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1. Inleiding 

 

1.1 Probleem- en doelstelling 

 

Wanneer je Oost-Europese talen en culturen studeert, ligt het voor de hand dat je uitvoerig 

kennis neemt van de Russische literatuur, zowel in de vorm van colleges als door de literaire 

werken zelf te lezen. De vraag echter hoe het in ons taalgebied staat met de algemene kennis 

en perceptie van de Russische literatuur heeft me altijd al geboeid. Vandaar dat het onderwerp 

van deze scriptie een receptiestudie is geworden. Toen ik in oktober 2010 in het programma 

van de Gentse Vooruit de voorstelling The Brodsky Concerts (Gebaseerd op het oeuvre van 

Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky) ontdekte, had ik meteen ook een auteur gevonden. Dat er 

zelfs meer dan veertien jaar na zijn dood in onze contreien nog steeds aandacht was voor 

Joseph Brodsky (1940-1996), wekte immers mijn interesse. 

 Zo werd de receptie van Joseph Brodsky en zijn oeuvre in Vlaanderen en Nederland 

het onderzoeksobject van mijn scriptie. Ik wil onmiddellijk duidelijk stellen dat het niet de 

bedoeling is zijn receptie in Vlaanderen en die in Nederland als twee aparte fenomenen te 

behandelen, ondanks de verschillen die er wel kunnen en zullen zijn. Het gaat met andere 

woorden algemeen om de receptie van Brodsky in Nederlands taalgebied, om de plaats die hij 

verworven heeft binnen de Nederlandse letteren doorheen de tijd. Daartoe wil ik enerzijds 

nagaan wat de reacties waren in de pers en van de literaire wereld op enkele voor de receptie 

in Vlaanderen en Nederland relevante gebeurtenissen in het leven van de schrijver. Ik dacht 

daarbij in de eerste plaats aan zijn introductie in Nederlands taalgebied, aan het verschijnen 

van vertalingen van zijn werk, aan het feit dat hij in 1987 de Nobelprijs voor literatuur kreeg, 

aan zijn optredens in Nederland en aan zijn dood. Tijdens mijn onderzoek kwam ik echter ook 

te weten dat Brodsky goed bevriend was met de Nederlander Kees Verheul en dat hij enkele 

gedichten over Nederland geschreven heeft. Omdat dit ongetwijfeld zijn populariteit in 

Nederland heeft beïnvloed, zal ik ook hier even bij stilstaan. Anderzijds wil ik ook nagaan wat 

er  na Brodsky’s dood nog voor aandacht voor hem was, zowel in de media als bij schrijvers, 

dichters en andere artiesten. The Brodsky Concerts zijn hier alvast één voorbeeld van. 

 

1.2 Status quaestionis  

 

Over de receptie van Joseph Brodsky en zijn oeuvre in Vlaanderen en Nederland zoals 

hierboven geformuleerd, is voorlopig nog geen studie gedaan. In 2006 leverde Hubert de 

Vogelaere weliswaar een scriptie af met een gelijkaardige titel1, maar zijn aanpak verschilt 

                                                      
1 De volledige titel luidt: Joseph Brodsky, de gedichten in het Nederlands - Een overzicht van de publicaties en 

de receptie van de poëzie van Joseph Brodsky (geboren in Leningrad in 1940 en gestorven in New York in 1996) 

in Nederland en Vlaanderen. De gedichten in boekvorm en in literaire tijdschriften van 1967 tot 2005. De 

uitspraken van de bezorgers en de vertalers over hun werkwijze. De reacties in recensies. 
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grondig van de mijne. Zijn werk bevat een gedetailleerd overzicht van alle gedichten van 

Brodsky in Nederlandse vertaling die tot en met het jaar 2005 zowel in periodieken en 

bloemlezingen als in aparte boekpublicaties verschenen zijn. Brodsky’s essays laat hij buiten 

beschouwing. Verder besteedt hij vooral aandacht aan de verschillende bezorgers en vertalers 

en hun motieven, aangevuld met reacties in recensies op de verschenen boekpublicaties. 

Hoewel zijn scriptie door de gedichtenbibliografie en bronnenlijst een goed vertrekpunt 

vormde voor mijn onderzoek, moest nog veel materiaal - in de eerste plaats persberichten over 

de auteur en zijn werk - verzameld worden. 

 Over de theoretische achtergrond van receptieonderzoek is wel reeds documentatie 

voorhanden. Het handboek bij het vak Algemene Literatuurwetenschap, Beste lezer, Een 

inleiding in de algemene literatuurwetenschap van Jürgen Pieters, verschafte mij een 

algemene inleiding met een verwijzing naar Hans-Robert Jauss, de grondlegger van het 

historisch receptieonderzoek (Pieters 2010: 215). Daarnaast baseerde ik me ook nog op het 

artikel “Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-

2000)” van Els Andringa, Sophie Levie en Mathijs Sanders, dat in 2006 in het tijdschrift 

Nederlandse letterkunde verscheen. Hierin wordt een theoretisch kader geschetst, aan de hand 

waarvan de op dit artikel volgende receptiestudies in het tijdschrift gevoerd werden.  

 

1.3 Methodologie 

 

 1.3.1 Werkwijze 

 

Het is niet de bedoeling in deze scriptie een empirisch onderzoek te doen naar de receptie  van 

Joseph Brodsky in Vlaanderen en Nederland, wat zou inhouden dat bij concrete lezers via 

enquêtering gepeild wordt naar hun kennis en beeld van de auteur en hun mening over zijn 

werk (Pieters 2010: 214). In plaats daarvan wordt een historisch receptieonderzoek beoogd, 

waarbij grotendeels de werkwijze gevolgd wordt zoals voorgesteld in “Het buitenland 

bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000)” (Andringa et al. 

2006: 201, 205-206). Een eerste aandachtspunt in het receptieproces is de introductie van de 

buitenlandse auteur. Dit kan gebeuren via een recensie, de publicatie van een vertaling of een 

introducerende beschouwing op zijn leven en/of werk. Het toegankelijk maken van zijn 

oeuvre door middel van vertalingen hangt hier nauw mee samen. In tweede instantie wordt 

bekeken in welke discoursen de auteur en zijn oeuvre als referentiepunt gaan functioneren. 

Dit kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van zijn naam en werk in contextualiseringen of in 

vergelijkingen met andere auteurs en werken. Ten derde kan gewezen worden op een 

creatieve nawerking. Hierbij is het werk van de auteur of de auteur zelf een bron voor nieuwe 

nationale creaties.  
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 Deze drie fasen in het receptieproces vormen de rode draad doorheen mijn onderzoek. 

Het eerder genoemde verschil in aanpak tussen mijn scriptie en die van Hubert de Vogelaere 

situeert zich dan ook hier. Hoewel hij zelf niet in deze termen spreekt, kan gesteld worden dat 

hij zich beperkt tot de eerste fase. 

  

 1.3.2 Corpus 

 

Om tot een antwoord te komen op de vraag hoe het werk van Brodsky doorheen de tijd in 

Vlaanderen en Nederland gerecipieerd werd in de pers en de literaire wereld, ging ik op zoek 

naar zo veel mogelijk documenten waarin zijn naam genoemd wordt. In databanken als 

Mediargus, Literom en Literom Wereldliteratuur, in het digitale archief van De Volkskrant, in 

de rubriek NRC Boeken op de website van NRC Handelsblad, op Knack Boekenburen, de 

website zoeken.krantenbankzeeland.nl en in het Gentse Poëziecentrum in de Brodsky-

knipselmap vond ik allerhande berichten uit dag- en weekbladen die iets met Joseph Brodsky 

te maken hebben: van geheel aan hem of aan zijn werk gewijde artikels tot publicaties over de 

meest uiteenlopende onderwerpen waarin hij en zijn werk ter contextualisering of ter 

vergelijking worden aangehaald. Ook de websites depapierenman.be, literatuurplein.nl en de 

recensiedatabank op de webpagina van het boekentijdschrift De Leeswolf bevatten bruikbare 

informatie. Van alle zoekresultaten zijn enkel de voor mijn onderzoek relevante in een 

chronologisch corpus achteraan de scriptie opgenomen als onderdeel van de bibliografie. 

Voor artikels in vaktijdschriften raadpleegde ik de online databanken DBNL (Digitale 

Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), BNTL (Bibliografie van de Nederlandse Taal- en 

Literatuurwetenschap) en BLTVN (Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen 

en Nederland) van de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag.  

 Het is zeker niet zo dat ik hiermee beschik over alle bestaande bronnen en berichten 

over Joseph Brodsky die ooit in Nederlands taalgebied gepubliceerd zijn. Dat is ook mijn 

bedoeling niet, hoewel het doorzoeken van digitale kranten- en weekbladarchieven vast nog 

heel wat meer resultaten zou opleveren. Het probleem is echter dat de meeste van die 

archieven enkel toegankelijk zijn voor abonnees, waardoor ik me maar beperkt heb tot 

bovengenoemde zoekplaatsen. Het zo ontstane corpus moet volstaan om tot algemene 

conclusies te komen aangaande de receptie van Joseph Brodsky in Vlaanderen en Nederland. 

 

1.4 Opbouw 

 

Aanvankelijk was ik van plan mijn scriptie op te bouwen rond de drie fasen in het 

receptieproces, aangezien ze in een logisch verband staan ten opzichte van elkaar. Een 

buitenlandse auteur en zijn werk kunnen immers pas een referentiepunt worden in een 

nationaal discours nadat hij en zijn werk voldoende bekendheid verworven hebben. Op 
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dezelfde manier zijn deze twee fases een voorwaarde voor creatieve nawerking. Het is echter 

niet zo dat de ene fase ophoudt wanneer de andere begint: Zelfs wanneer Joseph Brodsky 

bijvoorbeeld een referentiepunt wordt in bepaalde discoursen, betekent dat niet dat er geen 

nieuwe vertalingen van zijn werk meer verschijnen. Omdat dit de overzichtelijkheid niet zou 

bevorderen, heb ik daarom gekozen voor een zoveel mogelijk chronologische opbouw, met 

verwijzingen naar de verschillende fases daar waar ze zich manifesteren. 

 Na dit inleidende hoofdstuk opent hoofdstuk twee met een beknopte biografie van 

Brodsky, aangevuld met enkele basiskenmerken van zijn poëzie en gevolgd door een 

overzicht van alle boekpublicaties met Nederlandse vertalingen van zijn werk. Daarna wordt 

bekeken wie een belangrijke rol speelde bij de bekendmaking van de schrijver en zijn werk in 

Nederlands taalgebied. Het derde hoofdstuk gaat over het feit dat Brodsky in 1987 de 

Nobelprijs voor literatuur kreeg en hoe de literaire wereld en de pers hierop reageerden. Ook 

is er aandacht voor de rol die Brodsky vervulde in latere Nobelprijsdiscoursen. In het vierde 

hoofdstuk wordt Brodsky’s relatie tot Nederland uitvoeriger belicht. Hij kon een Nederlander 

tot een van zijn beste vrienden rekenen, bewonderde Martinus Nijhoff, maakte enkele 

Nederland-gedichten en kwam er vaak optreden. Op het einde van dit hoofdstuk wordt ook 

een voorlopige balans opgemaakt van het verloop van het receptieproces. Hoofdstuk vijf is 

gewijd aan de reacties die Brodsky’s dood in de pers en de literaire wereld teweegbracht. Het 

zesde hoofdstuk gaat om te beginnen dieper in op de dicht- en essaybundels die nog na 

Brodsky’s dood verschenen zijn. Vervolgens wordt opgesomd in welke discoursen Brodsky 

na zijn dood nog als referentiepunt functioneerde. Hoofdstuk zeven is volledig gewijd aan de 

derde fase in het receptieproces, namelijk de creatieve nawerking in Vlaanderen en 

Nederland. Brodsky en zijn werk hebben er immers hun sporen nagelaten in bloemlezingen, 

essays, romans, theater en film. Een algemene conclusie wordt gegeven in hoofdstuk acht. 

 

2. Joseph Brodsky geïntroduceerd 

 

2.1 Leven en werk 

 

Joseph Brodsky (Iosif Aleksandrovič Brodskij)2 werd geboren in Leningrad in 1940. Hij 

groeide op in een Joods gezin. In 1956 stopte hij met school, waarna hij verschillende baantjes 

verrichtte. Ondertussen legde hij zich ook toe op poëzie, om in 1963 voltijds als 

poëzieschrijver en -vertaler aan de slag te gaan. Hij behoorde tot de kring van jonge dichters 

rond Anna Achmatova. Begin 1964 werd hij veroordeeld tot vijf jaar dwangarbeid in de regio 

van Archangelsk wegens “sociaal parasitisme”: Omdat hij zo vroeg van school was afgegaan, 

beschikte hij niet over de vereiste kwalificaties om door de overheid officieel als dichter 

                                                      
2 Doorheen heel deze scriptie zal ik de schrijfwijze “Joseph Brodsky” aanhouden. Het is de manier waarop de 
auteur zelf zijn naam schreef in Latijns schrift. Enkel in citaten kunnen spellingsvarianten voorkomen.  
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erkend te worden. Bijgevolg gold hij in hun ogen als iemand zonder beroep die profiteerde 

van het systeem. Dankzij nationaal en internationaal protest tegen het vonnis kon hij al in 

november 1965 naar zijn geboortestad terugkeren. Daar bleef hij echter een geviseerd 

persoon, waardoor zijn gedichten hoofdzakelijk ondergronds circuleerden. Als autodidact 

leerde hij zichzelf onder andere Engels en verdiepte hij zich in de Angelsaksische literatuur, 

wat zich weerspiegelde in de thematiek van zijn gedichten. Hoewel zijn poëzie niet 

anticommunistisch was, beantwoordde ze wegens haar apolitieke inhoud toch niet aan de 

sovjetverwachtingen. In 1972 werd Brodsky gedwongen het land te verlaten. Via Wenen - 

waar hij werd opgevangen door de dichter W.H. Auden, die hij erg bewonderde - en Londen 

belandde hij uiteindelijk in New York. In de VS kreeg hij het staatsburgerschap en functies 

aan verschillende universiteiten. Naast poëzie in het Russisch begon hij ook essays in het 

Engels te schrijven. Van zijn Russische gedichten maakte hij zelf Engelse vertalingen. In 

1987 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor literatuur. Nog geen tien jaar later, op 

28 januari 1996, overleed hij in New York ten gevolge van een hartkwaal. Zijn graf bevindt 

zich op het eiland San Michele bij Venetië, waar hij tijdens zijn leven graag naartoe reisde. 

 Zijn oeuvre getuigt van een gevarieerde thematiek. Zo zijn de natuur, zijn geboortestad 

en reisbestemmingen, zoals Holland en Venetië, geliefde onderwerpen. Naast het 

aardrijkskundige valt ook een voorkeur voor historische en klassiek mythologische motieven 

op. Filosofische beschouwingen en intertekstuele verwijzingen naar de Russische en 

wereldliteratuur verlenen zijn werk vaak een complexe inhoud. Daarnaast komen ook 

existentiële thema’s als eenzaamheid, tijd en vergankelijkheid, dood en afscheid veelvuldig 

voor, bijvoorbeeld in de vorm van elegieën. Verder verraadt zijn werk nog een pessimistische 

houding ten opzichte van de toekomst. Wat de vorm van zijn gedichten betreft, zien we onder 

andere een grote eerbied voor het klassieke. Ritme en rijm - hoewel ook een groot deel van 

zijn gedichten niet rijmt - zijn belangrijke componenten van Brodsky’s poëzie.  

 Hieronder volgt een opsomming van de boekpublicaties, meer bepaald dicht- en 

essaybundels, met naar het Nederlands vertaald werk van Joseph Brodsky. Voor een 

gedetailleerder overzicht met per poëziebundel alle titels van de daarin opgenomen gedichten, 

aangevuld met een lijst van alle poëzievertalingen tot en met 2005 afgedrukt in periodieken en 

bloemlezingen, verwijs ik graag naar de reeds eerder vermelde scriptie van Hubert de 

Vogelaere. 

 

Joseph Brodsky: 

 

1987 Torso. Gedichten. Uit het Russisch met een essay over de dichter door Charles B. Timmer. 

 Amsterdam: De Bezige Bij/G.A. Van Oorschot. 

1987 Tussen iemand en niemand. Essays. Vertaling Frans Kellendonk en Kees Verheul. 

Amsterdam: De Bezige Bij. 
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1989 De herfstkreet van de havik. Een keuze uit de gedichten 1961-1986. Onder redactie van Kees 

Verheul. Amsterdam: De Bezige Bij. 

1992 Kade der ongeneeslijken - Fondamenta degli incurabili. Vertaald door Sjaak Commandeur. 

Amsterdam: De Bezige Bij. 

1992 Loflied op Clio. [Vertaald door René Kurpershoek.] Amsterdam: Bakker. 

1993 In anderhalve kamer. Drie autobiografische novellen. Vertaald door Frans Kellendonk en 

 Kees Verheul. Amsterdam: De Bezige Bij. 

1994  Kerstgedichten. Vertaling Peter Zeeman. Amsterdam: De Bezige Bij. 

1996 Triton. Gedichten 1985-1994. Ingeleid, gekozen en vertaald door Peter Zeeman. Amsterdam: 

De Bezige Bij. 

1997 Het verdriet en de rede. Essays. Vertaling Sjaak Commandeur en Arthur Langeveld. 

 Amsterdam: De Bezige Bij. 

2000 Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Ingeleid, gekozen en vertaald door Peter Zeeman (tenzij 

 anders aangegeven). Amsterdam: De Bezige Bij. 

 

2.2 Bezorgers en vertalers 

 

Aangezien de scriptie van Hubert de Vogelaere opgebouwd is rond de verschillende Brodsky-

vertalers, hun motieven en werkwijze, is het overbodig om dat hier nog eens even 

gedetailleerd te herhalen. De bezorgers en vertalers vervullen evenwel een belangrijke functie 

in het receptieproces, waardoor enige aandacht voor de meest productieve onder hen hier toch 

op zijn plaats is. Waar Hubert de Vogelaere de verschillende vertalers elk in een apart 

hoofdstuk behandelt, wil ik ze met elkaar in verband brengen. Wegens de chronologische 

opbouw van mijn scriptie zal in dit hoofdstuk enkel Torso (1987) besproken worden. Aan 

boekpublicaties met Nederlandse vertalingen van Brodsky’s werk, verschenen nadat hij de 

Nobelprijs won en voor zijn dood, wordt uitvoeriger aandacht besteed in het vierde hoofdstuk. 

Dergelijke publicaties na zijn dood komen aan bod in hoofdstuk zes.  

 

 2.2.1 Kennismaking 

 

In de Nederlandse literaire wereld werd in 1967 voor het eerst een artikel gewijd aan Joseph 

Brodsky. Dat gebeurde in het vierde nummer van Litterair Paspoort door Charles B. Timmer 

(1907-1991), die op dat moment bekendheid genoot als vertaler voor De Russische 

Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot, waarvoor hij in 1963 de Martinus Nijhoffprijs 

gekregen had (Brok 2007: 33). In zijn artikel “Wie is Josef Brodski?” ligt de nadruk op de 

onbegrijpelijke vervolging van “één van de belangrijkste Russische dichters van na 1945” 

(Timmer 1967: 73). Dit portret van de dichter wordt aangevuld met het gedicht “Vissen ’s 
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winters” (1960) vertaald door Timmer, de eerste gepubliceerde Nederlandse vertaling van 

Brodsky’s poëzie.   

 Ondertussen verbleef slavist Kees Verheul (°1940) in de Sovjet-Unie voor zijn 

dissertatie over Anna Achmatova. Daar ontmoette hij in juni 1967 Joseph Brodsky, met wie 

hij een levenslange vriendschap zou onderhouden (meer daarover onder 4.1). In 1972 

verschenen in Tirade drie gedichten van Brodsky, “door veel kenners, zowel in Rusland als 

daarbuiten, beschouwd als de belangrijkste levende Russische dichter” (Verheul 1972: 385). 

Verheul vertaalde “Een pleisterplaats in de woestijn” (1966), “Op weg naar Lycomedes van 

Scyrus” (1967) en “Dido en Aeneas” (1969) “zonder metrum en zonder werkelijk ritme, […] 

om de lezer zo tenminste te kunnen garanderen dat de paar aspekten van het gedicht die 

‘vertaald’ zijn ook inderdaad overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst” (Verheul 1972: 

385). Op die manier komen de inhoudelijke spitsvondigheden in de gedichten het meest tot 

hun recht, want alle oorspronkelijke betekenissen kunnen bewaard blijven. 

 Reeds in 1973 of 19743 werd Joseph Brodsky in Nederland uitgenodigd om er op het 

Rotterdamse poëziefestival Poetry International enkele van zijn gedichten voor te dragen. Dit 

festival heeft een belangrijke rol gespeeld in het vroegste stadium van Brodsky’s 

bekendmaking in de Nederlandse literaire wereld: het zou in Nederland zelfs zijn reputatie als 

dichter gevestigd hebben (24 juni 1989, Vrij Nederland). In 1989 en 1993 was hij er nog eens 

te gast. Meer over Brodsky en Poetry International is terug te vinden onder 4.4.1. 

