinspitter in maart‘ (Roggeman 2004: 262-264) wordt het verslag 

gegeven van iemand die in de tuin spit. De lezer wordt geconfronteerd met de wisselende 

percepties van de tuinspitter. Hij ‗wankelt in het licht‘. De werkelijkheid wordt hem 

onduidelijk: ‗Onder de voeten van de tuinspitter verkleurt de aarde glashelder, korreling 

vergladt tot spiegeling en wat eeuwig land scheen, is dadelijk zee.‘ De werkelijkheid is voor 

deze tuinspitter vergankelijk en veranderlijk. Een paar strofes verder is de aarde alweer ‗bruin, 

mals en vet‘. De tuinspitter verkeert in een soort crisis, want hij ‗kan niet langer rechtop staan 

en durft niet te gaan liggen. Hij weet niet meer wat hem vult.‘ De man blijft echter doorgaan 

met spitten: ‗Plakken illusie worden omgewenteld en in rijen zij aan zij gelegd.‘ Heden en 

verleden vervloeien voor de man. Conventionele eenheden van tijd worden minder vast. Zo 

gebeurt het dat ineens het verleden heropleeft in het heden. De man herinnert zich ‗de 

raakbaarheid van zijn evenwicht een uur, een eeuw geleden.‘ Het gedicht komt tot een climax 

waaneer ‗de hoofdnoot … aan het licht openbreekt‘ dan ‗ontkomt de mens niet aan de 

siddering meer dan één centrum te zijn.‘ Het gedicht eindigt met een soort van ironische 

wending, waardoor er afstandelijkheid intreed. ‗Maart is moordend voor zo‘n gewezen 

tuinspitter.‘ 

In dit gedicht brengt Roggeman een aantal elementen van zijn omvangrijke poëtica bijeen. 

Zowel de dichter als de tuinspitter staan onder druk van het psychische moment. Onder deze 

druk van de eigen geest worden de dingen relatief en diffuus. Ook de menselijke geest zelf is 

versplinterd. Ze bestaat uit meerdere centra. De dichter gelooft niet in een waarheid die alles 

te samen kan houden. Er bestaan enkel momentgebonden waarheden, die dadelijk weer 

vervloeien. De taak van de dichter is zoals die van de tuinspitter: het omwentelen van plakken 

illusie en ze zij aan zij leggen.  

 

Roggeman begon zijn carrière in 1953, op negentienjarige leeftijd, met het schrijven van 

de roman Blues voor glazen blazers, een eerste versie van een essay over Franz Werfel en 

enkele gedichten die opgenomen zijn in de eerste afdelingen van Nardis. Vanaf zijn vroegste 

geschriften hield hij zich bezig met het schrijven in de verschillende genres. Inmiddels is 

Roggeman in de zeventig en heeft hij een enorme literaire artistieke productie achter bij 

elkaar geschreven. Het oeuvre telt nu zevenenzeventig titels, waarvan er echter maar 

eenendertig zijn gepubliceerd. Dit kan mogelijks worden teruggevoerd nop het sterke 
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idiosyncratisch karakter van het oeuvre. Binnen zijn werk voert de auteur een monoloog met 

zichzelf. De buitenwereld wordt gewantrouwd. Sterker, het ontsnappen aan de buitenwereld 

ligt juist besloten in het doel van het kunstwerk. De auteur wil in de kunst de ‗nihilistische 

drek van het bestaan‘ overstijgen. (Roggeman 1971: 112) De monoloog is bijgevolg het enige 

gesprek dat nog bevredigend is. De monoloog is immers ‗de enige vorm van communicatie 

waarin het misverstand niet dreigt. Er is nog net voldoende begripszuiverheid en illusie in het 

ik om zichzelf enkele minuten te begrijpen …. Dat is alles.‘ (Roggeman 1971: 113) 

Roggeman is een nog een modernistisch dichter, in die zin dat hij meent wat hij doet. Zijn 

is oprecht en gemeend. Deze houding merkt Roggeman ook op bij de jazzmusicus John 

Coltrane: ‗[Hij] is een musicus van wie de intiemste idiosyncrasieën nog in harmonie blijven 

met de poëtiek van de artiest.‘ (Roggeman 1996b: 85) De auteur is wars van modes of literaire 

grillen. Hij blijft altijd zijn eigen traject volgen. Zo krijgt ieder begrip, ieder woord, elke 

wending een ‗inwendige betekenis‘ en ‗authentieke inhoud’ binnen het artistieke oeuvre. 

(Roggeman 1996b: 85) Alle geledingen van Roggemans werk staan in teken van de centrale 

poëtica en worden gekenmerkt door een intens contact tussen de dichter en de taal.  

Roggeman is een erg internationaal gericht auteur. Zijn essays bevatten talrijke 

beschouwingen over de moderne Europese literatuur en filosofie. Wildemeersch noemt 

Roggeman dan ook ‗een nieuw type auteur [die] zijn intrede heeft gedaan in de Nederlands 

literatuur, het type namelijk van de doorgaans academisch gevormde, intellectuele, sterk 

internationaal georiënteerde, theoretisch onderlegde vakman.‘ (Wildemeersch 1979: 28) Bij 

de bespreking van internationale kunstfenomenen zet Roggeman zijn eigen kunstopvatting 

uiteen. De analyses van andere auteurs en werken zijn een bewijs van zijn eigen poëtica en 

wat niet in zijn poëtica past worden vaak als onvolkomenheden beschouwd.  ‗De behandelde 

auteurs zijn spiegels van de eigen sensibiliteit … Het is de enige methode waardoor het essay 

een creatieve waarde kan krijgen.‘ (Roggeman 1967: 21) Het essay krijgt dus naast het proza 

en de poëzie een volstrekt persoonlijke en creatieve plaats in de kunstvisie van de auteur. Dit 

laat ons toe om bij de analyse van Roggemans werk te steunen op de vele besprekingen van 

uiteenlopende kunstfenomenen om zijn eigen poëticale opvattingen en literaire technieken uit 

de doeken te doen.  

Uit Roggemans essays blijkt zijn enorme interesse voor de jazz. De auteur heeft meerdere 

essaybundels aan het fenomeen gewijd. De invloed van de jazz is dan ook niet te overschatten 

in het werk van Roggeman. In de jazzmusicus herkent de auteur de kunstenaar die onder druk 

van het psychische moment op zoek gaat naar de waardevolle kunstexpressie. Net als bij de 
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tuinspitter worden bij de jazzmusicus verschillende ‗plakken illusie omgewenteld en zij aan 

zij gelegd.‘ De creatieve momentgebonden logica die in de jazz heerst, is ook te vinden in 

Roggemans werk, niet in het minst in zijn poëzie. De verzamelde gedichten van Roggeman 

bevatten vele jazzgedichten. De invloed is aanwezig vanaf zijn vroegste gedichten 

(bijvoorbeeld ‗Nuages‘ opgedragen aan Django Reinhardt) tot de latere gedichten 

(bijvoorbeeld ‗Orange was the color of her dress, then blue silk‘ naar de compositie van 

Charles Mingus). De invloed van de jazz op de poëzie van Roggeman gaat natuurlijk veel 

verder dan de expliciete verwijzingen naar het fenomeen. Jazz is meer, het heeft een 

voorbeeldfunctie. Roggeman is zelf ook jazzmusicus, die een free groep leidde in de jaren 

zestig, zeventig en tachtig.  

In De gedichten 1953-2002 zijn ook partituren opgenomen van twee thema‘s Katharobie 

en Orange, allebei binnen de bundel De zonnevlecht. Vijftig lyriekjes op een lijntje mythe. 

Buffo spektakel voor stemmen, mimen, dansers en orkest (op. 43: 1993). 

 

De band tussen Roggemans poëzie en de jazz staat centraal in dit werk. Muziek en 

literatuur zijn in deze poëzie dicht met elkaar verweven. Hierbij kan de belangwekkende 

vraag worden gesteld: op welke manier kán muziek poëzie beïnvloeden? Het eerste punt staat 

in teken van de mogelijke banden tussen poëzie en de muziek. In het tweede punt zal de 

vroege evolutie in Roggemans poëzie in verband worden gebracht met de invloed van de jazz. 

De poëticale evolutie die zich voltrok van Nardis tot Indras en hun onderlinge verhoudingen 

zullen hier centraal staan. In het derde en laatste punt zal worden ingegaan op 

verwantschappen tussen de poëzie en specifieke jazzmusici.  
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Eers t e  Hoofds tuk  –  Woord  en  muz iek  

1.1 Woord en muziek 

 

[D]e muzikaliteit van het Van Ostaijense gedicht is voor meerdere interpretaties 

vatbaar.  Het betekent dat wij op het einde van de eeuw met onze kennis en artistieke 

verwerking van het jazzfenomeen bepaalde facetten van Van Ostaijens poëtica en 

gedichten misschien vruchtbaar kunnen benaderen. Tenzij, ja tenzij wij zouden 

stoten op aporieën die muziek en poëzie wezenlijk van elkaar doen verschillen en al 

hetgeen over het muzikale karakter van het lyrisch gedicht wordt uitgekraamd 

slechts hypothese op basis van redenering door analogie zou zijn. (Roggeman 

1996a: 91) 

Het ideaal van de eenheid tussen muziek en literatuur is een veel besproken thema. Maar is dit 

ideaal wel haalbaar? Het vermoeden van Roggeman uit de laatste zin wijst ons al in de juiste 

richting. De kloof tussen beide kunsten is onvermoed groot. Er zijn inderdaad al heel wat 

ongerijmdheden uitgekraamd over de relatie tussen muziek en poëzie. De reden hierachter is 

de problematische relatie tussen de zusterkunsten.  

Als er over muzikale poëzie wordt gesproken, denkt men al snel aan klankgedichten als de 

klassiekers ‗Oote oote boe‘ van Jan Hanlo of ‗Gadji beri bimba‘ van Hugo Ball. In deze 

gedichten worden muzikale technieken radicaal toegepast op de poëzie. De semantische laag 

van het taalteken wordt afgeschaft, waardoor de sonore elementen van de taal, die zich 

normaal meer op de achtergrond van het gedicht bevinden, nu op het voorplan komen. Het 

ritme, de klemtonen en de herhaling van klanken en woorden nemen de plaats in van de 

semantische laag. Het is nonsens poëzie, ze betekent niets. Ze vertoont dus wel een aantal 

verwantschappen met de muziek, maar ze is ‗non-interpretabel‘. (Roggeman 1996a: 93) Ook 

de bundel Indras van Roggeman sluit af met zulk een klankgedicht (‗Zàndji malàtez kon 

gáram‘; Roggeman 2004: 213). Naast zuivere klankgedichten worden ook de zogenaamde 

‗betekenisarme‘ gedichten, zoals Van Ostaijen ze omschreef, doorgaans met muzikale poëzie 

verbonden. Het gedicht ‗Schommel‘ van Gaston Burssens (‗zat van liefde zit ze naakt‘) is hier 

een voorbeeld van. In tegenstelling tot de eerstgenoemde soort klankgedichten is hier de 

betekenis niet volledig ondergeschikt gemaakt aan de klank. Toch wordt ook hier de 

semantische ingeperkt om muzikale effecten te bekrachtigen. 

Naast deze opvallende voorbeelden hebben poëzie en muziek samen een lange 

geschiedenis achter de rug. Dit merkt ook de criticus Werner Wolf op als hij het heeft over de 

verwantschap tussen de moderne poëzie en het cultuurhistorische genre van de gezongen 

lyriek: ‗In many poems the old affinity to song is still present, musical qualities such as 
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sound, melody and rhythm are commonly recognised as playing an important role in lyric 

poetry.‘ (Wolf 1999: 3) Dat de kunsten ooit één genre vormden, betekent echter niet dat ze 

één kunst waren, één semiotisch object. ‗De melodie kon worden geneuried, de tekst kon 

worden gezegd. Muziek en gedicht waren nooit één. Zij werden één gemaakt in de empirische 

uitvoering omdat het de mens gegeven is diverse semiotische systemen met elkaar in osmose 

te laten treden.‘ (Roggeman 1996a: 91) Beide kunsten zijn doorheen de tijd uit elkaar 

gegroeid. Ze treden tegenwoordig nog wel in directe symbiose in het zogenaamde lichte 

genre, bijvoorbeeld in popmuziek, jazz en cabaret. Maar voor de serieuze poëzie ligt het 

enigszins anders. Ze wil niet meer worden gezongen. De relatie tussen de zusterkunsten 

bestaat nog wel, maar ze uit zich op een ander niveau.  

Voor we de verbanden tussen beide kunsten willen verstaan, is het belangrijk om eerst 

even in te gaan op het specifieke materiaal dat ze gebruiken. We kunnen ervan uitgaan dat 

poëzie en muziek gelijkaardige betekenissen kunnen oproepen. Voorbeelden hiervan zijn de 

talloze onderlinge verwijzingen, zoals de symfonische gedichten van Richard Strauss of, 

andersom, de jazzpoëzie van Lucebert. Toch merken we dat beide kunsten twee verschillende 

semiotische systemen zijn die met verschillend materiaal werken. Poëzie werkt met een 

beperkt aantal fonemen die gecombineerd worden tot woorden, die op hun beurt 

gecombineerd kunnen worden tot zinnen. In de poëzie moeten woorden niet noodzakelijk tot 

(vol)zinnen worden gecombineerd. Het is echter wel cruciaal dat fonemen tot woorden 

worden gecombineerd. In de taal zijn de woorden immers primair voor de communicatie, het 

zijn de kleinste betekenisdragers. Muziek daarentegen is per definitie abstract. Muziek kent 

geen woorden, maar noten. De kleinste elementen in muziek zijn discrete klanken van 

verschillende toonhoogtes die gecombineerd kunnen worden tot muzikale frasen, maar niet tot 

woorden. Dit merkt ook criticus Marshall Brown op: ‗musical semiotics rarely seems to 

acknowledge the basic fact that music does not, in general, have words.‘ (Brown 1994 : 76) 

Dit betekent echter niet dat muziek geen betekenis kan genereren. Muziek kan in zichzelf 

perfect een symbolisch motief veruitwendigen, maar het kan geen woorden vormen die naar 

de buitenliggende werkelijkheid verwijzen.  

De Saussure stelt dat het taalteken uit twee delen bestaat, het signifiant of image 

acoustique dat moet beantwoorden aan het signifié of de betekenis. De relatie tussen beide is 

noodzakelijk, in die zin dat er in de taal geen vorm zonder betekenis, en geen betekenis 

zonder vorm bestaat. In de muziek daarentegen kent het teken enkel het signifiant, de 

vormelijke articulatie, zonder vastliggende betekenis.  
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‗Muziek is geordend geluid.‘ (Dorleijn 1997: 165) Door de abstracte aard van muziek 

bezit het medium een erg groot potentieel. Wat het mist aan externe referentialiteit, wint het 

aan interne structuur-mogelijkheden. Omdat het muzikale teken de betekenisgevende 

bovenbouw van het taalteken moet ontberen, haalt het zijn betekenis uit de interne structuur. 

Dat wil zeggen dat de betekenis van een muzikaal teken niet wordt bepaald door het teken op 

zichzelf, maar wel door de manier waarop het zich verhoudt tegenover de andere tekens en 

tegenover het geheel.
 1

 We kunnen dus stellen dat muziek hierdoor heel dynamisch is en dat 

het in hoge mate een autonome kunst is. De belangrijkste muzikale wetten die de interne 

verhoudingen sturen, worden ‗voor een belangrijk deel door herhalingsprocédés bepaald… 

Groepering van tonen wordt, bij herhaling, een motief.‘ (Dorleijn 1997: 165) Roggeman stelt 

dat de muziek ons niets expliciet kan zeggen. ‗Ze zegt ons nooit ‗vis‘ of ‗pouple paresseuse‘.‘ 

Enkel haar interne bouw kan betekenis overdragen. ‗[M]uziek zegt ons expliciet ‗orde‘, 

‗interval‘, ‗relatie‘, ‘contrast‘, ‗spiegeling‘ e.d., zij suggereert ons ook allerhande 

betekenissen, maar zij kan ons onmogelijk zeggen: ‗Onder de maan schuift de lange rivier‘.‘ 

(Roggeman 1996a: 93) De concrete betekenis van een muziekstuk is dus doorgaans veel 

minder expliciet dan die van een gedicht of een schilderij. We kunnen stellen dat waar de 

woorden in de taal betekenissen produceren, muziek communiceert in gevoelens. (zie ook 

Adam Schaffer in Brown 1994: 76) Of om het met de woorden van Marshall Brown te 

zeggen: ‗[T]he meaning is far less explicit than … the structure is‘. (Brown 1994: 76) 

 

Nu we de werking van de afzonderlijke kunsten hebben besproken, kunnen we overgaan 

naar het gebruik van de muziek in de poëzie. Omdat muziek de meest abstracte kunst is, 

wordt ze wel eens de ultieme kunstvorm genoemd. Zo luidt het bekende dictum van Walter 

Pater: ‗All art constantly aspires towards the condition of music.‘ (Pater 1998: 135) Dat 

muziek deze unieke positie inneemt heeft alles te maken met haar hoge graad van 

gestructureerdheid:  

                                                 
1
 Ook Paul Valéry wijst op de subtiele ordeningsprincipes van de muzikale compositie: ‗De muziek wordt 

gekenmerkt door direct waarneembare maar tegelijkertijd uiterst subtiele interrelaties van vormgevingsmiddelen 

en vooral ook door de meest intieme verhouding die denkbaar is tussen vorm en materiaal. Belangrijk middel is 

de almachtige herhaling, die een direct overweldigend en fysiek effect heeft op de toehoorder… en het essentiële 

is compositie, waaronder verstaan moet worden het verband tussen het geheel en de onderdelen (tot aan de 

miniemste details toe) dat in de muziek ten volle kan worden uitgebuit.‘ (Parafrase door Dorleijn, in Dorleijn 

a:162)  
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It is the art of music which most completely realises this artistic ideal, this perfect 

identification of matter and form. In its consummate moments, the end is not distinct 

from the means, the form from the matter, the subject from the expression; they 

inhere in and completely saturate each other; and to it, therefore, to the condition of 

its perfect moments, all the arts may be supposed constantly to tend and aspire. 

(Pater 1998: 138-139)  

De kracht van muziek gaat volgens Pater schuil in haar eenheid van uitdrukken. ‗Nergens 

vallen vorm en inhoud zo perfect samen als in muziek.‘ (Buelens: 2002) De nadruk ligt bij 

Pater op de perfecte fusie van vorm en inhoud. In tegenstelling tot muziek hebben literatuur 

en ook de andere kunsten te lijden onder ballast van de inhoud: ‗Art… is always striving to be 

independent of the mere intelligence, to become a matter of pure perception, to get rid of its 

responsibilities to its subject or material.‘ (Pater 1998: 138) De kunst probeert in de eerste 

plaats de zintuigen aan te spreken. ‗Onderwerp‘ en ‗materiaal‘ roepen verantwoordelijkheden 

op voor het intellect. Ze vertragen de zintuiglijke waarneming en zijn daardoor hinderlijk voor 

de pure kunst. De beste poëzie, voor Pater, werkt met ‗a certain suppression or vagueness of 

mere subject, so that the meaning reaches us through ways not distinctly traceable by the 

understanding.‘ (Pater 1998: 137) Uit deze opmerkingen blijkt Paters estheticisme. Wanneer 

we zijn opvattingen volgen, komen we automatisch uit bij de symbolistische 

stemmingspoëzie. 

Door haar unieke positie straalt de muziek een bijzondere aantrekkingskracht uit, zoals 

geen andere kunst dat doet. Pater duidt dit met de Duitse term het ‘Anders-streben’: ‗a partial 

alienation from its own limitations, through which the arts are able, not indeed to supply the 

place of each other, but reciprocally to lend each other new forces.‘ (Pater 1998: 134) Paters 

belangrijke gezegde echoot doorheen de laatste decennia van de negentiende eeuw zoals een 

muzikaal Leitmotiv. ‗Nothing is more characteristic of the European fin de siècle than this 

emphasis on artistic cross-fertilization, the closeness of the arts to one another.‘ (Geary 1986: 

21) De opvatting over de zuiverende invloed van muziek, hier door Walter Pater naar voor 

gebracht, zal invloedrijk blijken in de opvattingen van vele literatoren. Een van de bekendste 

voorbeelden hiervan is het adagium van Paul Verlaine ‗de la musique avant toute chose‘. 

In de modernistische periode wordt de relatie tussen muziek en poëzie verder uitgespit. 

Sinds Valéry en de modernisten, en bij ons sinds Van Ostaijen, is het streven naar de 

autonomie van het gedicht een gemeenplaats geworden in de moderne letterkunde. In 

modernistische poëzie wordt er, zoals bekend, weinig naar de buitentalige werkelijkheid 

verwezen. Modernistische dichters beriepen zich hierbij keer na keer op de zuiverende 
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invloed van muziek. De Franse dichter en theoreticus Paul Valéry beweert dat we niets van de 

moderne poëzie ‗kunnen begrijpen als we de fundamentele rol die de muziek daarin heeft 

gespeeld buiten beschouwing laten.‘ (Dorleijn 1997: 162) De impact van de muziek heeft de 

poëzie van koers doen veranderen. ‗Door de oriëntatie op de muziek van dichters als 

Baudelaire en Mallarmé is de poëzie op het spoor gezet naar een zuiverder bestemming en is 

het gedicht zelf gezuiverd van de impure elementen die het proza kemerkt.‘ (Valéry in 

Dorleijn 1997: 162)  

De zuiverende invloed van muziek in de modernistische periode uit zich in de autonoom 

gesloten structuren van de poëzie. Het modernistische kunstwerk is meer in zichzelf gekeerd. 

Deze kunst wordt gekenmerkt door een hoge graad aan zelf-reflexiviteit. Dit fenomeen kan 

worden herkend in de monologue intérieur of het zelfgesprek. (Balogh 2005: 611) De auteur 

of het personage gaat een gesprek aan met zichzelf, waardoor de focus eerder wordt gericht 

op de binnenwereld dan op de buitenwereld. De gedachtestroom wordt doorlopend 

weergegeven. Hét typische voorbeeld hiervan zijn de vernieuwingen in het proza van James 

Joyce. Het is dan ook niet toevallig dat Joyce‘ proza wordt gekenmerkt door een hoge graad 

van muzikaliteit, zowel in de direct fonetische realisering als in de structurele opbouw. Deze 

zelf-reflexiviteit is ook aanwezig in de modernistische poëzie. Paul van Ostaijen bijvoorbeeld, 

kent een belangrijke functie toe aan de klankverhoudingen binnen het gedicht.  

Het gesproken woord. Onbelangrijk of dit woord innerlik of uiterlik wordt gesproken. 

Maar minstens wordt het woord innerlik gezegd. Het woord is par définition 

gesproken. Het geschreven woord is topografie… De hoogste vorm van kunst is … 

teruggrijpen naar het elementaire. In den beginne was het lallen. (Van Ostaijen 1977: 

156) 

‗Lallen‘, waarmee verwezen wordt naar kindergebrabbel, suggereert het spelen met de taal.
2
 

In deze poëzie staat de muzikaliteit centraal (‗ik schrijf niets dan een largo, een grave, een 

allegretto enz.‘). (Van Ostaijen 1977: 329) Van Ostaijen hanteert dan ook bijzondere 

compositietechnieken. De gedichten ontwikkelen zich niet lineair-logisch , maar eerder 

muzikaal: ‗Je tends vers ce lyrisme que j‘appele pur, qui ayant posé une phrase prémisse et 

rien que cela, se développe d‘une façon dynamique par les répercussions des mots dans le 

subconscient.‘ (Van Ostaijen 1977 : 289) Deze methode noemt Van Ostaijen het ‗lyrisme à 

thème‘. Het gedicht heeft geen onderwerp maar een thema, zoals in de muziek.  