 In 1975 maakte Kees Verheul zijn literaire debuut met Kontakt met de vijand, dat gaat 

over de tijd die hij in 1967 in de Sovjet-Unie doorbracht. Centraal staan de ontmoetingen die 

hij daar had “met mensen van formaat […] als mevrouw Mandelstam en de dichter Brodski” 

(8 maart 1975, Provinciale Zeeuwse Courant). Vooral het portret van Brodsky dat in dit boek 

geschetst wordt, kan bij recensenten op veel bijval rekenen: “Zonder hem te verheerlijken of 

tot martelaar te maken tekent hij heel precies de onaangepaste persoonlijkheid van deze 

figuur, zijn schokkend voorgedragen gedichten, de relatie tot zijn ouders […]” (17 mei 1975, 

Het Vaderland). In NRC Handelsblad van 14 februari 1975 heet het “[e]en tragisch, hilarisch 

en aangrijpend stuk, waarin Verheul én Brodski ten voeten uit voor ons oprijzen”. Naast de 

biografie en de poëzie kon men nu dus ook kennis maken met de persoon van de dichter, 

beschreven door een vriend en tegelijk bewonderaar van hem. Deze vriend en bewonderaar 

zal zich de komende jaren nog laten gelden als “een tamelijk ideale criticus”, zoals hij door 

Jan Geurt Gaarlandt (31 juli 1976, De Volkskrant) genoemd wordt naar aanleiding van 

Verlaat debuut (1976), een bundel literaire opstellen van Verheul waarin ook Brodsky ter 

sprake komt. Een gelijkaardig opgevatte essaybundel, Antwoord van een buitenstaander 

(1981), bevat dan weer de befaamde bespreking van Brodsky’s gedicht “Dido en Aeneas”, die 

                                                      
3 Er blijkt onenigheid te zijn over het jaar waarin Joseph Brodsky op Poetry International debuteerde. Volgens de 
officiële website van het Rotterdamse poëziefestival en de meeste andere bronnen was dat in 1974. Een klein 
aantal bronnen, waaronder Jan Paul Hinrichs (1994: 26) alsook Kees Verheul in NRC Handelsblad op 20 
december 1996, houden het op 1973. 
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volgens De Tijd (25 februari 1983) kort na 1973 in de Leningradse samizdat zou gecirculeerd 

hebben. Recensent Jan Fontijn (23 januari 1988, Vrij Nederland) vormt het bewijs dat deze en 

latere essays van Kees Verheul over Joseph Brodsky van zo’n kwaliteit zijn dat ze in staat zijn 

lezers ertoe aan te zetten eens iets van Brodsky te gaan lezen. In die zin dragen Verheuls 

opstellen ook bij tot de bekendmaking van Brodsky’s oeuvre bij het grote publiek. 

 Dit is evenwel niet de enige inspanning die Kees Verheul daartoe levert. Bij een 

voorlopig gebrek aan een bundel met Nederlandse vertalingen van Brodsky’s poëzie, brengt 

hij in 1981 het Engelse verzamelwerk A Part of Speech (1980) onder de aandacht, in de vorm 

van een recensie op deze bundel4 (23 mei 1981, Vrij Nederland). Daarin benadrukt hij 

Brodsky’s reputatie “de grootste levende Russische dichter” te zijn en prijst hij zijn 

“inventiviteit op het gebied van rijm, ritme en strofebouw” evenals zijn “verbale 

vindingrijkheid, gevatheid”. Tegelijk is hij ook kritisch voor de vertalingen, waaraan Brodsky 

overigens zelf heeft meegewerkt. Zo legt hij uit dat bij berijmde poëzievertalingen “een 

overvloed van net-niet-nauwkeurigheden, betekenisverdraaiingen en toevoegingen ter wille 

van de ‘kloppende’ vorm” vaak tot verwarring leiden, wat volgens hem ook in deze bundel 

het geval is (23 mei 1981, Vrij Nederland). 

 In het vijfde nummer van het literaire tijdschrift De Gids in 1983 wordt de rubriek 

“Buitenlandse literatuur” volledig aan Joseph Brodsky gewijd. Het eerste artikel daarbinnen is 

de van de hand van Peter Zeeman (1983: 392-399), wiens naam we later nog zullen 

tegenkomen. Hij begint zijn bijdrage met een zeer gedetailleerde biografie van de dichter, 

gevolgd door een beschouwing op zijn poëtisch oeuvre tot dan toe, waarbij gefocust wordt op 

de formele originaliteit ervan. Zo bewondert hij “de inventiviteit waarmee hij [Brodsky] uit 

zijn rijke arsenaal aan poëtische middelen put” (Zeeman 1983: 395) en “wat rijm betreft is hij 

in het Russische taalgebied uniek” (Zeeman 1983: 396). Het tweede artikel (Zeeman 1983a: 

400-404) is de neerslag van een gesprek dat Peter Zeeman had met Brodsky-kenner Kees 

Verheul. Het gaat over Verheuls persoonlijke ervaringen met Joseph Brodsky en ligt in de lijn 

van de passages over hem in zijn Kontakt met de vijand. De rubriek wordt afgesloten met het 

gedicht “Voor Jalta” (1969), vertaald door de werkgroep van het Slavisch Instituut van de 

universiteit te Utrecht onder leiding van Arthur Langeveld (°1947), die het gedicht inleidt. 

Later gaat Langeveld ook als zelfstandig Brodsky-vertaler aan de slag5. In 1986 vertaalde hij 

voor Het Moment Brodsky’s “Romeinse elegieën” (1981). In 1989 maakte hij een vertaling 

van “Voor Urania” (1981) voor de rubriek “Vertaallaboratorium” in De Revisor en vertaalde 

hij enkele gedichten voor de bundel De herfstkreet van de havik, die toen in de maak was. 

Ook vertaalde hij enkele essays van Brodsky voor Het verdriet en de rede (1997). Arthur 

Langeveld werd in 2006 voor zijn vertaalwerk uit het Russisch - naast Brodsky vertaalde hij 

                                                      
4 In 1974 deed hij dit ook al met Selected Poems (1973). Zijn recensie op deze bundel verscheen op 29 maart 
1974 in NRC Handelsblad.  
5 In de scriptie van Hubert de Vogelaere vind je een overzicht van al zijn vertalingen, met de gedetailleerde 
vindplaats. Dit geldt ook voor het werk van alle andere door mij aangehaalde vertalers. 



 

9 
 

onder andere nog Charms, Dostoevskij en Gogoľ - beloond met de Martinus Nijhoffprijs (19 

september 2006, depapierenman.be).  

 In zijn opvolging van Brodsky’s verdere literaire productie bespreekt Kees Verheul in 

NRC Handelsblad van 14 november 1986 diens eerste essaybundel Less than One (1985), 

grotendeels direct in het Engels geschreven. Verheul is hierdoor erg onder de indruk: “De 

uitdaging van het rechtstreeks in het Engels schrijven heeft hij […] glorieus aangekund. […] 

Dat Engels is niet minder rijk dan het Russisch van zijn poëzie” (14 november 1986, NRC 

Handelsblad). Het voordeel van Brodsky’s essays is volgens hem dat ze toegankelijker zijn 

dan zijn poëzie, maar af en toe vindt hij de beschouwingen toch wat te kunstig. Het slotstuk 

“In a Room and a Half” (1985) is voor Verheul het beste van de hele bundel. Zijn vertaling 

hiervan, “In anderhalve kamer”, werd gepubliceerd in het novembernummer 1986 van Nieuw 

Wereldtijdschrift. Een jaar later zou hij, in samenwerking met Frans Kellendonk, de hele 

bundel vertalen (zie 4.5.1). 

 Ook Karel van het Reve (1921-1999) recenseerde Less than One (20 december 1986, 

Vrij Nederland), waarbij hij tot ongeveer dezelfde conclusies kwam als Kees Verheul. Ik haal 

hem hier aan, omdat hij enerzijds een bewonderaar is van Brodsky. Hoe dat gekomen is, blijkt 

niet zo eenvoudig te verklaren: “Als je eenmaal door hem gegrepen bent, dan ben je voor de 

rest van je leven verkocht” (31 oktober 1987, Elsevier). Anderzijds was hij ook een “briljant 

vertaler van Russische poëzie (vooral Brodski)”, zoals Marcel van Nieuwenborgh hem op 5 

maart 1999 in De Standaard omschrijft. Met de werkgroep Slavistiek Leiden vertaalde hij 

Brodsky’s gedichten “Lejklos” (1971), “Twee uur in het reservoir” (1965) en “De grote 

meren” (1972), die respectievelijk in 1984, 1985 en 1986 in De Tweede Ronde gepubliceerd 

werden. Met hen bracht hij in 1988 ook De meisjes van Zanzibar uit, een bloemlezing uit de 

moderne Russische poëzie waarvoor ze onder andere acht gedichten van Brodsky vertaalden. 

 Na deze kennismaking met Joseph Brodsky door middel van biografische essays, losse 

vertalingen en besprekingen van zijn werk, kwam het in 1987 uiteindelijk tot de publicatie 

van een eerste bundel met in het Nederlands vertaalde gedichten: Torso. Deze primeur was 

het werk van Charles B. Timmer, nadat hij in 1967 ook al als eerste een artikel over Brodsky 

geschreven had. “Hij heeft […] Brodsky toegankelijk gemaakt voor de Nederlandstalige 

lezer”, aldus Peter Krug (1988: 18).  

  

 2.2.2 Torso 

 

In 1986 verschenen in het tijdschrift Tirade zes gedichten van Brodsky in een Nederlandse 

vertaling van Charles B. Timmer. Hij is op dat moment bezig aan “een vertaalde bundel van 

de belangrijkste levende Russische dichter-emigrant Iosif Brodski”, meldt De Volkskrant op 

26 april 1986. De bundel waar het om gaat verschijnt in 1987 onder de titel Torso. Achteraan 

is door Timmer een essay over de dichter toegevoegd, dat opent met zijn biografie. Dat kan 
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handig zijn, aangezien het om de eerste Nederlandstalige boekpublicatie van Brodsky’s werk 

gaat - voor veel potentiële lezers waarschijnlijk een eerste kennismaking met de dichter. In die 

biografie focust Timmer op de aspecten uit Brodsky’s levenssfeer die hebben geleid tot zijn 

vervolging en verbanning, twee gebeurtenissen die hun stempel hebben gedrukt op zijn hele 

oeuvre (Timmer 1987: 105-106, 108-109). De gedichten die Timmer uit dat oeuvre ter 

vertaling voor deze bundel gekozen heeft, moeten deze invloed illustreren (Timmer 1987: 

115). 

 Uit de literaire wereld komt reactie op Torso van slavist en beginnend vertaler Peter 

Zeeman (°1954). Samen met Marc Schreurs schrijft hij in De Revisor een kritische 

beschouwing op Timmer als vertaler (Schreurs, Marc & Peter Zeeman 1987: 55-61). De 

kritiek van Schreurs betreft Timmers Babel-vertalingen, Zeeman bekritiseert zijn Brodski-

vertalingen in Torso. Zowel in de inleiding als in het slot laten beide auteurs hun algemene 

appreciatie blijken voor het vertaalwerk van Timmer. Hun kritiek is dan ook geen kritiek 

zonder meer, maar constructieve kritiek, in die zin dat Schreurs en Zeeman eigen 

alternatieven aanbieden. Zeeman (1987: 56) vangt aan met een globale indruk van Torso: Het 

feit dat Timmer in al zijn vertalingen het rijm mee heeft omgezet, noemt hij “een niet geringe 

prestatie”, en de inhoud van de gedichten is “redelijk” weergegeven, waardoor de bundel hen 

beiden “acceptabel” lijkt. Daarna gaat hij over tot de eigenlijke kritiek, die tweeledig is. 

Enerzijds heeft die betrekking op het Nederlands dat Timmer gebruikt. Volgens Zeeman 

(1987: 57) kiest hij soms voor een verkeerd, meestal te ouderwets register in vergelijking met 

het origineel. Anderzijds stoort Zeeman (1987: 56-57) zich aan de vele betekenis-

verdraaiingen en onnodige toevoegingen, “die bedoeld lijken […] om het de lezer 

gemakkelijker te maken” (Schreurs, Marc & Peter Zeeman 1987: 61). 

   Nadat Joseph Brodsky eind 1987 uitgeroepen werd tot winnaar van de Nobelprijs 

voor literatuur, reageert Charles B. Timmer in het eerstvolgende nummer van De Revisor op 

de kritiek van Zeeman betreffende zijn Brodsky-vertalingen (Timmer 1988: 185-189). Waar 

Peter Zeeman zich in zijn kritiek naar mijn mening nog beleefd uitlaat tegenover Timmer, is 

dat in de omgekeerde richting allesbehalve het geval. Timmer voelt zich duidelijk gekrenkt. 

Zo beschuldigt hij Zeeman van dilettantisme (Timmer 1988: 185) en “semantische 

impotentie” (Timmer 1988: 187) en verwijt hem de typische neerbuigendheid van een 

“schoolfrik” evenals “een flink vertoon van zelftevredenheid” (Timmer 1988: 189). Tegelijk 

rechtvaardigt hij de door Zeeman betwiste passages in zijn vertalingen. Dit doet hij vanuit zijn 

opvatting dat poëzie vertalen gelijk staat aan herdichten: het streven naar dezelfde poëtische 

effecten in de vertaling als in het origineel (Timmer 1988: 185). Afsluiten doet hij met de 

volgende opmerking: “Onze Nederlandse slavisten van de jongere generatie houden zich 

blijkbaar liever onledig met spiegelgevechten, waarin zij vermeende tegenstanders en collega-

slavisten te lijf gaan […]” (Timmer 1988: 189). Ik vind dat het niet aan Timmer is om dit te 

zeggen, aangezien hij zelf ook zijn kritiek niet spaart voor andere vertalers. Zo wordt hem in 
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1982 in een gesprek met De Volkskrant ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag 

gevraagd naar het wezen van zijn kritiek op Karel van het Reve en de Leidse slavisten (12 

februari 1982, De Volkskrant). Marc Schreurs en Peter Zeeman (1987: 55) noemen in hun 

artikel Timmers kritiek op deze vertalers niet altijd terecht. Over Kees Verheul zei Timmer in 

1986 in een interview: “Als vertaler sla ik hem […] niet hoog aan. Platonov heeft hij slecht 

vertaald, […] het bevat nogal wat vertaalfouten” (26 april 1986, De Volkskrant). En nu moet 

dus ook Peter Zeeman het ontgelden. 

 Met een kort “Antwoord aan Charles B. Timmer” van Marc Schreurs en Peter Zeeman 

(1988: 191) in datzelfde nummer van De Revisor wordt de discussie officieel gesloten. De 

eerder door Zeeman betwiste vertalingen van Timmer worden opgesomd, telkens gevolgd 

door Zeemans alternatief en de Engelse vertaling die Joseph Brodsky ervan gemaakt had, die 

opvallend dichter aansluit bij Zeeman dan bij Timmer. Dat laatste is voor Schreurs en Zeeman 

een motivatie om hun werkwijze te handhaven, die zij omschrijven als “gewoon vertalen wat 

er staat” (Schreurs, Marc & Peter Zeeman 1988: 191). 

 In De Revisor mag de discussie dan gesloten zijn, toch lijkt Timmer er nog een 

vervolg aan te geven. Ik zeg “lijkt” want het is niet zeker of dat ook echt de bedoeling was 

van zijn “Russische Notities” over zichzelf vertalen dat jaar in Tirade. Daarin refereert hij 

immers niet expliciet naar de eerdere polemiek, maar toevallig of niet onderwerpt hij er wel 

Brodsky’s zelfgemaakte Engelse vertalingen van zijn oorspronkelijk in het Russisch 

geschreven gedichten aan kritiek. Hij waarschuwt de lezer ervoor dat “[e]en groot dichter lang 

niet altijd een bekwaam vertaler [is]”, dus “weest op uw hoede voor de vertalingen die de 

dichter van zijn eigen verzen maakt” (Timmer 1988a: 161). Ter illustratie haalt hij enkele 

voorbeelden aan van vertalingen door Brodsky gemaakt, die volgens Timmer (1988a: 457, 

460) lang niet van hetzelfde niveau zijn als het origineel. Dit artikel maakte op mij de indruk 

alsof Timmer Peter Zeeman ermee wilde zeggen, dat een eventuele gelijkenis van zijn 

vertalingen met die van Brodsky nog geen garantie is voor de juistheid en kwaliteit ervan.  

 Zeeman van zijn kant verwijst nog een keer naar de discussie in 1989 in zijn bijdrage 

voor het “Vertaallaboratorium” van De Revisor. Hij schetst daarin enkele aspecten die 

speciale aandacht verdienen bij het vertalen van Brodsky’s poëzie, waaronder het handhaven 

van rijm en de woordkeus (Zeeman 1989: 62). Aan dat laatste voegt hij toe:  

 
 “Ik heb daarover in ditzelfde tijdschrift […] een aanvaring gehad met Charles B. Timmer naar 
 aanleiding van zijn vertaling van Brodsky’s Romeinse elegieën. Ik had mij vooral gestoord aan 
 woorden als wambuis en jak in plaats van gewoon overhemd en colbertje of jasje. Spijkers op 
 laag water? Misschien” (Zeeman 1989: 62).  

  

 2.2.3 De jongere generatie zet het werk voort 

 

Ondanks deze meningsverschillen in de vertaalwereld bleken alle hierboven aangehaalde 

vertalers bereid om enkele vertalingen af te leveren voor een tweede, omvangrijkere 
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dichtbundel met Brodsky-poëzie, geredigeerd door Kees Verheul. Die verscheen in 1989 

onder de titel De herfstkreet van de havik (zie 4.4.1). Alle vertalers die eraan meewerkten 

werden in 1991 gelauwerd met de Aleida Schotprijs, een tweejaarlijkse prijs die wordt 

toegekend voor literatuurvertalingen uit een Slavische taal naar het Nederlands (Letterkundig 

Museum 1992: 173). 

 Deze prijs verandert evenwel niets aan het feit dat het tot een breuk gekomen is tussen 

de oude garde, vertegenwoordigd in de persoon van Charles B. Timmer, en de jongere 

generatie. Deze breuk is tegelijk een weerspiegeling van de botsing tussen twee opvattingen 

rond het vertalen van poëzie. Zoals we reeds zagen was voor Timmer herdichten het hoogste 

doel, ook al bracht dit soms onnodige toevoegingen met zich mee. Peter Zeeman daarentegen 

verkiest om zo dicht mogelijk bij de tekst te vertalen, herdichten gaat hem te ver (12 juli 1997, 

Vrij Nederland). Hoewel een ideale poëzievertaling een combinatie van deze beide 

benaderingen inhoudt, moet in vele gevallen een keuze worden gemaakt.  

 Dat de jongere generatie toch meer op eenzelfde golflengte zit, komt tot uiting in de 

onderlinge waardering die ze hebben voor mekaars werk. Zo noemt Peter Zeeman de 

Nederlandse vertaling van Brodsky’s essaybundel Less than One, gemaakt door Frans 

Kellendonk en Kees Verheul, “een onberispelijke Nederlandstalige versie” (Zeeman 1988: 

396). Kees Verheul is dan weer vol lof over Zeemans vertaling van Brodsky’s kerstgedicht 

“Anno Domini” (1968): “Ik zie geen verschil met het origineel, dit is Brodsky in het 

Nederlands” (geciteerd op 12 juli 1997, Vrij Nederland). In 1994 zal Zeeman overigens een 

bundel uitbrengen - Kerstgedichten - met daarin zijn vertalingen van al Brodsky’s 

kerstgedichten tot dan toe. In 1996 volgen zijn vertalingen van Brodsky’s recentere poëzie in 

Triton. Ook in de postume Brodsky-bundel Ex Ponto uit 2000 zijn op enkele uitzonderingen 

na alle vertalingen van zijn hand. Dat maakt hem tot de meest productieve van alle genoemde 

Brodsky-vertalers. Bovendien beleeft hij aan dit vertalen een groot plezier: “Brodsky vertalen 

beschouw ik niet als werk, het is vooral een genoegen” (Peter Zeeman, 12 juli 1997 in Vrij 

Nederland). Voor dat genoegen zijn volgende aspecten van Brodsky’s poëzie 

verantwoordelijk: 

 
 “Axiomatische, filosofisch getinte regels […], vindingrijke vergelijkingen en metaforen […], 
 concrete, suggestieve beelden […], een sterk persoonlijke inslag […] en dat alles 
 bijeengehouden door een klassiek aandoend rijm - dit zijn de vijf constanten die Brodsky’s 
 poëzie, althans voor mij, zo aantrekkelijk maken” (Zeeman 1989: 62). 

 

 2.2.4 Herman de Coninck en Nieuw Wereldtijdschrift 

 

Naast de hierboven reeds vermelde tijdschriften De Revisor, De Gids en De Tweede Ronde 

speelde ook het Nieuw Wereldtijdschrift (NWT) een noemenswaardige rol in de 

bekendmaking van Brodsky’s oeuvre, vooral dan in Vlaanderen. NWT werd eind 1983 

opgericht door Herman de Coninck, tot aan zijn dood in 1997 hoofdredacteur van het 
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tijdschrift. Nog in de voorbereidingsfase schreef hij op 31 augustus 1983 in een brief aan de 

Nederlandse auteur Jeroen Brouwers dat hij droomt van poëzie van onder andere Joseph 

Brodsky in zijn blad (de Coninck 2004: 122). Hij was een bewonderaar geworden van 

Brodsky’s poëzie op basis van “een aantal regels die dat plotse herkenningseffe[c]t geven, 

waarna iemand voor de rest van zijn leven niks verkeerds meer kan doen” (Herman de 

Coninck, 23 oktober 1987 in De Morgen). Datzelfde overkwam hem later nog eens met 

Brodsky’s essays: “Ik heb Brodsky altijd een meesterlijk, enthousiasmerend essayist 

gevonden, en een groot internationaal poëziebepleiter” (Herman de Coninck, 30 januari 1997 

in De Morgen). 