                                                 
2
 In zijn artikel over Van Ostaijen heeft Roggeman speciale aandacht voor dit begrip. Hoewel hij de specifieke 

term ‗lallen‘ niet adequaat genoeg vindt, duidt het wel op de dialogische monoloog. De dichter gaat in gesprek 

met zichzelf.  
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De banden tussen muziek en literatuur worden niet altijd zo positief onthaald. In de studie 

Theory of Literature blijkt Wellek en Warren hun terughoudendheid met betrekking tot de 

toenadering tussen literatuur en muziek. Deze critici wijzen op de verschillende ingewikkelde 

verhoudingen tussen de verschillende kunsten. Over de band tussen poëzie en 

beeldhouwkunst schrijven ze bijvoorbeeld:  

De term ‗plastisch‘, toegepast op poëzie, is niet meer dan een vage metafoor die 

betekent dat de poëzie een indruk geeft die op een of andere wijze overeenkomt met de 

werkingen van Griekse beeldhouwkunst … [W]e moeten erkennen dat koelheid in 

poëzie iets heel anders is dan onze gewaarwording bij het betasten van marmer of de 

reconstructie van deze gewaarwording in onze verbeelding op grond van witheid. 

(Wellek en Warren 1971: 181) 

In de verhouding tot muziek is het niet anders. Woorden kunnen nooit hetzelfde zijn als 

muzikale noten. ‗‗Muzikaliteit‘ in het vers blijkt bij nauwkeurige analyse iets volkomen 

anders te zijn dan ‗melodie‘ in muziek.‘ (Wellek en Warren 1971: 182) Ook de Engelse 

schrijver John Fowles betwist de vergelijkbaarheid van muziek en poëzie. Zijn scepticisme 

hierbij is vrij radicaal. Hij heeft het over ‗the historical confusion between music and poetry‘, 

die, volgens hem, aan de basis ligt van het Franse symbolisme. Hij stelt expliciet dat beide 

kunsten niet mogen worden verward. ‗[M]usic is not a language, so the metaphor is false.‘ 

(Fowles in Wolf 1999: 11) 

 

Zoals reeds is gebleken, is er heel wat onenigheid over de aard van de precieze relatie 

tussen de kunsten. Sommige theorieën zijn niet algemeen genoeg, andere zijn dan weer té 

algemeen. We moeten ons de vraag stellen in hoeverre we muziek met literatuur kunnen 

vergelijken. Zijn de zusterkunsten literatuur en muziek vergelijkbaar? Of zijn de twee media 

onverzoenbaar? Met andere woorden, hoe verhouden deze kunsten zich tot elkaar?  

Waneer we de vergelijking tussen poëzie en muziek systematisch willen doorvoeren, 

moeten we beide kunsten als aparte semiotische systemen blijven beschouwen. Als 

Roggeman muziek wou maken, greep hij immers wel naar zijn sopraansaxofoon. Aangezien 

de ‗absolute‘ vergelijking tussen poëzie en muziek (tussen taalteken en muzieknoot) een 

‗hypothese is op basis van analogie‘, is ze gedoemd om te falen. (Roggeman 1996a: 91) De 

overeenkomst tussen beide kunsten ligt niet in de directe vergelijking tussen muziek en 

literatuur. Ze ligt dieper. ‗De potentiële intersemiotische relatie [vindt] zeker niet [plaats] 

tussen de muziek en de literatuur, of tussen een letterkundig werk en een muzikale 

compositie, maar wel tussen een literair werk en de artistieke interpretatie van een muzikale 
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compositie.‘ (mijn cursivering; Balogh 2005: 615) We kunnen dus besluiten dat muziek en 

poëzie zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Roggeman vat het als volgt samen: 

Het is bijgevolg een verkeerd apriori van de dichter de poëzie (het gedicht) met de 

muziek te willen verbinden. Poëzie en muziek bewegen zich naast elkaar, wellicht 

vertonen zij enkele interessante analogieën, maar daar blijft het bij. Het ‗de la musique 

avant toute chose‘ helpt het gedicht op geen enkel vlak gedicht te worden. (Roggeman 

1996a: 93) 

Nu we hebben vastgesteld dat beide kunsten onafhankelijk zijn, kunnen we dieper ingaan 

op de mogelijkheden van een gecombineerd gebruik. Eric Prieto vraagt zich in Word and 

Music Studies
3
 af welk soort kennis de vergelijking tussen woord en muziek kan opleveren. 

‗This, as I see it, requires an understanding of the epistemological problem that lies at the 

heart of our discipline: the problem of metaphoricity.‘ (Prieto 2002: 51) Het aanvaarden van 

de inherente metaforische band tussen de kunsten kan een stap achteruit lijken. Indien we ons 

echter bewust zijn van de specifieke manier waarop metaforen betekenis produceren, kan dit 

probleem overwonnen worden.  

Welke eigenschappen moet een muziek-woord metafoor bezitten? Een goede metafoor 

moet de lezer voorzien van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Belangrijk hierbij is ‗the 

extent to which the metaphor affords new ways of seeing …For Aristotle, the value of 

metaphor is in its ability to instruct, to teach us something new about the relation between two 

objects, and this criterion applies equally well to musical metaphors.‘ (Prieto 2002: 54) De 

metaforische aanpak kan verklaren waarom zovele schrijvers zich beroepen op muziek. De 

relatie tussen beide kunsten moet immers worden geplaatst in hun ‗bredere culturele context‘. 

(Scher in Prieto 2002: 55) Op deze manier kunnen kunstenaars van uiteenlopende media 

werken produceren die een gelijkaardige betekenis hebben. We kunnen concluderen dat zulke 

werken ontstaan vanuit vergelijkbare bedoelingen (purposes, effects, or values; Kramer in 

Prieto 2002: 55) eerder dan door het gebruik van vergelijkbare technieken: 

… these structural convergences cannot depend on techniques common to both arts, 

but rather on common ―purposes, effects, or values‖ that transcend both music and 

literature, they are best understood in relation to the broader cultural context evoked 

by Scher. (Prieto 2002: 53; mijn cursivering) 

                                                 
3
 ‗The book series WORD AND MUSIC STUDIES (WMS) is the central organ of the International Association 

for Word and Music Studies (WMA), an association founded in 1997 to promote interdisciplinary scholarly 

inquiry devoted to the relations between literature/verbal texts/language and music. WMA aims to provide an 

international forum for musicologists and literary scholars with an interest in interart/intermedial studies in 

crossing cultural as well as disciplinary boundaries.‘ (Lodato 2002) 



 13 

Bij de analyse van een muzikale metafoor in de poëzie, moeten we ons dus toespitsen op de 

functie van de metafoor ín de tekst. Het volstaat niet om de metafoor enkel aan te duiden. We 

moeten deze gaan interpreteren binnen het literaire werk. Cruciaal binnen dit nieuw 

theoretisch kader is het onderscheid tussen ‗technique‘ en ‗purpose‘. Dit onderscheid wordt 

duidelijk wanneer we een compositie van Bartók vergelijken met een gedicht van Roggeman. 

Beide kunnen gebruik maken van de stilte. Deze bedoeling delen beide kunstenaars. Om 

hetzelfde te bereiken, moeten ze dit elk op een andere manier aanpakken. Ze werken namelijk 

met ander materiaal. De stilte ís iets anders in beide kunsten. Bij Bartók is de stilte de 

afwezigheid van geluid. Bij Roggeman is het iets metaforisch, het geschreven gedicht zegt 

namelijk nooit iets. De dichter kan de stilte nabootsen door bijvoorbeeld een concreet beeld 

(‗de steen‘) te gebruiken of door betekenis te weren. Beide kunstenaars moeten andere 

technieken hanteren. Bij een vergelijking met Luceberts poëzie kunnen we het omgekeerde 

merken. Van beide dichters kan worden gezegd dat ze gelijkaardige technieken gebruiken die 

veelvoorkomend zijn in de jazz, zoals de spontane improvisatie. Hun bedoelingen zijn echter 

haast tegengesteld. In het algemeen kunnen we stellen dat Lucebert onbegrensde spontaneïteit 

nastreeft, terwijl Roggeman zich bezig houdt met de begrensde kunstvorm.  

 

We kunnen concluderen dat muziek en poëzie ‗bokkige neefjes‘ zijn. (Kregting 2002: 

330) Doorheen de geschiedenis werd hun verwantschap vaak aangehaald. Hun overeenkomst 

is echter niet eenvoudig te omschrijven. Fundamenteel is dat beide kunsten niet hetzelfde 

kunnen zijn, omdat ze een ander semiotisch materiaal gebruiken. Als we een band van 

overeenkomst willen vinden, moeten we de kunsten op een metaforische manier vergelijken. 

Vanuit dit fundament kunnen we opnieuw op productieve manier de twee kunsten naast elkaar 

leggen.  

 

1.2 Jazz en Roggeman 

De context waarin de moderne jazz ontstond was die van de troebele jaren veertig en 

vijftig. Deze sfeer wordt mooi weergegeven door Schmidt-Joos in de inleiding op een album 

van Charlie Parker:  

In de herfst van 1948 discussieerden de intellectuele highbrows van de V.S.A. over 

Franz Kafka‘s roman Het proces, over Norman Mailers bestseller De naakten en de 

doden, over Jean-Paul Sartres drama Vuile handen en over het Kinsey-rapport. In ieder 

van deze – zo werd gezegd – werden enkele illusies over de zekerheid in onze wereld 

vernietigd. In hetzelfde jaar blokkeerden de Russen de toegangswegen naar Berlijn. 
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Terwijl het volksinkomen in de V.S.A. tot 260 miljard dollar steeg, terwijl de UNO de 

rechten van de mens afkondigde en terwijl het aantal televisietoestellen in de V.S.A. 

van 200 000 tot 750 000 klom, werden in dit land 2500 astrologen en 8000 

waarzeggers en waarzegsters geregistreerd. … terwijl te New York de eerste 

wereldgezondheidsconferentie zitting hield, stierven jaarlijks ongeveer 20 miljoen 

mensen aan syfillis, 3 miljoen aan malaria, en 4,5 miljoen aan tbc.  De man die in deze 

herfst nacht na nacht in de New Yorkse nachtclub Royal Roost SOS-seinen op zijn 

altsax formuleerde, wist van dit alles weinig af; maar hij had angst. (Schmidt-Joos in 

Jazzologie 1965: 180-181) 

Het begrip jazz heeft vandaag vele betekenissen. Het fenomeen ontstond in het begin van 

de twintigste eeuw in Amerika. Sindsdien heeft het een enorme ontwikkeling gekend en heeft 

het zowel zijn geografische grenzen als de muzikale grenzen ruim overschreden. De jazz is 

een universeel symbool geworden, ‗a signifier freighted with a panoply of meanings, attitudes 

and associations which are variously and sometimes conflictingly aesthetic, religious, racial, 

political, epistemic, individual, social, philosophical, visceral, …-on and on.‘ (Lange en 

Mackey 1993: in ‗Editor‘s note‘) Doorheen zijn evolutie werden talloze kunstenaars uit 

verschillende media erdoor aangetrokken. Zo zijn heel wat dichters beïnvloed door de jazz. In 

de inleiding tot hun bloemlezing wijzen Art Lange en Nathaniel Mackey in dit verband op het 

expressieve raakvlak tussen de jazz en de menselijke stem:  

It is particularly unsurprising that a music which so frequently and characteristically 

aspires to the condition of speech, reflecting critically, it seems, upon the limits of the 

sayable, should have provoked and proved of enormous interest to practitioners of the 

art of the word—writers. (Lange en Mackey: in ‗Editor‘s note‘) 

De vergelijking tussen de expressiviteit van de solist en de menselijke stem keert vaak terug. 

De verklaring hiervoor kan worden gevonden in de nauwe band met de blues. De blues 

fungeerde oorspronkelijk als een  medium dat zowel letterlijk als figuurlijk een stem gaf aan 

de onderdrukte zwarte bevolking. De jazz en de blues ontstonden samen (voornamelijk in 

New Orleans) en er is altijd een diepe verwantschap gebleven. Het is dus niet verwonderlijk 

dat de expressiviteit en de verbondenheid tussen muziek en stem telkens weer bovenkomt. Zo 

werden bijvoorbeeld midden jaren vijftig opnieuw de banden met de zwarte gospel en blues 

aangehaald, in de zogenaamde hard bop-stijl. Een prominent vertegenwoordiger van deze stijl 

is Charles Mingus, bassist en vernieuwend orkestleider. Zijn speelstijl wordt vaak vergeleken 

met het voeren van muzikale conversaties. In de documentaire Charles Mingus: The Triumph 

of the Underdog vraagt een interviewer aan Mingus en zijn drummer, Dannie Richmond, wat 

ze tegen elkaar zeggen in de ‗musical conversations‘ die ze lijken te hebben wanneer ze 

spelen, ‗talking to each other on your instrument.‘ Mingus‘ antwoord op deze vraag is 
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veelzeggend met betrekking tot het expressieve karakter van de jazz: ‗Uh, Fuck you, you dirty 

motherfucker. You son of a bitch. Sometimes I love you truly. Sometimes Mary had a little 

lamb.‘ 

 

Roggeman apprecieert de jazz om haar steeds vernieuwende karakter. Deze 

vernieuwingen zijn het resultaat van de strijd die de jazzmen telkens opnieuw aangingen met 

het materiaal: van de structuren en harmonieën tot ritmes en toonaarden, melodieën en zelfs 

tot het gebruik van de instrumenten. Dit gaat van Louis Armstrong die de trompet liet 

schreeuwen (to holler), tot Eric Dolphy die ‗op de basklarinet de kreet van het gepijnigd dier 

[vertolkte]‘ (Roggeman 1965: 126). Het vormbeginsel was steeds uitermate belangrijk. Zo is 

bijvoorbeeld de gesofisticeerdheid en de frisheid van een solo van Charlie Parker niet alleen 

het resultaat van een enorme spontaneïteit, maar ook van nieuw geconstrueerde formele 

constructies, zoals de akkoordenveranderingen of het fragmentarisch gebruik van 

verschillende toonaarden door elkaar. Niet toevallig opent free en andere jazz-essays met een 

verwijzing naar het vernieuwende karakter van de jazz: 

Vernieuwingen in kunstdomeinen hebben op het ogenblik dat zij voor het publiek 

worden gebracht haast altijd iets abrupts, iets revolutionairs. In de schok van de 

kennismaking wordt de derde, i.e. de kijker, lezer, luisteraar, die buiten het subject van 

de kunstenaar en het kunstobject staat, geconfronteerd met het resultaat van een 

creatief proces, het eindpunt in de genese van het kunstwerk, terwijl vertrekpunt en 

groei zelf hem verborgen blijven. (Roggeman 1969: 11)  

De problematische relatie met het publiek die vernieuwingen meestal met zich meebrengen, 

komt hier naar voren. De jazz krijgt namelijk vaak met dezelfde misverstanden te maken. Dit 

citaat is een verantwoording voor de free jazz, maar het zou evengoed kunnen geschreven zijn 

met het oog op de vernieuwing van de swing, bebop, modale jazz, enzovoort. Steeds wordt 

het publiek verrast door nieuwe en/of ongewone vormen. De jazz werkt immers met 

schokken. Experimenteren is de regel in de jazz. Wat niet goed is en zich alleen door 

‗extravagantie en sensatie‘ weet op te dringen, wordt automatisch rechtgezet door de ‗niet te 

onderschatten zelfcorrectie van de geschiedenis.‘ (Roggeman 1965: 31) 

In zijn essay over de evolutie van de moderne jazz, ‗Modern jazzperspectief en Coltrane‘ 

(Roggeman 1965: 119), onderscheidt Roggeman vier stadia. De eerste helft van de twintigste 

eeuw wordt gekenmerkt door een stagnatie ten gevolge van een gebrek aan 

vormontwikkeling. Een halve eeuw the usual, AABA-vorm. Een eerste vernieuwing voltrekt 

zich op basis van een verruiming van akkoordenreeksen. Hierdoor komen er meer noten vrij 
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en worden noten gebruikt die contrasteren met het oorspronkelijke akkoord (to play far out). 

In deze verruiming ligt ongeveer de gehele evolutie van de moderne jazz vervat. Zowel het 

werk van Charlie Parker of Thelonious Monk als de meer conventionele composities van 

Gerry Mulligan of John Lewis stoelen op deze akkoordenverruiming. De tweede grote 

vernieuwing bestaat erin te streven naar een grotere eenvoud, grotere vrijheid en meer 

mogelijkheden voor de improvisator door het gebruik van modi. De noten die de solist 

gebruikt worden niet meer bepaald door het thema en de bijbehorende akkoordenreeksen, 

maar door de toonaard waarin wordt gespeeld. Dit betekent dat zolang een muzikant binnen 

de toonaard blijft, hij in essentie overal naartoe kan en zelfs eigen thema‘s kan ontwikkelen 

tijdens de solo. ‗De interpretatie wint aan rijkdom op voorwaarde dat de improvisator 

werkelijk ideeën heeft; indien niet wordt zij door monotonie bedreigd.‘ (Roggeman 1965: 

120) Beroemde voorbeelden zijn ‗So What‘ door Miles Davis, en ook het verder 

doorgedreven ‗My favorite Things‘ door John Coltrane. De derde vernieuwing in de moderne 

jazz is de neiging om de modale methode te verlaten voor een pantonale methode. De 

woordkeuze pantonaal is hier opmerkelijk. Meestal wordt deze methode chromatisch, 

dodecafonisch of zelfs atonaal genoemd. Roggeman wijst er op dat het gebruik van de term 

atonaal verkeerd wordt gebruikt in deze context. Atonale momenten hebben zich al 

voorgedaan in het werk van meerdere modernen sinds Charlie Parker. In dodecafonisch en 

chromatische toonladders kunnen alle twaalf tonen op alle verschillende manieren worden 

gecombineerd. Deze term volstaat niet om het fenomeen uit de jaren zestig te beschrijven. 

Gunther Schuller beweert overigens dat het menselijk geheugen niet in staat is om in het 

twaalftonenstelsel te improviseren. De term ‗pantonaal‘ daarentegen impliceert dat er 

meerdere toonaarden of fragmenten van toonaarden door elkaar worden gespeeld. De 

pantonale methode wordt toegepast in onder andere Lonely Woman door Ornette Coleman en 

in Unit Structures door Cecil Taylor. 

 

Deze evolutie van de belangrijkste formele vernieuwingen heeft de neiging de loop van de 

jazzevolutie te reduceren tot drie fenomenen. Ze is natuurlijk uiterst subjectief en onvolledig. 

Monk en Davis,  Coleman en Taylor vallen hier onder één categorie terwijl ze allemaal een 

ander artistiek doel voor ogen hadden. Er kunnen vele andere ontwikkelingen worden 

onderscheiden doorheen de evolutie van de jazz. Zo heeft Thelonious Monk bijvoorbeeld een 

geheel eigen stijl die werkt met complexe akkoordenreeksen en vreemde melodieën. In de 

jaren veertig was dit een middel van zelfverdediging tegen ongewenste kopiisten en epigonen. 
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Een tegenreactie tegen deze complexe thema‘s kwam er in de jaren zestig. Hier werd een 

grote waarde toegekend aan de perfecte expositie. In dit verband merkt Roggeman op dat ‗de 

interpretatie dus vaak [evolueert] van verzorgde melodie naar mélodie pure (in de zin van 

poésie pure).‘ (Roggeman 1965: 124) Naast, en misschien wel belangrijker dan bovenstaande 

factoren, dienen de musici apart te worden benaderd. Dit is net zo bijzonder aan de jazz. Elke 

musicus wordt gewaardeerd voor zijn individuele vindingrijkheid. Het levert dan ook telkens 

een bijzonder resultaat op wanneer verschillende musici samen projecten op het getouw 

zetten. In de jazz is het gebruikelijk om vele groepen te vormen en deze weer snel te 

ontbinden, of musici te vervangen. Op deze manier beïnvloeden de jazzmen elkaar. Hierdoor 

bezit deze muziek een enorme vitale stroom, waarin ‗de verstarring van een improvisatie 

praktisch onmogelijk is in collectieve jazz.‘ (Roggeman 1965: 10)  

Historisch gezien ontwikkelt de jazz zich van een folkloristisch, sociaal verschijnsel tot 

een fenomeen waarbij de nadruk sterk op het individu komt te liggen. Daar komt nog eens bij 

dat ‗de tijd van de jazzpionier die geen muziek kon lezen en die volledig volgens intuïtie 

speelde, grotendeels voorbij [is].
4
 Wij staan in de huidige jazzwereld soms voor … een 

instrumentale virtuositeit die menig Europees-klassiek solist niet bezit. Jazz in 1960 is niet 

meer mogelijk zonder een uiterste aan technisch meesterschap.‘ (Roggeman 1965: 11) Van bij 

het begin was de jazz al een complete muzikale kunstvorm, die alle soorten ervaringen kon 

uitdrukken, ‗evenzeer positieve als negatieve, zodat naast het blue element- dit 

ondefinieerbaar weemoedig zijn, dit hatelijk, sarcastisch, woedend zijn… - steeds ook de 

vitale, levensbevestigende factor was te vinden.‘ (Roggeman 1965: 12) Ook Lucebert is deze 

mening toegedaan. Hij vindt jazz ‗de beste muziek die er is‘ door zijn vermogens om het 

volledige leven uit te drukken:  

Ik heb vroeger in een soort programmatisch versje eens geschreven over ''de ruimte 

van het volledig leven''. Nou, dat heeft jazz, daar zit alles in. En dat vind ik in jazz 

meer dan in welke andere muziek. Flamenco blijft steken in die grote klacht, die ene 

                                                 
4
 De relativiteit van de bewering dat de vroege jazzmusici geen muziek konden lezen wordt duidelijk in 

Roggemans artikel over Van Ostaijen. Hierin gaat Roggeman na in welke mate Van Ostaijen met de jazz 

vertrouwd kon zijn geweest. Over de Original Dixieland Jass Band: ―Vooral hun persverklaringen getuigden 

van dadaïstische flair. … Voorbeelden: Edward B. Edwards verklaarde: ‗None of us know music‘ (Edwards zelf 

was een degelijk gevormd muzikant)… Of Nick La Rocca: ‗I don‘t know how many pianists we tried before we 

found one who couldn‘t read music.‘ Daardoor wilde La Rocca bepleiten dat het orkest over oneindige 

improvisatorische potentie beschikte. In feite - …dat wordt door de doublures van Sensation Rag en Tiger Rag 

bewezen…-  improviseerden zij in het geheel niet. Alles stond op een rigide manier vast.‖ (1996a: 91) 
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kreet. Die je in jazz natuurlijk ook hebt, maar er is zoveel naast. Humor, tot kunst 

verheven Tin Pan Alley-kitsch, en ga zo maar door. Er is zoveel ruimte, zoveel 

appartementen, het is eigenlijk een soort hemel. (Lucebert in Vuijsje 1994) 

 

De jazz zit diep verankerd in Roggemans poëtica. Op de achterflap van Jazzologie staat te 

lezen welk belang Roggeman hechtte aan de jazz : ‗Jazz is een levenshouding, een klimaat, 

een existentieel voedsel, onafscheidelijk met het creatieve verbonden, een waarde bovendien 

waarin het spel van vrijheid en gebondenheid zeer subtiel is.‘ (Roggeman 1965) In 1961 was 

Roggeman al bezig met de vormproblematiek, het spel van vrijheid en gebondenheid. Als we 

de invloed van de jazz op Roggemans poëzie willen nagaan, zal het handig blijken om zijn 

poëticale invulling van de jazz te bekijken. Door de grote coherentie in Roggemans poëtica en 

wereldbeeld zullen vele opvattingen terugkeren in zijn poëzie.  

Voor Roggeman is jazz in de eerste plaats ‗de muzikale expressie van een psychisch 

moment.‘ (Roggeman 1965: 7) Van belang tijdens de improvisatie, het scheppende moment, 

is dat ‗de emotie … van hevige directheid [is], omdat het instrument het onmiddellijk 

verlengstuk is van de persoonlijkheid van de musicus.‘ (Roggeman 1965: 125) Deze 

uitspraken lijken erg paradoxaal wanneer ze worden geconfronteerd met de uitspraak dat er 

geen plaats meer is in de moderne jazz voor spelers die volledig op intuïtie betrouwen of die 

geen uiterste aan technisch meesterschap bezitten. Is de jazz nu de uiting van emoties, van het 

psychische moment of is het een technisch, zelfs virtuoos geconstrueerd kunstartefact?  

Met deze probleemstelling raken we een belangrijke opvatting in het werk van Roggeman. 