 Op 29 oktober 1983 schreef de Coninck een eerste brief aan Brodsky. Daarin profileert 

hij zich als een groot bewonderaar van hem, die in de eerste nummers van zijn nieuwe 

literaire tijdschrift graag enkele vertalingen van zijn werk zou publiceren (de Coninck 2004: 

137). Hij vraagt onder meer naar het essay over Auden, “Om een schim te plezieren”, dat 

uiteindelijk in NWT 1985/4 opgenomen wordt. In het novembernummer van 1986 verschijnt 

naar aanleiding van Less than One het essay “In anderhalve kamer”, vertaald door Kees 

Verheul. Essays van Brodsky die het NWT publiceerde nadat hij de Nobelprijs voor literatuur 

gewonnen had, worden verderop in de scriptie aangehaald. Herman de Coninck stuurde 

Brodsky op 22 oktober 1987 trouwens een brief om hem met deze onderscheiding te 

feliciteren: “Dear Mr. Brodski, I’m very glad with your Nobel Prize. Maybe you too. […]” 

(de Coninck 2004: 305). Nederlandse vertalingen van Brodsky’s poëzie kon NWT volgens de 

bibliografie van Hubert de Vogelaere pas in 1988/6 voor het eerst publiceren, gevolgd door 

“Litouws divertimento” in 1990/3 en nog eens zes gedichten in 1994/4, allemaal in een 

vertaling van Peter Zeeman.  

 Herman de Coninck schreef Brodsky niet alleen “bedelbrieven om stukken voor het 

Nieuw Wereldtijdschrift” (5 november 2004, De Volkskrant). Op 22 juni 1991 stuurde hij hem 

en nog enkele andere internationaal bekende auteurs een brief met de vraag of ze geen deel 

wilden uitmaken van een soort “international advisory staff”, die hij wou oprichten om NWT 

ook in Nederland verkocht te krijgen (de Coninck 2004: 403). Ik weet niet of een van de 

auteurs hierop is ingegaan. Op 8 augustus 1994 stuurde Herman de Coninck Brodsky een 

pakketje met enkele van zijn eigen gedichten in Engelse vertaling. In de begeleidende brief 

geeft hij blijk van wantrouwen in het vertalen van poëzie. Daarom wil hij van Brodsky graag 

een antwoord op de volgende vraag: “[I]s there anything of poetry left in this English 

translations?” (de Coninck 2004: 566-567). Hieruit blijkt dat hij grote waarde hechtte aan de 

literaire smaak van Brodsky.  

 

2.3 Brodsky in de pers voor 1987 
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We zagen reeds dat Charles B. Timmer in 1967 de eerste was om in een literair tijdschrift een 

artikel te wijden aan Joseph Brodsky. Op basis van de gegevens in mijn corpus dook zijn 

naam daarvoor al op in de pers. In een reportage op 31 juli 1965 in de Provinciale Zeeuwse 

Courant over het culturele leven in de Sovjet-Unie wordt vermeld dat de jonge dichter Joseph 

Brodsky op dat moment een werkkampstraf uitzit wegens parasitisme. 

 Daarnaast werd hij ook vaak genoemd in artikels over de emigratiegolf van Russische 

intellectuelen naar het Westen. Kees Verheul vestigde al in 1974 de aandacht op dit fenomeen 

bij wijze van inleiding op een bespreking van Brodsky’s Selected Poems: “[B]lijven of 

weggaan is op het ogenblik het eerste probleem voor duizenden Russische intellectuelen […]. 

Wordt Rusland geestelijk een woestenij?” (29 maart 1974, NRC Handelsblad). In 1979 blijkt 

nog niet veel veranderd. Op 28 september van dat jaar meldt de Provinciale Zeeuwse Courant 

dat op twee weken tijd vijf vooraanstaande Russen - twee topkunstschaatsers, twee 

balletdansers en een schaakgrootmeester - in het Westen asiel hebben aangevraagd. Nico 

Scheepmaker noemt het “een pijnlijke affaire dat de So[v]jet-Unie geleidelijk aan zoveel 

topfiguren verliest”, onder wie “haar beste dichter: Brodski” (28 september 1979, Provinciale 

Zeeuwse Courant). In 1984 kaart hij het probleem nog eens aan, met opnieuw een lijstje van 

bekende emigranten, waarop ook de naam van Brodsky, “echt de grootste levende Russische 

dichter”, niet ontbreekt (11 juli 1984, Provinciale Zeeuwse Courant). 

 Naarmate Joseph Brodsky in Nederlands taalgebied grotere naambekendheid verwerft, 

groeit de interesse voor hem en wordt hij naast onderdeel ook vaker onderwerp van 

persberichten. Zo publiceert De Volkskrant op 24 maart 1981 een paginagroot artikel getiteld 

“De poëzie van Iosif Brodski”, dat opent met de slagzinnen “De grootste levende Russische 

dichter. Verdreven uit zijn land. Balling in de VS.” Daarmee is meteen het hele artikel 

samengevat, dat focust op de vervolging van de dichter in de Sovjet-Unie en de factoren die 

aan de basis liggen daarvan, zijn leven als balling in de VS en hoe de ballingschapervaring 

sporen nalaat in zijn poëzie. Het is dus eerder een portret van de dichter dan een beschouwing 

op zijn dichtkunst, in tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden. Op 14 januari 1983 

verschijnt in NRC Handelsblad een interview van Fred Backus met Joseph Brodsky. Daarin 

wordt eerst uitvoerig stilgestaan bij de figuren die belangrijk waren voor Brodsky’s literaire 

zelfontwikkeling. Dat blijken Dostoevskij en de filosofen Pëtr Čaadaev en Lev Šestov te zijn. 

Vervolgens gaat het over “tijd”, een belangrijk thema in Brodsky’s poëzie, en de situatie in de 

Sovjet-Unie. Er is echter ook ruimte voor enkele faits divers als zijn jeugddroom om piloot te 

worden na het lezen van Saint-Exupéry’s Vol de nuit en het plan dat hij ooit met een vriend 

opvatte om een vliegtuig te kapen. 

 In 1987 is er de nodige persbelangstelling voor Torso. Van de vier recensies op dit 

werk die mijn corpus bevat, is er geen enkele die deze bundel over de hele lijn positief 

beoordeelt. Simone Van Veen (22 april 1987, Het Parool) kent exactere vertalingen van 

Timmer dan Torso. Ad Zuiderent (3 april 1987, De Tijd) merkt op dat Timmers streven naar 
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“vormtrouw […] soms tot wat vreemde formuleringen, toevoegingen of stoplappen leidt”. 

Sjifra Herschberg (24 juli 1987, De Volkskrant) deelt deze mening, met de toevoeging “dat 

daardoor [vaak] een gedachtegang niet meer helemaal uit de verf komt of dat een heel simpele 

rechttoe rechtaan zin een cryptogram wordt”. Ook het oordeel van Guus Middag komt daarop 

neer: “[D]e vertalingen […] doen nogal eens gewrocht en archaïsch aan, ook in ritme […]. 

Sprankelend of virtuoos, zoals de oorspronkelijke gedichten schijnen te zijn, zijn ze zelden” 

(15 augustus 1987, Vrij Nederland). De kritiek van de recensenten richt zich met andere 

woorden op dezelfde aspecten van Timmers vertalingen als de kritiek van Peter Zeeman. Een 

uitzondering vormen de besprekingen van Torso die onderdeel vormen van de berichtgeving 

over de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur aan Joseph Brodsky. Al dan niet 

toevallig ontbreekt net in deze context een uitgesproken kritiek op de bundel, die door 

Carolina De Maegd geroemd wordt om “de cyclussen […] in een briljante vertaling” (14 

november 1987, De Standaard der Letteren) en waarover Carlos De Vrieze (1988: 5) meent 

“dat Brodski tevreden zou zijn over het werk van de vertaler”, aangezien Timmer de vorm 

van de gedichten respecteert en hun inhoud zo dicht mogelijk tracht te benaderen. 

 

3. Joseph Brodsky en de Nobelprijs 

 

Op 22 oktober 1987 stuurde radiozender Studio Brussel het bericht de ether in dat de 

Nobelprijs voor literatuur dat jaar naar Hugo Claus ging. In een interviewreeks voor weekblad 

Humo in 2004 naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van de auteur herinnert hij 

zich die dag nog levendig:  

 
 “En dan belt mijn broer Guido mij op: ‘Je hebt 'm! Je hebt 'm! Ik weet het zeker, want ik heb 
 het op Studio Brussel gehoord!’ Harry Kumel heeft onze reacties met een videocamera 
 gefilmd: Veerle die begint te dansen van contentement, en ik die erbij zit alsof het iemand 
 anders was die gewonnen had” (Hugo Claus, 30 maart 2004 in Humo).  

 

Er had effectief ook iemand anders gewonnen. Studio Brussel moest het eerder verspreide 

bericht terugroepen. Niet Hugo Claus maar Joseph Brodsky was door de Zweedse Academie 

van Wetenschappen aangeduid als Nobelprijswinnaar, “for an all-embracing authorship, 

imbued with clarity of thought and poetic intensity” (The Nobel Foundation 1987). 

 

3.1 Reacties in de pers op zijn overwinning 

 

Daags nadien, op 23 oktober 1987, wijden verschillende Vlaamse en Nederlandse kranten, 

zoals De Morgen, Het Volk, NRC Handelsblad en De Volkskrant, een artikel aan de nieuwe 

laureaat. Enkele gelijkenissen vallen meteen op. Zo onderstrepen ze alle vier de kwaliteit van 

Brodsky’s poëzie, die ligt in zijn creatief en gevarieerd taalgebruik, in zijn voorkeur voor het 

gebruik van metrum en een vast rijmschema en in zijn brede thematiek. Naast dichter wordt 
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hij - weliswaar minder uitvoerig - ook als essayist geportretteerd, en als uitzonderlijk jonge 

Nobelprijswinnaar, namelijk op 47-jarige leeftijd. Dat ze allemaal ook ruimte laten voor een 

gedetailleerde biografie van de schrijver, heeft volgens mij minstens twee redenen. Ten eerste 

is er het besef van de redacties van bovengenoemde kranten dat Joseph Brodsky niet zo, of 

zelfs helemaal niet, bekend is bij het merendeel van hun lezers. Dat komt enerzijds doordat in 

het algemeen poëzie veel minder gelezen wordt dan proza. Anderzijds waren er op dat 

moment nog maar weinig Nederlandse vertalingen van Brodsky’s werk voorhanden. Naast 

enkele gedichten en essays in literaire tijdschriften was de lezer uitsluitend aangewezen op de 

dichtbundel Torso, samengesteld door Charles B. Timmer en pas enkele maanden voordien 

uitgegeven. Ten tweede wordt door de focus in die biografieën op zijn veroordeling tot 

dwangarbeid en zijn uiteindelijke verbanning de vraag gesuggereerd in welke mate de keuze 

voor Brodsky als Nobelprijswinnaar een politieke keuze is. Hoewel op basis van de vier hier 

genoemde artikels geconcludeerd kan worden dat, met het oog op de glasnost, politieke 

motieven wel niet helemaal onbestaande zullen geweest zijn, overheerst toch de overtuiging 

dat in de eerste plaats de literaire kwaliteit van Brodsky’s werk de doorslag heeft gegeven.  

 Tussen de dag van de bekendmaking van de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 

en de officiële prijsuitreiking op 10 december 1987 verschijnen in meerdere kranten nog 

bijdragen over Joseph Brodsky. De Volkskrant publiceert op 24 oktober een verslag van de 

persconferentie die hij gaf in Londen naar aanleiding van zijn overwinning. Op 4 december 

pakt diezelfde krant uit met de Nederlandse vertaling van een interview met Brodsky. Ook in 

De Standaard der Letteren en Trouw komt Brodsky uitgebreid aan bod, respectievelijk op 14 

november en 10 december. Waar in de vroegste berichten over de nieuwe Nobelprijswinnaar 

de biografie van de schrijver nog een belangrijke plaats innam, is dat in deze twee artikels 

minder het geval. De nadruk is verschoven naar zijn werk en thematiek, in De Standaard der 

Letteren aangevuld met een uiterst positieve waardering van het werk van Charles B. Timmer 

in Torso. In Trouw daarentegen staan in plaats van poëzie enkele essays centraal, met het oog 

op de toen pas in het Nederlands verschenen essaybundel Tussen iemand en niemand. 

 Niet alleen in kranten, maar ook in de meer gespecialiseerde literaire tijdschriften is er 

aandacht voor Joseph Brodsky als Nobelprijswinnaar. In 1988 verschijnt in het 

januari/februarinummer van De Vlaamse Gids een neutrale beschouwing op het leven en werk 

van Brodsky, geschreven door slavist Peter Krug. Hij gaat daarbij heel uitvoerig te werk, met 

fragmenten uit gedichten en essays ter illustratie. Aan een waardeoordeel over Brodsky’s 

werk en de vertalingen van Timmer waagt hij zich evenwel niet. Carlos De Vrieze en 

Raymond Detrez (1988: 31) daarentegen schrikken hier niet voor terug. De eerste heeft in het 

januari/februarinummer van Poëziekrant uit 1988 enkel lovende woorden voor het werk van 

Timmer en noemt Brodsky “een van de voornaamste dichters van onze tijd” (De Vrieze 1988: 

5). De tweede rekent Brodsky zonder twijfel tot “de grootste Russische dichters van deze 
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eeuw” (Detrez 1988: 31) in een bijdrage over de schrijver voor het januarinummer van het 

maandblad Kunst en Cultuur.  

 De toekenning van de Nobelprijs voor literatuur aan Joseph Brodsky had in eerste 

instantie weinig effect op het grote publiek in Vlaanderen en Nederland, in die zin dat het 

geen stormloop op zijn werk teweegbracht. Vlaamse uitgevers hadden dit direct na de 

bekendmaking van de winnaar voorspeld (23 oktober 1987, De Morgen). Ze zien het als een 

algemene trend wanneer de bekroonde auteur nog te weinig bekend is. Dit wordt bevestigd 

door de boekhandels in Nederland, die de verkoop van Torso in de eerste week na Brodsky’s 

overwinning niet of slechts licht zagen stijgen (30 oktober 1987, De Volkskrant). Dat het 

winnen van de Nobelprijs aanvankelijk weinig invloed had op de verkoopcijfers, betekent 

volgens mij echter niet dat deze erkenning in niets tot Brodsky’s populariteit en aanzien in 

Vlaanderen en Nederland heeft bijgedragen. De titel van Nobelprijswinnaar is immers een 

mooie referentie voor een auteur, die heel wat deuren kan openen. Bovendien is Joseph 

Brodsky als Nobelprijswinnaar zelf een referentiepunt geworden in latere 

Nobelprijsdiscoursen, wat hieronder belicht wordt. 

 

3.2 Brodsky in latere Nobelprijsdiscoursen  

 

Niet enkel vlak na zijn overwinning, maar ook nog lang daarna zal de naam van Brodsky 

verbonden worden met de rol van politieke motieven bij het toekennen van de Nobelprijs voor 

literatuur. Hij zal binnen het Nobelprijsdiscours ook naam maken als “Nobelfluisteraar”, zoals 

Jeroen Vullings hem noemt in een artikel rond de Nederlandse auteur Cees Nooteboom (6 

december 2008, Vrij Nederland). Als afsluiter van dit hoofdstuk wordt nog even stilgestaan 

bij het oordeel over Brodsky van Hugo Claus, met wie we dit hoofdstuk ook begonnen. 

 

 3.2.1 Rol van de politiek 

 

We zagen reeds dat onmiddellijk na de bekendmaking van de Nobelprijswinnaar in 1987 werd 

geopperd dat politieke motieven de keuze voor Joseph Brodsky mee hadden bepaald. Uit 

verschillende krantenartikels van latere datum blijkt dat deze associatie is blijven 

voortbestaan. Zo haalt Marcel van Nieuwenborgh, redacteur bij De Standaard, in een artikel 

naar aanleiding van de dood van Brodsky in 1996 opnieuw de politieke motieven aan die 

vermoedelijk ten grondslag van diens Nobelprijs lagen (30 januari 1996, De Standaard). Dat 

hij de invloed ervan echter niet wil overschatten, bewijst zijn uitspraak dat de toekenning van 

de Nobelprijs aan Aleksandr Solženicyn in 1970 het laatste echte politieke statement van de 

Zweedse Academie was (1 oktober 2003, De Standaard). Volgens de Nederlandse slavist en 

Ruslandkenner Hans Boland hebben de vijf Russische winnaars van de Nobelprijs voor 

literatuur, dus ook Brodsky, allen deze onderscheiding niet in de laatste plaats te danken aan 
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de politieke omstandigheden van hun tijd (5 november 2005, De Tijd). In 2006 krijgt de 

Turkse auteur Orhan Pamuk de Nobelprijs voor literatuur. In een bericht hierover op 13 

oktober 2006 in De Tijd wordt opnieuw gesproken van een deels politiek gemotiveerde keuze, 

met de vermelding dat dit eerder ook al het geval was bij de toekenning van de prijs aan onder 

andere Joseph Brodsky.  

 Veralgemenend kan gezegd worden dat Joseph Brodsky de geschiedenis van de 

Nobelprijs voor literatuur is ingegaan als een enigszins omstreden winnaar. Het is zeker niet 

zo dat hij de prijs onterecht gekregen heeft, maar politieke overwegingen zullen in bepaalde 

mate hebben meegespeeld. 

 

 3.2.2 Derek Walcott 

 

In 1992 gaat de Nobelprijs voor literatuur naar de Caribische dichter Derek Walcott. In 

bepaalde krantenartikels naar aanleiding hiervan wordt direct of indirect een link gelegd naar 

oud-winnaar Joseph Brodsky. Zo schetst Vrij Nederland op 17 oktober 1992 een portret van 

Walcott waarin zijn vriendschap met collega-Nobelprijswinnaar Brodsky meermaals - naar 

mijn gevoel soms nogal smalend - wordt aangehaald. Ook worden er enkele uitspraken 

gedaan over Walcott aan de hand van citaten uit Brodsky’s essay “De klank van het getij”, dat 

over Walcotts poëzie gaat. In de bijdrage van Michaël Zeeman over de nieuwe 

Nobelprijswinnaar voor De Volkskrant van 9 november 1992 wordt uit datzelfde essay 

geciteerd. Daarnaast wijst de journalist op het feit dat Brodsky Walcott Nobelprijswaardig 

achtte en dat in het juryrapport van de Zweedse Academie Walcott expliciet met Brodsky 

vergeleken werd wat betreft geloof in poëzie. 

 Aanvankelijk werd de invloed van Brodsky op de keuze voor Walcott alleen maar 

gesuggereerd. Vijf jaar later stelt Herman de Coninck duidelijk: “Joseph Brodsky was een 

goeie vriend van Walcott en eigenlijk degene die hem zijn Nobelprijs bezorgd heeft” (30 

januari 1997, De Morgen). Ook de onder 2.2.1 reeds genoemde Marcel van Nieuwenborgh 

benadrukt in zijn voorbeschouwing op de bekendmaking van de Nobelprijswinnaar van 2002 

het recht van oud-winnaars om kandidaten aan te dragen en hun invloed op de jury, met de 

onmiddellijke toevoeging dat Brodsky onmiskenbaar van deze mogelijkheid gebruik heeft 

gemaakt (8 oktober 2002, De Standaard). In 2005, wederom in een voorbeschouwing op de 

uitreiking van de Nobelprijs, onderstreept hij dit nog eens (13 oktober 2005, De Standaard). 

De naam van Derek Walcott in Nobelprijsdiscours lijkt dus rechtstreeks verbonden met die 

van Brodsky. We zien dit onder andere bij Hugo Claus. 

 

 3.2.3 Hugo Claus 
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Op 13 februari 1993 verschijnt in De Standaard een interview met Hugo Claus naar 

aanleiding van zijn nieuwe dichtbundel De Sporen. Op de vraag of hij de poëzie van Derek 

Walcott graag leest, antwoordt hij als volgt: 

 
 “Ik ben daar niet erg van onder de indruk. Maar ik heb een verderfelijke smaak, hou daar 
 vooral geen rekening mee. Ik vind Brodsky ook maar niets. […] Als ik zeg “ook maar niets”, 
 dan dreig ik te overdrijven. […] Volgens mijn normen is hij niet goed genoeg. Ik vind het een 
 heel slap aftreksel van Auden. Dan lees ik liever Auden zelf, die ik zeer vereer en een heel 
 groot dichter vind. Ik vind Brodsky ook een onaangename man. Maar dat mag natuurlijk niet 
 meespelen” (Hugo Claus, 13 februari 1993 in De Standaard). 

 

Ik zie twee redenen waarom Claus hier van Walcott de overgang naar Brodsky maakt, waarbij 

het feit dat Walcott enkele maanden voordien de Nobelprijs voor literatuur ontving in beide 

gevallen de link vormt. Ofwel associeert Claus Brodsky met Walcott omdat hij hem met 

succes heeft aangedragen als Nobelprijskandidaat (zie 2.2.2). Ofwel legt Claus een link tussen 

de Nobelprijs en Brodsky op basis van wat hem overkwam op 22 oktober 1987, zoals 

beschreven aan het begin van dit hoofdstuk. Hoewel dit slechts een persoonlijke 

veronderstelling is, is het niet helemaal ondenkbaar dat deze foute berichtgeving zijn 

perceptie van Brodsky en diens werk beïnvloed heeft.  

 In dit verband kan Hugo Claus rekenen op de steun van Cees Nooteboom, een 

Nederlandse auteur die net als hijzelf vaak genoemd werd als mogelijke kandidaat voor de 

Nobelprijs, maar uiteindelijk nooit won. Hij was te gast bij Claus in de periode van de 

bekendmaking van de Nobelprijswinnaar in 1987: 

 
 “Er waren toen echt aanwijzingen dat de prijs naar hem zou gaan. Claus had hem best mogen 
 hebben voor zijn poëzie. Maar wat je ziet, is een sterke dominantie van Angelsaksische 
 poëzie. Ik vind Heaney een groot dichter, maar Claus is minstens zo goed. En zeker zo goed 
 als Brodsky en Walcott” (Cees Nooteboom, 22 november 2003 in Vrij Nederland). 
   