Deze kwestie komt aan bod wanneer Roggeman het heeft over het leven en het werk van 

Charlie Parker. In de titel Bird: problematiek van leven en kunst wordt deze problematische 

verhouding al aangekondigd. Parkers leven staat enerzijds bekend om zijn armoedig bestaan 

en zijn alcohol- en drugsgebruik en anderzijds om zijn heldere kunstuitingen. Roggeman 

benadrukt dat het een duidelijk van het ander gescheiden moet blijven. Hij wijst erop dat ‗de 

troebelheid van het bestaan scherp gescheiden [moet worden] van de helderheid van de 

artistieke uitdrukking.‘ (Roggeman 1965: 182) Als beide elementen dienen te worden 

gescheiden, wat is dan hun onderlinge relatie?  

Tegenover het leven staat de kunst. Het kunstobject is autonoom en staat dus duidelijk 

apart van het kunstwerk. Het heeft eigen wetmatigheden los van de werkelijkheid. 

Roggemans citaat over het vernieuwende ritme van de jazzdrummer is hierover veelzeggend. 

‗Het ritme … impliceert een gesloten systeem, een wegsnijden van een fragment uit de 
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chaotische natuurtijd, het overspringen in een structuur anders dan de natuurcyclus, de 

mutatie van leven naar kunst.‘ (Roggeman 1965: 186) 

Wildemeersch stelt dat ‗[h]et kunstwerk … een zuivere, in zichzelf besloten tegenwereld 

[is] die afrekent met een in alle opzichten als abject ervaren existentie.‘ (Wildemeersch 1979: 

9; mijn cursivering) In de kunst is het de bedoeling om het leven te transcenderen. Kunst 

maken is als het ware een stuk werkelijkheid in een vorm gieten, met als doel iets absoluuts te 

scheppen. Het kunstwerk kan aan het relatieve van het leven ontsnappen. Zo wordt 

bijvoorbeeld Parkers bekende hit Lover Man afgewezen als kunstexpressie, zowel door 

Roggeman als door Parker zelf. Roggeman noemt het een ‗artistiek misbaksel‘ dat 

‗emotioneel haast ondraaglijk is‘. ‗Zij is uitsluitend een document humain en binnen de 

perfectie van de kunst, die steeds onmenselijk is, dus verwerpelijk.‘ (Roggeman 1965: 182) 

Wanneer Roggeman daarentegen Parkers blueschorussen prijst, doet hij dat op basis van ‗hun 

perfecte structuur, hun interne logica en dat in jazz zo zeldzaam evenwicht tussen conceptie 

en realisatie.‘ (Roggeman 1965: 183) 

Het is duidelijk dat Roggeman de jazzmusici niet louter waardeert om hun instinctmatige 

of verheven inspiratie. Hij wijst erop dat musici uitblinken door hun weloverwogen manier 

van werken. Zo noemt hij Thelonious Monk een ‗uitzonderlijk muzikaal denker‘. (Roggeman 

1965: 54) Roggeman treedt hiermee in de voetstappen van de Franse componist, muzikant en 

musicoloog André Hodeir, ‗de Nietzsche van de jazzkritiek‘. (Roggeman 1965: 13) 

Wildemeersch merkt op dat Roggemans verwantschap met deze Franse school vooral schuilt 

in de specifieke benaderingswijze: ‗Door middel van een koele, rationele kijk wordt het 

zozeer op de lichamelijkheid, de intuïtie, het irrationalisme en de directe vitaliteit toegespitste 

jazzfenomeen ontdaan van zijn odium louter een product van het instinct te zijn dat 

improvisatorisch opborrelt uit het organisme van geïnspireerde spelers.‘ (Wildemeersch 1979: 

10) 

De omvorming van leven in kunst impliceert het scheppen van een vorm. Zoals we al 

gezien hebben, ligt vormvernieuwing aan de basis van de jazz. Specifiek aan de vorm van de 

jazz is dat hij altijd iets schokkends heeft.  

Het expressionistisch karakter van de jazzinterpretatie schokt hen [de klassiek 

georiënteerde liefhebbers], omdat zij niet begrijpen dat voor de jazzinterpreet die de 

directe expressie van de psyche in het moment nastreeft, de filter van de tijd in het 

creatief proces niet kan fungeren. (Roggeman 1965: 125)  
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Hier vat Roggeman de jazz als kunstproces samen. In dit citaat wordt aandacht geschonken 

aan de drie partijen die deel hebben in het kunstproces. Eerst is er de kunstenaar die zijn 

individuele psyche nastreeft, en met zijn technische bagage de grenzen bepaalt die het 

kunstwerk zullen vormgeven. Belangrijk hierbij is dat hij niet vervalt in anekdotiek of pathos. 

Elk kunstwerk moet zuiver zijn, los van zijn schepper. Elders stelt Roggeman dat door de 

druk van het moment een solist mogelijks kan getuigen van een slechte smaak. Maar, 

aangezien hij de psyche van het moment nastreeft, kan hij nooit oneerlijk zijn. De tweede 

partij is het absolute kunstobject. Het ontsnapt aan het relatieve van het bestaan. Het reeds 

aangehaalde citaat over de jazzdrummer geldt voor elke muzikant. De natuurtijd wordt uit het 

kunstwerk gebannen. De derde partij, ten slotte, is de ontvanger die enkel het eindpunt van het 

creatieproces ziet, en het als iets schokkends ervaart.  

 

De werking van de tijd wordt in het autonome kunstobject onder een zware druk geplaatst. 

De tijd is immers in elke muzikale compositie van cruciaal belang. Roggeman stelt de 

werking van de tijd in de jazzexpressie in een buitengewoon perspectief. Een dat duidelijk 

wordt onderscheiden van de tijd in de klassieke compositie. In zijn artikel Momentform en 

immanentie als creatieve methode plaatst Sven Vitse het (anti-) tijdsconcept van Roggeman in 

de context van de internationale muzikale avant-garde. In beide poëtica‘s wordt er kritiek 

geleverd op de horizontale tijd en wordt er gestreefd naar discontinuïteit. De natuurtijd wordt 

uitgedaagd in het autonoom kunstobject. De muzikant bevecht de horizontale structuren 

waardoor hij de lineaire ontwikkeling van de tijd onder druk zet. Gedreven door het verlangen 

naar de ‗directe expressie van de psyche in het moment‘, laat hij de conventionele concepten 

van de tijd achterwege. ‗De artistieke expressie beïnvloedt het publiek niet door de 

middellijke overdracht van ideeën, maar zet de lezer door een onmiddellijke aanspreking aan 

tot een nieuwe, onafhankelijke artistieke expressie.‘ (Vitse 2006: 53) Roggeman prefereert dit 

moment boven ‗de regelmatige tijd van het uurwerk en de klassieke dialectische 

spanningsopbouw‘. (Vitse 2006: 54) Niet alleen het concept van de westerse tijd wordt 

overwonnen, maar ook de dialectische spanningsopbouw die eigen is aan de klassieke 

muziek. Tijdens de jazzimprovisatie valt de tijd als bemiddelaar weg: ‗De mechanische tijd 

ligt nu buiten de muziek. … Het moment eet zichzelf op.‘ (Roggeman 1975: 108) 

In de jazz ligt de tijd ergens tussen orde en anarchie: ‗Tussen het automatisme van de 

metronoom en de anarchie van de kramp ligt ergens het ritme. Moment van vrije 

gebondenheid, van gebonden vrijheid. Moment van expressie.‘ (Roggeman 1971: 119) Dit 
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ritme ligt voor elk werk anders en levert vervolgens telkens een andere discontinuïteit op. 

Roggeman bepleit dan ook dat het ritme het enige essentiële kenmerk van de jazz is. Noch 

improvisatie, noch de blues komt hiervoor in aanmerking. Het specifieke ritme van de jazz is 

‗un mélange indissociable de détente et de tension, mais dont les proportions sont 

extrêmement variables‘. (Hodeir in Roggeman Roggeman 1965 : 17) Dit voert ons terug naar 

het swing ritme. Swing biedt een unieke combinatie van spanning en ontspanning. De swing 

is uniek voor de jazz op zich, en is ook binnen het genre steeds veranderlijk. Geen 

performance is ooit dezelfde:  

Daar de neuro-musculaire ontspanning en de vitaliteit van het individu absoluut en 

reëel nooit dezelfde kunnen zijn in het proces van het bestaan, waarin elk ogenblik 

verandert, zal de jazzinterpretatie, hoezeer vooraf ook op punt gesteld, afhangen van 

het psychisch moment en bijgevolg toch improvisatie zijn, onvervangbare uitdrukking 

van een situatie zoals elk ogenblik in het ontvankelijk bestaan. (Roggeman 1965: 18-

19) 

 

Roggeman heeft een bijzondere aandacht voor het fenomeen van de free jazz. Nergens is 

het gevecht tussen orde en anarchie zo groot als in de free jazz. De free-beweging schiep 

begin jaren zestig een klimaat waarin de ‗problemen‘
5
 van de jazz in verhevigde mate 

terugkeerden. Het genre werd genoemd naar een album van het Ornette Coleman Double 

Quartet uit 1960, Free Jazz: A Collective Improvisation. In deze free composities worden de 

musici een grotere persoonlijke vrijheid in sonoriteit en improvisatie geboden. Deze nieuwe 

muziek breekt met de voorgaande, ze gebruikt radicaal nieuwe methodes. Veelbetekenend in 

dit verband is de uitspraak van Albert Ayler: ‗Jazz is Jim Crow. It belongs to another time, 

another place. We‘re playing free music.‘ (Ayler in Roggeman 1969: 26)
6
 Deze breuk kunnen 

we ook zien terugkeren in de verschillende benamingen van het fenomeen: ‗Free Jazz‘, ‗Free 

Music‘, ‗Free‘, ‗Free Form‘, ‗More Free Form‘, ook ‗Avantgarde‘, ‗New Thing‘, ‗Cosa 

Nova‘, ‗Space Music‘, ‗New Black Music‘, ‗Anti-‘ of ‗Abstract Jazz‘. Het valt op dat deze 

                                                 
5
 Vgl. met het boek van André Hodeir: Hommes et Problèmes du Jazz, 1954. Met ‗problèmes‘ wordt 

gesuggereerd dat het spelen zelf niet zo vanzelfsprekend is, dat er problemen moeten worden opgelost, zoals er 

over een wetenschap moet worden nagedacht. Roggeman is diep beïnvloed door Hodeir, stichter en directeur van 

de in 1954 opgerichte Jazz Groupe de Paris.  

6
 De free muziek van de jaren zestig is tegelijk een zoektocht van een deel van de zwarte bevolkingsgroep in de 

VS naar een nieuwe identiteit. De moderne jazz werd in begin jaren zestig zwaar gecommercialiseerd, en de 

zwarte muzikant voelde zich opnieuw afhandig gemaakt van zijn eigen ontwikkelde kunstvorm. 
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terminologie in de meeste gevallen strikt individueel is. Het fenomeen wordt ook in veel 

gevallen gewoonweg ‗Music‘ genoemd.  

In de inleidende noten tot het album Spiritual Unity van het Albert Ayler Trio wordt het 

fenomeen als volgt beschreven:  

But this contemporary music, currently bearing the atrocious label ‗The New Thing‘, 

pushes improvisational playing toward its final point. There is no tune; the performer 

improvises from scratch. More and more group improvisation can be heard taking 

priority over the solo musician and his performance. The direction is from prior 

composition to what has to be called instantaneous composition, a concept that has 

been haunting contemporary concert music for many years. Here‘s how it occurs: The 

musicians assemble; they arrange themselves, they play; they stop. There‘s no written 

score. (Ostermann in Roggeman 1969: 29-30) 

In dit citaat wordt beweerd dat free jazz,  zoals de naam zelf suggereert, volledig vrij is van 

schema‘s of technieken. Ze zou in tegenstelling tot de jazz, die nog geformaliseerd materiaal 

gebruikt, primitief en natuurlijk zijn. Dit klopt natuurlijk niet. Ze maakt weldegelijk gebruik 

van vooropgezette schema‘s en structuren. In Aylers Spiritual Unity komt bijvoorbeeld twee 

keer het nummer ‗Ghosts‘ voor, het heeft dus wel degelijk een thema. Net als bij de ‗gewone‘ 

jazz blijft het swingritme ook essentieel voor de free jazz, de verhouding spanning-

ontspanning. En ook is het in de free-jazz, als in elke kunstvorm, cruciaal om vormbeheersing 

na te streven: 

De ganse problematiek van de free jazz die de bedoeling heeft artistieke producten 

voort te brengen, moet uitmonden in de vorm als creatief element, in de structuur als 

modificerende, transcenderende realisatie. Indien de free jazz deze vragen niet aanwil, 

kan hij psychologisch zoals de écriture automatique van de surrealisten een rol 

vervullen, maar blijft het verschijnsel artistiek gezien buiten beschouwing. (Roggeman 

1965: 199) 

Opnieuw formuleert Roggeman zijn reserves op een rationele, beschrijvende manier. Hij 

verzet zich scherp tegen de naïeve kunst. ‗Maar voor de naïeven zal men zich hoeden, voor de 

douaniers en de Ornette Colemans, want met de academici die met Indogermaanse 

wortelvormen opereren of de tweederangs sonnettenkakkers hebben zij de te rechtlijnige 

overtuiging gemeen het rijk Gods te bezitten.‘ (Roggeman 1964: 23) Coleman, een van de 

grondleggers van de free jazz, wordt hier een gebrek aan formalisme verweten. Hierbij stoten 

we opnieuw op het fundamentele vormbewustzijn, een kernbegrip in Roggemans 

kunstopvatting. Vormbewustzijn is het enige middel dat de mens heeft tegen de kramp van de 

natuur. In Yin/yang stelt hij het als volgt: ‗Natuur is kramp… Supra-natuur is de techniek de 

kramp in een creatieve daad om te zetten.‘ (Roggeman 1964: 22)  
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Deze opvattingen over het kunstwerk gaan terug op het ‗Artistik‘-begrip van Nietzsche. 

‗‗Artistik‘ is de poging van het kunstfenomeen temidden van de leegte en de zinloosheid van 

het bestaan zichzelf als unieke waarde te beleven en uit deze beleving een nieuwe stijl te 

ontwikkelen.‘ (Wildemeersch 1979: 9) Tijdens de improvisatie wordt het nihil overwonnen in 

een moment van totale vrijheid. De musicus drukt zichzelf uit in een unieke eigen stijl. Free 

jazz is eigenlijk een uitdieping van de jazz, ‗alleen worden de revolte en het nihilisme nu 

bewust en openlijk als wapens gehanteerd. … De free-beweging is in het geheel niet 

esoterisch; integendeel, zij rukt alle maskers ongenadig af.‘ (Roggeman 1969: 25) Roggeman 

ziet de free-beweging dan ook als een verdere ontginning van het irrationele of het nog niet 

gesensibiliseerde materiaal. De free op zich is niet  irrationeel of primitief, maar ze haalt een 

stukje irrationaliteit binnen in de kunst. In deze zin moet Roggemans reserve bij de benaming 

‗free jazz‘ worden geïnterpreteerd. Het gaat niet om iets volstrekt nieuw, maar iets dat meer 

nieuw is. In die zin opteert hij voor de meer genuanceerde term van Eddie Gomez, more free.  

De kunstenaar mag zich niet blindstaren op het irrationele. Het technisch meesterschap, 

het métier  moet hem hiervoor behoeden. Dit zijn meteen de twee vitale eigenschappen van de 

kunstenaar. Enerzijds moet hij beschikken over intuïtie, om het irrationele te verkennen. Dit is 

noodzakelijk om niet te vervallen in verstarring van de vorm. Anderzijds moet hij het métier 

bezitten om de vormeloze materie te kunnen omzetten in een volwaardig kunstobject. In 

Charles Mingus ziet Roggeman een vakman die beide eigenschappen bezit. In zijn 

composities lopen diverse emoties als agressiviteit en tederheid elkaar onder de voet. Hij 

beoogt een schokwerking door directheid en spontaneïteit. Anderzijds bezit hij ook het métier 

om de stormloop van muzikale klanken noot voor noot uit te leggen aan elke muzikant van 

zijn orkest. Over Ornette Coleman, daarentegen, is Roggeman aanvankelijk dubbelzinnig. 

Telkens als hij Coleman vermeldt, en dit gebeurt in de meeste afdelingen van Jazzologie, 

wordt deze bekritiseerd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de polemische opstelling van 

Coleman. De grondlegger van de free-beweging wou afrekenen met de schema‘s en 

technieken uit het verleden. Coleman heeft zich bijvoorbeeld uitgesproken over het 

bluesschema waar hij niet veel mee kon aanvangen. Hetgeen Roggeman scherp beantwoordt 

door te zeggen dat er een werkelijk grote persoonlijkheid nodig is om de meest traditionele 

jazzvorm nog te kunnen vernieuwen. ‗Coleman is bang van deze vorm die hij niet meester 

kan, vorm waarop zijn emotionele anarchie afschampt.‘ (Roggeman 1965: 214; mijn 

cursivering) Hieruit blijkt opnieuw dat Ornette Coleman, volgens Roggeman, een teveel heeft 

aan intuïtie en een tekort aan metier. Meer heil ziet Roggeman in het werk van Cecil Taylor, 
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de andere grondlegger van de free jazz. Hij is de man die op de piano de sprongen van een 

danser in de ruimte tracht na te bootsen. De muzikale idee domineert voor Taylor, eerder dan 

het toeval. Hij gaat constructivistisch te werk - ‗het bewust gebruik van een zeker materiaal‘. 

(Roggeman 1969: 75) Later verandert Roggemans houding tegenover Coleman. Roggeman 

rehabiliteert Coleman in free en andere jazz-essays (1967-68), tien jaar na Ornette Colemans 

verschijnen op het jazzpodium. ‗Persoonlijk heb ik mij eerst willen overtuigen van de vorm- 

en structuurmogelijkheden van deze musicus… [Hij] diende te bewijzen dat hij een 

vormenwereld kon uitbouwen met zijn oorspronkelijk talent.‘ (Roggeman 1969: 61) 

De ultieme jazzmusicus en uitstekend kunstenaar is John Coltrane die als geen ander ‗het 

irrationele [weet] uit te dagen en tot verkoolde schoonheid te transcenderen zonder in chaos 

ten onder te gaan.‘ (Roggeman 1996b: 83) Coltrane mag naast grootheden als Rilke, Kafka, 

Benn of Alain aantreden in Roggemans pantheon. Coltrane zal later nog uitgebreid terugkeren 

bij de analyse van zijn invloed op Roggemans poëzie. (zie 3.2)  

 

1.3 Jazz en poëzie: jazzpoëzie? 

 

Hoewel er duidelijke parallellen bestaan tussen het ontstaan en de evolutie van de 

jazzmuziek en de moderne poëzie, ook in de Nederlandse literatuur, dient er voorzichtig te 

worden omgesprongen met beide fenomenen. ‗Het past echter eerder sceptisch te staan 

tegenover dat gewild catalogeren van moderne jazzartiesten in een van de Europese moderne 

kunstrichtingen.‘ (Roggeman 1965: 71) Desondanks blijft er een onmiskenbare overeenkomst 

tussen jazz/muziek en moderne poëzie, namelijk de toenemende vrijheid. In esthetisch opzicht 

delen jazz en poëzie de grillige vormen van ritmische en syntactische syncopering en het 

bruisende stadsgevoel. Deze kenmerken zijn echter te algemeen om specifieke conclusies te 

trekken.  

Toch lijken specifieke overeenkomsten niet zo verwonderlijk. Zo beschrijft Roggeman 

bijvoorbeeld Miles Davis als expressionistisch. De vaak identieke bewoordingen waarmee 

Roggeman zowel muzikale als literaire verschijnselen beschrijft, suggereren een samenhang 

die de auteur tussen de verschillende kunstvormen ziet. In wat volgt zullen we dieper ingaan 

op de concrete parallel tussen de jazzmuziek en de poëzie. 

Wanneer men wil verwijzen naar de door de jazz beïnvloede poëzie, wordt vaak de term 

‗jazzpoëzie‘ gebruikt. Het is echter moeilijk te bepalen wat jazzpoëzie precies is. 

Gesyncopeerde ritmes, een verstoorde syntaxis of een zin voor dynamiek zijn niet uniek voor 
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de door jazz beïnvloede gedichten. Over jazzpoëzie spreken, impliceert een risico. Er zijn veel 

verschillende manieren waarop dichters met jazz omgaan. Jazzpoëzie kan hier worden 

beschouwd als de verzamelterm voor uiteenlopende gedichten die beïnvloed zijn door jazz.  

Wat maakt een gedicht tot een jazz gedicht? Moet een gedicht expliciet over jazz gaan of 

moet het een jazzcompositie in zijn vormelijke structuur reflecteren? Sacha Feinstein merkt 

op dat er voorstanders zijn te vinden voor beide opvattingen. Sommigen vinden dat de 

expliciete verwijzing naar de jazz de enige manier is om zeker te zijn dat er sprake is van een 

jazz gedicht. Anderen vinden dan eerder dat jazzgedichten het ritme moeten evenaren, omdat 

enkel de narratieve representatie te oppervlakkig is. Feinstein besluit dat het beter is om deze 

elementen samen te voegen en de link met de muziek open te houden, in plaats van te moeten 

kiezen tussen het een of het ander. (Feinstein 1997: 2) 

 Het volgende gedicht is een goed voorbeeld van een door jazz beïnvloed gedicht. Het is 

opgenomen in ‗Steenslag in het hart, van dorische zuilen‘, een afdeling in Roggemans eerste 

bundel Nardis. Gedichten 1953-1964.  

13. 

(Clifford/Pennsylvania Turnpike) 

 

Vluchtiger beweging dan de vlinder tooit  

de dood. In de donkere vazen van het bloed  

razen sneller auto‘s. Bergen kinkhoorns het geluk? 

 

Ontdubbeling in licht en schaduw brengt  

tederheid op het niets. En verwondering misschien.  

Als strooisel van klankkristallen onder de scalp. (Roggeman 2004: 107) 

Is dit een jazzgedicht? Ja. De ondertitel ‗Clifford/Pennsylvania Turnpike‘ is een expliciete 

referentie aan het jazzmusicus Clifford Brown. Is dit dan de enige reden waarom dit een 

jazzgedicht is? Wat heeft de jazzmuzikant hier mee te maken: heeft deze referentie aan de 

jazz enkel een decoratieve functie, of is hier meer aan de hand? Behoort in dit geval ook de 

improvisatorische, associatieve taal of de specifieke klankexpressie tot het jazzidioom? En 

wat met het ritme? 

We kunnen beginnen met ons af te vragen wat Clifford Brown met dit gedicht heeft te 

maken. Brown was een jazztrompettist die op vijfentwintigjarige leeftijd omkwam. Hij 

verongelukte op een regenachtige avond in juni 1956 in een auto-ongeluk op de Pennsylvania 

Turnpike, vandaar de referentie in de ondertitel. Als late tiener werd Brown al gauw 
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opgemerkt door bebop grootheden zoals Dizzy Gillespie, Miles Davis en Fats Navarro. Door 

dit vroege contact met bebop leerde Brown met een indrukwekkende snelheid spelen. Dit gaat 

echter nooit ten koste van de mooie rijke toon die hij bezit (‗Vluchtiger beweging dan de 

vlinder‘). Waar bij anderen de toon vaak te lijden krijgt onder een virtuoze techniek, is dit niet 

het geval bij Brown. Of hij nu razendsnel speelt (‗I Get a Kick out of You‘ met Max Roach) 

of hij speelt een ballad (‗I Don‘t Stand a Ghost of a Chance with you‘ ook met Max Roach), 

toch blijven zijn toon en harmonie helder. Zijn inventieve stijl getuigt ook ritmisch van een 

buitengewone complexiteit. Roggeman zelf heeft in zijn Jazzologie ook geschreven over de 

briljante solist: ‗Met een perfect gearticuleerde aanblazing was de stijl van Brownie 

afgestemd op helderheid en orde, in de kleur getransponeerd: azuur. Logische bouw beheerst 

zijn werk, een haast mathematisch evenwichtsbesef sprak uit de frasering.‘ (Roggeman 1965: 

52) Jazzhistoricus Neil Tesser beschrijft Browns stijl als volgt:  

Clifford Brown could play with a speed and precision that challenged, and at times 

eclipsed even the virtuosity of his own idols ... But even more than that, Clifford 

became known for a brain-boggling capacity to improvise long, complex and 

stunningly well-constructed solos. (Tesser 1998) 

We kunnen Roggemans gedicht in verband brengen met de gezwinde speelstijl van 

Brown. Het gedicht wordt bepaald door een sterk en toch complex ritme. De eerste regel zet 

in als een sneltrein. Ondanks dit ritme wordt toch elk woord benadrukt. Zo worden woorden 

met geheel verschillende betekenissen aan elkaar gebonden. De klankherhalingen helpen hier 

ongetwijfeld aan mee. Ook het snelle wisselen tussen twee volledig verschillende 

betekenisvelden (‗vlinder tooit/de dood‘) doet denken aan Browns brede toonbereik.  