4. Joseph Brodsky en Nederland 

 

Er zijn enkele factoren in de biografie en in het oeuvre van Joseph Brodsky die zijn receptie in 

Nederland sterk beïnvloed kunnen hebben. Zo was hij goed bevriend met de Nederlander 

Kees Verheul en was hij vol lof over de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff. Daarnaast 

heeft hij ook enkele gedichten met een duidelijke Nederlandse thematiek geschreven en was 

hij herhaaldelijk in Nederland te gast voor een lezing, een voordracht en zelfs een 

televisieoptreden. Dit alles wordt hieronder van naderbij bekeken.  

 

4.1 Vriendschap met Kees Verheul 

 

De Nederlandse slavist Kees Verheul (°1940) verbleef in 1967 een jaar lang in de Sovjet-

Unie, om daar in het kader van zijn dissertatie over de poëzie van Anna Achmatova ter plaatse 
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onderzoek te doen. Van de professor uit Leningrad die hem bij dit onderzoek begeleidde, 

bekwam hij de contactgegevens van Joseph Brodsky, die tot de kring van jonge dichters rond 

Achmatova behoord had. Men had zijn straf van vijf jaar dwangarbeid toen onlangs voortijdig 

opgeschort. Ergens in juni 1967 belde Verheul hem op en Brodsky was meteen enthousiast 

om hem te helpen. Diezelfde dag nog ontmoetten de twee leeftijdsgenoten elkaar voor het 

eerst. Over die eerste ontmoeting gaat het in het hoofdstuk “Fragment over Iosif” uit het boek 

Kontakt met de vijand, dat Kees Verheul in 1975 schreef over het jaar dat hij doorbracht in de 

Sovjet-Unie. Datzelfde fragment is ook opgenomen in zijn later werk Dans om de wereld 

(1997), waaruit onderstaande citaten afkomstig zijn.  

 “Zoals ik het me herinner was onze vriendschap in een paar seconden beklonken”, 

schrijft Verheul (1997: 13). Nochtans zou je uit zijn beschrijvingen van hun conversaties de 

indruk kunnen krijgen dat hij aanvankelijk vooral een bewonderaar van Brodsky was, die 

alles wat hij zei of deed goedkeurend bevestigde, wat de dichter wel leek te appreciëren. Die 

indruk had Verheul in het begin ook geregeld zelf (Verheul 1997: 14-15), maar tegelijk was er 

dat “instinctief gevoel van eensgezindheid” (Verheul 1997: 13). Hij bleek dit goed te hebben 

aangevoeld want er ontstond effectief een levenslange vriendschapsband tussen hen. Toen hij 

in 1970 opnieuw bij Brodsky thuis in Leningrad op bezoek was, zag hij dat zijn foto was 

toegevoegd aan diens verzameling kiekjes van vrienden en bewonderde dichters onder het 

glazen blad van zijn schrijftafel (Verheul 1997: 17-18). In 1972, kort voor zijn gedwongen 

vertrek uit de Sovjet-Unie, schreef Brodsky ter gelegenheid van Verheuls verjaardag een 

Engels gedicht voor en over hem. Dit gedicht is terug te vinden in Bijlage 1: Gedichten 

(Verjaardagsgedicht voor Kees Verheul van Joseph Brodsky). Ik heb het overgenomen uit 

Dans om de wereld, weliswaar zonder het begeleidend commentaar (Verheul 1997: 154-157). 

 Tussen twee ontmoetingen in schreven de vrienden elkaar regelmatig. Wie 

geïnteresseerd is in wat ze elkaar in hun brieven te vertellen hadden, kan zich wenden tot het 

Letterkundig Museum in Den Haag, dat over een groot deel van hun correspondentie beschikt. 

Om welke documenten het juist gaat, staat te lezen in het jaarboek van het museum 

(Letterkundig Museum 2000: 173). Het zijn enerzijds documenten die Kees Verheul van 

Brodsky ontving. Dat zijn eenenveertig brieven en ansichtkaarten, twee tekeningen met een 

handgeschreven gedicht in het Engels, grafisch versierd, elf typoscripten van gedichten, deels 

met handgeschreven titels en verbeteringen, en een typoscript van de Russische bundel 

Ostanovka v pustyne (Halte in de woestijn, 1970), eveneens gecorrigeerd. Anderzijds bevat de 

collectie ook schrijfsels van Kees Verheul aan Brodsky, waaronder achttien brieven en 

kaarten verstuurd na zijn verbanning in 1972. Van de Nationale Bibliotheek in Sint-

Petersburg ontving het museum kopieën van nog eens vijftien brieven die Brodsky van 

Verheul kreeg voor zijn verbanning.  

 Kees Verheul schreef niet alleen aan Brodsky, hij schreef ook over hem (zie 2.2). Zo 

bevatten Kontakt met de vijand (1975) en Rusland begint bij de IJssel (1985) persoonlijke 
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herinneringen aan Brodsky. Daarnaast komt hij ook voor in enkele van zijn literaire opstellen 

en essays, gebundeld in Verlaat debuut (1976) en Antwoord van een buitenstaander (1981) en 

eerder gepubliceerd in kranten en tijdschriften. Verder wordt Verheul in deze scriptie nog 

aangehaald als recensent en vertaler van Brodsky’s werk.  

 

4.2 Nederlandse thematiek 

 

In 1994 verscheen een dun boekje met de titel Van Nachtwacht tot Huizinga, waarin auteur 

Jan Paul Hinrichs onderzoek doet naar Nederlandse thematiek in de Russische poëzie. De 

Russische fascinatie voor Nederland gaat terug op tsaar Peter de Grote, die het land twee keer 

bezocht (Hinrichs 1994: 7). In 1703 stichtte hij Sint-Petersburg, de nieuwe hoofdstad van zijn 

rijk die hij liet bouwen naar het beeld van Amsterdam. In een later krantenartikel stelt 

Hinrichs dat door de Hollandse elementen in het stadslandschap en de grote collectie 

Nederlandse kunstschilders in de Hermitage inwoners van Sint-Petersburg als vanzelf enige 

affiniteit met Nederland en Amsterdam gaan voelen (3 mei 1997, Vrij Nederland). Dit was 

ook het geval bij Brodsky:  

 
 “Het terrein in zijn geboortestad dat ‘Nieuw Holland’ heet was bijvoorbeeld, zuiver en alleen 
 vanwege de associaties van die naam, een lievelingsplek van hem, lang voordat hij ook maar 
 één Hollander had ontmoet of kon dromen dat hij nog eens persoonlijk zou kunnen vaststellen 
 in hoeverre Leningrad en Amsterdam op elkaar lijken” (Verheul 1989: 243). 

  

Dat Brodsky ook belangstelling had voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse meesters, 

vertegenwoordigd in de Hermitage, bewijst zijn gedicht “Simeons Lofzang” (1972). Dit 

gedicht is in de eerste plaats gebaseerd op het Bijbelverhaal waarin Jezus als kind de tempel 

wordt binnengebracht en daar door de oude profeet Simeon als de Messias wordt herkend (Lc 

2, 22-35). Rembrandt maakte van dit verhaal een schilderij, Simeon in de tempel (1666-1669), 

dat de visuele aanleiding vormde voor Brodsky’s gedicht (Verheul 1989: 244). Hij kon dit 

schilderij enkel van reproducties kennen, aangezien het origineel zich niet in het 

Hermitagemuseum maar in het Mauritshuis in Den Haag bevond (Verheul 1997: 97).  

 Deze interesse van de dichter in de naam ‘Holland’ en in de Nederlandse schilderkunst 

werd wellicht nog versterkt toen hij in 1967 met een Nederlander bevriend raakte, bij wie hij 

bovendien na zijn verbanning vrij op bezoek kon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

enkele gedichten uit Brodsky’s oeuvre een uitgesproken Nederlandse thematiek hebben en 

bijgevolg opgenomen zijn in Hinrichs’ Van Nachtwacht tot Huizinga. De drie gedichten waar 

het om gaat zijn terug te vinden in Bijlage 1: Gedichten. 

 Het eerste Nederland-gedicht van Brodsky, “Rotterdams dagboek”, dateert van juli 

1973 en kwam in Rotterdam tot stand. Volgens Hinrichs (1994: 26) verbleef Brodsky toen in 

de stad naar aanleiding van Poetry International, waar hij dat jaar te gast was. Uit het gedicht 
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spreekt duidelijk zijn afkeer voor moderne architectuur. In een interview voor NRC 

Handelsblad zei hij hierover het volgende:  

 
 “Ja, de Luftwaffe, het Bauhaus en Le Corbusier hebben in zekere zin met elkaar 
 samengewerkt. Ik heb eens een gedicht geschreven dat Rotterdam heet […]. Daarin beweer ik 
 dat wat bommen voor de Europese skyline kunnen doen, al gedaan is door de potloden van 
 architecten” (Joseph Brodsky, 15 november 1991 in NRC Handelsblad).    

 

Een tweede gedicht rond een Nederlands thema schreef Brodsky in 1985. In het hoofdstuk 

“Calvinisme, poëzie en schilderkunst” uit Dans om de wereld (Verheul 1997: 103-104) wordt 

het ontstaan ervan geschetst. Midden 1985 was Brodsky bij Kees Verheul op bezoek in 

Amsterdam. Daar schonk Ada Stroeve, een gemeenschappelijke vriendin, hem een mapje met 

zestien reproducties van schilderijen van de Nederlandse kunstschilder Carel Willink (1900-

1983). Terug in de VS inspireerden deze afbeeldingen hem tot het gedicht “Op een expositie 

van Carel Willink”: “In a sense I thought that I recognised in those landscapes my humble 

self. If I were a painter, this is what I would do on the canvas. Precisely for that reason I went 

to write a poem” (geciteerd in Verheul 1997: 111). Elders voegt Brodsky hier nog aan toe dat 

hij zich vooral verwant voelt met die schilderijen van Willink waarop architectuur centraal 

staat (15 november 1991, NRC Handelsblad). Kees Verheul weet waarom: “De combinatie 

van een hard, noordelijk licht en zwarte wolkenluchten met een mediterrane architectuur, 

klassiek van stijl en versierd met marmeren beelden, is even typerend voor Willinks fantasie 

als voor de werkelijkheid in Leningrad en omgeving” (Verheul 1989: 244-245). Naast deze 

gedeelde voorliefde voor architectuur ziet Verheul (1997: 107-108) nog andere 

overeenkomsten tussen Carel Willink en Joseph Brodsky. Zo combineerden ze allebei graag 

strenge klassieke vormen met een modern gevoel van ondergang, pessimisme met ironie. 

Toen Sylvia, de weduwe van Carel Willink, het gedicht onder ogen kreeg, voelde ook zij 

onmiddellijk een zekere verwantschap tussen haar overleden man en Brodsky. De manier 

waarop Brodsky hem aanvoelde, zag ze als “een ontmoeting van geesten” (12 december 1991, 

Trouw). In tegenstelling tot de meeste Nederlandse critici had hij volgens Sylvia wel oog voor 

de absurditeit in Willinks werk (12 december 1991, Trouw). 

 “Holland” is de titel van Brodsky’s derde gedicht met Nederlandse thematiek. Hij 

schreef het in Amsterdam in de zomer van 1993. Dit gedicht zou aanleiding hebben gegeven 

tot een half jaar durende ruzie tussen Brodsky en Kees Verheul, aan wie het gedicht is 

opgedragen. Dat laatste echter kwam Verheul pas na de ruzie te weten en veranderde zijn 

interpretatie van het gedicht compleet (28 juni 2002, De Volkskrant). In Van Nachtwacht tot 

Huizinga (1994) wordt “Holland” in de flaptekst reeds een klassieker genoemd - slechts een 

paar maanden na de eerste publicatie van het gedicht in een Russisch tijdschrift. Jan Paul 

Hinrichs (1994: 27) beschouwt het als “het meest houdbare Russische Nederland-gedicht”.  

 De Nederlanders mogen trots zijn op de gedichten over hun land en cultuur, 

geschreven door een dichter van wereldformaat als Joseph Brodsky. Zij zullen ongetwijfeld 
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hebben bijgedragen tot zijn populariteit in Nederland. In Vlaanderen moet men het zonder 

zulke gedichten stellen en Brodsky bijgevolg zonder deze extra populariteitsfactor, maar een 

onderzoek naar de mate waarin Brodsky’s Nederland-gedichten zijn receptie in Nederland en 

die in Vlaanderen verschillend zouden hebben beïnvloed is hier niet aan de orde. Brodsky op 

zijn beurt zou dan weer hebben bijgedragen tot een opleving van Nederlandse thematiek in de 

Russische poëzie, vooral dan in die van dichters uit zijn voormalige omgeving in Rusland, 

zoals Irina Grivnina, Aleksandr Kušner en Evgenij Rejn (Hinrichs 1994: 28). In een artikel in 

De Volkskrant van 7 juli 2006 wordt zelfs geopperd dat het door Brodsky komt als Russen 

Rotterdam, Carel Willink en Martinus Nijhoff kennen. Over laatstgenoemde gaat het in de 

volgende paragraaf.  

 

4.3 “Awater” van Martinus Nijhoff 

 

“Nijhoff en Willink, dat zijn twee Nederlanders die me werkelijk hebben geraakt.” Deze 

uitspraak deed Joseph Brodsky in een interview dat op 15 november 1991 verscheen in NRC 

Handelsblad. De relatie Brodsky-Willink werd in 4.2 reeds toegelicht. Nu zal het gaan over 

de manier waarop de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff (1894-1953) Brodsky dan wel 

geraakt mag hebben. In Dans om de wereld (1997) vertelt Kees Verheul hierover in het 

slotstuk “Een dubbel requiem”, de Nederlandse vertaling van een lezing gehouden op 19 

september 1996 in Sint-Petersburg.  

 Hoewel Kees Verheul tijdens zijn verblijf in 1967 in de Sovjet-Unie Martinus Nijhoff 

wel eens vernoemde in zijn gesprekken met Brodsky, leerde de Russische dichter hem pas 

echt kennen tijdens zijn eerste deelname aan Poetry International. Daar kreeg hij zijn gedicht 

“Awater” (1934) te lezen, in een Engelse vertaling van James Holmes6. “Toen hij klaar was 

[met lezen] barstte hij los in een reeks vreugdebetuigingen”, herinnert Verheul (1997: 132) 

zich. Brodsky zelf verklaarde zijn eerste reactie op “Awater” als volgt:  

 
 “Het was de schok der herkenning. Als je in een kunstwerk je eigen streven herkent, dan is dat 
 iets geweldigs. Wat dat streven precies inhoudt, is moeilijk uit te leggen. Bij Nijhoff trof me 
 een overeenkomstig besef van autonomie” (Joseph Brodsky, 15 november 1991 in NRC 

 Handelsblad). 

 

Deze onmiddellijke herkenning van een bepaalde verwantschap met Martinus Nijhoff is voor 

Kees Verheul een mooi voorbeeld van wat hij Brodsky’s ‘helderlezendheid’ noemt (Verheul 

1997: 132). Later stuurde hij hem nog enkele Engelse vertalingen op van gedichten van 

Nijhoff en ging hij op zoek naar raakpunten tussen beide dichters.  

                                                      
6 De originele Nederlandse versie van “Awater” is achteraan de scriptie terug te vinden in Bijlage 1: Gedichten. 
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 In het nawoord dat hij schreef bij De herfstkreet van de havik (1989) vestigt hij onder 

meer de aandacht op de thematische gelijkenis7 tussen het titelgedicht van deze bundel en 

Nijhoffs “Het lied der dwaze bijen”. Omdat dit een van de gedichten van Nijhoff was waarvan 

hij Brodsky een Engelse vertaling had opgestuurd, vroeg hij hem of hij zich er misschien door 

had laten inspireren. Brodsky kon zich het desbetreffende gedicht van Nijhoff weliswaar niet 

meer herinneren, maar een eventuele invloed ervan op zijn “De herfstkreet van de havik” 

(1975) sloot hij evenmin uit, als inderdaad de mogelijkheid bestond dat hij “Het lied der 

dwaze bijen” ooit gelezen had (Verheul 1989: 246, 1997: 139-140). Verder beweert Verheul 

in datzelfde nawoord nog dat voor kenners van Nijhoffs oeuvre de overeenkomsten tussen 

diens “Awater” en Brodsky’s “Post aetatem nostram” bijvoorbeeld, opgenomen in de bundel, 

meteen duidelijk zullen zijn (Verheul 1989: 245). Tot het daadwerkelijk expliciteren van de 

verwantschap tussen Nijhoff en Brodsky gaat hij pas enkele jaren later over in het eerder 

genoemde essay “Een dubbel requiem” (Verheul 1997: 130-149). Deze concrete raakpunten 

vormen tevens de kern van Verheuls artikel - een verkorte versie van dit essay - in NRC 

Handelsblad van 20 december 1996: Het gaat om hun beider bewondering voor Fëdor 

Dostoevskij, hun interesse in de wereldcultuur van zowel vroeger als nu, de prominente plaats 

van het kerstthema in hun oeuvre, het door Verheul als typisch Russisch bestempelde 

combineren van religieuze met profane elementen en een gedeeld gevoel van innerlijke leegte 

en leegte in de wereld rondom. Verheul (1997: 145; 20 december 1997, NRC Handelsblad) 

sluit de opsomming af met een beschrijving van Martinus Nijhoffs dood, waarschijnlijk 

omdat de gelijkenis met de omstandigheden van Brodsky’s overlijden zo frappant is. Met het 

oog op hun literaire verwantschap doet dit evenwel niet ter zake.  

 De parallellen tussen “Post aetatem nostram” en “Awater”, waarover Kees Verheul 

(1989: 245) enkel zei dat ze bestaan, worden in 1999 door Odile Heijnders blootgelegd. Na 

beide gedichten eerst afzonderlijk geanalyseerd te hebben geeft Heijnders (1999: 66-67) een 

overzicht van de gelijkenissen. Die situeren zich enerzijds op vlak van de gekozen motieven 

en de wijze waarop ze worden uitgewerkt. Anderzijds vallen onmiddellijk de ingenieuze 

poëzietechnische vaardigheden van beide dichters op. Opmerkelijk is dat ze allebei op een 

gegeven moment in hun gedicht een poëticaal commentaar inlassen, dat dan ook nog eens qua 

betekenis vergelijkbaar is. Nijhoffs “Lees maar, er staat niet wat er staat” en Brodsky’s “De 

poëzie, naar men mag concluderen, / zit in ’t ontbreken van een duidelijke grens” gaan er 

volgens Heijnders (1999: 67) immers alle twee over dat er tegelijk wel en geen grenzen zijn 

aan de betekenis van poëzie. Goede gedichten zijn met andere woorden niet eenduidig 

interpreteerbaar. Voorts wordt nog de gedachte van Verheul over het leegtegevoel uit de 

vorige alinea bevestigd in de stelling dat beide gedichten uitdrukking geven aan “een gevoel 

                                                      
7 “[I]n beide gevallen is het kerngegeven dat van een hoger en hoger naar de hemel stijgen, tot het gevleugelde 
dier bevriest en in de gedaante van sneeuw naar de aarde dwarrelt” (Verheul 1989: 246). 
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van ‘eenzaamheid’ of ‘innerlijke verlorenheid’ van de ene mens tussen andere mensen” 

(Heijnders 1999: 66).   

 Joseph Brodsky van zijn kant was sinds zijn kennismaking met “Awater” begin jaren 

zeventig een grote bewonderaar van Martinus Nijhoff. Volgens Kees Verheul (1997: 132) 

haalde hij hem vaak aan in interviews, zo ook in het interview waaruit hier al enkele keren 

geciteerd werd (15 november 1991, NRC Handelsblad). Ook op de boekenbeurs in Turijn in 

1988 bracht Brodsky Nijhoff op verschillende manieren onder de aandacht. Aan die beurs was 

een fototentoonstelling gekoppeld. In het kader daarvan werd Brodsky gevraagd een lijst op te 

stellen met de volgens hem belangrijkste dichters van de twintigste eeuw. Martinus Nijhoff 

maakte er deel van uit (Verheul 1997: 132). Brodsky vermeldde hem nog een keer in de 

toespraak die hij hield bij de plechtige opening van de boekenbeurs op 18 mei. Deze 

redevoering werd later onder de titel “How to read a book” opgenomen in zijn essaybundel 

On Grief and Reason (1995). Net als Carel Willink is dus ook Martinus Nijhoff vereeuwigd in 

Brodsky’s oeuvre. In de Nederlandse vertaling van dit boek, Het verdriet en de rede (1996), 

heet het “Leren lezen”. Dat was evenwel niet de eerste vertaling van dit essay naar het 

Nederlands. Nog in 1988 werd het, vertaald door Leonard Nolens als “Boeken, een 

gebruiksaanwijzing”, gepubliceerd in Nieuw Wereldtijdschrift, niet in de laatste plaats omdat 

Brodsky er Martinus Nijhoffs “Awater” in aanbeveelt. De bedoeling van zijn toespraak was 

immers om de mensen aan te sporen ook eens poëzie te lezen. Dit zou hun lectuur van proza 

alleen maar ten goede komen. In Nieuw Wereldtijdschrift klinkt het zo:  

 
 “[A]ls u vooral belangstelling hebt voor hedendaagse literatuur, wordt het helemaal 
 doodeenvoudig. Alles wat u moet doen is uzelf een paar maanden wapenen met het werk van 
 dichters in uw moedertaal, liefst uit de eerste helft van deze [twintigste] eeuw […], en aan het 
 eind van de zomer bent u - dat wil zeggen, is uw literaire smaak - in grootse vorm” (Brodsky 
 1988: 7).   

 

Per taal geeft hij vervolgens enkele suggesties. Voor wie bijvoorbeeld Nederlands als 

moedertaal heeft, “is het verbluffend mooie “Awater” van Martinus Nijhoff zonder meer een 

must” (Brodsky 1988: 7).  

 Zulke lovende woorden van een vooraanstaande buitenlandse auteur kunnen de 

waardering voor Martinus Nijhoff in Nederland alleen maar versterken. Dat deze waardering 

er is, blijkt zowel uit de prominente plaats die Nijhoff inneemt in literatuurgeschiedenissen 

(Heijnders 1999: 51) als uit het feit dat in 2008, vijfenvijftig jaar na de dood van de dichter, 

nog een nieuwe bloemlezing van zijn werk verscheen. Anders gezegd, Martinus Nijhoff leeft 

nog, net als de associatie trouwens van Joseph Brodsky met zijn naam. Die werd in 1991 al 

gebruikt in een bespreking van Een geur van hoger honing (1990), een nieuwe bloemlezing 

uit Nijhoffs gedichten. De recensent opent zijn betoog met de grote bewondering van Joseph 

Brodsky - “die in 1987 de Nobelprijs voor literatuur ontving” - voor Nijhoffs gedicht 

“Awater” (23 februari 1991, HN Magazine). Het volgende jaar wordt in een recensie op de 
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dichtbundel Het schuinvallend oog (1991) van Elma van Haren gewezen op een invloed van 

Martinus Nijhoff, wiens naam opnieuw gelinkt wordt aan Brodsky, die “al in de gaten had dat 

er bij Nijhoff nog een erfenisje te verdelen viel” (17 januari 1992, De Morgen). Bijna twintig 

jaar later geldt Brodsky nog steeds als referentiepunt binnen het discours waarin bewondering 

voor Nijhoff centraal staat. Zo wordt in een krantenartikel uit 2008 over vriendschap en 

“Awater”, dat volgens de journaliste toch elk jaar eens herlezen moet worden, de passage uit 

Brodsky’s essay “How to read a book” aangehaald waarin hij Nederlandstaligen aanraadt om 

dit “verbluffende” gedicht te lezen (14 juni 2008, De Volkskrant). In 2010 verscheen een 

Engelse uitgave van Nijhoffs “Awater”, die het Nederlandse origineel en drie Engelse 

vertalingen bevat, waaronder die van James Holmes. Naar aanleiding hiervan postte Johan 

Eeckhout op 24 mei 2010 een bericht op depapierenman.be, waarin hij niet voorbij gaat aan 

het gegeven dat onder andere Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky bijzonder lovend was over 

dit gedicht. 

 

4.4 Optredens in Nederland 

 

In 1988, zijn jaar als Nobelprijswinnaar, reisde Brodsky de wereld rond voor lezingen, 

interviews, signeersessies en dergelijke meer. Om die reden was hij eind oktober 1988 ook 

enkele dagen te gast in Nederland. Naar aanleiding van dit bezoek publiceerde NRC 

Handelsblad op 28 oktober 1988 een interview met de schrijver, afgenomen in Parijs door 

Fred Backus. Bij wijze van introductie schetst Backus kort Brodsky’s levensloop. Hij citeert 

daartoe uitspraken het jaar voordien door Brodsky gedaan in het Franse weekblad l’Express, 

over zijn opsluiting in psychiatrische ziekenhuizen, zijn dwangarbeid en verbanning. Backus 

zelf is eerder geïnteresseerd in wat Brodsky graag leest en vooral in zijn mening over 

Gorbačëv en diens politiek. Zou hij, indien hij daar de mogelijkheid toe kreeg, ooit naar 

Rusland terugkeren? Het antwoord van Brodsky op deze vraag is negatief (28 oktober 1988, 

NRC Handelsblad).  

 Op de dag dat dit interview verscheen, las hij ’s avonds in Utrecht voor uit zijn werk. 

’s Anderendaags, zaterdag 29 oktober, hield hij een signeersessie in boekhandel Athenaeum te 

Amsterdam. Nicolaas Matsier, redacteur van uitgeverij De Bezige Bij, was hiervan getuige. In 

zijn verslag vertelt hij vol trots hoe hij zijn pen aan de dichter uitleende, nadat de zijne leeg 

was geraakt (31 oktober 1988, NRC Handelsblad). Brodsky sloot zijn bezoek aan Nederland 

af met een poëzievoordracht op 31 oktober in de aula van de Universiteit van Amsterdam. 

Voor Arthur Langeveld was dit de eerste keer dat hij de dichter in levende lijve aan het werk 

zag. De rookverslaving van de dichter is een van de dingen die hem van deze ontmoeting het 

meest zijn bijgebleven:  

 
 “Wanneer Verheul aan het woord was, ontspande Brodsky zich volkomen en stak, ten 
 aanschouwen van driehonderd man publiek, rustig een sigaretje op. Bij elke vertaling een 
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 sigaret, al bij al moet hij er op dat podium een stuk of vijftien hebben opgestoken” (Arthur 
 Langeveld, 2 februari 1996 in NRC Handelsblad). 

 

Daarnaast herinnert hij zich nog erg onder de indruk te zijn geweest van Brodsky’s 

voordrachtkunst (2 februari 1996, NRC Handelsblad). Dat was ook journalist Reinout Van der 

Heijden: “Brodsky’s declamaties klonken bezwerend en meeslepend” laat hij op 1 november 

1988 in NRC Handelsblad weten. Daar voegt hij nog aan toe dat Brodsky tijdens de 

vragenronde achteraf de grootst mogelijke bescheidenheid afwisselde met onbescheiden 

zelfbewustheid.  

 Dit bezoek van Brodsky aan Nederland was niet het enige in zijn schrijverscarrière. 

Hieronder wordt beschreven hoe hij meermaals te gast was op Poetry International, hoe hij in 

1991 de Huizinga-lezing verzorgde en hoe hij zelfs meewerkte aan een programma voor de 

Nederlandse televisie. 

  

 4.4.1 Brodsky op Poetry International Rotterdam 

 

Poetry International is, zoals de naam reeds laat vermoeden, een internationaal poëziefestival 

dat sinds 1970 jaarlijks in juni in Rotterdam wordt georganiseerd. Bekende en minder 

bekende dichters uit binnen- en buitenland komen er hun poëzie voordragen. Volgens de 

website van het festival was Joseph Brodsky er in 1974 voor het eerst te gast. Daarmee was 

hij de eerste Russische - weliswaar verbannen - dichter ooit op de affiche. In 1989 en 1993 

deed hij het festival nog eens aan. Uit de resultaten die mijn in de inleiding uiteengezette 

zoekstrategie opleverde, blijkt de persbelangstelling het grootst voor zijn deelname in 1989. 

Daarom zal ik hier enkel op deze editie verder ingaan. 

    In 1989 vond Poetry International plaats van 17 tot 24 juni in de Rotterdamse 

Doelen. In een voorbeschouwing op het festival wordt “de in New York verblijvende ex-

Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky” naar voor geschoven als “publiekstrekker” en een van de 

“kleppers” en “blikvangers” in een editie die “de nieuwe Sovjetrussische dichters in de 

schijnwerpers stelt” (10 juni 1989, De Morgen). Met het oog op dat laatste gegeven maakten 

naast Brodsky nog zeven andere Russische dichters hun opwachting, onder wie Aleksandr 

Kušner en Evgenij Rejn, oude vrienden van hem uit Leningrad. Arthur Langeveld woonde het 

optreden van Brodsky bij. Jaren later zou hij zich nog steeds herinneren hoe hij toen getroffen 

werd door “de bezwerende voordracht van zijn poëzie, waarbij het metrum en het rijm zeer 

zwaar werden benadrukt” (2 februari 1996, NRC Handelsblad). 

 Brodsky gaf op het festival niet alleen een poëzievoordracht, maar ook een 

persconferentie voor de Belgische en Nederlandse pers, die het interview of delen ervan in de 

loop van de volgende maanden publiceerden, telkens met de biografie van de dichter als 

inleiding (28 juni 1989, De Morgen; 19 juli 1989, De Groene Amsterdammer; 2 september 

1989, HN Magazine). De vragen die Brodsky voorgelegd kreeg, weerspiegelen de aard van de 
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interesse die de media toen in hem stelde. Deze interesse richtte zich onder andere op zijn 

identiteit: Voelde hij zich meer Amerikaan of meer Rus? Tot welke traditie rekende hij 

zichzelf? Ook was men nieuwsgierig naar zijn mening over Gorbačëv en zijn 

toekomstverwachtingen aangaande de Sovjet-Unie. Verder werd hem nog gevraagd naar het 

belang dat hij hecht aan taal en wat volgens hem de functie van poëzie is. 

 Er werd dat jaar op Poetry International ook een documentairefilm gemaakt rond 

Joseph Brodsky met de titel Brodsky in Rotterdam, geregisseerd door Henk van Bruggen. Bij 

het begin van deze film wordt Brodsky kort voorgesteld aan de hand van zijn biografie. 

Daarna volgt een interview van Willem Weststeijn met de schrijver, tegen de achtergrond van 

de Rotterdamse haven. Ook is te zien hoe Brodsky dat jaar “Nature morte” en “Plato 

doorgedacht” voordraagt op het festival. De film sluit af met beelden van de signeersessie die 

de dichter op 22 juni 1989 hield, ter gelegenheid van het verschijnen van een tweede bundel 

met Nederlandse vertalingen van zijn poëzie, De herfstkreet van de havik. Een keuze uit de 

gedichten 1961-1986. De Nederlandse schrijfster Carla Bogaards is in het bezit van zo’n 

gesigneerd exemplaar van dit boek, althans volgens haar essay “Alleen als ik zonder liefde 

was” (1997), dat over haar bijzondere ‘relatie’ met Brodsky gaat. Daarin beschrijft ze hoe 

zenuwachtig ze was om hem op die signeersessie voor het eerst te ontmoeten, en wel om 

volgende redenen: “Het is om je dood te schamen, maar ik had nog nooit iets van hem 

gelezen. Hij was een mythe, iedereen kende hem en sprak over hem, hij was een Rus, zeiden 

ze, een jood, een bijzondere man en niet zomaar te benaderen” (Bogaards 1997: 43). Dat 

laatste bleek niet helemaal te kloppen, want Brodsky en Bogaards konden het heel goed met 

elkaar vinden: “[G]od wist dat we niet zomaar in staat waren te stoppen met kijken, praten, 

met roken, drinken, lachen. Ik realiseerde me dat ik mijn verkering ontrouw was. En niet zo’n 

beetje” (Bogaards 1997: 47). Ze begint parallellen te zoeken tussen zijn en haar jeugd, maar 

moet uiteindelijk vaststellen dat haar verbeelding met de waarheid aan de haal gegaan was 

(Bogaards 1997: 51). Volgens haar website - www.carlabogaards.nl - kreeg ze in de media 

heel wat positieve reacties op dit essay, dat zelfs in het Russisch vertaald werd.  

 Ook De herfstkreet van de havik werd in de pers positief onthaald. In het nawoord legt 

redacteur Kees Verheul uit, dat hij met deze bundel niet alleen “een forse representatieve 

bloemlezing uit het oeuvre van Brodsky” beoogde, maar ook “een bloemlezing […] van die 

Nederlanders die door hun vakkennis, hun talent en hun enthousiasme voor deze dichter de 

aangewezenen zijn om zijn poëzie te vertalen” (Verheul 1989: 248). Aan De herfstkreet van 

de havik hebben immers heel wat vertalers meegewerkt: Jan Robert Braat, Arie van der Ent, 

Marko Fondse, Arthur Langeveld, Marc Schreurs, Charles B. Timmer, Kees Verheul, Peter 

Zeeman, Leidse slavisten met Karel van het Reve en werkgroep van het Slavisch Instituut van 

de universiteit van Utrecht. In recensies op de bundel wordt het werk van deze vertalers 

geapprecieerd. De Tijd van 25 augustus 1989 bericht dat door dit heterogene 

vertalergezelschap de gevarieerdheid van Brodsky’s oeuvre beter tot uiting komt. Volgens 
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Tom van Deel (26 juni 1989, Trouw) doen bovendien de duidelijke vertalingen weinig 

afbreuk aan de werking van de gedichten. De aanpak van Verheul en zijn team om te kiezen 

voor kwalitatieve Nederlandse vertalingen in combinatie met een zo groot mogelijke 

getrouwheid aan het metrum, rijm en de inhoud van het origineel (Verheul 1989: 248), kan 

met andere woorden als geslaagd beschouwd worden. Daarnaast wijst Verheul (1989: 246) in 

zijn nawoord ook op de al dan niet toevallige verwantschap tussen het titelgedicht van de 

bundel en “Het lied der dwaze bijen” van Martinus Nijhoff (zie 4.3), wat door de meer 

chauvinistische recensenten graag in hun bespreking wordt overgenomen (25 augustus 1989, 

De Tijd; 23 juni 1989, NRC Handelsblad). Verder wordt in de recensies nog gefocust op de 

geografische reikwijdte van Brodsky’s poëzie (25 augustus 1989, De Tijd), op het feit dat hij 

een grote klassieke dichter is in een onklassieke tijd (23 juni 1989, NRC Handelsblad ) en op 

zijn visie dat je iets pas goed kunt waarnemen als je het van op een afstand bekijkt (26 juni 

1989, Trouw). 

 De lancering van De herfstkreet van de havik tijdens Poetry International 1989 was 

geen toeval. Een optreden van Joseph Brodsky in Nederland gecombineerd met een verdere 

ontsluiting van zijn oeuvre voor het Nederlandstalig lezerspubliek, kon zijn bekendheid en 

populariteit - samen met de verkoopcijfers - alleen maar ten goede komen. In 1995 zou 

Brodsky voor een vierde keer deelnemen aan Poetry International. De bedoeling was dat hij 

zou meewerken aan het programmaonderdeel Poetry on the Road, wat inhoudt dat het festival 

op verplaatsing gaat. In het kader hiervan zou hij op 15 juni 1995 te zien zijn in Antwerpen in 

de Bourlaschouwburg op de vijfde editie van Dichters in ’t Elzenveld, als een van de 

blikvangers (10 juni 1995, Het Belang van Limburg). Doordat hij toen echter te veel last had 

van zijn hartkwaal, heeft hij op het laatste moment nog zijn deelname moeten afzeggen 

(Gerits 1996: 260). 

 In 2009 vierde Poetry International zijn veertigste verjaardag met de bloemlezing Ze 

kwamen om een dichter te zien. Een keuze uit veertig jaar Poetry International Festival. Sinds 

de oprichting van het evenement werden alle voordrachten opgenomen door Radio Nederland 

Wereldomroep. Uit dit ondertussen omvangrijke archief selecteerde Ineke Holzhaus, de 

samenstelster van het werk, een of meerdere gedichten van een kleine tweehonderd dichters. 

Ze kwamen om een dichter te zien bestaat enerzijds uit vijftien cd’s, waarop te horen is hoe de 

gekozen gedichten door hun scheppers voorgedragen worden op een van de edities van het 

festival. Anderzijds is er ook een boek met diezelfde gedichten telkens in de oorspronkelijke 

taal aangevuld met een Nederlandse vertaling. Het boek en de cd’s zijn op eenzelfde manier 

opgebouwd: de dichters worden er ingedeeld per regio. Zo is Joseph Brodsky te horen op de 

vijfde cd en te lezen in hoofdstuk vijf van het boek, naast andere dichters uit Polen en 

Rusland. Het gaat om zijn gedichten “24 mei 1980” en “Ik was slechts waar jij zacht” (1981), 

vertaald door respectievelijk Kees Verheul en Peter Zeeman. De geluidopnames dateren van 

1993. Tijdens de presentatie van Ze kwamen om een dichter te zien op Poetry International 
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werden “indrukwekkende” filmbeelden getoond van “inmiddels overleden grootheden als 

Joseph Brodsky en Roberto Juarroz” (16 juni 2009, De Volkskrant). In een interview met 

Martin Mooij, de oprichter van het poëziefestival, wordt gevraagd welk beeld van Poetry 

International hem altijd zal bijblijven. De interviewer is verbaasd wanneer Mooij bijvoorbeeld 

niet “de onderonsjes van Nobelprijswinnaars als Josef Brodsky […] met de kanonnen uit de 

poëzie van eigen bodem” aanhaalt, maar zijn onvermogen als organisator noemt (11 juni 

2009, De Volkskrant).  

 We kunnen besluiten dat Joseph Brodsky een graag geziene gast was op Poetry 

International. Hierdoor raakte zijn naam onlosmakelijk met dit festival verbonden. Hij 

bekleedt met andere woorden een centrale plaats in het Poetry International-discours, wat ook 

nog in het volgende hoofdstuk over zijn dood zal blijken.   

 

 4.4.2 Huizinga-lezing 1991 

 

Op 15 november 1991 publiceert NRC Handelsblad een gesprek dat de krant met Joseph 

Brodsky had in New York. Daarin wordt eerst stilgestaan bij de verdiensten van “de 

Russisch-Amerikaanse dichter en essayist”. Zo had men hem in de maand mei van dat jaar 

benoemd tot US Poet Laureate en zou hij de volgende dag in een plechtigheid op het Franse 

consulaat in New York toegelaten worden tot het Legion d’Honneur, al relativeert hij het 

belang van dat laatste: “Het komische is dat ik bijna geen woord Frans ken. Misschien worden 

mij de laatste tijd wat al te veel kransen om de schouders gelegd” (15 november 1991, NRC 

Handelsblad). Verder gaat het nog over zijn tweetaligheid en vertaalproblemen, de invloed 

van de biografie van de kunstenaar op zijn werk, een eventuele terugkeer naar Rusland, katten 

en auteurs voor wie hij al dan niet bewondering heeft. 

 Aanleiding voor het interview was de twintigste editie van de Huizinga-lezing, die dat 

jaar op 13 december in de Pieterskerk in Leiden door Brodsky zou gehouden worden. 

Daarover zegt hij:  

 
 “Ik zal mij aan mijn opdracht houden en een historisch onderwerp behandelen. En ik zal 
 natuurlijk over poëzie spreken. De titel, “Profile of Clio”, is ontleend aan een gedicht van 
 W.H. Auden: “Homage to Clio”. […] Die Huizinga-lezing, daar moet men zich niet al te veel 
 van voorstellen, […] ik kom werkelijk niet met iets heel bijzonders” (Joseph Brodsky, 15 
 november 1991 in NRC Handelsblad). 

 

Deze poging om de verwachtingen van het Nederlandse publiek te temperen bleek achteraf 

gezien niet misplaatst. Voor Arthur Langeveld was het een van Brodsky’s minder geslaagde 

optredens: “Hij kwam met een zeer ingewikkeld betoog over Clio en de geschiedenis, 

uitgesproken in zo’n rad tempo en in een Engels met zo’n sterk accent dat het grootste deel 

van het publiek er geen touw aan vast kon knopen. Het applaus na afloop was gênant lauw” (2 

februari 1996, NRC Handelsblad). In 1992 werd de Nederlandse vertaling van de lezing in 
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boekvorm gepubliceerd door de Amsterdamse uitgeverij Bert Bakker, onder de titel Loflied op 

Clio. Op basis van bovenstaande woorden van Langeveld zal dit geen overbodige luxe 

geweest zijn voor wie van de lezing zelf niet veel begrepen had.  

 Twee dagen na de Huizinga-lezing, op 15 december 1991, hield Brodsky nog een 

lezing in het West-Indisch Huis in Amsterdam. Deze werd voorafgegaan door de onthulling 

van een portretbuste van de schrijver, gemaakt door Sylvia Willink. Zij is de weduwe van 

schilder Carel Willink, over wiens werk Brodsky in 1985 het gedicht “Op een expositie van 

Carel Willink” maakte (zie 4.2). Door op haar beurt met dit beeldhouwwerk een eerbetoon te 

brengen aan Brodsky, wil ze de cirkel sluiten (12 december 1991, Trouw). In een later artikel 

herinnert Kees Verheul zich hoe Brodsky in zijn speech het volgende zei over zijn bronzen 

buste: “The only respect in which this head differs from the one I carry on my shoulders is, 

that it doesn’t speak. Perhaps just as well, from your point of view”, waarop Brodsky 

gniffelde en de zaal schaterde (22 maart 1996, NRC Handelsblad). Daaruit valt op te maken 

dat hij wel tevreden was met het resultaat. Een internationale groep mecenassen heeft later 

een bronsafgietsel van het beeld gekocht en schonk het vervolgens aan Brodsky’s 

geboortestad, waar het in het Anna Achmatova Museum wordt bewaard (Verheul 1997: 111).  

 Naast het eerder genoemde interview in NRC Handelsblad (15 november 1991) 

slaagde in die periode ook De Groene Amsterdammer (18 december 1991) erin 

“dichter/essayist Joseph Brodsky” te interviewen. Sommige vragen en antwoorden keren 

terug, bijvoorbeeld in verband met de invloed van de biografie van een kunstenaar op zijn 

werk en een eventuele terugkeer naar Rusland. Andere betreffen zijn mening over de toen 

actuele gebeurtenissen in zijn geboorteland en de reden waarom hij zich precies in de 

Verenigde Staten heeft gevestigd en niet ergens anders.    