Wat het gedicht precies betekent, is niet meteen duidelijk. Het is een raadselachtig en 

meerduidig gedicht. In de analyse van dit gedicht zullen we, eerder dan een woord voor 

woord verklaring, het meer op een structurele manier aanpakken. Hoewel dit gedicht niet 

beantwoordt aan de typische structuur van de jazzcompositie (thema- improvisatie – thema), 

kan het toch een jazzgedicht worden genoemd. In wat volgt, zullen we kijken naar 

verschillende aspecten in dit gedicht en daarbij nader ingaan op het verschijnsel van het 

jazzgedicht.  

Het valt op dat de klankpatronen bijdragen aan de gevoelswaarde van het gedicht. 

Natuurlijk zijn deze klankverschijnselen in zekere mate ongrijpbaar, omdat een klank geen 

vaste betekenis heeft. De expressieve waarde van de klankcombinaties ‗Vluchtiger beweging 

vlinder‘ tegenover ‗de donkere vazen van het bloed‘ blijft gevoelsmatig. In het Lexicon van 
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literaire termen wordt opgemerkt dat de klankexpressiviteit kan worden verhoogd wanneer 

binnen een gedicht bepaalde klanken worden gecombineerd met variatie of oppositie. (Van 

Gorp 1998 : 237) Door middel van klankherhalingen ontstaan er woordparen doorheen het 

vers: Vluchtig-vlinder, tooit-dood, vazen-razen, klankkristallen-scalp. We kunnen proberen 

een analyse te ondernemen waarin de verschillende klanken worden gekoppeld aan de 

gevoelswaarde die ze toebedeeld krijgen. (/u/, /i/, /ə/ tegenover de dieper in de mond gelegen 

/a/, /o/, /oe/) Vanuit dit perspectief kan de link worden gelegd met de muziek van Clifford 

Brown. Maar op deze manier begeven we ons op het gevaarlijke gebied van de iconische 

relatie tussen muziek en woord (zie 1.1). Dit perspectief is te weinig systematisch om een 

productieve analyse op te leveren.  

Ook het ritme of de prosodie maakt dit gedicht tot een jazzgedicht. Het gedicht bestaat uit 

twee terzinen. Het heeft een vlot ritme dat wordt gekenmerkt door vier accenten per regel. 

Lidwoorden zijn veelal weggelaten. Er wordt gebruik gemaakt van de ellips waardoor de 

grammatica onvolledig lijkt. Ook dit draagt bij aan het snelle ritme van het gedicht. Het 

vraagteken in de derde regel zorgt voor een tempowisseling. Naast het vraagteken wordt het 

breukmoment versterkt door het extra vijfde accent in deze regel (‗het geluk‘). Hierdoor 

wordt de spatie tussen de twee strofen benadrukt. Er ontstaat een pauze in de prosodie. Hierin 

zou men een adempauze van de trompettist kunnen zien.  

Zoals de muzikant de tijd structureert aan de hand van muzieknoten, gebruikt de dichter 

de taal om onze aandacht te beheren. Anders gezegd, in het scheppen van poëzie zet de 

dichter de prosodie van de taal naar zijn hand. Charles Hartman omschrijft in zijn studie Free 

Verse wat de essentie van prosodie uitmaakt: ‗The prosody of a poem is the poet’s method of 

controlling the reader’s temporal experience of the poem, especially his attention to that 

experience.’ (Hartman 1980: 13) Net als bij muziek berust de prosodie op een ervaring van de 

tijd, de manier waarop de dichter de tijd voor ons organiseert. De prosodie wordt gevormd 

door grofweg twee factoren. Ten eerste is er de directe mededeling, de woorden die de dichter 

voor zijn gedicht uitkiest. Daarnaast is er ook de indirecte communicatie. Deze laatste wordt 

bepaald door conventie, de conventie van de taal, de conventie van liniëring. In elke taal 

treden bepaalde karakteristieke geluiden en ritmes vanzelf op de voorgrond. Net zoals elk vers 

in een bepaalde poëtische traditie staat. De dichter kan er dus op rekenen dat de lezer niet 

alleen zijn directe boodschap zal ontvangen, maar dat die ook de context zal kennen waarin 

dat gebeurt. (Hartman1980: 13) In die zin is de taak van de dichter niet louter een gedicht te 

creëren, maar het ook te controleren en te structureren. Dit vergt organisatie van de taal. De 
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organisatie van prosodie betekent eenvoudigweg het ritmisch schikken van de taal. Elke 

taalvorm bezit ritme, poëzie trekt er alleen meer aandacht op: ‗Rythm, in poetry, is the 

temporal distribution of the elements of language.’ (Hartman 1980: 14)  

Charles Hartman stelt dat de dichter zijn gedicht organiseert aan de hand van vijf 

elementen:  

(1) timbre (in recurrences such as alliteration, assonance, and rhyme); (2) duration 

(which, when applied as it commonly is to syllables, is called quantity); (3) pitch or 

intonation; (4) intensity or volume (these two being distinguishable acoustically but 

not psychologically, and so not prosodically); and (5) boundary. (Hartman 1980: 14) 

De eerste vier kenmerken zijn intrinsieke elementen van taal in het algemeen. Het vijfde 

kenmerk beslaat echter alleen de geschreven poëzie. Met ‗boundary‘ verwijst Hartman naar 

de regelindeling, het al dan niet samenvallen van zinsstructuren met het regeleinde of het 

enjambement. Dit krijgt een belangrijke plaats in Hartmans definitie van prosodie. In het 

bovenstaande gedicht vinden we hiervan een treffend voorbeeld: ‗Vluchtiger beweging dan de 

vlinder tooit/de dood.‘ Het syntactische einde van deze eerste zin valt net voorbij het einde 

van de regel. Dit enjambement valt samen met een sterk betekeniscontrast, van ‗vlinder‘ naar 

‗dood‘.Hierdoor wordt er spanning en onzekerheid gecreëerd. Het drijft de verzen vooruit. Op 

deze manier regelt Roggeman onze ‗tijdelijke ervaring‘. Subtiele veranderingen in toon of 

intonatie dragen bij tot de betekenis van het gedicht. In dit geval valt de confrontatie tussen de 

syntaxis en de versindeling samen met de introductie van de negatieve pool in dit gedicht, 

namelijk de dood: ‗Vluchtiger beweging dan de vlinder tooit / de dood.‘ 

We kunnen de prosodie van dit gedicht vergelijken met de frasering van Clifford Brown. 

De confrontatie tussen de syntaxis en de versindeling kan worden vergeleken met de 

melodische frase die over twee maten loopt; de melodische frase die tot net over de eerste 

maat loopt en aan het begin van de volgende maat eindigt. Het einde van de trompetmelodie 

komt dan overeen met het punt, het einde van de grammaticale eenheid. De 

betekenistegenstelling die tussen beide regels zit, kan worden vergeleken met de overgang 

van een majeur naar een mineur akkoord, of met een verschil in toonhoogte of in klankkleur, 

enzovoort. Ook het derde vers, dat vijf in plaats van vier accenten bevat kan zijn muzikale 

pendant vinden in het werk van Clifford Brown. Door het extra accent hangt het vers als het 

ware in de stilte tussen de twee strofen. Dit wordt nog eens ondersteund door de stijgende 

intonatie die wordt vormgegeven door het vraagteken. We kunnen dit vergelijken met de stilte 

tussen twee schema‘s waarin Brown een crescendo solo lanceert, zoals dat een aantal keer 
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gebeurt in de complexe harmonische compositie ‗Jordu‘. Hartman noemt deze confrontatie 

tussen verschillende aspecten in de poëzie dan ook contrapuntaal. 

Ook de beeldentaal kan aanzienlijk bijdragen om een gedicht tot jazzgedicht te maken. 

Sacha Feinstein, auteur van Jazz Poetry: from the 1920s to the present, merkt op dat er in heel 

wat jazzgedichten visuele taal wordt gebruikt. Sterke visuele beelden worden vaak ingezet in 

de poging om muziek te benaderen. (Feinstein 1997: 5) Ook ons voorbeeld bevat een aantal 

beelden. De kinkhoorn kan naar de trompet verwijzen. De kinkhoorn kan echter ook voor iets 

anders staan. Het is een beeld, een symbool dat vaker terugkeert in het werk van Roggeman. 

In De ringen van de kinkhoorn schrijft Roggeman dat hij de titel ontleent aan een van zijn 

andere werken Het zomers nihil. Theorie en praktijk van de artisticiteit:  

In de ringen van de kinkhoorn zit de limiet van leven en kunst, de naad van zuiverheid 

en machteloosheid. Niemand kent de spiraal van de vrijheid binnenin. Wij zijn alleen 

oor. (1970:8) 

In dit aforisme krijgt de kinkhoorn een haast mythische status toegekend. De binnenkant van 

de kinkhoorn is mysterieus. Hij bezit de limiet van leven en kunst, maar is fundamenteel 

onkenbaar. Dit doet denken aan een Platoonse ideeënwereld waar vanbinnen zuivere vormen 

aanwezig zijn en van buitenaf eerder grillige vormen te zien zijn. Een ander beeld bevindt 

zich in de eerste regel van de tweede terzine: er is sprake van een ‗Ontdubbeling in licht en 

schaduw‘. De ‗ontdubbeling‘ kan hier verwijzen naar de artistieke productie van Clifford 

Brown, die zoals de dichterlijke productie van Van Ostaijen iets weg heeft van het ‗lallen‘. 

(zie 1.1) Het beeld verwijst hier naar het trompetspel dat ‗licht en schaduw‘ produceert. 

Feinstein vermeldt dan ook dat geïntensiveerde kleuren vaak voorkomen in jazzpoëzie. De 

‗Pennsylvania Turnpike‘ uit de ondertitel kan worden verbonden met de razende auto‘s uit de 

derde regel en het beeld van de blik onder de ‗scalp‘ uit de laatste regel. Op deze manier 

wordt het auto-ongeluk van de trompettist opgeroepen. Het beeld van de razende auto‘s kan 

tegelijk ook verwijzen naar de snelle speelstijl van Clifford Brown. Al bij al is de beeldentaal 

hier niet prominent. De suggestie van het beeld is enkel in de kiem aanwezig. Vele 

jazzgedichten gebruiken dramatische narratieve impressies om de brug naar de muziek te 

slaan. De gedichten spelen zich af in rokerige café‘s of (zoals in ons geval) in een auto razend 

op de Amerikaanse snelwegen.  

Het beeldgebruik in Roggemans werk is vaak economisch en hardnekkig. Er wordt steeds 

een beperkt aantal terugkerende beelden gebruikt. Zo wordt het verticale tegenover het 

horizontale geplaatst. Met beide aspecten worden allerlei associaties gemaakt. Het verticale 
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wordt geassocieerd met het harde, het koele, de structuur, de artistieke daad, het mannelijke. 

Hiertegenover staat het horizontale dat staat voor al het aardse, het vormloze, het 

ondoorzichtige, het bloed, het toeval, de kramp, de vrouw. In de kunst gaat het om structuur 

aanbrengen in de grillige werkelijkheid. Als we dit vertalen naar de artistieke productie in de 

jazz, gaat het erom dat de musicus de psyche van het moment nastreeft. Het horizontale, het 

vergankelijke van de psyche moet worden omgezet in iets hogers, namelijk in het absolute, 

het verticale van de kunst. Dit is echter een nooit eindigend proces voor de kunstenaar:  

Dat is de grootste tragiek in het werk van Willy Roggeman: dat deze strijd tegen het 

troebele, de drek, altijd duurt tot de dood erop volgt. Een overwinning zou de 

ontkenning van het bestaan zijn. Dus: de dood als eindoverwinning. (Wesselo 1973: 

259) 

Deze steeds terugkerende beelden vormen complexe betekenisstructuren doorheen het hele 

oeuvre. Dit is wat Paul de Wispeleare de opus- kwaliteit van het werk noemt. Het werk 

vertrekt van een beperkt aantal fundamentele tegenstellingen, van hieruit wordt een groter 

aantal concrete beelden afgeleid.
7
  

 

De banden tussen jazzpoëzie en jazzmuziek kunnen ook terugkeren in grotere 

betekeniseenheden. Gillis Dorleijn gaat ervan uit dat  

[w]anneer muziek als poëtisch ideaal wordt nagestreefd, [het] niet alleen gaat om 

klank- en ritme- aspecten van het gedicht (of in iedere geval niet alleen) maar om het 

feit dat er frasen zijn, wendingen, een structuur, een compositie van woorden en hun 

betekenissen die in combinatie alleen nog naar elkaar verwijzen maar niet naar iets 

anders. Betekenis doet dus wel mee, maar slechts als structuurelement. (Dorleijn 1997: 

159) 

Hier staat de formele benadering van de betekenisfrase centraal. Hoewel de klank- en ritme- 

aspecten minder belangrijk zijn, spreekt Dorleijn toch van een compositie. Een compositie 

waarbij betekenis alleen dienst doet binnen de grenzen van het gedicht. Dit is toepasbaar op 

bovenstaand gedicht. Naast het thema in de ondertitel, lijkt het gedicht geen echt onderwerp te 

hebben. De betekenis blijft vaag. Er worden woorden met heel verschillende betekenissen 

door elkaar gebruikt, zonder dat er een logische samenhang aanwezig lijkt. Het gedicht 

begeeft zich tussen twee uiterste registers. Enerzijds is er een vitale kracht in het gedicht 

aanwezig en aan de andere kant is er ook de vernietigende kracht van de dood. Het vluchtige 

                                                 
7
 Voor een heldere beschrijving van de grotere betekenissamenhang in het werk van Roggeman, zie Georges 

Wildemeersch, Willy Roggeman, een monument te harer ere. Deze beschrijving omvat het Opus Finitum dat is 

geschreven tussen 1953 tot 1976. 
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van de vlinder wordt geplaatst tegenover de ‗donkere vazen van het bloed‘, licht tegenover 

schaduw, een positieve tegenover een negatieve pool. Deze binaire tegenstelling wordt ook 

gereflecteerd in de dubbele structuur van het gedicht. De twee terzinen staan tegenover elkaar: 

in de eerste strofe is er sprake van aardse zaken als een vlinder, de dood, vazen van het donker 

bloed, razende auto‘s, het geluk. In de tweede strofe staan abstractere, gevoelsmatige dingen 

centraal, zoals ontdubbeling in licht en schaduw, tederheid op niets, verwondering, strooisel 

van klankkristallen. De laatste frase ‘onder de scalp‘ kan naar beide polen verwijzen, zowel 

de wereldse als de ideale. De eerste terzine speelt zich dus af in de horizontale, vergankelijke 

wereld. De tweede terzine staat in het teken van het verticale, de wereld van de kunst. 

Wat de betekenis van het gedicht betreft hebben we geen enkel aanknopingspunt behalve 

de structuur. In de betekenisstructuur van de woorden lijken uitersten met elkaar te 

contrasteren. We kunnen dus stellen dat woorden eerder tegenover elkaar staan dan dat ze 

naar de buitentalige werkelijkheid verwijzen. Dorleijn vergelijkt deze in zichzelf beslotenheid 

van de poëzie met de muziek (zie 1.1). Daarna legt de criticus verder uit volgens welke 

methode het in zichzelf besloten gedicht betekenis produceert:  

De betekenissen vertegenwoordigen ten opzichte van elkaar dus bepaalde waarden en 

hun geordende aanwezigheid brengt structuur aan: door herhaling, contrast, dat 

evenals omzetting ook een vorm van herhaling is, en toevoeging. (Dorleijn 1997: 159) 

Het gedicht wordt door middel van herhalingsprocédés gestructureerd. Omdat 

contrastwerking ook een vorm van herhaling is, lijkt de theorie van Dorleijn op ons gedicht 

toepasbaar. In de eerste regel van het gedicht (‗Vluchtiger beweging dan de vlinder tooit‘) 

wordt alleen de positieve zijde van het gedicht belicht. De tweede regel (‗de dood. In de 

donkere vazen van het bloed‘) daarentegen bevat enkel de negatieve zijde. De derde en laatste 

regel van de eerste terzine (‗razen sneller auto‘s. Bergen kinkhoorns het geluk?‘) bevat zowel 

positieve als negatieve connotaties. De tweede terzine blijkt dezelfde structuur te hebben. 

Positief wordt afgewisseld met negatief en de terzine wordt afgesloten met een vers waarin 

beide polen aanwezig zijn. We kunnen hierin de klassieke dialoogvorm zien: these, antithese, 

synthese. De tegengestelde regels ‗zijn op elkaar afgestemd als een mineur- en een 

majeurtoonaard. Zij werken eerder complementair dan antithetisch.‘ (Roggeman 1971: 55) In 

ons concrete voorbeeld is het de majeur toonaard die eerst komt en de mineur volgt. De auteur 

heeft duidelijk een doordachte tactiek op het vers toegepast. Vormelementen treden op de 

voorgrond. Ze worden belangrijker dan de semantische laag van de woorden. 
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De parallel met het werk van Clifford Brown is hier opnieuw niet ver weg. Brown was een 

van de eerste jazzmusici die improviserend frases in kreeftengang probeerde te spelen, dat 

betekent een melodische lijn die achterstevoren wordt herhaald. Zowel de composities als de 

improvisaties van de jazzartiest worden gekenmerkt door een uitgebalanceerde structuur. De 

structuur die Roggeman hier gebruikt (these, antithese, synthese), is niet ongebruikelijk in de 

jazz. Zo gebeurt het vaak dat er in een thema of tijdens een improvisatie dat een frase wordt 

gevolgd door zijn anti-frase en wordt samengevat in een slotfrase. Dit is bijvoorbeeld het 

geval in het nummer ‗What‘s New?‘ uit 1955 met het Max Roach Quintet. Hierin wordt een 

initiële crescendo gevolgd door een decrescendo en besloten met een frase die afgewisseld 

stijgt en daalt. We kunnen hierin ook de structuur zien terugkeren van spanning en 

ontspanning.  

 

Als we de verschillende elementen van de analyse samen brengen, zien we verschillende 

thema‘s en betekenissen opduiken. Zo komt de dualiteit tussen leven en kunst aan bod in het 

gedicht. In de eerste zin staat te lezen dat de dood vluchtiger is dan de vlinder, waarbij we de 

vlinder kunnen interpreteren als het spel van de kunst. De kunst kan geen vat krijgen op de 

dood. Daarna wordt de vraag gesteld: Wat is het nut van de kunst als de dood vluchtiger is? 

Het antwoord luidt: ‗tederheid op het niets. En verwondering misschien‘. Kunst lijkt louter 

een bezigheidstherapie, niets meer dan een ‗strooisel van klankkristallen onder de scalp‘. 

Hiertegenover staat het leven dat gelijk is aan ‗het niets‘. Opnieuw staat het verticale 

tegenover het horizontale. Deze oppositie dicht Roggeman ook toe aan de overleden 

jazzmuzikant. Het gedicht is tegelijk een hommage aan Clifford Brown. De trompettist die 

met één ademstoot een ‗ontdubbeling in licht en schaduw brengt‘. Hij kon met zijn kunst 

zowel een ‗strooisel van klankkristallen‘ uitdrukken, als de schaduwkant van het leven. Hij 

wordt bewonderd om zijn evenwichtige structuur, zijn helderheid van uitdrukking. Brown is 

dus de verpersoonlijking van de geniale kunstenaar. Maar hoe hoog een kunstenaar ook kan 

geraken, de dood zal hem overwinnen. Tenslotte roept het gedicht ook het beeld op van het 

fatale ongeluk op de Pennsylvania Turnpike. De drek van het bestaan wordt gesuggereerd 

door de razende auto‘s, het bloed, de scalp. Hoewel de kunstenaar prachtige klankkristallen 

kan teweegbrengen, en welke tederheid en verwondering hij hier ook bij de luisteraar mee kan 

bereiken, toch eindigt de carrière van Clifford Brown bij zijn dood. Of zoals Roggeman het 

stelt: 
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De beknoptheid van het nagelaten oeuvre heeft er schuld aan dat in 1960 de 

persoonlijkheid van Brown reeds op de achtergrond is geduwd en men meer aandacht 

voor zijn volgelingen, zijn nalopers en nabootsers toont, die  … niet het tiende van 

Browns talent hebben. Maar zij hebben op Brown het voordeel dat zij leven – een 

absurd argument – en jaarlijks opnamen op de markt brengen. (Roggeman 1965: 51) 

 

De link tussen jazz en poëzie is bijzonder geschakeerd. De invloed van jazz op poëzie kan 

thematisch ofwel vormelijk van aard zijn. De thematische band kan expliciet, zoals in het 

voorbeeld, of impliciet zijn. In de expliciete variant staat een referentie, ze moet gewoon nog 

herkend worden. De lezer moet gewoon de nodige voorkennis hebben. Als Clifford Brown 

niet bekend is bij de lezer, zal het bovenstaande gedicht niet zo snel een jazzgedicht worden 

genoemd. Onder impliciete referenties worden beelden verstaan die indirect verwijzen naar de 

jazz. Deze zijn abstracter van aard. Sacha Feinstein vermeldt zelfs dat het geïntensiveerd 

gebruik van kleuren of van klanken de jazz kan reflecteren. (Feinstein 1997: 6) Het gebruik 

van wendingen als ‗re-bop, be-bop, mop and stop‘ bootsen de klank van een trompet na. Ze 

zijn tegelijk ook zo algemeen bekend geworden dat ze expliciet naar de jazz zijn gaan 

verwijzen.  

Naast de thematische referenties hebben we ook verschillende soorten vormelijke 

overeenkomsten gezien. De esthetica van de jazz is zo invloedrijk geweest, dat de stijl van 

vele dichters er sterk door is beïnvloed. Deze invloed op de vorm is het algemeenst en brengt 

dus de meeste moeilijkheden met zich mee. In bovenstaand gedicht hebben we verschillende 

voorbeelden gezien: het spelen met de regelindeling en syntaxis, het snelle overschakelen 

tussen verschillende semantische registers. Ook de structuur van een gedicht kan worden 

gelinkt aan de jazz. De structuur hoeft niet gewoon de thema-improvisatie-thema structuur 

expliciet na te bootsen. De overeenkomst kan ook op een ander niveau voorkomen, zoals de 

majeur, mineur, conclusie structuur in het bovenstaande voorbeeld. 

 

Nu we de verschillende soorten gelijkenissen tussen beide kunstwerken hebben 

vastgesteld, moeten we ons afvragen hoe deze overeenkomsten mee betekenis produceren. 

Het volstaat niet om gewoon analogieën op te sommen. We moeten achterhalen hoe en 

waarom ze worden gebruikt. We hebben in bovenstaand voorbeeld gezien dat de snelheid en 

de snelle wendingen tussen verschillende thema‘s in het gedicht van Roggeman 

overeenkomen met de stijl van Brown. Beide kunstenaars bezitten een snelheid en een 

virtuositeit van expressie. Ook de strikte structuur van het gedicht komt overeen met de haast 
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mathematische gestructureerdheid van Browns jazzcomposities. Beide kunstenaars zijn haast 

bezeten door de perfecte expositie van de vorm. We kunnen stellen dat de referentie aan 

Clifford Brown structureel zit ingebouwd in het gedicht. Het is dus cruciaal is dat we door de 

link met het spel van Brown een blik krijgen in de techniek van het gedicht. De absolute 

vormelijkheid van het kunstwerk wordt ondersteund door de referentie aan deze andere 

vormkunstenaar.  

In antwoord op de hype rond jazz merkte Charles Johnson reeds in 1928 op dat expliciete 

verwijzingen naar jazz of blues niet volstaan om van een volwaardig jazz gedicht te spreken. 