 

 4.4.3 Brodsky op VPRO: Vertrouwd en o zo vreemd 

 

Op een winterse dag in 1994 verzamelde zich een internationaal gezelschap in een kasteel in 

Gelderland. Onder de aanwezigen waren mensen met een hersenafwijking, 

hersendeskundigen en schrijvers, die het de hele dag lang hadden over het geheugen en de 

herinnering, elk vanuit hun eigen optiek. Deze gesprekken, gestuurd door Wim Kayzer en op 

film vastgelegd, leverden uiteindelijk genoeg materiaal op voor een vijfdelige tv-reeks van 

VPRO, getiteld Vertrouwd en o zo vreemd en uitgezonden in 1995 op de Nederlandse 

televisie. Wat op tv getoond werd, was een thematisch geordende montage van de 

interessantste stukken uit de verschillende conversaties. Nadien verscheen het boek 

Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn (1995) van Wim Kayzer, met een 

uitvoerige inleiding en een geschreven neerslag van alle gesprekken van begin tot eind. Sinds 

2010 is de tv-reeks ook op dvd beschikbaar in een vijfdelige box. 
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 Joseph Brodsky was een van de aanwezige schrijvers. Samen met zijn collega’s Ben 

Okri uit Nigeria en de Peruviaan Mario Vargas Llosa trok hij zich de hele dag terug in de 

Grande Salle van het kasteel, om er met hen van gedachten te wisselen rond het thema 

“herinnering”. Dit gesprek komt als eerste aan bod in Kayzers boek, onder de titel “Waarom 

geluk zo snel vergeten wordt”. In de inleiding tot dit hoofdstuk legt Kayzer uit waarom hij net 

deze drie schrijvers heeft uitgenodigd. Over Brodsky zegt hij het volgende: “Zet een computer 

op zijn poëzie, programmeer woorden die direct en indirect met “herinnering” van doen 

hebben en het ding maakt overuren” (Kayzer 1995: 46). Ook geeft hij de lezer mee welke 

indruk de gasten maakten bij hun aankomst op het kasteel. Zo kwam Brodsky nogal arrogant 

over, hoe hij iedereen met een knikje begroette en zich vervolgens in zijn krant verdiepte. Al 

snel bleek echter dat dit gedrag een masker was voor een zekere onbeholpenheid, aangezien 

hij er zich onmiddellijk voor excuseerde toen Mario Vargas Llosa hem aansprak (Kayzer 

1995: 45). Op het einde van de dag was Kayzer erg tevreden over de bijdrage van de “drie 

sublieme vertellers en verbeelders” aan zijn programma (Kayzer 1995: 47). 

 Het kan ook interessant zijn om te onderzoeken hoe Brodsky in de televisieserie 

gepresenteerd wordt. Dat had ik kunnen doen door na te gaan welke fragmenten uit het 

gesprek uiteindelijk in de televisie-uitzendingen zijn opgenomen. Dit heb ik evenwel niet 

gedaan, aangezien het om maar liefst negentien uur beeldmateriaal gaat, waarbij de gasten 

ook nog eens afwisselend aan bod komen. Ik heb me beperkt tot de inleidende stukken van 

elke aflevering, in zover daarin iets gezegd wordt over Joseph Brodsky.  

 Alle afleveringen openen met een citaat op het scherm. In de eerste uitzending - “De 

verkenning” - is dat er een van Brodsky: “Ons verleden is groots, de toekomst een warboel” 

(Vertrouwd en o zo vreemd 2010). Na een uitweiding over het tot stand komen van het 

programma worden de gasten in het kort aan de kijker voorgesteld. De stem van Wim Kayzer 

introduceert Brodsky als volgt:  

 
 “Joseph Brodsky kent zijn lijdensweg: opsluiting in een psychiatrisch hospitaal in wat toen 
 nog Leningrad heette, vervolgens veroordeeld tot dwangarbeid in een kamp vlak onder de 
 poolcirkel, daarna verdreven van zijn geboortegrond. Schrijver, dichter, polyglot” (Vertrouwd 

 en o zo vreemd 2010).   

 

Ondertussen zien we Brodsky in de Grande Salle van het kasteel een sigaret opsteken. Net 

zoals alle andere gasten komt hij in alle vijf de delen van de televisievertelling meermaals aan 

het woord. In aflevering drie (“Het trauma”) over hoe traumatische ervaringen verwerkt of 

verdrongen worden, is hij zelfs een van de centrale figuren. Bij wijze van inleiding vertelt 

Kayzer: “Joseph Brodsky is zenuwachtig, maar opgeruimd. Twintig jaar jong wordt hij 

gevangengezet in een zogenaamd psychiatrisch hospitaal in wat toen Leningrad heette, 

beschuldigd van luiheid. Een dichter, nietwaar?” (Vertrouwd en o zo vreemd 2010). 

 Dat hij in 1987 de Nobelprijs voor literatuur gewonnen had en dat hij in zijn vak op 

dat moment tot de besten behoorde, was dus niet van belang voor zijn tv-optreden in 
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Vertrouwd en o zo vreemd. Relevanter was hoe hij de traumatische ervaringen tijdens zijn 

jeugd in Rusland doorstaan en verwerkt heeft, hoe ze zijn herinneringen aan die periode en 

zijn visie op het geheugen en herinneren beïnvloed hebben, welke plaats deze herinneringen 

innemen ten opzichte van andere herinneringen. Het ligt dan ook voor de hand dat aspecten 

als vervolging, opsluiting en verbanning bepalend zijn voor het beeld dat van deze 

kettingrokende dichter in de televisiereeks geschetst wordt.  

 

4.5 De periode 1987-1996 

 

 4.5.1 Het verder toegankelijk maken van Brodsky’s oeuvre 

 

Bovengenoemde optredens in Nederland zullen Brodsky’s naambekendheid wel hebben 

vergroot en zijn populariteit verstevigd. Wanneer zo’n bezoek aan Nederland bovendien 

gecombineerd werd met de publicatie van een bundel Nederlandse vertalingen van zijn werk, 

zoals bij De herfstkreet van de havik het geval was, kon dit eveneens de bekendheid van zijn 

oeuvre bevorderen. Aan de ontsluiting van dat oeuvre voor het Nederlandse taalgebied werd 

echter ook gewerkt wanneer de dichter niet in het land was. Zo verschenen in de periode 

1987-1996, nadat hem de Nobelprijs voor literatuur was toegekend en voordat hij stierf, naast 

De herfstkreet van de havik nog vier andere boekpublicaties met in het Nederlands vertaald 

werk van hem.  

 In 1987, kort nadat bekend gemaakt was dat de Nobelprijs voor literatuur dat jaar naar 

Joseph Brodsky ging, werd een Nederlandstalige versie van Brodsky’s essaybundel Less than 

One (1985) uitgegeven, onder de titel Tussen iemand en niemand. De bundel bevat onder 

andere essays over in Brodsky’s ogen grote auteurs, gedichtenanalyses, plaatsbeschrijvingen 

en enkele autobiografische opstellen. Besprekingen in Het Parool (21 april 1988) en NRC 

Handelsblad (12 februari 1988) prijzen het werk van vertalers Frans Kellendonk en Kees 

Verheul. Recensent Tom van Deel heeft niets dan bewondering voor Brodsky’s 

gedachtegangen over taal die in verschillende essays naar voor komen, de “flonkerende 

tekstanalyses”, “schitterende portretten van dichters” en “het aangrijpende slotverhaal” in 

deze “indrukwekkende bundel” (10 december 1987, Trouw). Laura Starink is dan weer erg 

onder de indruk van Brodsky’s observatievermogen (12 februari 1988, NRC Handelsblad). In 

Het Parool van 21 april 1988 is er vooral lof voor Brodsky’s stijl, die als “zeer persoonlijk, 

zeer indringend en zeer boeiend” omschreven wordt. Deze recensie bevat daarnaast ook een 

punt van kritiek dat het doorschemeren van Brodsky’s poëzie in zijn proza betreft, wat wel 

eens eigenaardig aandoet. Deze invloed van zijn poëzie op zijn proza is ook de meest kritische 

recensent in het rijtje Jacq Firmin Vogelaar niet ontgaan (10 februari 1988, De Groene 

Amsterdammer). Hij beklemtoont dat Brodsky een “geboren dichter” is, wiens vakmanschap 

duidelijk tot uiting komt in de gedichtenanalyses uit de bundel. In andere essays stoort hij zich 
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soms aan het eenzijdige en betwistbare karakter van bepaalde stellingen. Waar de vier hier 

aangehaalde recensies in overeenkomen, is de mening dat de drie autobiografische stukken 

(“Tussen iemand en niemand”, “Om een schim te plezieren” en “In anderhalve kamer”) tot de 

beste van de bundel behoren. Deze drie werden in 1993 nog eens apart gebundeld in een 

pocketversie met de titel In anderhalve kamer. 

 Na de reeds besproken dichtbundel De herfstkreet van de havik (1989) volgde in 1992 

opnieuw een vertaling van een Engels prozawerk, getiteld Watermark. In het Nederlands 

vertaald door Sjaak Commandeur heet het Kade der ongeneeslijken. Het gaat hier niet om 

essays, maar om een reeks korte, losse indrukken over Venetië, waar Brodsky vaak de winter 

doorbracht. “Omdat ze van een dichter komen van het gehalte van Brodsky” vormen deze 

losse beschouwingen desalniettemin een geheel, als “een portret van de dichter in Venetië, 

zonder dat de dichter, en zonder dat Venetië ooit helemaal in beeld komen”, oordeelt 

recensent Sus van Elzen in Knack op 9 september 1992. Voor Peter Jacobs heeft Brodsky met 

Kade der ongeneeslijken “een absolute parel” afgeleverd (3 december 1998, De Standaard). 

In de bespreking door Jan Paul Hinrichs in Vrij Nederland van 12 december 1992 overheerst 

een negatieve toon: Het boek begint veelbelovend, op die typisch voor Brodsky licht ironische 

toon, maar verzandt al snel in zware constructies, moeilijke woorden, pretentieuze 

redeneringen en krampachtige metaforen. Toch probeert Hinrichs met een positieve noot te 

eindigen: “Niettemin laat dit boekje bij vlagen wel degelijk zien waar Brodsky’s kracht ligt: 

in de directe beschrijving van kou, vochtigheid, mist, duister, watergeur, winterlicht, een sfeer 

van neerslachtigheid en vervreemding” (12 december 1992, Vrij Nederland). Het feit dat van 

Kade der ongeneeslijken in 1998 een tweede oplage gedrukt werd, bewijst evenwel dat het 

grote publiek het boek toch kon appreciëren, of dat er in elk geval veel interesse voor was.  

 In 1962 schreef Joseph Brodsky zijn eerste kerstgedicht. Uiteindelijk werd het een 

jaarlijkse gewoonte, die enkel tussen 1973 en 1985 doorbroken werd. Kees Verheul zegt 

hierover het volgende: “Wanneer Brodsky besloot van het kerstthema […] een bewuste 

opgave te maken voor iedere decembermaand weet ik niet. Maar hoe dit ook zij, uiteindelijk 

zijn Kerstmis en Brodsky bijna een eenheid gaan vormen” (20 december 1996, NRC 

Handelsblad). Aan deze gedachte was toen reeds gestalte gegeven in de vorm van een nieuwe 

bundel, Kerstgedichten (1994) geheten, waarin al Brodsky’s kerstgedichten tot en met het jaar 

1992 waren samengebracht, vertaald door Peter Zeeman. Wat Brodsky’s kerstpoëzie volgens 

Guus Middag zo bijzonder maakt, zijn de zinnen en beelden waarin hij zijn inzichten vat (23 

december 1994, NRC Handelsblad). In 1997 volgde een tweede druk van de bundel. In 2005 

verscheen een derde, licht aangepaste uitgave. Peter Zeeman heeft daarin enerzijds zijn eerder 

gepubliceerde vertalingen herzien. Anderzijds heeft hij de bundel uitgebreid met vertalingen 

van drie nieuwe kerstgedichten, door Brodsky geschreven in 1993, 1994 en 1995. 

 In de periode 1987-1996 verschenen naast de vier bovengenoemde boekpublicaties 

ook heel wat Nederlandse vertalingen van losse gedichten in literaire tijdschriften. Voor een 
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overzicht hiervan verwijs ik graag naar de scriptie van Hubert de Vogelaere (zie 1.2). Wat 

aparte publicaties van essays in die periode betreft, heb ik enkel weet van drie vertalingen in 

Nieuw Wereldtijdschrift: het in 4.3 reeds genoemde “Boeken, een gebruiksaanwijzing” in 

1988/5, vertaald door Leonard Nolens, “De lyrische driehoeksverhouding - over de dichter, de 

geliefde en de Muze” in 1991/5, vertaald door Ria Leigh Loohuizen en “Lof der verveling” in 

1996/1, vertaald door Kamiel Vanhole. Een dergelijk overzicht als van de poëziepublicaties is 

voor Brodsky’s essays niet voorhanden. Om eventueel zelf zo’n overzicht op te stellen was 

binnen het bestek van mijn onderzoek geen ruimte. Bijgevolg sluit ik zeker niet uit dat nog 

elders essayvertalingen gepubliceerd zijn.  

 Dit stuk wil ik graag afsluiten met een naar mijn mening opmerkelijk gegeven. In 

1989 zei Joseph Brodsky in een interview het volgende: 

 
 “Als literatuur zich met politiek gaat bemoeien, gaat het mis. Zowel verzet tegen een politiek 
 systeem, als er steun aan geven, gaat ten koste van de poëzie. Het is voor een dichter 
 verleidelijk te denken dat hij de politiek kan beïnvloeden. Dat is voor ieder individu 
 verleidelijk. Maar de dichter is een mens en moet niet namens een volk het goede van het 
 kwade willen scheiden” (Joseph Brodsky, 2 september 1989 in HN Magazine). 

  

Overeenkomstig dit citaat heeft hij zichzelf er altijd voor behoed geen sociaal of politiek 

geëngageerde gedichten te schrijven. Daar stond hij ook bekend om. Groot was de verbazing 

van Guus Vleugel (12 maart 1993, HP/De Tijd), toen hij in 1993 in The New York Times het 

gedicht “Bosnia Tune” van Brodsky las, dat een duidelijke politieke boodschap uitdraagt: Alle 

regeringsleiders die onverschillig toezien op de Balkanoorlog, zijn even grote moordenaars 

als de moordende Serviërs, Bosnische Serviërs en Kroaten. Dit voor Brodsky’s doen 

ongewone gedicht zette Vleugel aan tot een kritisch artikel in HP/De Tijd van 12 maart 1993, 

waarin hij zich afvraagt hoe het kan “dat iemand als Brodsky zich hier, onvriendelijk gezegd, 

ontpopt tot een soort Bob Dylan”. Het is niet zo dat hij het geen mooi gedicht vindt, maar de 

vraag of “Brodsky’s naïeve partijdigheid [voor de Bosniërs] deze vaak zo prachtige, complexe 

dichter niet onwaardig [is]” (12 maart 1993, HP/De Tijd) laat hem niet los. Brodsky van zijn 

kant laat het evenwel niet bij een gedicht om het uitblijven van een militair ingrijpen door de 

Westerse mogendheden aan te klagen. Hij is van mening dat “wie zich door ethische principes 

laat leiden niemands instemming nodig [heeft] om actie te ondernemen tegen iets dat hij 

verwerpelijk vindt” (Brodsky 1993). In de lijn van deze uitspraak ondernam hij zelf ook actie 

tegen de onverschilligheid van de Amerikaanse regering door een opiniestuk te schrijven voor 

The New York Times, dat op 21 augustus 1993 in een Nederlandse vertaling van Harrie van 

der Meulen in De Volkskrant werd overgenomen. In dit stuk geeft hij enerzijds weer wat er 

aan de situatie op de Balkan zou moeten gedaan worden. Anderzijds geeft hij concrete 

voorstellen wat regeringsleiders kunnen doen. Hiermee wil ik aantonen dat er, ondanks zijn 

eigen beweringen, toch iets van een politiek geëngageerd schrijver in Brodsky schuilt, wat 

ook de Nederlandstalige media en literaire wereld niet ontgaan is. 
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 4.5.2 Brodsky als referentie en inspiratiebron 

 

Mede door deze publicaties raakte de literaire wereld meer en meer vertrouwd met Brodsky’s 

oeuvre. Dit had tot gevolg dat hij als referentiepunt begon te dienen, waartegen andere 

schrijvers werden afgespiegeld. Zo werd bijvoorbeeld in een artikel rond de Friese dichter 

Tsjêbbe Hettinga een lovende recensie aangehaald, waarin hij met Brodsky vergeleken wordt 

(19 april 1995, Leeuwarder Courant). Elders plaatst Michaël Zeeman de Duitse essayist Hans 

Magnus Enzensberger qua verteltechniek op dezelfde eenzame hoogte als onder andere 

Joseph Brodsky (11 januari 1991, De Volkskrant). Daarnaast valt ook op dat bepaalde 

uitspraken door hem gedaan in interviews en gedachtegangen uit zijn essays bleven hangen. 

Verschillende actoren uit het literaire veld begonnen hem immers te citeren ter illustratie van 

hun eigen opvattingen. Ik bedoel hiermee enerzijds recensenten, die bepaalde uitspraken van 

Brodsky gingen toepassen op andere auteurs. Dit is bijvoorbeeld het geval in een bespreking 

van Paul de Wispelaeres Het verkoolde alfabet (1992), waar recensent Hugo Bousset een 

citaat van Brodsky over de biografie van een dichter aanwendt:  

 
 “[…] Brodsky schrijft dat de ‘biografie van een dichter zit in zijn klinkers en sisklanken, in 
 zijn metrum, rijm en metaforen’; voorts zijn alle biografieën ongeveer identiek. De stijl van 
 [d]e Wispelaere onthult meer wie hij is dan alle feiten uit zijn bestaan” (Bousset 1993: 351). 

 

Anderzijds gaat het om auteurs, die citaten van Brodsky aanhalen omdat ze er zich in kunnen 

vinden. Hier kan de Vlaamse auteur Ivo Michiels als voorbeeld genoemd worden. In een 

interview uit 1988 met Vrij Nederland antwoordt hij als volgt op de vraag of literaire teksten 

aanspraak kunnen maken op een authenticiteit die de alledaagse realiteit overstijgt: “Josif 

Brodski heeft gezegd: [D]e inkt is eerlijker dan het bloed. Ik kan het niet mooier zeggen, ik 

moet niet gaan zoeken, want Brodski heeft het voor mij gezegd” (Ivo Michiels, 16 april 1988 

in Vrij Nederland). In datzelfde interview citeert hij Brodsky trouwens nog twee keer op deze 

manier.  

 Naast referentiepunt werd Brodsky voor sommige schrijvers ook een inspiratiebron. 

Zo vertelt Stephan Sanders in 1991 in een interview voor het weekblad Elsevier hoe Joseph 

Brodsky hem inspireerde tot zijn literaire debuut Ai, Jamaica: “Ik zocht naar een andere vorm 

dan waarin ik al voor De Groene [Amsterdammer] schreef. Het genre van Josef Brodsky 

stond me voor ogen: essayistische verhalen die tegelijk persoonlijk, dus dramatisch zijn. Zo is 

Ai, Jamaica ontstaan” (21 september 1991, Elsevier). Hoewel na Brodsky’s dood nog enkele 

bundels met Nederlandse vertalingen moesten verschijnen, rekenden sommigen hem daarvoor 

al tot hun favoriete auteurs. Schrijfster Elly de Waard behoorde volgens recensent Guus 

Middag tot dat groepje (22 juli 1988, NRC Handelsblad). Zij was er bovendien als een van de 

eersten bij - met name in 1983 - om Brodsky te citeren in een recensie (11 maart 1983, De 
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Volkskrant). Daarin onderstreept ze de kwaliteiten van de klassieke Nederlandse dichteres Ida 

Gerhardt met een citaat uit een opstel van Brodsky over Anna Achmatova, dat ze datzelfde 

jaar nog in het januarinummer van Maatstaf gelezen had: “Niets onthult de zwakheden van 

een dichter zozeer als klassieke poëzie, en daarom wordt die op zo’n grote schaal ontweken” 

(11 maart 1983, De Volkskrant). Voor de dichter Huub Beurskens gold Brodsky eveneens als 

voorbeeld (7 juli 1990, Vrij Nederland) en ook Cyrille Offermans zou zich een bewonderaar 

van Brodsky tonen in zijn essaybundel Openluchtconcert (21 juni 1991, De Volkskrant & 

NRC Handelsblad; 5 juli 1991, De Stem). 

 De hier beschreven tendensen zullen zich na zijn dood doorzetten. In welke discoursen 

Brodsky en zijn oeuvre dan gaan functioneren en hoe hij recipiënten tot creativiteit zal 

inspireren, wordt in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7 belicht. Nu wordt eerst stilgestaan bij de 

reacties die zijn plotse dood in de pers en de literaire wereld in Vlaanderen en Nederland 

teweegbracht. 

 

5. Joseph Brodsky sterft in 1996 

 

Op 28 januari 1996 overlijdt Joseph Brodsky in zijn flat in New York aan de gevolgen van 

een hartkwaal. Kees Verheul reisde naar de VS om daar een laatste groet te brengen aan zijn 

“op één na dierbaarste vriend” (22 maart 1996, NRC Handelsblad) en er de 

afscheidsplechtigheid bij te wonen. Brodsky zou uiteindelijk een graf krijgen in Venetië op 

het kerkhof van San Michele, ondanks pogingen van Russische schrijvers en diplomaten om 

hem in Sint-Petersburg te laten begraven (2 februari 1996, Het Belang van Limburg).  

 

5.1 Reacties in de media 

 

In heel wat kranten is er aandacht voor de dood van Joseph Brodsky. Opvallend is dat in mijn 

corpus alle artikels naar aanleiding van zijn overlijden uit Vlaamse kranten (29 en 30 januari, 

1 februari 1996 in De Standaard; 30 januari 1996 in Het Belang van Limburg) in de titel reeds 

vermelden dat het de dood van een Nobelprijswinnaar betreft. In de berichtgeving in de 

Nederlandse kranten lijkt deze toevoeging aan Brodsky’s naam niet nodig. Daaruit zou 

kunnen geconcludeerd worden dat Joseph Brodsky in Nederland bekender is bij het grote 

publiek dan in Vlaanderen, maar evengoed kan het gewoon toeval zijn, gezien de 

onvolledigheid van mijn corpus.  