Hiermee benadrukte hij tegelijk het belang van de vorm en de betekenis:  

Jazz is not so much music as method. The poetry which goes by the name is a venture 

in the new, bold rhythms characteristic of the music. And, although it has come, 

curiously, to express the fierce tempo of our contemporary life, it is also its vent. For 

jazz, more than being rhythm, is an atmosphere. (Johnson in Feinstein 1997: 9)  

In dit citaat wordt gepleit voor meer dan een thematische link. Jazz heeft namelijk een heel 

karakteristiek ‗bold rhythm‘. Het jazzgedicht moet het specifieke jazzritme in zijn vormelijke 

aspecten weerspiegelen. Johnson gaat in de laatste zin nog verder, door te stellen dat de 

invloed van jazz op de poëzie meer moet zijn dan een methode van bepaalde technieken. Jazz 

is een atmosfeer. Bij Roggeman staat de atmosfeer van de jazz voor een denkwijze die 

oprecht is aan zichzelf en zichzelf steeds bezighoudt met vormvernieuwing.  
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Tweede  Hoofds t uk  –  Nardi s  wordt  Indras  

 

Tot hiertoe hebben we gewezen op de link tussen poëzie en muziek, en meer in het 

bijzonder jazz. Er werd dieper ingegaan op de manieren waarop jazz poëzie kan beïnvloeden. 

We hebben thematische en formele parallellen tussen de genres ontdekt. Nu zullen we ons 

toespitsen op de dichterlijke praktijk. We gaan hierbij dieper in op de eerste twee bundels van 

Roggeman, Nardis. Gedichten 1953-1964 en Indras. Gedichten 1966-1967. Ondanks de 

vijftien jaar durende ontstaansperiode getuigen deze bundels van een grote consistentie in 

poëticale opvattingen.  

Hoewel Nardis hetzelfde doel nastreeft als Roggemans latere poëzie, distantieert Roggeman 

zich van deze eerste bundel. In Homoïostase uit 1971 merkt de auteur op dat de vroege 

gedichten nog geen geslotenheid bereiken:  

Toen Louis Paul Boon ‗Nuages‘ voor Tijd en Mens wilde, noemde hij het een gedicht. 

Mogelijk is het dat. Het is in elk geval niet voldoende dicht. …Laten wij ‗Nuages‘ een 

lyrische improvisatie noemen. Hier en daar slechts heeft deze blues de aard van het 

stollingsgesteente. De existentiële grondlaag was nog niet geëffend. Want indien de 

psychisch-sentimentele anekdote prijsgegeven wordt, heeft de dichter behoefte aan de 

existentiële basistoonaard,… (Roggeman 1971: 14) 

Nardis is te sentimenteel. De existentiële basistoonaard is nog niet hard genoeg. Roggeman 

beoordeelt zijn poëzie hier aan de hand van muzikale termen. Wildemeersch merkt op dat dit 

vaker voorkomt in Roggemans werk: ‗De vaak identieke bewoordingen waarmee de auteur 

zowel muzikale als literaire verschijnselen beschrijft, spreekt boekdelen omtrent de 

samenhang in zijn kunstopvattingen.‘ (Wildemeersch 1979: 11) ‗Nuages‘ wordt een blues 

genoemd. Het wordt veelbetekenend als een ‗lyrische improvisatie‘ beschouwd. Wat houdt 

deze term in? En waarom gebruikt Roggeman deze term als het gaat over zijn vroegste 

poëzie? 

De bundel Indras verschilt sterk van de eerste afdelingen van Nardis. De gedichten zijn 

hard en gesloten. In Indras worden het kunstobject en de taal zelf het onderwerp van de 

gedichten. In dezelfde periode waarin Indras ontstaat, wordt Roggemans belangstelling voor 

het fenomeen van de free jazz groter. In 1967-68 schrijft de auteur ook Free en andere jazz-

essays. We zullen hier een parallel opmerken met de free jazz. Er zal worden gefocust op de 

manier waarop Roggeman de jazz in zijn vroegste poëzie inbouwt, en op welke manier dit 

verschilt in het latere werk. 
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2.1 Nardis 

Nardis bestaat uit vier afdelingen: ‗Infra-Ree‘ geschreven in 1953-58, ‗Kalkvrouw. 

Visgraatman‘ in 1959-61, ‗Nardis‘ in 1963 en ‗Steenslag in het hart, van dorische zuilen‘ in 

1964. De bundel is heel heterogeen. De eerste twee afdelingen bevatten gedichten in vrij vers 

(in onregelmatige structuren), een aantal prozagedichten en een dialoog. De laatste twee 

afdelingen bevatten enkel gedichten die bestaan uit twee terzinen.  

De thematiek in Nardis staat vooral in het teken van de man-vrouw verhouding. De 

anekdotiek van een door problemen beheerst leven is nog aanwezig in deze poëzie. De 

overheersende thema‘s zijn: afkeer van psychologische benaderingswijzen 

(‗Zielenpeuteraars‘), afkeer van schoonheidsdichters (‗Dichters en kometenturners,/ zij vallen 

omhoog‘), liefde en erotiek, lichamelijkheid, moederbinding en vaderangst (of: moederangst 

en vaderbinding. Vgl: ‗Vaders, pikdonkere zonnen in hun zonen, ... Kinderlichamen als 

verkoolde kranten zitten vol asgrauwe vadermoordverhalen… Maar geen gedicht…verdraagt 

van moeders het watermerk; haar wurgend voedsel de koorts van de uier.‘). De dichter staat 

daarnaast ook wantrouwig tegenover het woord en tegenover de rationele mogelijkheden van 

het denken, kortom tegenover de rationele cultuur. Dit thema komt aan bod in het gedicht 

‗Dertien blijvende meisjes van het denken‘: 

…  

om te weten waarheen één  

waar woord gevonden wordt  

voorbij de lentevrouw aan het venster  

die wij vroeger verdriet hebben genoemd  

 

om dit woord getemd gelijmd en  

gelijnd lopen langs de weefselbanen  

en lokkende valluiken de dertien  

denkende meisjes van dertien jaar  

 

nachtverloren  

zijn zij  

zo  (Roggeman 2004: 16) 

De dichter gelooft niet in de redelijke, logische manier van denken. Hij stelt het 

traditionele westerse denken gelijk aan het denken van dertienjarige meisjes. Tegenover de 

illusie van het rationele denken stelt Roggeman de fysiologische werkelijkheid van de 

weefselbanen van het brein. Bij Roggeman betekent redeneren of denken veeleer iets 

lichamelijks. De dichter wil breken met de traditie en wil zichzelf vernieuwen. In de eenheid 

van de liefde vindt hij voorlopig een middel om dit te doen, omdat in de liefde ‗hun bloed een 
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vondeling wordt‘. (Roggeman 2004: 15) De liefde is dan wel bevrijdend, maar ze is ook 

vergankelijk. ‗Nuages 3‘ staat in het teken van de ambivalente kracht die de dichter in de 

liefde vindt:  

Wij stonden buiten alles. Waren wij buiten onszelf, buiten het menszijn getreden? Wij 

vloeiden alleen als de seizoenen in de kringloop van het jaar. In die winter moesten wij 

doodgaan. Dit was een nauwe cirkel zonder traditie en met het blinde tasten in de 

winden van de toekomst. … Wij kregen zwarte barsten in de huid, waar de haat een 

uitweg zocht. (Roggeman 2004: 24)  

Deze thema‘s komen in de meeste experimentele poëzie voor. Hedwig Speliers merkt op 

dat deze poëzie ver weg wil blijven van de poëzie van voorgaande generaties. Ze zet zich af 

tegen het ventisme van het tijdschrift Forum en tegen de traditionalisten van ‘t Fonteintje. 

‗[Roggeman] wil een modern dichter zijn. Hij wil tot de avant-garde van na de Tweede 

Wereldoorlog behoren. Hij bewondert … Marsman en wil opnieuw aansluiten bij Paul Van 

Ostaijen.‘ (Speliers 2005: 29) 

Toch komt het thema van absolute vormelijkheid ook al naar voor in deze vroege bundel. 

Vanaf de derde afdeling, ‗Nardis‘, nemen de gedichten zichzelf tot thema. Hier hangt de sterk 

verschillende vormgeving ongetwijfeld mee samen. In het eerste gedeelte van de bundel 

(‗Infra-Ree‘ en ‗Kalkvrouw. Visgraatman‘) is de vorm van de gedichten heel divers. In het 

tweede deel (‗Nardis‘ en ‗Steenslag‘) komt er maar één dichtvorm meer voor, namelijk de 

dubbele terzine. Er is een duidelijk onderscheid, zowel inhoudelijk als vormelijk, tussen de 

eerste twee afdelingen en de laatste twee. 

De bundel opent met het gedicht ‗Poëtica‘: 

zo is de schoonheid grenzen graven  

een gedurig vangen van vormen  

en neigen naar leven van fragmenten  

 

spiegels sparen de leegte van ramen  

en bij het maken van monologen  

bevaren wij de echo in de vijvers der oren. (Roggeman 2004: 11) 

Dit is een programmatisch gedicht met een duidelijke boodschap. Doordat het helemaal 

vooraan staat, functioneert het als voorbeeld voor de hele bundel. Centraal staat de 

schoonheid. Poëzie wil in het beste geval schoonheid zijn die wordt gekenmerkt door het 

gevangen zijn in een vorm, het adagium dat zo vaak terugkeert in het werk van Roggeman. 

Dit formele uitzuiveringsproces ligt aan de basis van heel Roggemans oeuvre. Het gedicht wil 

geen ik-belijdenis zijn en wil niet deelnemen aan de maatschappij, want ‗tussen schrijver en 
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blad papier kan geen enkel ogenblik de schaduw van de maatschappij worden geduld‘. 

(Roggeman 1971: 106) Poëzie is een proces dat fragmenten existentie zuivert tot absolute 

vormen. Poëzie moet een autonoom kunstartefact zijn, dat verticaal en tijdloos is. Het is 

inhoudsloos in die zin dat het alleen naar zichzelf verwijst en niet naar iets in de buitentalige 

werkelijkheid. De zingeving komt enkel uit de vorm van het gedicht. Deze gedachte maakt 

Roggeman tot een modernistisch auteur bij uitstek. We vinden dergelijke opvattingen ook 

terug bij de grote modernistische theoretici G. Benn, R.M. Rilke, Valéry, T.S. Eliot (‗You 

cannot say, or guess, for you know only a heap of broken images‘). 
8
 

Schoonheid is hier ook nog het ‗bevaren…[van] de echo in de vijvers der oren.‘ De vorm 

wordt gekenmerkt door muzikale klanken. Het gedicht, en de gehele bundel staan bol van de 

alliteraties en assonanties. Nog opvallend aan de vorm van dit gedicht is dat het zonder 

hoofdletter begint en toch eindigt met een punt. Het lijkt alsof het fragment zo uit de 

werkelijkheid wordt gesneden en wordt afgerond door het punt. Op deze manier toont 

Roggeman opnieuw dat poëzie een daad is van uitzuivering. 

 

De titel van de bundel, Nardis, verwijst naar een compositie van Miles Davis.
9
 De invloed 

van de jazz die doorheen Roggemans hele oeuvre loopt, is al in deze eerste bundel 

onloochenbaar. Er worden vele expliciete verwijzingen naar de jazz gemaakt: zo verwijst de 

titel van het belangrijke gedicht ‗Nuages‘, dat werd opgenomen in Tijd en Mens 21-22 

(oktober 1954), naar de compositie van de Belgische-Franse gitarist Django Reinhardt. Het 

gedicht is dan ook opgedragen aan Django Reinhardt (+ 1953) en krijgt tevens de tempo-

aanduiding tempo di slow mee. Hiernaast verwijst de titel van de eerste cyclus, ‗Infra-Ree‘, 

                                                 
8
 Zie het artikel van Paul de Wispelaere voor een parallel tussen Roggemans opvattingen en die van de 

modernistische theoretici: Wispelaere, Paul de. "Tussen moerbei en visgraat." In: Met kritisch oog, 1967. 

Voor de invloed van Gottfried Benn, zie: Geest, Joost de. "De invloed van G. Benn op Willy Roggeman." 

In: Mep; vol. 1 (1965-1966), afl. 16 (sep 1966), pag. 4-14. 

9
 Er is blijkbaar nogal wat discussie rond de vraag van wie deze compositie is. Verschillende fora op internet 

wijden een topic aan de vraag of het nu werd gecomponeerd door Bill Evans, Miles Davis of George Russell. De 

oplossing wordt gegeven in de liner notes van het album van Cannonball Adderley, Portait of Cannonball, 

waarop het nummer eerst verscheen in juli 1958: ‗and finally the Oriental-flavored "Nardis," one of Miles 

Davis's rather infrequent compositions, specifically written for Cannonball's Riverside debut.‘ (Orrin Keepnews) 

Overigens speelt Miles Davis hier zelf niet op mee en hij heeft het later niet meer opgenomen. Er zijn wel 

verdienstelijke versies gemaakt door het Bill Evans Trio en George Russel met Don Ellis en Eric Dolphy. De 

laatste is erg invloedrijk geweest en staat op Ezz-thetics uit 1961.  
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naar het jazz thema ‗Infra-Rae‘ van the Jazz Messengers, onder leiding van Art Blakey. Ook 

binnen de gedichten zelf zijn er heel wat verwijzingen naar de jazz. Deze bundel is 

geschreven op het ritme van de jazz. Zo begint bijvoorbeeld het gedicht ‗Zielenpeuteraars‘ 

met het vers: ‗Een eenatweese scheikunde‘ (Roggeman 2004: 33; mijn cursivering). Het 

gedicht wordt, net als een jazznummer, ingezet met de ritme aanduiding ‗a-one-a-two’. 

Door de intense invloed van de jazz kunnen heel wat gewone beelden worden 

geïnterpreteerd als beelden met een jazzmetaforiek. Zo kan het beeld ‗de hoop van een / 

blauwe kleur en klimmend verlangen‘ verwijzen naar de typische klimmende frase van een 

trompet (die van Miles Davis bijvoorbeeld). ‗[D]e slag der nachtgevlerkte vogels‘ kan 

verwijzen naar de drumroffel (die van Tony Williams). Door de overvloedige beeldentaal en 

de rijke sonoriteit kan nagenoeg elke frase zijn gelijke vinden in de jazz.  

Het openingsgedicht, ‗Poëtica‘, stelt dat de betekenis van een gedicht uit de vorm moet 

komen. Toch zal de analogie met jazz zich niet altijd op dit structurele niveau bevinden. Naast 

een structurele functie kunnen de metaforen ook een eerder decoratieve functie hebben. Deze 

metaforen werken niet mee aan de betekenisproductie. Zo opent het gedicht ‗Het kattemonster 

van okàbe leeft‘ met de volgende strofe:  

Op zildjian avedis sluipen wij 

de liefde uit, het braak land binnen.  

In een pels van zinderingen en ijspegels  

warmt het afscheid bitter. Uw moedervlek is brandy  

en mijn laatste lichaam trilt een zoncimbaal  

aan de zijden hemel ruisend van onvrede. (Roggeman 2004: 52) 

De ‗zildjian avedis‘ uit de eerste regel verwijst naar de ride, de cimbaal waarop de 

drummer het ritme aangeeft. Deze decoratieve metafoor drukt het aparte ritme van de liefde 

uit. Het beeld van de ‗zildjian‘ dient hier om de liefde te contrasteren met het ‗braak land‘. De 

metafoor verwijst naar het buitentalige fenomeen van de jazz om die specifieke sfeer op te 

roepen. Deze metafoor weerklinkt in de ‗zindering‘ in de volgende regel, en in de 

‗zoncimbaal‘ die ‗ruis[t] van onvrede‘ in de regel daarna. Hier is sprake van een 

‗tekstisotopie‘. (Van Gorp 1998: 275) Hierbij kan de metafoor worden gelinkt aan 

verschillende betekenislagen in het gedicht. Zo komt het ruisen van de cimbaal overeen met 

het bittere gevoel van afscheid van de geliefde. Op deze manier wordt de metafoor doorheen 

het hele gedicht geweven. De tegenstelling tussen de liefde en het ‗braak land‘ wordt hierdoor 

benadrukt. Deze decoratieve metafoor staat niet alleen in de bundel. We kunnen ze plaatsen in 

een reeks van jazzmetaforen die voorkomen in de eerste afdeling van de bundel: ‗broos maar 
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ongebruikt de jazz‘ (‗Fallisch 1.‘), ‗met de gouden regen van de blues‘ (‗Nuages 1.), ‗en wij 

speelden maar jazz‘ (‗Nuages 5.‘). Dit bedoelt Roggeman misschien in Homoïostase, wanneer 

hij stelt dat deze gedichten niet dicht genoeg zijn. Om het in de metaforiek van het vers 

‗Poëtica‘ te zeggen, dit beeld verwijst meer naar buiten, zoals het raam, in plaats van naar 

binnen, zoals de spiegel.  

De aan jazz gerelateerde beelden vervullen een dubbele functie. Enerzijds verwijzen ze 

naar de buitentalige sfeer van de jazz, de sfeer waarin ook Blues voor glazen blazers zich 

afspeelt, om zo de diepere relatie tussen de personages weer te geven. Anderzijds aspireren de 

jazzmetaforen naar de gesloten vormelijkheid van de moderne jazz. Deze dubbelheid komt 

naar voor in het gedicht ‗Nuages 5‘: 

Je droeg de stilte mee en wij laaiden op en werden vlam, vuur van onszelf. Welke rare 

gouddelvers wij waren in dit vijandige land! De dag in de bistro, waar ik je naam op 

de marmerplaat schreef, brak je opnieuw in mij binnen. Ik had geroepen ‗Eli, Eli, 

lamma sabaktani‘, omdat je achter de hagen was gelopen... (zie 1) 

Je stond in holle ruimten, waar de blues in bruiste als een hoge fontein. Het water van 

de bewegende glazen plant steeg en viel in zichzelf. En wij speelden maar jazz. Was 

dit het nieuwe spel van de steeds bewegende cirkel? Of gaf je een glimp van het 

eeuwige idool ten geschenke? In je handen trachtte ik het geheim te lezen. (Roggeman 

2004: 26) 

In dit fragment wordt de wereld van de twee personages op een climax gedreven en tegelijk 

ook in vraag getrokken. De ik-persoon dreigt zijn wederhelft te verliezen. De apocalyptische 

uitroep, ‗Eli, Eli, lamma sabaktani‘, (‗God, God, waarom hebt gij mij verlaten‘: Jezus‘ laatste 

woorden) bevestigt deze climax. Het gedicht speelt zich af in de wereld van de geliefden. 

Roggeman gebruikt hier opnieuw het beeld van de jazz om de ambivalente wereld van de 

liefde tussen de twee hoofdpersonen voor te stellen. Hierbij kunnen we opmerken dat het 

woord ‗jazz‘ oorspronkelijk seks betekent. (‗En wij speelden maar jazz‘) De verhouding 

tussen de personages is op zich al ambivalent. De ik-persoon zit geklemd tussen de 

bevrijdende en de vernietigende kracht van de liefde. Dit komt al aan bod in de titel, 

‗Nuages‘. De verwijzing naar Django‘s typische jazz suggereert een intiem, zacht samenspel 

tussen man en vrouw. Roggeman stelt dat het duo Django en Grappelli een typische man-

vrouw dialoog voeren. ‗In de violist Stéphane Grappelly [sic] vindt Reinhardt de ideale 

muzikale partner, een viool die zich charmerend, innig, feminien, boven de viriele 

stimulerende gitaar beweegt.‘ (Roggeman 1965: 164) De liefdesverhouding kenmerkt zich ten 

eerste door een eenvoudige, intieme sfeer. Net als Django‘s muziek bezit de liefdesrelatie een 

‗intimistische sfeer van het kamermuziekensemble…die vooral boeiend blijft dank zij de 
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stimulerende muzikaliteit van Django Reinhardt en de overdracht der muzikale suggesties van 

de gitarist op Grappelly [sic].‘ (Roggeman 1965: 166) Dit citaat is in combinatie met het 

bovenvermelde citaat veelzeggend over Roggemans visie op de man-vrouw verhouding. De 

man, Django Reinhardt, speelt de hoofdrol. Hij houdt de muziek/relatie boeiend door zijn 

stimulerende kracht. Het feminiene, Grappelli, laat zich beïnvloeden door het masculiene, die 

muzikale suggesties op haar overbrengt. Deze inhoud sluit aan bij de thematiek die overheerst 

in het eerste deel van de bundel. 

De tweede strofe van dit prozagedicht staat in het teken van de poëticale 

vormproblematiek. Deze strofe stelt de wereld van de geliefden in vraag. De ‗holle ruimte‘ 

waarin het vrouwelijke personage zich bevindt, kunnen we interpreteren als de ruimte van het 

gedicht zelf. Bij deze interpretatie bevat dit gedicht een paar opmerkelijke poëticale beelden. 

Het gedicht wordt vergeleken met een ‗hoge fontein‘ waar de ‗blues in bruist‘. Dit verwijst 

naar Roggemans verticale kunstopvatting, die hij zich ook tot doel stelt in het openingsgedicht 

‗poëtica‘. De blues wordt door Roggeman beschouwd als een verticale kunstvorm bij uitstek. 

‗De blueszanger weigert de horizontale evolutie, de tijdsorde. Hij graaft in de diepte, hij graaft 

zichzelf uit, hij schenkt zich weg in het herhaald bezielde moment.‘ (Roggeman 1971: 43) De 

verticale structuur is doorslaggevend voor de mutatieve aard van het kunstwerk. Dit maakt het 

mogelijk om fragmenten existentie om te zetten in heldere kunst. ‗Donkere gevoelens en toch 

klare expressie. Dat is misschien een probleem waarmee een bestaan kan gevuld worden.‘ 

(Roggeman 1964: 95) In de volgende regel van het gedicht ziet Paul De Wispelaere een 

formulering die beslissend zal blijken voor Roggemans verdere poëticale ontwikkeling. (De 

Wispelaere 1967: 157) Hierin wordt de ruimte van het gedicht vergeleken met een 

‗bewegende glazen plant‘. Dit duidt op de autonome, organische ontwikkeling van het gedicht 

(zoals een plant), dat tegelijk ook een harde, gestolde en doorzichtige structuur bezit (zoals 

glas). Het tweede deel van de zin, ‗het water …steeg en viel in zichzelf‘, wijst op de 

momentane glinstering die een kunstwerk kent. De interpretatie van het kunstobject is 

kortstondig. Tijdens het lezen voltooit de lezer het gedicht enkel tijdelijk. De beperkte duur 

van de aandacht die het kunstwerk opwekt, het ‗voor een ogenblik dien glanzen van 

fragmenten‘, is opnieuw verwant aan het ‗Artistik‘ begrip van Nietzsche. Vervolgens stelt de 

dichter twee cruciale vragen die peilen naar de zingeving van het kunstwerk. Is het gedicht 

onderdeel van de ‗steeds bewegende cirkel‘ (van het leven)? Of is het gedicht tijdloos, zoals 

het kunstwerk van Rodin, ‗Het eeuwige idool‘ (‗L'Idole Éternelle‘), suggereert? Deze vraag 
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wordt niet meer beantwoord. Wildemeersch wijst erop dat de vraagvorm en dus de twijfel 

typerend zijn voor Roggemans vroegste periode. (Wildemeersch 1979: 8) 

Wanneer we op de vraag willen antwoorden of deze gedichten al dan niet autonoom zijn, 

stoten we op de kern van Roggemans versplinterde mensbeeld. Essentieel voor dit mensbeeld 

is de gefragmenteerde status van de werkelijkheid. De enige manier om de fragmenten te 

overstijgen is ze te vangen in vormen en hen een absoluut karakter te geven. Ook George 

Wildemeersch merkt dit op: Om ‗de belemmering van de aardse existentie te overstijgen‘ 

moet de dichter ‗zichzelf op een ideaal vormvaste wijze herscheppen.‘ (Wildemeersch 1979: 

13) Zo luidt het in Homoïostase:  

De mens van vandaag … mist iedere continuïteit in de persoonlijkheid, het innerlijke 

is een vacuüm; fenomenaal zijn er alleen de Ausdruckskrisen en de Anfälle von Erotik. 

[terminologie ontleend aan Gottfried Benn] … Het denken is fragmentair. Het 

wereldbeeld is fragmentair. De expressie ten slotte ook. (Roggeman 1971: 30)  

 

We kunnen concluderen dat, zoals Roggeman het zelf stelt, de gedichten nog niet gesloten 

genoeg zijn in relatie tot hun theoretische uitgangspunten. De aanzet tot de uitzuivering van 

de lyriek is al aanwezig in de eerste afdelingen van Nardis, maar dit wordt nog niet 

consequent uitgewerkt. In de gedichten ‗Poëtica‘ en ‗Nuages‘ hebben we gezien dat de vorm 

de eigenlijke inhoud van de poëzie wil zijn. In de poëtische praktijk wordt hier niet altijd aan 

voldaan. Roggeman doet zijn ‗Nuages‘ af als een ‗lyrische improvisatie‘. Hij gebruikt deze 

term omdat de bundel niet voldoet aan de voorwaarden voor een volwaardig kunstwerk. De 

bundel is te lyrisch en te subjectief. Ook Wildemeersch noemt de bundel een ‗wensdroom‘. 

(Wildemeersch 1979: 13) Het ideaal van de geslotenheid wordt hier enkel uitgesproken als 

ideaal. Wildemeersch wijst er ook op dat waneer Roggeman dit ideaal zou willen bereiken, hij 

de droom van het ‗romantisch-sentimentele verlangen naar het onbezoedeld zuivere [zou] 

moeten opgeven.‘ (Wildemeersch 1979: 13)  

 

In de afdelingen ‗Nardis‘ en ‗Steenslag in het hart, van dorische zuilen‘ komt de poëzie 

zelf centraal te staan. Aan de theoretische uitgangspunten wordt hier voldaan. De betekenis 

van de gedichten is gefragmenteerd en de vormgeving is van cruciaal belang. De gedichten 

zijn verticaal, dat wil zeggen dat de realiteit van het gedicht ‗is ver-dicht‘. Ze zijn niet meer 

anekdotisch subjectief. ‗Nardis‘ opent met een gedicht over de methode en de aard van deze 

gedichten:  
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Duikt het peillood 

-van schedel naar hartspier beweging –  

in het diepgroen der onmogelijkheden. (Roggeman 2004: 77)  

Op een absoluut verticale manier gaan deze bedachte verzen (‗van schedel naar hartspier‘) het 

‗diepgroen‘ der werkelijkheid onderzoeken. Algemeen menselijke thema‘s komen wel nog 

voor, zoals binding aan het verleden, liefde en erotiek, eenzaamheid en dood, maar ze worden 

telkens gefilterd door de poëticale laag die voorop staat. Zoals Wildemeersch uitlegt, 

behandelen deze verzen wel de algemene thema‘s maar zijn ze ‗tegelijk de overstijging van 

deze thema‘s  … De poëzie neemt in toenemende mate zichzelf tot onderwerp en wordt 

tegelijk theorie en praktijk van een poëtica.‘ (Wildemeersch 1979: 13) Een voorbeeld hiervan 

is ‗Nardis, 13‘: 

Giftig stuifmeel algebrazwart draagt  

het drama. Nardis, stad van woorden.  

De kubus is een bol, een spiegel in het kwadraat.  

 

Mensen: zandlopers. Zichtbaar zakt de tijd  

en stolt in hun borst, halverwege. Violen van morgen,  

Nardis, teken van vreselijkheid de mens voorbij. (2004: 89) 

Opvallend aan dit gedicht is het expliciet talige karakter. ‗Nardis‘ is een ‗stad van woorden.‘ 

Het gedicht wil in de eerste plaats gedicht zijn. In de moderne poëzie worden de woorden 

voorop geplaatst. Er is geen subject aanwezig dat de eenheid van het gedicht legitimeert. Het 

gedicht wordt gemaakt door de vormen van de verzen en de vormen van de woorden. 

Alliteraties (‗zandlopers. Zichtbaar zakt de tijd‘), betekenisassociaties (‗drama‘ leidt tot ‗stad 

van woorden‘) of tegengestelden (‗de kubus is een bol‘!) bepalen dit gedicht. 

De algemeen menselijke thema‘s worden in deze bundel uitgedrukt door middel van 

tegengestelden. Roggeman creëert een wereld die is opgebouwd rond tegenstellingen. De 

Yin/Yang tegenstelling komt overal terug in de bundel:  

Yin is het vrouwelijke: de nevelige mystiek, het zachte gevoel, de vormeloze 

werkelijkheid … De poëtische symbolen zijn de maan, … het bloed, de moerbei, de 

holte, de leegt, … Yang is het mannelijke: de harde rede, de logica, … de vaste 

structuur. Poëtische symbolen zijn de zon, de kei, de visgraat. (De Wispelaere 1967: 

159)   

De man-vrouw tegenstelling die al in ‗Infra-Ree‘ aanwezig is, en die verder uitgewerkt wordt 

in ‗Kalkvrouw. Visgraatman‘, heeft in deze poëzie een vaste gedaante gekregen. Ze krijgt een 

plaats in Roggemans wereldbeeld en wordt consequent toegepast. Tegenover de wereld van 

het gedicht staat de diffuse werkelijkheid die fundamenteel onkenbaar is. De wereld van het 

gedicht daarentegen is in het beste geval transparant en volmaakt. Dit ideaal bereikt de dichter 
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echter nooit in de praktijk. Het maken van het perfecte gedicht is zijn sisyfuskarwei. Steeds is 

er een ‗Doorsijpeling der elementen. Perpetuum erosie mobile.‘ (Roggeman 2004: 79)   

Ook met betrekking tot het jazzfenomeen verschillen de laatste afdelingen van de eerste. 

De invloed van de jazz op deze poëzie is veeleer vormelijk van aard dan anekdotisch. Paul De 

Wispelaere merkt dit ook op: ‗In de Nardisgedichten is de invloed van de jazz nergens meer 

uiterlijk, accidenteel of anekdotisch. De verwantschap ligt uitsluitend in de muzikale structuur 

en de stijl van de moderne jazzspelers.‘ (De Wispelaere: 158) Decoratieve referenties aan de 

jazz, zoals ‗de hoop van een /blauwe kleur en klimmend verlangen‘, komen hier niet meer 

voor. Alle referenties zijn structureel ingebouwd. De verzen worden gekenmerkt door een 

strengheid van woordgebruik, een complex gebruik van klankherhalingen en ritmiek (‗Giftig 

stuifmeel algebrazwart draagt/ het drama‘). 

De vernieuwingen die aan de basis liggen van de laatste afdelingen van Nardis worden 

verder doorgedreven in de volgende bundel Indras. Het lijkt dan ook interessant om ook op 

deze bundel dieper in te gaan. 

 

2.2 Indras 

Waar Roggeman opmerkt dat bij Nardis ‗de existentiële grondlaag nog niet geëffend 

[was]‘, is dit zeker wel het geval bij Indras. Hedwig Speliers vat in zijn bespreking over 

Roggeman de existentiële grondlaag als volgt samen:  

Sinds de moderne tijd het beeld van de renaissancistische uomo universale en de 

achttiende-eeuwse Verlichtingsprofeten heeft verbrijzeld, is onze aanwezigheid in de 

wereld en ons denken over de wereld uiteengevallen in fragmenten. De dichter draagt 

geen boodschappen meer uit; zijn gedichten zijn monologisch en monolithisch. De 

dichter is bijgevolg gedoemd om alleenspraken met zichzelf te houden. Hij is een 

Narcissus. Wat hij schrijft, kaatst terug als ‗de echo in de vijvers der oren‘. (Speliers 

2005: 29) 

De gedichten van Indras zijn hard, a-sentimenteel en gesloten. Ze staan ver af van de 

subjectieve lyriek in ‗Infra-Ree‘. De vorm is de realisatie van de inhoud. De Indras-gedichten 

zijn de toepassing van het versplinterde wereldbeeld. Er is een bijzondere relatie van 

betekenis en verschil tussen Nardis en Indras. Het is dan ook niet toevallig dat de twee titels 

anagrammen zijn van elkaar. Met dezelfde letters worden andere woorden gevormd. 

Wildemeersch merkt op dat de bundels ‗dezelfde sleutelwoorden en betekenisvelden‘ 

bevatten. (Wildemeersch 1979: 13) Het verschil tussen beide is dat Indras ‗complexere, nog 



 45 

hardere structuren [heeft] waarin het aanvankelijk optimistische geloof in de mogelijkheden 

van de artistieke expressie niet meer zo onvoorwaardelijk klinkt.‘ (Wildemeersch 1979: 13) 

Indras werd geschreven in 1966-1967. De bundel bevat vier afdelingen: ‗Indras‘, ‗Brain 

Conch Blues‘, Cardinal Theme‘, waarbij de laatste twee afdelingen volledig in het Engels zijn 

geschreven en tenslotte ‗De free-monsters / Jazzin‘ April free‘ die bestaat uit twee reeksen: 

een reeks Nederlandstalige gedichten, die voorzien zijn van een tweede reeks Engelse 

vertalingen. De eerste afdeling, ‗Indras‘, valt uiteen in twee delen. De afdeling bestaat in 

totaal uit tien gedichten genummerd van één tot tien. De gedichten van één tot vijf staan aan 

het begin van de bundel, terwijl die van zes tot tien helemaal achteraan zijn geplaatst. Deze 

structuur kan vergeleken worden met de typische structuur van een jazzcompositie die begint 

met een thema, daarna komt een improvisatie en ze sluit af met een herneming van het thema. 

Wildemeersch noemt de Indras-gedichten dan ook ‗talige equivalenten van muzikale 

uitvoeringen.‘ (Wildemeersch 1979: 14)  

Alle gedichten zijn geschreven in de vorm van de dubbelterzine, een vorm die volgens de 

dichter optimaal is voor de dynamiek van het vers. Op de voorkant van de kaft worden de 

mogelijkheden van deze vorm toegelicht:  

Indras is een lyriekeenheid in spiegelstructuur.  

Alle gedichten zijn dubbelterzinen. De dubbelterzine is de ambivalente synthese van 

het binaire en het ternaire. Haar horizontale drieledigheid kan zowel de klassieke blues 

als het Aristoteliaanse syllogisme beweging geven, haar verticale tweeledigheid 

inviteert tot spiegeling, contrapunt, swingdualiteit van spanning en ontspanning. 

(Roggeman 1973: kaft) 

Opnieuw gebruikt de auteur termen uit de muziek om zijn literaire producten te beschrijven. 

De muzikale terminologie wordt gebruikt om de dynamiek te beschrijven die deze specifieke 

vorm genereert. Er wordt dus een koppeling gemaakt tussen de dynamiek van de vorm en de 

muziek. Deze koppeling is niet zo vreemd. Zoals we gezien hebben ligt voor Paul Valéry de 

eigenheid van muziek juist in de interne verhouding tussen de verschillende vormen en 

materialen: ‗De muziek wordt gekenmerkt door direct waarneembare maar tegelijkertijd 

uiterst subtiele interrelaties van vormgevingsmiddelen en vooral ook door de meest intieme 

verhouding die denkbaar is tussen vorm en materiaal.‘ (zie 1.1; Dorleijn 1997: 162) Het 

cruciale verschil tussen muziek en poëzie ligt natuurlijk in het verschillende materiaal 

waarmee de kunsten te werk gaan. De muziek werkt met noten, de poëzie met woorden. Toch 

kan worden gezegd dat Indras een soort pure vormelijkheid nastreeft die zijn evenknie vindt 

in de muziek. Centraal staat hier de vormelijkheid en de daaruit volgende dynamiek.  
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De vorm van de dubbelterzine speelt hier dus een belangrijke rol. Binnen deze 

vooropgezette vorm worden de mogelijkheden van de taal onderzocht. Koen Brams, die een 

eigenzinnige analyse van deze bundel maakte, wijst ook op het enorme belang van deze 

strikte vorm. ‗De dubbelterzine, de vaste structuur die tot op het bot onderzocht wordt, heft in 

zijn rigiditeit het resentiment … op.‘ (Brams 1988: 178) De verzen worden gekenmerkt door 

een barokke behandeling van de taal. De woorden worden verbonden door alliteraties, 

betekenisovereenkomsten of contrasten, syntactisch polyvalente woorden creëren complexe 

grammaticale structuren, enzovoort. (bijvoorbeeld: ‗Kiemen kranszwammen in tijdschors 

ontzetting‘) Woorden trekken elkaar aan of stoten elkaar af op basis van verscheidene 

kenmerken van de taal. Dit is heel bijzonder aan Indras. Verschillende aspecten van de taal 

lijken samen op de voorgrond te treden en betrekken elkaar in het spel van de poëzie. De 

verschillende soorten van ‗subtiele interrelaties‘ worden aangemoedigd door de vorm van de 

dubbelterzine.  

In de vrije versvorm zou zulke spanning tussen de verschillende taalelementen niet 

mogelijk zijn. De vorm van de dubbelterzine, die op het eerste gezicht een beknotting van de 

vrijheid kan lijken, biedt Roggeman een maximum aan organisatie, zoals Hartman het 

definieerde. (zie 1.3)‗the temporal distribution of the elements of language.‘) (Hartman 1980: 

14) Het is paradoxaal dat Roggeman, die in zijn vroegste periode de vrije versvorm hanteerde, 

de vrije vorm als beklemmend ervaart. Binnen de vooropgestelde dichtvorm vindt hij een 

maximum aan vrijheid. Er heerst dus een omgekeerd evenredige verhouding tussen vrijheid 

en gebondenheid. ‗Creativiteit heeft altijd te maken met vindingrijkheid binnen bepaalde 

grenzen, liefst diegenen die men zichzelf oplegt…‘ (Brams 1988: 178)  

Ten slotte draagt ook de vorm van de dubbelterzine zelf bij tot de betekenis van het 

gedicht. We kunnen in deze structuur twee terzinen onderscheiden, die elkaar weerspiegelen. 

In Indras wordt gerefereerd aan ‗de complexe geschiedenis‘ van de terzine. We vinden deze 

structuren terug in de blues alsook in het Aristoteliaans syllogisme. ‗[I]n minor, major en 

conclusio vinden we deze constructie onverminderd terug.‘ (Brams 1988: 175) Deze logische 

redenering bestaat uit drie delen: twee premissen en een afsluitende conclusie. De opbouw 

van deze specifieke vorm speelt een belangrijke rol in deze poëzie. Naast het Aristoteliaanse 

syllogisme verwijst de vorm van de dubbelterzine ook naar de blues. De blues heeft de 

structuur van een syllogisme. Het enige verschil is dat de premisse telkens twee keer herhaald 
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wordt.
10

 We zagen al in de bespreking van Nardis dat Roggeman de blues als een verticale 

kunstvorm bij uitstek beschouwt. In Indras wordt dit dan ook vormelijk doorgevoerd. 

Roggeman heeft niets dan lof voor de kunstvorm: 

De blues heeft naar vorm de helderheid en onmeedogendheid van een syllogisme, de 

logische consequentie is onvermijdelijk zodra de eerste frase is gezongen … De poëzie 

heeft de obsessionele kracht van de steeds herhaalde mokerslag. Het vast traditioneel 

cultuurgoed ongeveer driekwart eeuw oud bezit emotionele potenties zonder weerga 

en ligt als een anker, terwijl de andere kunstexpressies niet snel genoeg in de tijd 

kunnen evolueren. Er is maar een verklaring voor deze artistieke paradox: de 

authentieke artisticiteit en de existentiële diepgang van de interpreet. [enzovoort] 

(Roggeman 1971: 43) 

Dit gaat nog anderhalve pagina door. De tweede afdeling van Indras, ‗Brain Conch Blues‘, is 

een expliciete blues-afdeling. Ze voldoet aan de blues structuur, ze is volledig Engelstalig en 

ook in het blues idioom geschreven. (‗As spirals crack in the song of the brain conch‘; 2004: 

155) 

 

De dichter combineert het syllogisme met het bluesschema. Zo haalt hij het maximum uit 

de dubbelterzine: 

Geduld groeit naamloos in de druipsteen.  

Eiwit wordt drogende kwal op erosiestrand.  

Noem dat wild vlees in de eelthand liefde.  

 

Andere vreselijkheden tekenen de algebraplant.  

Scheurende oogiris en navelstrengklei voorbij  

knikkeren breinpiraten elkaar zwarte theorema‘s toe. (Roggeman 2004: 130) 

Deze twee terzinen contrasteren met elkaar. De eerste staat in het teken van het leven 

(‗liefde‘), de tweede in het teken van de wereld van de kunst (‗zwarte theorema‘s‘). 

Aangezien de formele opbouw van de gedichten een strikte logica impliceert, is de plaatsing 

van de begrippen hier heel belangrijk. Is ‗algebraplant‘ tegengesteld aan ‗navelstrengklei‘ of 

hebben deze begrippen een gelijkaardige betekenis? En hoe staan deze begrippen tegenover 

de ‗druipsteen‘ en het ‗erosiestrand‘ uit de eerste terzine? Met andere woorden, bestaat er een 

tegengestelde of een complementaire verhouding tussen de terzinen? 

Deze poëzie laat zich niet gemakkelijk vatten. Het complexe woordgebruik draagt hier in 

aanzienlijke mate toe bij. Brams merkt op dat de woorden ‗semantisch overgedetermineerd‘ 

zijn. (Brams 1988: 179) De woorden zijn geconstrueerd en barok. Ze ‗vermoeien in hun 

                                                 
10

 De formule van beide vormen vergeleken ziet er uit als volgt:  

Aristoteliaans syllogisme: a + b = c . De blues : a + a = b 
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extravagantie ogen, oren en lippen.‘ (idem) Hiervan zijn talrijke voorbeelden te vinden: 

‗Zomertriangels‘, ‗Schaammerg en pioenlip‘, ‗Schuimviolen‘, ‗Stempelpegels‘, 

‗Schrootzaden‘, ‗glansmerg‘, ‗IJltevliezen‘, ‗Mastiekneutraal‘, ‗woordboom‘, ‗Prismakevers‘, 

enzovoort. Het is niet altijd duidelijk wat deze woorden betekenen. ‗[I]n hun gespannen 

relatie wijzen ze naar ten minste twee (semantische) paadjes.‘ (Brams: 179) Dit heeft tot 

gevolg dat ook de semantische laag een maximum aan dynamiek genereert. Ze sturen de lezer 

op een eindeloze zoektocht door de poëzie. Cruciaal voor de betekenisproductie zijn de polair 

tegengestelde velden van betekenissen als vrouw tegenover man, Yin tegenover Yang, 

werkelijkheid tegenover kunst. De semantiek wordt bepaald door twee polen. Dit betekent 

echter nooit dat er sprake is van eenduidige verklaringen.  

We kunnen stellen dat deze poëzie ook op het semantische niveau is geformaliseerd. De 

poëzie is betrokken op de manier waarop betekenis wordt geproduceerd. Gelijkenis en 

verschil worden voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. Er wordt een spel gespeeld met 

synoniemen en antoniemen. ‗Valse, juiste, adequate, vermeende herkenning spelen de lezer 

parten.‘ (Brams 1988: 180) Brams heeft het in dit verband over ‗dubbeleenheden‘. (Brams 

1988: 180) De woorden (taaltekens) verwijzen niet meer naar de buitentalige werkelijkheid, 

maar naar elkaar. Zoals muziek ons expliciet ‗orde‘ en ‗contrast‘ zei (zie 1.1; Roggeman 

1996a: 93) zeggen deze woorden evenzeer: ‗gelijkenis‘ en ‗verschil‘. Een opmerkelijke strofe 

die gelijkenis en verschil op een virtuoze manier voorstelt is de volgende: 

De dove kei leeft in het presto van de negende.  

Verticale speren trillen – mogelijkheden en mythen – 

in de krater van het oor. Het moment is een Bachcomputer. (Roggeman 2004: 189) 

Hier worden de tegengestelden binnen één vers geplaatst, in plaats van ze te verdelen over 

twee versregels. Het beeld ‗dove kei‘ wordt geplaatst tegenover de ‗presto van de negende‘, 

het levendige deel van Beethovens ode aan de vreugde. Of moeten we hier de kei juist 

associëren met de gesloten structuur van het kunstwerk, zoals een muziekstuk? Over het 

tweede vers kunnen we ons dezelfde vragen stellen: is verticaliteit verschillend van de mythe? 

Of is ze gelijkaardig? 

Naast het bijzondere gebruik van substantieven wijst Brams ook op de bijzondere positie 

van het koppelwerkwoord in Indras. We kunnen het gebruik van koppelwerkwoorden linken 

aan de boven vermelde problematiek van gelijkheid en verschil. De vraag naar verwantschap 

tussen de begrippen, trekt onze aandacht op de koppeling tussen de begrippen. Op deze 

manier vervult het koppel-werkwoord een bijzondere functie. In tegenstelling tot het normale 
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gebruik van het koppelwerkwoord, verheldert het predikaat hier het subject niet. ‗Het 

predikaat slokt het subject op … zodat het subject meer, tenminste evenveel, over het 

predikaat zegt dan andersom.‘ (Brams 1988: 180) Dit is ook het geval in het bovenstaande 

gedicht: ‗Het moment is een Bachcomputer.‘ Het predikaat verheldert het subject niet. 

‗Subject en predikaat roteren rond het glasheldere en niets beduidende koppelwerkwoord 

‗zijn‘.‘ (Brams 1988: 180)  

 

Indras is de antipode van Nardis. Dit kunnen we al afleiden uit de titel, die een anagram 

vormt. Ook in de bundel zelf wordt hier expliciet naar verwezen: ‗Indras, spiegelspatten van 

een woordstad,/ koorts van het verleden helder verbrand. (Indras, 2; Roggeman 2004: 124) Op 

alle niveaus is het contrast met Nardis aanwezig. De thema‘s uit Nardis komen ‗helder 

verbrand‘ terug. Ook de dubbelterzine was al aanwezig in de laatste afdelingen van Nardis. 

Brams noemt Indras dan ook de ‗regressieve periode in het Opus Finitum.‘ (Brams 1988: 

177) De bundel boort geen nieuwe thema‘s aan. De vorm wordt behouden, talloze beelden 

keren terug, er wordt nog altijd overvloedig gebruik gemaakt van alliteraties en 

klankherhalingen. De gedichten zijn constructivistisch, zoals we ook gezien hebben bij Cecil 

Taylor. Er wordt ‗een bewust gebruik [gemaakt] van een zeker materiaal‘. Dat materiaal is 

hier het materiaal dat hem al ter beschikking werd gesteld in Nardis. De dichter hergebruikt 

het oude materiaal. In de herschikking van dit oude materiaal lijkt hij de communicatieve 

functie van de taal te doorkruisen. Er worden geen nieuwe betekenissen gecreëerd. Ook het 

titelwoord ‗Indras‘ heeft geen betekenis. De dichter keert terug om de ‗koorts van het 

verleden helder [te] verbrand[en].‘ 

 

Bovenstaande factoren wijzen op het buitengewone gebruik van de taal. Aan de basis van 

dit woordgebruik ligt een nieuwe visie. De dichter verwerpt het te eenzijdige rationele 

denken. De kenbaarheid van de werkelijkheid wordt in vraag getrokken. We hebben gezien 

dat dit thema ook al aanwezig is in Nardis in de gedaante van ‗dertien blijvende meisjes van 

het denken‘. Ook de meisjes keren omgevormd terug in Indras. De ‗dertien blijvende meisjes 

van het denken‘ zijn aanwezig in de gedaante van ‗bloodhounds‘: ‗Meisjes, bloeddoggen van 

13, oefenen hun gebit op de kauwgom van de vuile ochtendstraten, …‘ (De free monsters, 1; 

Roggeman 2004, 158) Waar dit in Nardis nog een theoretisch idee was, wordt dit in Indras in 

de poëtische praktijk omgezet. De poëzie is hier een ‗methode (waarvan men gebruik kan 

maken bij het redeneren, denken) … Poëzie als heuristiek: het ontwerpen van patronen, 
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sjablonen ‘. (Brams: 179) Dat deze poëzie een vorm van denken is, wordt ons bij de 

opdrachten aan het begin van de bundel (met een citaat van de Franse filosoof Alain) al 

duidelijk gemaakt: ‗J‘entrevois maintenant, que la Poésie est une méthode de penser‘. 