 De artikels in het corpus van 29 januari tot en met 23 februari 1996 zijn allemaal 

reacties op Brodsky’s dood en vertonen inhoudelijk enkele overeenkomsten. Waar er 

aandacht wordt besteed aan zijn biografie, ligt de nadruk op zijn veroordeling tot dwangarbeid 

in 1964, zijn verbanning in 1972 en de bekroning van zijn werk met de Nobelprijs in 1987. 

Verder wordt een globale indruk gegeven van zijn werk, meestal geïllustreerd door 
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dichtregels of citaten uit essays. Ook wordt herhaaldelijk gewezen op zijn virtuoze 

taalgebruik, brede thematiek en vormbeheersing. Daarnaast gaat men opmerkelijk vaak in op 

zijn visie op taal of poëzie. Dit is een nieuw element in vergelijking met de reacties in de pers 

toen hij de Nobelprijs kreeg (zie 3.1), wat aangeeft dat hij vooral na zijn Nobelprijs als 

essayist en denker bekendheid verworven heeft. Een verklaring hiervoor ligt volgens mij 

ondermeer in het feit dat voor zijn Nobelprijs nog geen essaybundels van hem in Nederlandse 

vertaling op de markt waren.   

 Desondanks wordt zijn naam vooral aan superlatieven gekoppeld die betrekking 

hebben op zijn poëzie. De Standaard van 29 januari 1996 heeft het over “de grootste levende 

Russische dichter” en vindt hierin navolging bij Peter Swanborn (1996: 46), die Brodsky de 

grootste dichter van de Russische cultuur na W.O. II noemt. Arthur Langeveld vindt dit nog te 

weinig: “Hij was de Russische poëzie van deze tijd. Binnen Rusland is er niemand die ook 

maar in zijn schaduw kan staan en buiten Rusland maar heel weinigen” (2 februari 1996, NRC 

Handelsblad). Het Parool van 23 februari 1996 sluit zich hierbij aan door Brodsky “de enige 

dichter van zijn formaat” te noemen. Deze uitbreiding van de Russische naar de 

wereldliteratuur is ook terug te vinden in Het Belang van Limburg (30 januari 1996), in De 

Volkskrant (29 januari, 2 februari 1996) en bij Guus Middag (29 januari 1996, NRC 

Handelsblad): Brodsky is één van de grootste (dichters) van de twintigste eeuw.  

 De algemene toon is er met andere woorden één van respect en bewondering. Enkel 

Marcel van Nieuwenborgh laat daarnaast nog ruimte voor kritiek op de overledene. We zagen 

reeds onder 3.2 dat deze redacteur van De Standaard in zijn artikel van 30 januari 1996 op de 

dood van Brodsky de politieke motieven opnieuw aanhaalde waaraan hij zijn Nobelprijs deels 

te danken zou hebben. In datzelfde artikel gaat hij ook in op de kritiek die Brodsky in de 

Angelsaksische wereld kreeg op zijn Engels, nadat men hem in 1991 in de VS tot Poet 

Laureate benoemd had.  

  

5.2 Reacties van de literaire wereld 

 

Kees Verheul, vriend en vertaler van Brodsky, schrijft op 22 maart 1996 in NRC Handelsblad 

enkele persoonlijke herinneringen aan hem neer, op basis van de indrukken die hij kreeg 

tijdens Brodsky’s ‘voorlopige’ begrafenis in New York. De rode draad doorheen dit schrijven 

vormt de karakterisering van Brodsky als een vocaal fenomeen, dat in gezelschap niet tegen 

stiltes kon: “Iosif kreeg meteen een doodongelukkige blik. Hij zei ‘miauw’ of begon een mop 

te vertellen, veelzijdig als hij was […]. Zijn fobie voor ieder akoestisch vacuüm bracht 

anderen regelmatig in een positie van niets dan toehoorderschap, met tuitende oren” (Kees 

Verheul, 22 maart 1996 in NRC Handelsblad). Dit laatste was ook steevast het geval wanneer 

Brodsky zijn gedichten voordroeg. Verheul spreekt in dit opzicht van “imposante 
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scanderingen” en “declamaties”, waardoor de dichter “de authentieke poëzie [in zijn werk] 

onhoorbaar maakte” (22 maart 1996, NRC Handelsblad). 

 Ook andere mensen uit de literaire wereld die Brodsky reeds aan het werk zagen, 

vermelden in hun reacties op zijn dood, naast een opsomming van zijn literaire kwaliteiten, 

deze typische manier van voordragen8. Zo heeft Brodsky-vertaler Arthur Langeveld het over 

“de bezwerende voordracht van zijn poëzie, waarbij […] alle gedichten, ongeacht hun inhoud, 

min of meer hetzelfde klonken” (2 februari 1996, NRC Handelsblad). Hiermee sluit hij zich 

aan bij de mening van Verheul. Het bezwerende van Brodsky’s voordrachten keert ook  terug 

bij Peter Swanborn (1996a: 43), die vindt dat Brodsky’s timbre en vervoering doen denken 

aan een Russisch-orthodoxe priester.  

 De Nederlandse dichteres Judith Herzberg (°1934) vond in Brodsky’s dood dan weer 

inspiratie voor een nieuw gedicht. Het werd een in memoriam-gedicht voor Joseph Brodsky, 

waarvan de tekst zich achteraan de scriptie bevindt in Bijlage 1: Gedichten. Het gedicht maakt 

deel uit van haar bundel Bijvangst, die in 1999 werd uitgegeven. In een aantal recensies op de 

bundel worden ook uitspraken gedaan over het gedicht over Brodsky. De reacties zijn 

verdeeld: “Het herdenkingsgedicht voor Joseph Brodsky begint heel sterk en illusieloos […]”, 

schrijft Peter de Boer (17 april 1999, Trouw). Een recensie in Ons Erfdeel noemt het gedicht, 

waarvan de tekst overigens in de recensie zelf is opgenomen, “mooi”, hoewel “het hier al niet 

eens meer over Brodsky [gaat], maar over de duurzaamheid van de eigen herinneringen en de 

nabijheid van de gestorven vrienden” (Reitsma 1999: 590). Voor lezer Pieter Van Dyck 

overstijgt het gedicht dan weer nauwelijks het niveau van de gelegenheidspoëzie (31 

december 1999, Leesideeën Off Line).  

 

 5.2.1 Poetry International 

 

Op 14 juni 1996 verschijnt in Trouw een recensie op Brodsky’s Engelstalige essaybundel On 

Grief and Reason. Bij wijze van inleiding kondigt recensent Tom van Deel aan, dat Poetry 

International op vrijdag 21 juni 1996 helemaal in het teken van Joseph Brodsky zal staan, 

waarna hij Brodsky’s uitzonderlijke manier van voordragen in herinnering brengt:  

  
 “Het is een wonderlijke ervaring om poëzie zo dwingend, en met overtuigend effect, 
 losgezongen te horen van haar betekenis, alsof betekenis er in wezen niet meer toe doet, 
 want er wordt iets ontketend dat elke betekenis voorbij is” (Tom van Deel, 14 juni 1996 in 
 Trouw). 

  

Peter Swanborn woont dat jaar het festival bij en in het literaire tijdschrift Passionate brengt 

hij verslag uit van de hoogtepunten van deze zevenentwintigste editie van Poetry International 

(Swanborn 1996b: 40-56). Het herdenkingsprogramma gewijd aan Joseph Brodsky ontbreekt 
                                                      
8 Filmpjes van de specifieke manier waarop Brodsky zijn gedichten in het Russisch voordraagt, zijn te vinden op 
Youtube, onder de trefwoorden “joseph brodsky reading in russian”.  
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hierin niet. Vertaler Arthur Langeveld hield een lezing over Brodsky’s werk. De eerder 

vermelde film over de dichter Brodsky in Rotterdam van Henk van Bruggen werd er getoond. 

Vrienden van Brodsky kwamen over hem vertellen en zowel dichters uit Nederland (Judith 

Herzberg en Leo Vroman) als uit het buitenland (Michael Krüger, Seamus Heaney en 

Aleksandr Kušner) eerden hem door herdenkingsgedichten voor te lezen. Ook Swanborn eert 

Brodsky door zijn artikel af te sluiten met vier verzen van hem, die hij aankondigt met 

volgende woorden: “Als een stad zich weet te versieren met regels als deze, heeft zij een 

zichtbaar verbond gesloten met de poëzie” (Swanborn 1996b: 56). Ook in de Amersfoortse 

Courant van 24 juni 1996 wordt de Brodsky-avond als één van de zeldzame hoogtepunten op 

Poetry International van dat jaar beschreven. 

 In 2006 is er op Poetry International opnieuw ruimte voor de herdenking van de dood 

van Joseph Brodsky, nu tien jaar geleden. De Volkskrant van 22 juni 2006 kondigt voor die 

avond een programma aan rond het leven en werk van de dichter. Reeds op 8 juni 2006 

berichtte diezelfde krant dat Seamus Heaney na tien jaar het festival nog eens zou aandoen, en 

wel om aan dit programma deel te nemen. 

  

6. Joseph Brodsky leeft verder 

 

6.1 Werk gepubliceerd na zijn dood 

 

Slechts enkele maanden na Brodsky’s dood verscheen een nieuwe bloemlezing uit zijn poëzie, 

Triton getiteld. Deze bundel bevat vertalingen van Peter Zeeman van gedichten die Brodsky 

schreef tussen 1985 en 1994, waardoor Triton een mooie aanvulling vormt op de eerdere 

boekpublicaties Torso en De herfstkreet van de havik, waarin de recentste gedichten dateren 

uit 1986. Als het van Peter Zeeman zou afhangen, zouden er nog meer Nederlandse 

vertalingen van Brodsky volgen (Zeeman 1996: 7). Dit voornemen zal hij uiteindelijk ook 

realiseren, zoals hieronder nog zal blijken. Collega-vertaler Arthur Langeveld schreef voor 

NRC Handelsblad een recensie op Triton, dat hij “een buitengewoon sterke bundel” noemt 

met “een ruime keuze uit Brodsky’s latere poëzie”, bovendien “zeer mooi en liefdevol 

vertaald” (30 augustus 1996, NRC Handelsblad). Zeeman (1997b: 10) zelf is achteraf minder 

tevreden over zijn bundel. Aanleiding daarvoor is het verschijnen in de VS van So Forth, kort 

na de publicatie van Triton. Deze bundel bevat immers Engelse vertalingen door Brodsky zelf 

gemaakt van enkele oorspronkelijk Russische gedichten, die Zeeman ook voor Triton 

vertaalde. Hij zegt hierover: “[H]ad ik Brodsky’s Engelse vertalingen in een vroeger stadium 

tot mijn beschikking gehad, dan zou ik bij het vertalen meer houvast hebben gehad, […] en 

dan zou de eerste druk van Triton er op sommige plaatsen […] iets beter hebben uitgezien” 

(Zeeman 1997b: 15). In 1998 verscheen een tweede, herziene druk van de bundel, met enkele 
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correcties op basis van Brodsky’s eigen vertalingen, zodat Zeeman vooralsnog tevreden kon 

zijn. 

 Ongeveer een maand voor Brodsky’s dood kwam in de VS zijn laatste essaybundel uit, 

On Grief and Reason. Naar aanleiding van deze gebeurtenis publiceerde NWT 1996/1 een 

opstel daaruit, door Kamiel Vanhole vertaald als “Lof der verveling”. Aangezien Engels voor 

Nederlandstaligen toegankelijker is dan Russisch en - dit geldt algemeen - proza meer gelezen 

wordt dan poëzie, was er al persbelangstelling voor dit werk nog voor een Nederlandse 

vertaling klaar was. Waarschijnlijk heeft Brodsky’s dood een maand na publicatie er ook iets 

mee te maken. Recensent Michaël Zeeman is vol lof: “[M]et On Grief and Reason trek je je 

[…] subiet terug om er enkele uren ongestoord intens veel genoegen aan te kunnen beleven” 

(5 april 1996, De Volkskrant). In de besprekingen in NRC Handelsblad (17 mei 1996), De 

Groene Amsterdammer (29 mei 1996), Trouw (14 juni 1996) en Vrij Nederland (22 juni 

1996) valt een gedeelde bewondering op voor Brodsky’s poëzieanalyses in de bundel. Kees 

Verheul wijst daarbij nog op het hoge niveau van Brodsky’s Engels (22 juni 1996, Vrij 

Nederland), dat volgens Arthur Langeveld de lectuur van deze bundel “zwaar […], maar wel 

zeer lonend maakt” (17 mei 1996, NRC Handelsblad). Deze laatste opmerking keert terug in 

alle recensies uit mijn corpus op de Nederlandse vertaling van de bundel gemaakt door Sjaak 

Commandeur en Arthur Langeveld, Het verdriet en de rede (1997), waaruit het essay “In 

memoriam Stephen Spender” bij wijze van voorpublicatie reeds in NWT 1996/6 verschenen 

was. De sterkte van Brodsky’s essays ligt volgens Mark Schaevers (22 januari 1998, De 

Standaard) in de onvoorspelbaarheid ervan en in de vindingrijkheid van de auteur, waar 

tegenover “hermetische passages” staan die daarentegen niet bevorderlijk zijn voor een goed 

begrip van de tekst. August Thiry sluit zich hierbij aan wanneer hij Brodsky’s essays “niet 

altijd even toegankelijk” en  “moeilijk verteerbaar” noemt (12 maart 1998, De Morgen). Marc 

Reugebrink stoort zich dan weer, als enige, aan Brodsky’s arrogante cynisme en 

betweterigheid, wat volgens hem een “totalitaire denkstructuur” verraadt (28 januari 1998, De 

Groene Amsterdammer). 

 In het jaar 2000 verscheen de voorlopig laatste Nederlandstalige bloemlezing van 

Brodsky’s poëzie, onder de titel Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Op enkele uitzonderingen 

na zijn alle vertalingen van de hand van Peter Zeeman. In de bundel zijn ook vertalingen 

opgenomen van gedichten door Joseph Brodsky rechtstreeks in het Engels geschreven. Van 

“De herfstkreet van de havik”, “misschien wel Brodsky’s beroemdste gedicht” (Zeeman 2000: 

9), maakte Peter Zeeman voor deze bundel een geslaagde vertaling op rijm9, zo blijkt uit een 

recensie van René Puthaar op Ex Ponto: “Zeemans versie van [dit gedicht] […] bereikt in de 

laatste strofen een niveau dat je de adem doet inhouden” (18 november 2000, Vrij Nederland). 

Aai Prins noemt de bundel “een mooi overzicht van Brodsky’s oeuvre in prachtige 

vertalingen” (13 oktober 2000, De Volkskrant), een mening waarin ze bijgetreden wordt door 

                                                      
9 De enige vertaling die tot dan toe van dit gedicht bestond, was van Jan Robert Braat en onberijmd. 
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Stijn Alsteens (21 september 2000, De Standaard), althans wat de keuze van gedichten 

betreft. Tegenover Zeemans vertalingen staat hij iets kritischer,“[m]aar toch klinkt in de 

vertaling iets door van Brodsky’s verheven en scanderende stem en zou het de 

Nederlandstalige lezer niet mogen ontgaan dat hij hier te maken heeft met een uitzonderlijk 

dichter” (21 september 2000, De Standaard). Mijn corpus bevat naast deze recensies nog een 

aantal andere persartikels10 die gepubliceerd werden naar aanleiding van Ex Ponto, maar 

omdat zij eerder algemene beschouwingen zijn op heel Brodsky’s poëtisch oeuvre en geen 

expliciet oordeel over deze bundel inhouden, laat ik ze hier verder buiten beschouwing.  

 Na zijn dood werd Brodsky’s oeuvre niet enkel in de vorm van boekpublicaties verder 

ontsloten. Ook literaire tijdschriften bleven al zeker tot en met 2005 interesse tonen in nieuwe 

vertalingen van zijn poëzie, getuige de bibliografie in de scriptie van Hubert de Vogelaere. 

Met dat jaar houdt het overzicht op en zoals reeds gezegd is het niet mijn bedoeling om hier 

de bibliografische inventarisatiepraktijken van de Vogelaere verder te zetten. Met het 

verschijnen van Ex Ponto kan immers de eerste fase van het receptieproces - de 

bekendmaking van de auteur en zijn werk - als grotendeels voltooid beschouwd worden. De 

tweede en de derde fase zijn daarentegen nog steeds actueel.  Onder 3.2 werd reeds aandacht 

besteed aan Brodsky’s rol in verschillende Nobelprijsdiscoursen en onder 4.5.2 zagen we dat 

Joseph Brodsky na 1987, het jaar waarin hij de Nobelprijs kreeg, ook als referentiepunt begon 

te functioneren in onder meer het discours van recensenten. In de loop der jaren heeft deze 

ontwikkeling zich doorgezet. In welke discoursen hij sinds zijn dood als referentiepunt 

gediend heeft, wordt hieronder geschetst.  

 

6.2 Brodsky als referentiepunt in verschillende discoursen 

 

Ik wil me hier beperken tot de contexten waarin hij veelvuldig wordt aangehaald. Eenmalige 

referenties van actoren uit het literaire veld naar Brodsky’s poëtica blijven buiten 

beschouwing, omdat anders de vooropgestelde omvang van deze scriptie al te zeer 

overschreden zou worden. Het vermelden waard is evenwel de vaststelling dat zijn poëtica en 

levensvisie vooral terug te vinden zijn in het discours van ballingenschrijvers die ooit hun 

geboorteland inruilden voor Nederland. Afshin Ellian bijvoorbeeld ontvluchtte in 1983 Iran. 

Hij kwam in Nederland terecht, waar hij de taal leerde en zich specialiseerde in internationaal 

mensenrecht. In 2001 verscheen zijn tweede dichtbundel Mensenherfst. In een interview naar 

aanleiding daarvan citeert hij Brodsky: “Joseph Brodski zei dat gedichten geen leven 

produceren, maar dat een leven gedichten voortbrengt. Zo is het bij mij met de poëzie en de 

wetenschap” (17 februari 2001, De Volkskrant). Ook Kader Abdolah is een Iranese banneling. 

Schrijvers die hem interesseren, zijn vluchtelingen als hijzelf, zoals Brodsky (5 juni 1998, De 

                                                      
10 Het gaat om artikels in De Tijd (18 oktober 2000), Het Parool (6 september 2000) en Het Financieel Dagblad 
(26 augustus 2000). 
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Volkskrant). “Die […] boeien me, omdat ik door hun manier van kijken mijn bestaan beter 

kan begrijpen,” zegt Abdolah in een interview (21 maart 1997, Algemeen Dagblad). Toen hij 

pas in Nederland was aangekomen, “putte [hij] troost uit de wetenschap dat in het verleden 

Russische ballingen als Brodsky en Nabokov in een andere dan hun eigen taal grote schrijvers 

waren geworden” (19 augustus 1998, Knack). Schrijfster Dubravka Ugresic woont in 

Amsterdam sinds ze eind jaren negentig wegvluchtte uit Kroatië. Zij heeft Joseph Brodsky 

persoonlijk gekend en heeft boven haar bureau een citaat van hem hangen: “I sit at my desk. 

My life’s grotesque” (geciteerd op 22 november 2002, De Standaard). 

 

 6.2.1 Brodsky over andere auteurs 

 

Uit Brodsky’s biografie is algemeen bekend dat hij als jonge dichter tot de kring rond Anna 

Achmatova behoorde, die hem bewonderde. Dat hij haar minstens even hard bewonderde, 

blijkt uit zijn essay “De weeklagende muze” (1982), opgenomen in Tussen iemand en 

niemand. In persartikels over het leven en werk van de dichteres wordt graag uit dit essay 

geciteerd, zoals uit volgende voorbeelden zal blijken. Vooral zijn uitspraak als zou 

Achmatova een dichteres zijn zonder genealogie en zichtbare ontwikkeling in haar oeuvre 

wordt vaak aangehaald om haar unieke positie binnen de Russische en wereldliteratuur te 

illustreren: “Zij is het soort dichter dat de wereld betreedt met een reeds gevestigde dictie en 

met een eigen unieke sensibiliteit. Ze kwam volledig toegerust en ze heeft nooit op iemand 

geleken,” werd Brodsky reeds op 20 september 1984 in De Nieuwe geparafraseerd. Diezelfde 

uitspraak van Brodsky keerde onder andere nog terug op 26 juli en 14 december 2007 in twee 

artikels in De Volkskrant rond Achmatova.  

 Ook over W.H. Auden heeft Brodsky een essay geschreven waaruit duidelijk zijn 

bewondering voor deze dichter blijkt: “Om een schim te plezieren” (1983). Net als bij 

Achmatova werd deze bewondering soms aangehaald in krantenartikels met Auden als 

onderwerp. Zo opende een beschouwing op deze dichter in De Volkskrant van 20 september 

1991 met Brodsky’s kennismaking met en bewondering voor hem. Ook in 2009 werd in een 

artikel naar aanleiding van een nieuwe bundel met Nederlandse vertalingen van Audens 

poëzie stilgestaan bij Brodsky’s bewondering voor hem (13 maart 2009, Nederlands 

Dagblad).  

 Minder bekend uit Brodsky’s biografie is zijn appreciatie voor het proza van Andrej 

Platonov. “Joseph Brodsky noemde hem een groter schrijver dan Joyce of Kafka. Dat kan 

tellen als referentie,” schrijft August Thiry in zijn recensie op Platonovs roman “De gelukkige 

Moskou” (3 juni 1999, De Morgen). In een andere bespreking van ditzelfde werk haalt de 

recensent een uitspraak van Brodsky aan ter bevestiging van zijn eigen bewering dat vooral 

het dwarse proza van Platonov het lezen van zijn werken zo aantrekkelijk maakt (27 mei 

1999, De Standaard). Moest men niet uitgaan van Brodsky’s algemene bekendheid als een 
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groot schrijver en daaraan gekoppeld zijn autoriteit als literatuurkenner, zou hij meer dan tien 

jaar na zijn dood niet functioneren als referentiepunt in bewonderende discoursen rond 

Achmatova, Auden en Platonov. 