(Roggeman 2004: 119) In Indras wordt een vorm van poëzie gehanteerd die het ‗irrationele, 

het mystieke mede [heeft] aanvaard naast het rationele en het logische. Zij durft zich op het 

dubbele vlak te bewegen en een klimaat van irrationalistisch intellectualisme scheppen.‘ 

(Roggeman 1971: 107-108) Deze poëzie beweegt zich op het dubbele vlak. Enerzijds stelt ze 

zich helderheid tot doel, doorzichtigheid en kenbaarheid. Anderzijds aanvaardt ze de enigma‘s 

van de taal.  

 

2.3 Nardis wordt Indras: een vrijheidsstreven 

 

We hebben gezien dat er een duidelijke evolutie plaatsvindt in de poëtica van Roggeman. 

Veelzeggend over zijn poëticale doelstellingen ten tijde van Indras, is de volgende passage uit 

Homoïostase. Het betreft een briefcitaat van Paul De Wispelaere aan Roggeman. De 

Wispelaere wijst op het belang en de rijkdom van de man-vrouw verhouding in het 

kunstwerk: 

De man-vrouw verhouding is zo complex en bezit, naast zoveel onmogelijkheden, 

ook zóveel onvermoede mogelijkheden, dat het misschien wel radicaal verkeerd is 

die bron niet helemaal aan te boren. 

P. d. W. aan W. R., half mei 1966 

In het antwoord hierop omschrijft Roggeman zijn kunstvisie. Hij beschrijft de evolutie die hij 

doormaakte in de periode van Nardis tot Indras en besluit dat leven geen plaats heeft in de 

kunstexpressie: 

Paul Valéry of iemand anders … heeft ergens geschrevens: ik kan geen gedicht 

maken, ik heb geen woorden. Hiermee is over het dichterschap het essentiële gezegd. 

De rest is tactiek, methode waarover het fenotype zelf in het moment of in een situatie 

te beslissen heeft. Ik ben in de voorbije jaren na de extreme vitalistische romantiek van 

de universiteitsjaren … empirisch overtuigd geworden van de onbruikbaarheid van het 

leven in kunstexpressies. (Roggeman 1971: 178) 

Hierna wijst de auteur op de essentie van de kunst. De kunst zit diep geworteld in de 

onmogelijkheden van het menszijn. De polaire krachten die ook de gedichten van Indras 

vormgeven, worden hier verklaard en zin gegeven.  

Het werd mij duidelijk dat de mens als zuiver biologisch verschijnsel meer geleefd 

wordt dan hij leeft, dat het ―dier‖ zich voortdurend kwetst aan zijn eigen beperktheden 

… Het is fantastisch hoe de geest zijn eigen mogelijkheden kan exploreren terwijl het 
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lichaam, ―l‘animal‖ naar de formulering van Alain, zijn absurde danspasjes plaatst. 

Vrijheid en gebondenheid tonen zich nooit duidelijker dan in de simultane uitingen 

van de polaire ingrediënten van het verschijnsel mens, ingrediënten waarvan de 

expressieresultaten als onafhankelijke werelden tollen. (Roggeman 1971: 178 en 181) 

Het kunstwerk ontstaat uit de polaire spanning tussen lichaam en geest. De visie van 

Roggeman op de scheppingsact van het kunstwerk is lichamelijk en direct. Net als de bewuste 

invloed van de geest, is het lichaam nooit afwezig in het kunstwerk. Het kunstwerk laveert 

tussen ‗vrijheid en gebondenheid‘, tussen chaos en vormgebondenheid.  

De strijd tussen vrijheid en gebondenheid is nergens zo groot als in de jazz. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat deze kunstvorm een enorme impact heeft gehad op Roggemans werk. 

Zelfs in het vroegste werk is de invloed onmiskenbaar. Deze invloed is weliswaar 

verschillend doorheen Roggemans poëzie. De eerder vermelde evolutie doorheen Roggemans 

werk vinden we ook terug in zijn relatie tot de jazz. De dichter streeft naar een strikte 

scheiding van leven en kunst. ‗De vormzin is duidelijk de verzetsfactor, de niet door de natuur 

gegevene, zodat hij gericht wordt tegen de aanwezige chaos.‘ (Roggeman 1971: 143) 

Aangezien Roggemans poëticale evolutie voornamelijk draait om een vormproblematiek, is 

het niet zo verwonderlijk dat de jazz hierbij een belangrijke rol speelt. Wildemeersch beweert 

dat ‗precies de jazz hem de noodzaak van een rigoureus vormbesef scherp heeft doen inzien.‘ 

(Wildemeersch 1979: 12) We zullen in wat volgt de specifieke invloeden van de jazz bekijken 

in de bundels Nardis en Indras.  

In de vroegste periode, die Roggeman zelf betitelt als ‗de extreme vitalistische romantiek 

van de universiteitsjaren‘, zien we voornamelijk een invloed van de bebop. Tijdens de jaren 

veertig en vijftig kwam de bebop tot een hoogtepunt. De belangrijkste vernieuwer hierbinnen 

was Charlie ‗Bird‘ Parker. Diens suïcidale levensstijl en heldere speelstijl zorgden ervoor dat 

deze altosaxofonist een groot cultfiguur werd. Tijdens de jaren dertig en veertig was de jazz 

namelijk in een impasse geraakt. De jazz was gereduceerd tot verstarde clichés en 

uitgemolken dansorkesten. Parker was de eerste die het genre opnieuw kon doen opleven. 

Roggeman verwoordt (a.d.h.v. Hodeirs visie) Parkers vernieuwingen als volgt: ‗Het 

thematisch materiaal werd gereharmoniseerd, subtieler en genuanceerder gemaakt. Uit het 

stereotiep standaardmateriaal ontstonden parafraserende thema‘s van grotere harmonische 

durf en schoonheid.‘ (Roggeman 1965: 35) Vanuit deze thematische inzichten ging Parker 

zijn radicaal vernieuwende technieken toepassen op de muziek. Roggeman vernoemt 

volgende technieken: ‗een frasering die naar de polytonaliteit neigt en revolteert tegen de 

knellende basisharmonieën‘, ‗een zekere melodische discontinuïteit waarin de frasen als 
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fragmenten an sich het gevolg [zijn] van een strenge logica‘, ‗de huidige menselijke situatie 

als energiegulp gevolgd door onbegrepen stilten … zonder enig lyrisme uitgedrukt‘ en ‗de 

obsessionele melodische wendingen‘. (Roggeman 1965: 35) Deze technieken werden niet 

alleen binnen de jazz heel invloedrijk, maar ook binnen de literatuur. Ook Nederlandse 

auteurs vertaalden Parkers technieken in hun poëzie. Roggeman lijkt dit voornamelijk te doen 

in de bundel Nardis. Parkers discontinue frasering wordt hierin vertaald in een 

gefragmenteerde grammatica. De zinsdelen worden met opzet van plaats verwisseld waardoor 

er een specifieke cadans tot stand komt. Voorbeelden hiervan vinden we in het eerste vers van 

‗Fallisch, 2‘: ‗gooien geliefden elkaar de leegte toe‘, en in het tweede gedicht uit de cyclus 

‗Kalkvrouw. Visgraatman.‘: ‗Speelt de dag onweerlegbaar een goudgele rook.‘. (Roggeman 

2004: 13-32) Naast de gefragmenteerde grammatica, is ook de zinsmelodie discontinu. De 

vele syntactische breuken ondermijnen de door de lezer verwachte intonatie. In ‗Dertien 

blijvende meisjes van het denken‘ kunnen we deze techniek herkennen: ‗zodra de vloed der 

gedachten verbeent / en droez- en droevig weeft het waanbeeld / zich‘. (Roggeman 2004: 17) 

In dit gedicht kan ook het gebruik van het functiewoord ‗zodra‘ in verband worden gebracht 

met Parkers fragmentarische speelstijl. 

Kenmerkend voor deze vroege periode is het voorbehoud ten aanzien van de free jazz. 

Zoals we eerder al opmerkten, vindt Roggeman de free jazz te naïef. (zie 1.2) Hij verwijt hen 

een gebrek aan vormbewustzijn. Hierbij focust hij voornamelijk op Ornette Coleman. 

Roggeman ontwikkelt dan ook een ambivalente houding tot Coleman. Enerzijds merken we 

een duidelijke bekritisering van diens werk, maar anderzijds kunnen we de fascinatie voor 

deze uitvinder van de free niet ontkennen. Het volgende citaat getuigt van deze dubbele 

houding:  

In deze groep [de bezetting van Colemans Change of Century] met Don Cherry 

(zakformaat trompet), Charlie Haden (bas) en Billy Higgins (slagwerk) is Ornette 

Coleman wellicht de zwakste sollist. Muziek wordt nu eenmaal niet gevormd door 

emotionaliteit alleen. Onder deze vier musici is Coleman ten slotte de enige die dat 

nog niet heeft willen inzien. Het is niet uitgemaakt in hoeverre de theoreticus hier de 

prakticus parten speelt. (Roggeman 1965: 215) 

Op deze manier gaat Roggeman nog vier pagina‘s door. Het is belangrijk om hierbij op te 

merken dat hij niet alleen staat in zijn afwijzing van de free jazz. Ook Lucebert bekritiseert de 

free beweging op een gelijkaardige manier: 

Wat ik met het gedicht doe met wat de boppers met de jazz deden, ze hieven het 

akkoordenschema en de beat niet op, maar maakten die slechts ingewikkelder, zodat er 
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meer spelmogelijkheden vrijkwamen, vers libre zou te vergelijken zijn met free jazz 

(en de meeste free jazz is slechte muziek en geen jazz). (Dorleijn 1999: 256)   

We merken een gelijkaardige invloed van de jazz op de poëticale opvattingen van beide 

dichters. Ze willen de ‗spelmogelijkheden‘ wel verbreden, maar ze willen niet vervallen in 

een absolute willekeur.  

 

In de volgende periode, ten tijde van Indras, krijgt de auteur meer belangstelling voor het 

fenomeen van de free jazz. We kunnen zelfs stellen dat het radicale vormbesef in Indras werd 

ingegeven door de free jazz. De free jazz probeerde vrijheid te bereiken door de oude, 

conventionele vormen op te heffen en een nieuwe, natuurlijkere vorm te vinden. ‗Natuurlijk‘ 

in de zin van een vorm die meer op het specifieke materiaal is afgestemd. De luisteraar wordt 

bij de free jazz geconfronteerd met ‗een gevoel van labiel evenwicht, van compromisloosheid, 

een voortdurend gevecht tussen orde en anarchie.‘ (Roggeman 1969:177) De free-uitdrukking 

hanteert meestal de methode van de collectieve improvisatie. Vooraf bepaalde melodisch 

thematische, ritmische of harmonische patronen worden geweigerd. De vorm van de 

compositie hangt af van ‗the spiritual communion between people‘, ‗from the subconsious 

level.‘ (Silva 1966) Roggeman wijst op hetzelfde maar in een veel koelere taal: ‗de logica van 

de intuïtie en de fenotypische interrelatie [dicteren] niettemin structuren waarop de greep van 

toeval veel kleiner is dan vermoed wordt.‘ (Roggeman 1969: 26) Deze nieuwe muziek breekt 

met de voorgaande, ze gebruikt radicaal nieuwe methodes als logische intuïtie en mystieke 

fenotypische interrelaties. 

Roggemans fascinatie voor de free jazz nam toe doorheen de jaren zestig, en kwam tot een 

hoogtepunt in de jaren ‘67 en ‘68. Deze belangstelling voor het fenomeen kunnen we direct 

linken aan de experimenten van Coltrane, die met de hulp van free muzikanten als Eric 

Dolphy, Pharaoh Sanders en Albert Ayler, op een vormbewuste manier de grenzen van de 

jazz ging verkennen. Geïnspireerd door Coltrane vormde Roggeman zelf ook een free groep 

in 1967, het Willy Roggeman Jazz Lab.
11

 In 1969 verscheen ook free en andere jazz-essays, 

                                                 
11

 De originele bezetting was met de musici Willy De Bisschop (b), Paul Van Den Heylen (b), Firmin 

Timmermans (ds, perc) en Willy Roggeman (ss, rec, cl, melod). Later kwamen er ook bij ook Mark Van Den 

Hoof (ts, ss, f) en nog later (1980) ook met Peter Hertmans (el g, el basg) en Stefan Hertmans (el g). Voor een 

iets preciesere beschrijving en enkele geluidsfragmenten, zie: 

http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/roggeman/jazz 
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die volledig gewijd is aan het free fenomeen. Het is tevens de eerste publicatie over free jazz 

op wereldgebied. In deze bundeling van essays staat de vrijheidsproblematiek centraal.  

In deze periode ontstond Indras. De link met de free jazz is dan ook markant. De afdeling 

‗De free monsters / Jazzin‘ April free‘ is niet alleen naar de free jazz vernoemd, maar de 

gedichten werden ook voorgedragen op een free jazz-sessie onder de muzikale begeleiding 

van het New York Art Quartet (onder leiding van John Tchicai die een jaar eerder meespeelde 

met John Coltrane op de legendarische Ascension sessions). Deze opvoering vond plaats in 

1966 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. In deze afdelingen worden ook een aantal 

jazzmuzikanten bij naam genoemd: in nummer vier worden Ayler, Ornette, Tchicai en Shepp 

in één adem genoemd, in het zesde gedicht komt Billie Holiday terug en in het negende 

gedicht wordt naar Yardbird, Charlie Parker verwezen. Het negende gedicht is overigens een 

kritiek op ‗April in Paris‘ van Hugo Claus. Het is een kritiek op de dramatische en 

romantische verheerlijking van Parker. Claus verwijst naar Parker als ‗dag Charlie bebloede 

havik hoge stem‘ (dit is tevens de titel die boven Roggemans gedicht staat.). Het belang van 

Parker ligt volgens Roggeman allicht in zijn heldere vormbewustzijn. Vaak liet Parker dit 

vormbewustzijn achterwege ten gevolge van een drugs- en drankroes, waardoor de compositie 

resulteerde in een ondermaats, te sentimenteel werk (zie ‗Lover Man‘ in 1.2). De 

verheerlijking van Parkers dramatische kracht ‗maakte dichters [steeds] prinselijk gek, met 

bottende bomen in hun kelen en peper in hun bloed. Kooi van waanzin echter, april, zoals 

men Yardbird ziet.‘ (Roggeman 2004: 174) Ook de beginregel van het zevende gedicht, ‗Op 

de morgen porseleinen fluitchorus in 6/8‘, is een impliciete verwijzing naar Eric Dolphy de 

enige muzikant in het free genre die de dwarsfluit bespeelt. Roggeman verwijst impliciet naar 

deze free artiesten als ‗piraten‘, ‗breinpiraten‘ of ‗monsters‘. Ze zijn verkenners, die zich 

bewegen op het breukvlak tussen het intuïtieve en het rationele. Deze termen komen terug 

doorheen Roggemans hele oeuvre.  

Naast deze thematische verwijzingen is de free jazz ook structureel ingeworteld. De vele 

verwijzingen naar de free artiesten als breinpiraten, tonen hoe sterk de invloed van de free 

jazz is.  Roggeman en de free artiesten hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen, beide 

willen ze de vrijheidsproblematiek uitspitten. Roggeman wil de mogelijkheden van de 

vrijheid in de expressie verkennen. Het streven naar het evenwicht tussen vrijheid en 

gebondenheid heeft een belangrijke functie in Roggemans poëtica. Het stelt hem namelijk in 

staat om het kunstwerk af te zonderen van het leven. Hij wil iets absoluuts maken, iets waar 
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de tijd geen vat op heeft. ‗Hiermee raken wij de belangrijkste Nietzsche-idee, de Artistik-idee 

die aan het kunstverschijnsel eigenlijke antropologische waarde toekent:‘  

Indien voor het menselijk bewustzijn een redding mogelijk is, kan zij alleen liggen in 

een creativiteit met mutatief en zuiver geestelijk karakter, een creativiteit die tot van 

het fenotype onafhankelijke resultaten leidt, tot de schepping van op zichzelf staande 

objecten die door hun eigen innerlijke structuur los van hun maker en onraakbaar voor 

de causaliteit kunnen zijn. (Roggeman 1971: 179) 

Hier stelt de auteur een ideaal voorop dat weliswaar in de praktijk nooit wordt bereikt. Om tot 

een absoluut gesloten vorm te komen, doet Roggeman een beroep op de free jazz en meer 

bepaald op het vormbesef dat hierin prominent aanwezig is. Beide hanteren gelijklopende 

methodes. Zowel de free jazz als deze poëzie hergebruiken oud materiaal om het op een 

radicaal nieuwe manier te structureren.  

[E]r kan … op gewezen worden dat het instrumentarium van de free-musici uitwendig 

haast volledig samenvalt met dat van de jazz musici: Selmer-saxofonen, Premier-

slagwerken, Conn-trompetten en Steinway-vleugels blijven in gebruik. (Roggeman 

1969: 25) 

De free focust zich op een vormelijke vernieuwing en niet zozeer op een materiële 

verandering (wat wel werd nagestreefd door de fusion jazz, waarbij allerlei nieuwe 

elektronische en exotische instrumenten werden geïntroduceerd). We kunnen dan ook 

besluiten dat zowel de free jazz als deze poëzie met een beperkt materiaal een maximum aan 

uitdrukkingskracht proberen te bereiken, binnen een eigen gesloten vorm.  

 

We kunnen concluderen dat Nardis zich verhoudt tot Indras, zoals de jazz zich verhoudt 

tot de free jazz. Nardis maakt gebruik van kleurige beelden, een ontwrichte syntaxis en vrijere 

versvormen. Hierin loopt ze parallel met de bebop en de composities van Charlie Parker. De 

thematische en vormelijke aspecten worden gecompliceerd om op die manier meer 

spelvrijheid te creëren. Indras daarentegen, maakt gebruik van een radicale herschikking van 

het materiaal om zo de expressie-mogelijkheden uit te diepen. De auteur gebruikt het 

materiaal van Nardis op een andere manier. In deze bundel wordt een enorm vormbewustzijn 

centraal gesteld. ‗[D]e revolte en het nihilisme [worden] nu bewust en openlijk als wapens 

gehanteerd.‘ (Roggeman 1969: 25) Hierbij stuiten we op de centrale paradox van Roggemans 

vroege evolutie. Binnen de gesloten vorm van Indras ontdekt hij een grotere vrijheid qua 

expressie. Terwijl Nardis vrijere versvormen hanteert, lijkt ze niet in staat te zijn om genoeg 

vrijheid te bieden.  
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Er is heel wat relativeringsvermogen nodig om een perfectie als het kleinood Naima 

na jaren opnieuw muzikaal ter discussie te stellen in een context waarvan vooraf kon 

worden bepaald dat hij esthetisch nooit tot een evenwaardig resultaat zou kunnen 

leiden. Het belette Coltrane niet de compositie artistiek in te zetten. Materiaal van 

jaren her, ook al is het tot perfecties gestold, blijft steeds toetssteen van de methode. 

(Roggeman 1996b: 85) 

Naast de bespreking van Naima, lijkt dit citaat ook Roggemans eigen kritische methode te 

weerspiegelen. In dit citaat stelt roggeman dat dichten een voortdurende zoektocht is naar de 

zuivere expressie. Het lijkt noodzakelijk om aan de hand van hetzelfde materiaal te zoeken 

naar de ultieme methode. Indras is hier maar ‗een van de vele haltes in deze odyssee, een 

odyssee zonder thuiskomst, zonder Ithaca, zonder brug naar het verleden, geen Leopold 

Bloom die bij Molly eindigt. Niettemin een Odyssee, geen dwaaltocht.‘ (idem: 84)   
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Derde  Hoofds tuk  –  Po r t re t t en  

 

3.1 Albert Ayler 

In de bundel Quatre Séries Fixées zijn er talrijke verwijzingen naar de jazz. We vinden 

specifieke referenties in de titels van de verschillende afdelingen: ‗Zwart. Partita‘s op een 

Monks klavier‘, ‗Quatre séries fixées für lamento Sprechstimme and free jazz unit‘. Hiernaast 

verwijst Roggeman ook in de titels van gedichten naar het jazzfenomeen: ‗Jazz lab. 4-Unit‘, 

‗Monkish notes (Thema)‘, ‗Monkish notes (Variatie 1)‘, ‗ Monkish notes (Variatie 2)‘. In 

deze jazz bundel wijdt Roggeman een gedicht aan de tenorsaxofonist Albert Ayler, ‗Requiem 

for a holy ghost‘. Dit lange gedicht in vrije versvorm beslaat een hele afdeling in de bundel.  

Het lijkt interessant om bij de behandeling van dit gedicht ook Roggemans essay over 

Albert Ayler te betrekken. Roggeman stelt zich hier de vraag hoe we de persoon Ayler 

moeten interpreteren. Was hij een ‗clown‘, een ‗neuroticus‘ of een ‗dichter‘?  

Speelt Ayler de delicate rol van de geniale clown die het tragische tot zijn paroxisme 

voert langs de uitersten van de lach? Is deze man de leuke neuroticus die zich purgeert 

van hallucinaties, complexen, atavismen? Of is Ayler de schepper van een nieuwe 

dimensie, waarin doorheen de klank een Shakespeareaanse wereld van demonen, 

elfen, geesten, tussenbroedsels, concretiseringen van waan en wezen stoffelijk 

worden? (Roggeman 1969: 103-104)  

Met deze vraag lijkt Roggeman zijn reserves ten opzichte van de free jazz uit te drukken. Is de 

free muzikant oprecht, of is hij een Clown? Is de free muzikant een waanzinnige, of is hij een 

geniale kunstenaar? Deze vragen worden niet algemeen beantwoord. Er moet aandacht 

gegeven worden aan iedere muzikant op zich. In het geval van Albert Ayler zijn alle 

antwoorden ‗mogelijk, alle antwoorden zijn equivalent en uitwisselbaar, zij hebben alle 

evenveel en weinig betekenis.‘ (Roggeman 1969: 104) Wat van groter belang is, is dat Aylers 

muziek ‗onverwoestbare elementen‘ bevat.  

Ayler was een omstreden free artiest. Zijn werk wordt gekenmerkt door een doorgedreven 

vrijheid en inventiviteit. Binnen zijn ensemble zet hij veelal de rollen op hun kop. Zo krijgen 

bijvoorbeeld de drummer en de bassist een even actieve rol toebedeeld als de blazers. Ook 

zijn improvisatie neemt een bijzondere vorm aan. De Ayler-improvisatie wordt gekenmerkt 

door een overvloed aan dissonanten. Aylers doorbraak kwam in 1964 met het album ‗Spiritual 

Unity‘. Het album is de opname van een dertig minuten durende intense free improvisatie. 

‗Requiem for a holy ghost‘ doet denken aan de Ayler improvisatie.    
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Voor we dieper ingaan op de Ayler improvisatie, is het belangrijk om het begrip 

improvisatie enigszins te omschrijven. Dorleijn merkt op dat een improvisatie ‗het 

ontstaansproces niet verdoezelt – wat in ‗affe‘ composities wel gebeurt – maar afbeeldt.‘ 

(Dorleijn 1999: 254) De lezer of luisteraar kan ‗de ‗toevallige‘ associatielijnen‘ nog zien. De 

associatieve ontwikkeling staat centraal bij de improvisatie. ‗[D]e nabijheid van twee 

muzikale toongroepen is cruciaal: iets volgt uit iets anders omdat het er in de buurt staat.‘ 

(Dorleijn 1999: 254) Hiervan vinden we een voorbeeld in de volgende strofe:  

Magie van de wanklank, zei hij, is 

gestolde ademkoker, 

blaaspijp met boorgaten, 

verstorven elastiekjes in de vingerkootjes 

en ergens de grote X van Malcolm. 

Maar hij dacht: 

wij showen één kiekje, ieder uur, iedere dag, 

coda for ever, 

geliefde hatelijke witte jakhalsjes, 

u ziet 

de edele zwarte kont van Bessie Smith. (Roggeman 2004: 284) 

 In de eerste twee verzen wordt de ‗wanklank‘ verbonden met het lichaam van de 

improvisator. Van ‗wanklank‘ wordt overgegaan naar de ‗ademkoker‘, die verder ook 

‗blaaspijp‘ wordt genoemd. De ‗blaaspijp‘, of de luchtpijp, speelt vals. Deze lichamelijke 

associatieve reeks gaat verder in de ‗verstorven elastiekjes in de vingerkootjes‘. Hierin 

kunnen we de lichamelijke elastische speelstijl van Ayler lezen. De saxofoon wordt een 

verlengde van het lichaam: ‗blaaspijp met boorgaten‘. Hiernaast kunnen we ook de associatie 

opmerken tussen ‗de grote X van Malcolm‘ en de ‗geliefde hatelijke witte jakhalsjes‘. De link 

tussen deze twee beelden wordt gelegd via de Black Panther movement. Dit brengt Aylers 

ambivalente houding tot het blanke publiek naar voor.
12

 We zien dus dat de associatie mee 

wordt bepaald door culturele wetten en regels. De dichter of de lezer kan het verband tussen 

Malcolm X en de ‗witte jakhalsjes‘ niet leggen wanneer hij geen voorkennis heeft van de 

Black Panther beweging. Een improvisatie ‗ex nihilo‘ bestaat dan ook niet volgens 

Roggeman. Hoewel een improvisator zoals Ayler ‗ieder vooraf gegeven materiaal van de 

hand [wijst]‘, kan een volstrekt nieuwe compositie niet bestaan.‗Vertrekt de radicale 

                                                 
12

 Aylers kreeg aanvankelijk geen erkenning. Wanneer hij dit wel kreeg, werden zijn royalties geïnd door zijn 

blanke platenmaatschappij. ‗Record royalties? I never see any. Oh, maybe I‘ll get $ 50 this year. One of my 

albums, Ghosts, won an award in Europe. And the company didn‘t even tell me about that. I had to find out 

another way.‘ (Hentoff 1966) 
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improvisator ‗ex nihilo‘? Nooit, want hij is een binnen een bepaalde muziekcultuur gevormd 

musicus, hij kent een aantal muzikale wetten en regels, hij heeft ervaring op een instrument.‘ 

(1996a: 92) De improvisator kan wel het bestaande materiaal vernieuwen, maar tot volstrekte 

nieuwvormingen kan hij niet komen. Improvisaties zijn in de jazz vaak voorbereid en worden 

gaandeweg geperfectioneerd. Hoewel ‗het toeval in deze muziek veel minder geduld wordt 

dan men denkt‘, toch horen we hier nooit twee keer hetzelfde. (Roggeman 1969: 104-105) 

De typische Ayler improvisatie wordt gekenmerkt door een verlangen naar een soort 

oervorm van de improvisatie. Roggeman verwijst in zijn gedicht over Ayler dan ook naar de 

paradijselijke toestand, en naar de gelukzalige kindertijd: 

Hoorbaar werd het vreugdeklikken 

van de moedertepel tegen klankverhemelte.   

Elke compositie is doordrongen van een ‗preharmonische eenvoud‘ en een spiritualiteit, die 

kenmerkend zijn voor de jazz van vóór Louis Armstrong. Hoewel Ayler deze thema‘s 

obsessioneel herhaalt, doet hij dit elke keer op een andere manier. ‗Bepaalde thematische 

cellen typeren het gehele oeuvre, voortdurend zijn er spiegelingen van het identieke, maar 

schijnspiegeling of schijnidentiteit, steeds zijn de ontdubbelingen anders.‘ (Roggeman 1969: 

105-106) De improvisatie is gebouwd op thematische kernen. De antithese is hierbij het 

sturende principe. ‗Het is zo dat tegenover het extreme alleen het andere extreme kan gehoord 

worden.‘ (Roggeman 1969: 105) Aylers muziek bestaat zowel uit het oude als uit het nieuwe. 

We vinden er elementen van de blues maar ook van de avant-garde. ‗In de frasering is er de 

dualiteit tussen uitgesproken duidelijke melodieflarden en de troebele bruitage, tussen de 

bruuskerende explosies en de archetypische lamento‘s: staccato‘s als van klaroensonnerieën 

worden door fluwelen curven gevolgd.‘ (Roggeman 1969: 105) 

Ook in Roggemans werk kunnen we bovengenoemde ‗thematische cellen‘ herkennen. 

Deze poëzie  bezit maar een beperkt aantal thema‘s. Hierop worden steeds verschillende 

variaties gemaakt. Het centrale thema is het autonome gesloten kunstobject dat op oneindig 

veel verschillende manier terugkeert. Net als Aylers werk, wordt ook deze poëzie gekenmerkt 

door ‗antithetische constanten‘. (Roggeman 1969: 105) Hierbij kunnen we wijzen op het 

eerder vermelde polaire karakter dat zich uit in vele tegenstellingen: yin-yang, man-vrouw, 

leven-kunst, hardheid-poreusheid, doorzichtigheid-ondoorzichtigheid enzovoort.  

Tenslotte kunnen we nog opmerken dat het gedicht ‗Requiem for a holy ghost‘ 

voornamelijk gaat over het individu Albert Ayler. De ondertitel luidt dan ook ‘Enkele 

pathognostische hypothesen naar aanleiding van Albert Ayler (1936-70)‘. Hoewel we 
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hierboven gewezen hebben op verschillende gelijkenissen tussen Roggemans werk en Aylers 

composities, toch dient hierbij nog een aanmerking te worden gemaakt. Beide kunstenaars 

combineren hun materiaal op een gelijkaardige manier. Maar Ayler ziet hierin een goddelijke 

taak. Zijn bijnaam ‗the holy ghost‘ spreekt boekdelen. 

Voor mij bestaat de enige manier waarop ik God kan danken voor zijn steeds 

aanwezige schepping, in de aanbieding van een nieuwe muziek, getekend door een 

schoonheid die niemand voordien ooit heeft gehoord. Het is de enige gedachte die van 

mij een vrij man zal maken, vrij voorbij de begrenzing van de stof. (Ayler in free en 

andere jazz-essays 1969: 103) 

Hierbij kunnen we terugkeren naar Roggemans initiële vraag. Is Ayler een clown of een waar 

dichter? 

           

 

3.2 John Coltrane 

 

5. Moment uit de praxis 

 

En dat de mateloze, ongerijmde hybris om nog op het ogenblik zelf precies kwart na 

negen het boek te beginnen, waarvan het vaststaat dat het toch het laatste zal zijn 

omdat het in het plan besloten ligt het nooit te eindigen, zich ontembaar opdringt, het 

organisme uit zijn horizontale houding rukt, tot het opsteken van een zenuwtemmende 

sigaar dwingt, het kan alleen te wijten zijn aan de kracht die kan worden opgedaan 

door het luisteren naar een onmenselijke muziek die als een zuil op het middenrif staat, 

in perfect evenwicht op de deining van de vermoeide adem, in perfect evenwicht ook 

vooral met zichzelf, vrij van de gepijnigde mond en de waanzinnige vingers die haar 

vormen, vrij en gesloten en daarom van een verleidelijke eenvoud als de geur van het 

gras in juni of de kleur van sneeuw die aan boomschors kleeft. Er is geen ontkomen 

aan zulke helderheid in substantie en structuur en wat als strovuur van illusie gedoofd 

zou moeten worden, wil in dit late moment van de vermoeide avond nog 

aangewakkerd worden en blijven door alle dagen heen die nog bevochten kunnen 

worden. (Roggeman 1971: 111) 

Zonder zijn naam te noemen, wordt Coltrane hier erkend als een enorme inspiratiebron op 

Roggemans schrijverschap. Deze ‗onmenselijke muziek’ is de drijfkracht in het 

scheppingsproces. Gestuwd door ‗de kracht die kan worden opgedaan door het luisteren‘ naar 

deze muziek, begint de vermoeide dichter aan zijn sisyfuskarwei. De referentie naar Coltrane 

wordt ten eerste al duidelijk in het ‗onmenselijke’ aspect van deze muziek. Ook op andere 

plaatsen kent Roggeman een ‗haast onmenselijk vakmanschap‘ toe aan Coltrane. (Roggeman 

1969: 143) Ook het perfecte evenwicht is een steeds terugkerende karakterisering van deze 
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saxofonist. In het artikel Coltrane (deel 2) stelt Roggeman dat het ‗[s]lechts weinige musici is 

… veroorloofd dermate het irrationele uit te dagen en tot verkoolde schoonheid te 

transcenderen zonder in chaos ten onder te gaan‘. (Roggeman 1996b: 83) Coltrane is een van 

de ‗zeldzame kunstenaars die zelfs in hun meest gewaagde worpen de evenwichtszin nooit 

verliezen‘. (Roggeman 1969: 143) Ook in de zinswending ‗op de deining van de vermoeide 

adem‘ herkennen we Coltranes typische methode. Hij bespeelt de saxofoon op het ritme van 

de ademhaling. ‗Omdat de muziek van Coltrane zo sterk verbonden is met de organische 

functie van de ademhaling, vertoont zij kenmerken die analoog zijn met een door ademhaling 

bepaald denken van de mens.‘(Roggeman 1996b: 89) Coltranes stijl heeft iets organisch, ze 

toont een sterke verbondenheid met de lichamelijke bepaaldheid van het individu. Hij speelt 

in evenwicht met zichzelf, ‗vrij van de gepijnigde mond en de waanzinnige vingers die haar 

vormen‘. Coltrane staat bekend voor zijn lange (soms wel een half uur durende) 

improvisaties. Dit vergt een volledige fysieke maar ook psychische inzet. Coltranes 

composities eindigen dan ook pas wanneer de lichamelijke uitputting nabij is.  

Roggeman vernoemt dit lichamelijke aspect als een van de drie belangrijke centra‘s van 

Coltranes werk. De fysieke uitputting heeft ‗een katharsis, een zuivering van gemoed en 

geest‘ tot doel. (Roggeman 1969: 146) Deze lichamelijke bepaaldheid leidt tot een 

vernieuwing in de jazz: ‗een andere fase van het improvisatiefenomeen‘. (Roggeman 1996b: 

84) Dit is dan ook meteen het tweede belangrijke centrum in Coltranes werk. In plaats van de 

‗frase’ wordt nu de ‗fysiologische norm van de ademhaling‘ de centrale eenheid binnen de 

improvisatie. (Roggeman 1996b: 84) De muzikale improvisatie vergt een bewustwording van 

het eigen technische vermogen en onvermogen. De improvisatie in de muziek is immers 

direct, ze kan niet uitgewist worden. Daarnaast komt ze ook vaak in groepsverband tot stand. 

Het ontstaan van een spontaan groeiende collectieve compositie is vrij complex gezien de 

verschillende interrelaties tussen de muzikanten. De uitbouw van deze collectieve 

improvisatie speelt een belangrijke rol in het werk van Coltrane. Het derde centrum dat 

Roggeman aanhaalt, is het zijdelingse mysticisme dat Coltranes methode verkleurt. 

(Roggeman 1996b: 84) Veelzeggend in dit verband zijn Coltranes albumtitels: A Love 

Supreme, Ascension, Meditations en OM.  

De bovenbeschreven factoren spelen ook in Roggemans werk een belangrijke rol. In de 

bespreking van Alains Propos wijst Roggeman de ‗style plat‘ af. ‗‘Le style plat‘ is de stijl van 

de geest alleen: het lichaam is veraf, het lichaam wordt a priori afgewezen.‘ (Roggeman 1999: 

13) Net als Alain, kent ook Roggeman een centrale functie toe aan het lichamelijke. In zijn 
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poëzie heerst de ‗Alainse kunstopvatting‘ die stelt dat er ‗geen kunst mogelijk [is] zonder of 

buiten de actie van het lichaam. ‗L‘art est une manière de faire, non une manière de penser.‘‘ ( 

Roggeman 1999 : 13) Dit betekent dat de poëzie zich niet volgens de algemeen aanvaarde 

rationele wetten ontwikkelt. ‗[Z]e is vrij van blinde causaliteit en ontwikkelt zich op basis van 

interne structuurwetten.‘ (Roggeman 1999: 8) Hierin herkennen we opnieuw de improvisatie. 

De creatie van de dichter is momentgebonden. Het kunstwerk wordt voortgestuwd door 

improvisatie en associatie. Net als de muzikant, leert ook de dichter in de improvisatie zijn 

technische mogelijkheden en onmogelijkheden kennen. Roggeman noemt de improvisatie dan 

ook ‗een harde methode‘. ‗[Z]ij heeft haar eigen premissen die haar zullen behoeden voor de 

amuzikale willekeur.‘ (Roggeman 1999: 8) In het artistiek moment steunt de dichter, als 

improvisator, op een evenwichtsgevoel. Hij komt hiermee los van de causaliteit. Deze 

spontane methode kent vele ‗mislukkingen‘. Roggeman waardeert deze ‗fouten‘ echter 

positief.  

W]elke charmes hebben fouten niet te bieden! Blijven zij zich hardnekkig opdringen, 

dan doet men er goed aan hun mogelijkheden te onderzoeken, hun aanwezigheid 

positief te waarderen en hun het perspectief van de dissonant te verlenen. Zonder 

systematisering ad absurdum weliswaar, maar met de status van het dynamisch 

moment. (Roggeman 1999: 9) 

Ook in de jazz worden ‗mislukkingen‘ geïntegreerd in het werk. Iemand als Thelonious Monk 

waardeert ‗fouten‘ in zijn composities. ‗He loved and collected mistakes, to study them, to get 

new ideas and inspiration from them. He was an inventer above all. He did a lot of research. 

… Sometimes he adapted mistakes into his songs.‘ (Gourse 1997: 168) Dit betekent niet dat 

de dichterlijke improvisatie dezelfde is als de muzikale. Zoals we eerder opmerkten, kan de 

muzikant zijn noten niet terugnemen. Eens ze zijn gespeeld, kunnen ze niet meer worden 

uitgewist. De poëzie kan dat wel. Het ontstaansproces speelt zich af in de werkruimte van de 

auteur. De lezers zijn niet aanwezig bij het scheppingsmoment. ‗In wezen is geen enkel 

gedrukt gedicht nog improvisatie, het is in het beste geval een door en door bewerkte versie 

van een improvisatie.‘ (1996a: 95) De dichter kan na het initiële improvisatorisch elan het 

gedicht nog naar believen monteren en corrigeren.  

Hoe Coltranes invloed zich uit in de praktijk kunnen we nagaan aan de hand van het 

volgende gedicht. 

Bewegingen / Sätze 

 

Karstpegels aan het hart, rekt de tijd 

seizoenen voorbij hun hoopfiguur. 
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Hoe zoekt de kanskubus zijn vrijheid? 

Roestvlek op het oog, beet van herfstzuur. 

 

Zwaarte der breeknoot, haar bolster sluit 

de denkkwab. Echo in de droomkeel 

verschuift in het tijdglas elk geluid 

van zandgruis. Weg naar het tegendeel.  

 

Doorzichtig wordt de kramp der glasklok, 

het lichaam strekt zich, heesterbedding 

van pijn langs, stilte in de treurvlok 

liedsneeuw. Op twijfel sluit de tongring. (Roggeman 2004: 383) 

Speliers vergelijkt dit gedicht met een rebus waar hij niet aan uit kan. Deze complexe verzen 

geven Speliers ‗voor de zoveelste keer een taalverstikkend gevoel‘. (Speliers 2005: 32) Hij 

telt hier niet alleen ‗dertien cumulatieve substantieven‘, of neologismen, maar merkt ook op 

dat de vorm van deze verzen het gedicht mee ingewikkeld maken. ‗Elke regel bestaat uit 

negen lettergrepen.‘ (Speliers 2005: 32) Speliers herkent dit patroon ook in de grotere 

structuur van de afdeling ‗Opus Magnum IV: Katarakt‘. Van blz. 384 tot 387 telt elk vers 

negen lettergrepen. ‗Vanaf blz. 388 krijgen we per regel tien lettergrepen. Op blz. 390 bestaat 

elke regel opnieuw uit negen lettergrepen. Op blz. 391 tellen we acht lettergrepen.‘ (Speliers 

2005: 32) Speliers verbindt dit patroon aan de muzikale invloed in Roggemans werk. ‗Deze 

klimmende en dalende lettergreepreeksen verwijzen duidelijk naar de muziektheoretische 

kennis van de jazzmusicus Willy Roggeman.‘ (Speliers 2005: 32) Hierin kunnen we Coltranes 

techniek herkennen. Coltrane staat namelijk bekend voor zijn lange en snelle notenreeksen 

van ingewikkelde akkoordenschema‘s, zijn zogenaamde sheets of sound. Het volgende citaat 

waarin Roggeman het heeft over Coltrane, kan evengoed worden toegepast op deze poëzie. 

‗Akkoordenatomisering geeft razend snelle reeksen van 32sten die geen lineaire melodiek 

scheppen maar een siddering van klanken ter plaatse.‘ (Roggeman 1996b: 84) Zoals bij 

Coltrane de lineaire melodische frase vervalt, valt ook bij Roggeman de logische 

betekenisfrase weg. Het gedicht is eerder een ‗siddering‘ van elkaar steeds modificerende 

betekenissen. We kunnen stellen dat dit een poëticaal gedicht is dat de problematiek van 

verticaal versus horizontaal behandelt. De mogelijkheid van een gesloten dichtvorm staat hier 

centraal. We krijgen woordenreeksen die de problematiek van verticaal versus horizontaal 

behandelen. Deze thematiek wordt in kleine atomen gesplitst, die dan in snelle 

woordenreeksen na elkaar worden geplaatst. 
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Het ‗taalverstikkende gevoel‘ waar Speliers van getuigt, is een gevolg van de snelle 

reeksen. Net als bij Coltrane wordt de lezer overweldigd door een veelheid aan betekenis en 

een tekort aan logische opbouw. Coltranes improvisatie ‗waarin klank als zodanig schittering 

wordt op ononderbroken golving, - dit soort improvisatie kan de luisteraar geen kansen op 

onachtzaamheid, verzwakte aandacht, subjectieve mijmering, hypothetisch welbehagen 

schenken.‘ (Roggeman 1996b: 88) Hetzelfde kan worden gezegd van deze gedichtencyclus. 

De auteur lijkt voortdurend te werken aan een golving van steeds verschuivende betekenissen. 

Net als bij Coltrane is ook hier ‗[h]et meest opvallende kenmerk … haar obsessie van volte‘. 

(Roggeman 1996b: 88-89) In tegenstelling tot meer traditionele poëzie, denk hier 

bijvoorbeeld aan het klassieke sonnet, bevat deze poëzie vele voltes. Het titelgedicht van deze 

afdeling, ‗Katarakt‘, opent met het vers :‗Kantelt de maatstreep uit de voltebalk‘. De 

notenbalk wordt vervangen door een balk van voltes. Door deze voltes kan de beregelde 

structuur niet meer functioneren. We kunnen stellen dat de maatstreep het gedicht niet meer 

kan beregelen. De vele neologisme zorgen ervoor dat dit gedicht verschillende wendingen 

neemt. Ook het titelwoord ‗Bewegingen‘ wijst hier al op. Het gedicht is geen logisch 

afgesloten betekenisgeheel, de betekenisproductie is open. Het titelwoord verwijst naar de 

formele technieken en niet, zoals dat meestal wel het geval is, naar de inhoud. Roggeman stelt 

dat de muziek van Coltrane ‗steeds eivol klank‘ wil zijn. De ‗obsessie van volte‘ lijkt nooit 

alleen te komen: ‗Zijn negatief complement is de stiltefobie.‘ (Roggeman 1996b: 89) Het zijn 

de klanken (bij Coltrane) en de woorden (bij Roggeman) die het gedicht vullen. Aan de stilte 

wordt ‗zelden een suggestieve rol‘ toegekend. (Roggeman 1996b: 89) In het gedicht 

‗Katarakt‘ staat het veelbetekenende vers ‗onteken van stilte in de urnen‘. Beide kunstenaars 

zijn in dit werk zodanig gefocust op voortdurende expressie dat de stilte hier geen plaats meer 

heeft. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat in andere bundels, zoals Alef / farao, de 

stilte wel een functie vervult.  

De invloed van Coltrane wordt nooit expliciet uitgesproken in Roggemans werk. We 

kunnen enkel impliciete referenties herkennen. Toch zien we grote overeenkomsten in beide 

poëtica‘s. Hierboven hebben we al opgemerkt dat beide kunstenaars gelijkaardige technieken 

hanteren: de snelle reeksen, de vele voltes en de afwezigheid van de stilte. Hiernaast kunnen 

we ook wijzen op een diepere gelijkenis. Ze delen namelijk een fundamenteel principe dat de 

grens tussen beide kunsten overstijgt. Beide hanteren een taal die ‗onder weg [is] tussen 

signifiant en signifié‘. Hun werk is ‗beweging zonder definitieve fixatie‘. (Roggeman 1996b: 

89) We krijgen hier te maken met een open betekenisstructuur. De taal blijft ergens steken 
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tussen teken en betekenis. Het teken wordt niet gesloten, met andere woorden het krijgt geen 

definitieve betekenis toegekend. Het kunstwerk is geen ‗definitief artefact‘ maar een actie. Er 

wordt niet gestreefd naar een einde dat het gedicht ‗af‘ maakt. Deze kunstenaars maken 

werken die ‗cirkelvormig, spiralerend, maar in wezen zonder einde‘ zijn. Er is geen 

doelgericht einde, ‗[e]inde van de performance is voorlopig einde van de kinetische 

mogelijkheden die door de fenotypische fysiek momenteel kunnen worden gedragen. Finale is 

de uitputting.‘ (Roggeman 1996b: 84) 

In zijn laatste levensjaren stond Coltranes werk in het teken van het verkennen van de free 

jazz. Er wordt wel eens beweerd dat Coltrane hiermee muzikaal zelfmoord pleegde. 

Roggeman beweert dat het onzin is om het album Expression te beschouwen als zijn 

definitieve eindpunt, als zijn aankomst. Net als het gedicht en de compositie niet tot een 

afsluitend einde komen, kan ook het gehele oeuvre van een kunstenaar nooit de aankomst 

bereiken. 

Er was artistiek geen eindpunt mogelijk, mogelijk was alleen het wegvallen van het 

fenotype en daardoor de opheffing van het proces. Hetgeen gebeurd is. Indien John 

Coltrane was blijven leven, zou de muzikale odyssee zonder Ithaca verder gegaan zijn. 

(Roggeman 1996b: 85)  
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Besluit 

 

De verbanden tussen het werk van Roggeman en de jazz zijn erg verscheiden en 

diepgaand. Er zijn niet alleen vele gedichten die expliciet aan het fenomeen refereren, de jazz 

zit diep verankerd in de genese en de structuur van de verzen. We hebben deze ingrijpende 

wisselwerking tussen de twee kunsten gezien in de analyse van de bundels Nardis en Indras. 

Er zijn daarbij ook vele overeenkomsten te vinden met individuele jazzmusici. We hebben 

hier de musici Albert Ayler en John Coltrane behandeld. Hiermee is over de link tussen jazz 

en het werk van Roggeman zeker niet alles gezegd.  

We hebben met behulp van de jazz een stukje van Roggemans werk belicht. Het 

omvangrijke en intrigerende oeuvre van deze auteur kan op uiteenlopende manieren worden 

benaderd. De weg van de jazz is hierin maar één van de mogelijkheden. Het werk zou 

evengoed de vergelijking met de beeldende kunst kunnen aangaan, met Henri Rousseau of 

Franz Marc. Het is paradoxaal dat hij in het literaire veld een geïsoleerde positie inneemt, 

maar vanuit een breder perspectief bekeken, staat hij meer in contact met de andere kunsten 

en de literatuur in het groot. Net als Bartók construeert Roggeman zijn werk met zichzelf en 

op zichzelf: 

So universal in our time seems this experience of collectivises, parties, groups, that the 

really strange figures are those who do the dedicated, difficult work, who face the 

crises alone, Bartók, for example. He had as tough a struggle in Budapest, as 

Schoenberg in Vienna: What gave him the strength to stand alone? And is that strength 

a value in his music? (Tippett 1971: 9) 

Dezelfde bedenkingen kunnen worden gemaakt bij het werk van Willy Roggeman. We 

lezen op de achterflap van De gedichten 1953-2002: ‗Roggeman is de godfather van het 

naoorlogse Vlaamse modernisme en een van de meest invloedrijke én minst bekende auteurs 

… Deze farao metselt de laatste steen van de piramide zelf dicht.‘ (Roggeman 2004: 

achterflap)  
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