 Naast lovende woorden voor deze grote namen had Brodsky ook een neus voor talent. 

Lang voordat de Britse auteur Tim Parks door het grote publiek erkenning kreeg, werd zijn 

talent al door Brodsky opgemerkt (22 maart 2001, De Standaard). Ook de hedendaagse 

Amerikaanse bestsellerschrijfster Nicole Krauss kon reeds in de jaren negentig als beginnende 

dichteres op Brodsky’s appreciatie rekenen (11 december 2010, Vrij Nederland). Dit zijn 

maar enkele voorbeelden om het belang aan te tonen dat de Nederlandstalige pers aan 

Brodsky’s literaire smaak hecht. Indien dit niet het geval was, zou Brodsky’s vroege  

waardering van de schrijvers in kwestie niet vermeld worden. 

 

 6.2.2 Sint-Petersburg en Venetië 

 

De steden Sint-Petersburg en Venetië hebben een grote rol gespeeld in het leven van Joseph 

Brodsky. De eerste is de stad van zijn jeugd, in de andere bracht hij na zijn verbanning vaak 

de winter door en ligt hij begraven. “De oorsprong van deze passie [voor Venetië] zoekt hij in 

de gelijkenis met zijn geboortestad Sint-Petersburg,” schreef Jan Paul Hinrichs (12 december 

1992, Vrij Nederland). Het belang voor Brodsky van deze beide steden weerspiegelt zich in 

zijn oeuvre. Zo is zijn prozaboek Kade der ongeneeslijken een reeks beschouwingen over 

Venetië, terwijl essays als “Gids voor een herdoopte stad” (1979) en in mindere mate ook 

“Tussen iemand en niemand” (1976) en “In anderhalve kamer” (1985) over Sint-Petersburg 

gaan. Dankzij zulke werken heeft hij zich enerzijds een plaats verworven in het rijtje grote 

auteurs dat ooit over Venetië schreef. Dit illustreert een artikel over de stad uit De Volkskrant 

van 10 augustus 2001, waarin naast Goethe, Byron en Ruskin ook Joseph Brodsky geciteerd 

wordt, uit Kade der ongeneeslijken. Niet alleen in de pers wordt zijn naam met Venetië 

geassocieerd. In 2004 verschijnt Als een god in Venetië, samengesteld door Loek Polders. In 

deze bloemlezing zijn van zestien auteurs teksten of tekstfragmenten over Venetië 

samengebracht. Brodsky is erin vertegenwoordigd met passages uit Kade der ongeneeslijken 

over een kerkbezoek in Venetië en de ontmoeting van violiste Olga Rudge met Igor 

Stravinskij in het palazzo van gravin de Polignac. De bloemlezing Venetië. Een literaire reis 

(2005) van Leen Huet beoogt dan weer een reisgenoot te zijn voor de lezer (Huet 2005: 17) 

die wordt meegenomen door de verschillende wijken van de stad, begeleid door passende 

tekstfragmenten van auteurs als Giacomo Casanova, Goethe, Ruskin en andere. Van Brodsky 

zijn naast verschillende passages uit Kade der ongeneeslijken ook verzen uit de gedichten 

“Lido” (1989) en “Venetiaanse strofen I” (1982) opgenomen.  

 Anderzijds is Brodsky ook een van de “auteurs die sterk de beeldvorming over de stad 

[Sint-Petersburg] domineren,” zoals de flaptekst van De façades van Sint-Petersburg (1997) 
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beweert. Samensteller Jan Paul Hinrichs bundelt in deze ‘reisgids’ essays over de stad die 

“rijkelijk gezegend is geweest, en nog is, met literaire grootheden” (Zeeman 1997a: 182). Dat 

Brodsky zich tot deze grootheden mag rekenen, bewijst het feit dat hij in meerdere essays uit 

deze bundel genoemd wordt. Het stuk van Peter Zeeman (1997a: 182-186) is zelfs volledig 

gewijd aan Brodsky’s relatie tot Sint-Petersburg. Omdat hij een geboren Petersburger is, 

maakt Brodsky ook deel uit van Zeemans poëziebloemlezing Vier Petersburgers (1996), die 

kort na Brodsky’s overlijden werd uitgebracht. Niet alleen op literair niveau, maar ook in de 

pers wordt Brodsky vaak aangehaald als het over Sint-Petersburg gaat. In een artikel uit 1999 

over het verval van Sint-Petersburg wordt deze stad op verschillende manieren met Brodsky’s 

woorden beschreven (11 december 1999, De Morgen). Dat gebeurt eveneens in persberichten 

rond het driehonderdjarig bestaan van de stad in 2003 (31 december 2002, De Morgen; 15 

maart 2003, De Standaard). Andere artikels rond dit thema nemen hem op in hun lijstje van 

beroemde Petersburgers (1 mei 2003, De Volkskrant; 31 mei 2003, De Standaard). 

 

 6.2.3 Kerstmis 

 

We haalden eerder reeds de uitspraak van Kees Verheul aan dat Kerstmis en Brodsky als het 

ware een eenheid vormen (20 december 1996, NRC Handelsblad). Door al Brodsky’s 

kerstgedichten in één bundel samen te brengen, heeft Peter Zeeman ertoe bijgedragen dat in 

de media de aandacht voor Brodsky heropleeft rond de kersperiode. Zo pakt Het Belang van 

Limburg op 23 december 1995 uit met vijftien kerstgedichten, waaronder twee van Brodsky: 

“Verbeeld je, bij kaarslicht, de stal” (1989) en “24 december 1971” (1972). Trouw publiceert 

op 22 december 2001 een artikel van Kees Verheul rond Brodsky’s eerste kerstgedicht 

“Kerstromance” (1962). Daarin bespreekt hij het gedicht en beschrijft hij hoe hij in 1967 

samen met Brodsky in Sint-Petersburg kerstavond vierde. In een nabeschouwing op Kerstmis 

2002 schrijft de Vlaamse auteur Dimitri Verhulst het volgende: “Nog voor ik drie regels van 

zijn gedichten begreep, keek ik ontzettend op naar de dichter Joseph Brodsky, al was het maar 

omdat deze man het verstand had jaarlijks met Kerstmis zijn rug naar de wereld te keren” (28 

december 2002, De Morgen). In Trouw van 24 december 2004 bespreekt Peter de Boer 

Brodsky’s kerstgedicht “24 december 1971” en in het blad Volzin (22 december 2006) wordt 

over de waarde van Kerstmis in de huidige maatschappij gereflecteerd aan de hand van 

Brodsky’s gedichten “De ster van Bethlehem” (1987) en “Wiegelied” (1992).  

 

7. Joseph Brodsky: creatieve nawerking 

 

Dit slothoofdstuk is gewijd aan de derde fase in het receptieproces, waarin de schrijver en zijn 

oeuvre verwerkt worden in nieuwe nationale creaties. Deze creatieve nawerking situeert zich 

op verschillende domeinen. Ten eerste zijn er de bloemlezingen, waarvan deze rond Venetië 
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en Sint-Petersburg reeds onder 6.2.2 aan bod kwamen. Hier wil ik enkel nog Vader (2009) 

aanhalen. Guus Middag noemt deze bloemlezing vadergedichten, samengesteld door Gerda 

Dendooven, “een erg gevarieerde, verrassende en onderhoudende” bundel (17 juni 2009, NRC 

Boeken). Van Brodsky is in dit boek het oorspronkelijk in het Engels geschreven gedicht 

“Voor mijn dochter” (1994) opgenomen. Ten tweede is er de essayistiek. Voor essayisten als 

Kees Verheul, Guus Middag, Benno Barnard en Tomas Lieske werkte Brodsky in die mate 

inspirerend, dat hijzelf of een gedicht van hem ter sprake kwam in hun opstellen. Sommige 

van deze essays zijn geschreven voor Brodsky’s dood in 1996. Later kwamen ze echter 

opnieuw in de belangstelling wanneer ze werden opgenomen in een bundel met verzameld 

werk van de desbetreffende essayist.  

 

7.1 Brodsky in essays 

 

 7.1.1 Kees Verheul 

 

Kees Verheul kwam reeds uitgebreid aan bod als bezorger, vertaler en vriend van Joseph 

Brodsky. In die hoedanigheid heeft hij veel over hem geschreven, van persoonlijke stukken 

tot recensies op zijn werk en gedichtenanalyses. Een jaar na Brodsky’s dood bundelde hij een 

selectie uit dit materiaal tot Dans om de wereld. Fragmenten over Joseph Brodsky (1997). Dit 

boek stelde Verheul in de eerste plaats samen als vriend van de overleden dichter en niet als 

essayist, zoals hij de lezer meedeelt in de inleiding (Verheul 1997: 10). Daarin legt hij ook uit 

waarom hij al zijn schrijfsels niet herwerkt heeft tot een geheel nieuw boek: “Al kort na Iosifs 

dood ben ik gaan merken dat er een Brodsky was bijgekomen, de definitieve auteur van een 

definitief oeuvre, en dat het imago van deze nieuweling iets collectiefs zou worden” (Verheul 

1997: 9). Om die reden verkoos hij om “via een collectie brokstukken te laten zien hoe het 

was, niet achteraf maar in het heden van toen” (Verheul 1997: 9). Volgens recensent Guus 

Middag is op die manier een “levendig en afwisselend […] boek” ontstaan (16 mei 1997, 

NRC Handelsblad), terwijl voor Yra van Dijk deze fragmentarische opbouw vooral 

“hinderlijke overlappingen” met zich meebrengt (11 april 1997, De Volkskrant). In Wij van 13 

november 1997 wordt Dans om de wereld omschreven als “de ideale introductie tot de […] 

poëzie van deze Nobelprijswinnaar, […] een indrukwekkende, zeer persoonlijke en vaak 

ontroerende hommage post mortem”, kortom, “een welhaast ultiem Brodsky-boek”. Dit kan 

ik alleen maar beamen. 

 

 7.1.2 Guus Middag 

 

Van Guus Middag (°1959) werden in deze scriptie al enkele uitspraken aangehaald uit zijn 

recensies. Naast recensent is hij ook een productief essayist en een “liefhebber” van 
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Brodsky’s poëzie (Middag 2002: 198). Dat levert af en toe een essay op waarin Brodsky een 

rol speelt. Zo komt hij voor in twee van de zestien essays uit Middags bundel De eerste keer 

(1999). Het titelessay, dat eerder in Tirade 1997/367 verschenen was, bevat een inhoudelijke 

analyse van Brodsky’s gedicht “Debuut” (1970) en wanneer het in het tweede stuk “Vaders en 

zonen”, geschreven in 1995, over God de Vader en Zijn zoon Jezus gaat, wordt hun “relatie” 

blootgelegd in twee kerstgedichten van Brodsky. Een daarvan heet “De ster van Bethlehem” 

(1987), waarover Middag (1999: 35) zegt: “Als ik de naam van de schrijver niet geweten zou 

hebben, zou ik het vermoedelijk anders hebben gelezen […], of helemaal niet, vrees ik”. 

Anders gezegd, alleen al het feit dat dit gedicht door Brodsky geschreven is, maakt het voor 

Middag de moeite waard om het te lezen. 

 Vrolijk als een vergelijking (2002) bundelt vijftig kleine essays over poëzie, die 

Middag tussen 1998 en 2001 schreef voor de rubriek “Vrije regelval” in NRC Handelsblad. 

Het essay “Radio Wenen” uit 1999 opent met een beschrijving van de Wolkenkrabber in 

Amsterdam. Via Willem Frederik Hermans, die in zijn boek De tranen der acacia’s (1949) dit 

gebouw vergelijkt met een uitvergroot radio-onderdeel, komt Guus Middag uit bij Brodsky’s 

essay “Oorlogsbuit”, waarin Brodsky beschrijft hoe het inwendige van een oude Philips-radio 

hem als kind deed denken aan een stad met flatgebouwen (Middag 2002: 12). Op dezelfde 

manier is het stuk “Een golf vergeet de einder niet” uit 2000 opgebouwd. Hierin geeft het lied 

“Je loog tegen mij” van de Amsterdamse groep Drukwerk aanleiding tot een inhoudelijke 

analyse van Brodsky’s gedicht “Ithaca” (1993), op basis van eenzelfde thematiek (Middag 

2002: 193-196). Het is maar de vraag of dit gebouw respectievelijk dit lied Guus Middag 

werkelijk aan Brodsky deden denken, zoals de flaptekst van de bundel laat uitschijnen. 

Omgekeerd bestaat immers ook de mogelijkheid dat hij vertrok van het idee iets over Brodsky 

te schrijven en vervolgens een passende context ter inleiding bedacht. Andere essays in 

Vrolijk als een vergelijking waarin Brodsky wordt aangehaald zijn “Van gras naar gras” uit 

2001 en “De woordenkralen gaan hun gang” uit 2000. Ook op 16 juli 2004 bracht Middag in 

zijn rubriek in NRC Handelsblad “Vrije regelval” Brodsky ter sprake, maar dit stuk werd niet 

in de bundel opgenomen. Hij bespreekt er het gedicht “Verlatenheid” van Evgenij 

Baratynskij, dat hij las omdat Brodsky het zou beschouwen als “het mooiste gedicht van de 

Russische literatuur” (16 juli 2004, NRC Handelsblad). Dit illustreert Middags interesse in 

welke poëzie Brodsky goed vindt.  

 In Het mooiste gedicht ter wereld (2005) komt Brodsky eveneens herhaaldelijk voor. 

Één van de negenentwintig essays in deze bundel, “Ik weet niet waar ik mij bevind”, is zelfs 

volledig aan hem gewijd. Centraal staat de gedachte dat Brodsky’s poëzie heel goed leesbaar 

is zonder kennis van zijn biografie, maar dat ze toch extra betekenis krijgt voor wie wel op de 

hoogte is van zijn levensloop (Middag 2005: 201). Middag toont dit aan met behulp van de 

gedichten “Dido en Aeneas”, “Odysseus spreekt tot Telemachus” en “December in Florence”. 
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 7.1.3 Benno Barnard 

 

Dichter, essayist en toneelschrijver Benno Barnard (°1954) rekent Joseph Brodsky tot zijn 

favoriete dichters (20 november 2009, HP/De Tijd). Reeds in 1988 definieerde hij zijn werk 

met Brodsky’s gezegde “geography blended with time equals destiny” (geciteerd op 8 

september 1988, Trouw). In 2006 verscheen zijn boek Dichters van het Avondland. Het bevat 

tien essays over evenveel dichters, geschreven sinds het begin van de huidige eeuw. Voor elk 

essay bezocht Barnard een symbolische plaats uit het leven van de desbetreffende poëet.  Alle 

reportages waren reeds eerder verschenen in een gelijknamige reeks in NRC Handelsblad en 

De Morgen, waarin de zesde aflevering gewijd was aan Joseph Brodsky. Daartoe trok Barnard 

naar Venetië, waar Brodsky geregeld de winter doorbracht en begraven ligt. In zijn essay 

schetst hij Brodsky’s relatie tot Venetië en zijn eigen raakpunten met deze overleden 

schrijver. Verder brengt hij een bezoek aan zijn graf en gaat hij op zoek naar de Fondamenta 

degli incurabili, waarnaar Brodsky’s prozaboek over Venetië (Kade der ongeneeslijken) 

genoemd is. Tevergeefs: “Speciaal voor gekken als ik heeft die Brodsky zijn fondamenta 

verzonnen, denk ik humeurig, louter om ons via zijn woorden in beweging te zetten. Wat een 

triomf!” (Barnard 2006: 287).  

 In boekvorm wordt het essay over Brodsky gevolgd door een Nederlandse versie van 

zijn gedicht “De herfstkreet van de havik”, gemaakt door Barnard zelf. Ik spreek hier bewust 

niet van een vertaling, omdat Barnard niet van de oorspronkelijk Russische tekst is uitgegaan. 

Hij kent immers geen Russisch. In een interview met Gerda van de Haar geeft hij toelichting 

bij zijn werkwijze:  

 
 “De vertaling van Jan Robert Braat volgt zo dicht mogelijk de inhoud, hij schrijft ritmisch 
 maar streeft geen rijmen na, de vertaling van Peter Zeeman rijmt wel. […] Ik legde ze [allebei] 
 naast een letterlijke vertaling die een bevriende slavist op mijn verzoek vervaardigd had. […] 
 [I]k heb een aantal rijmen gepikt uit de vertaling van Zeeman omdat ik ze onovertrefbaar vind. 
 […] [O]p een bepaalde manier doe ik hem [Brodsky] er misschien wel een plezier mee, met 
 zo’n nieuw gedicht” (Benno Barnard in van de Haar 2004: 49). 

 

Dat Benno Barnards fascinatie voor Joseph Brodsky anno 2011 nog steeds even levendig is, 

komt tot uiting in de columns die hij schrijft voor Knack Boekenburen. Op 6 maart 2011 

plaatste hij op deze website nog een column geconcipieerd rond het twaalfde deel uit 

Brodsky’s cyclus “Romeinse elegieën” (1981). 

 

 7.1.4 Tomas Lieske 

 

De Nederlandse dichter, essayist en romanschrijver Tomas Lieske (°1943) heeft voor het 

literaire tijdschrift Tirade verschillende essays geschreven. In minstens twee daarvan komen 

Joseph Brodsky en enkele van zijn opvattingen over literatuur ter sprake. Het eerste essay, 
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getiteld “De vlucht naar het Noorden”, werd gepubliceerd in 1991. Hierin behandelt Lieske 

onder meer de vraag hoe poëzie en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden. Deze 

probleemstelling voert hem onmiddellijk tot bij Brodsky, van wie hij een uitspraak aanhaalt in 

verband met kunst als nabootsing van het leven (Lieske 1991: 255-256). Verderop in het 

essay gaat het over de relatie tussen geloof en kunst in het algemeen, tussen geloof en poëzie 

in het bijzonder, opnieuw aan de hand van een citaat van Brodsky over dit onderwerp (Lieske 

1991: 259). Zijn uiteindelijke antwoord op de eerder gestelde vraag naar de relatie tussen 

poëzie en werkelijkheid luidt als volgt:  

 
 “De kunst van nu wordt niet gemodelleerd naar het leven, eerder het leven naar de kunst. […] 
 Wij moeten de kunst afkijken. ‘Een groot schrijver is een schrijver die aan een vertwijfelde 
 een uitweg toont, een patroon om te volgen’, zegt Brodsky” (Lieske 1991: 262-263). 

 

Het tweede essay van Lieske waarin Joseph Brodsky een rol speelt, verscheen in 1992 in 

Tirade onder de rubriek “Poëziekroniek”. Van een algemene beschrijving van de aankomst 

per trein in Venetië en een eerste oriëntering in deze stad gaat Lieske onverwachts over tot het 

becommentariëren van enkele gedichten van Wilfred Smit, het eigenlijke onderwerp van dit 

essay. Daarna volgt opnieuw een stuk over Venetië, waarin fragmenten uit Brodsky’s gedicht 

“San Pietro” (in een vertaling van Peter Zeeman) zijn ingebed. Via Simon Vestdijk en Kees 

Verheul komt Brodsky ook effectief ter sprake, “omdat zijn benadering van de literatuur mij 

[Lieske] dezelfde lijkt als die van Wilfred Smit en Simon Vestdijk. Het is een benadering die 

vormen opricht om je in leven te houden” (Lieske 1992: 477). Dit essay werd vijf jaar later 

licht gewijzigd onder de titel “Een dichter in de dode mist” opgenomen in Lieskes bundel De 

achterste kamer. Verhalen en beschouwingen (1997). Recensies op dit boek in NRC 

Handelsblad (21 november 1997) en Het Parool (28 november 1997) beschouwen het als een 

van de betere stukken in de bundel, hoewel volgens Vrij Nederland (8 november 1997) 

“uitspraken […] van  Joseph Brodsky over Venetië glanzender en veelzeggender zijn dan wat 

Lieske over […] de Italiaanse stad te berde brengt”.  

 Uit beide essays van Lieske blijkt zijn belangstelling voor Brodsky als essayist met 

een interessante poëtica. In het tweede essay valt daarnaast nog de associatie Brodsky-Venetië 

op, gebaseerd op het feit dat Brodsky over deze stad verschillende gedichten heeft geschreven 

(Lieske 1992: 476). 

 

7.2 Brodsky in romans 

 

Joseph Brodsky komt niet enkel voor in bloemlezingen of essays, maar ook in 

Nederlandstalige verhalenbundels of romans. Sommige daarvan ontlenen hun titel aan een 

versregel van hem. Dit is het geval bij de novellebundel Vanuit nergens met liefde van Sana 

Valiulina (13 juli 2002, De Groene Amsterdammer) - de levenspartner van Arthur Langeveld 



 

50 
 

- en de gelijknamige roman van de Vlaamse auteur Karl Vissers (12 februari 2000, De 

Morgen). “Vanuit nergens met liefde” is het beginvers van het eerste gedicht uit Brodsky’s 

cylus “Rededeel” (1975-1976). Daarnaast zijn er ook een aantal auteurs die hem een rol laten 

spelen in hun roman. Zo bevat Herman Stevens’ roman over Amerika, Het vrouwelijk 

halfrond (1997), een anekdote over hoe Joseph Brodsky tijdens zijn rijexamen in Ann Arbor 

een sigaret opstak en voortdurende praatte (26 april 1997, Vrij Nederland). Hieronder wordt 

Ballets Russes van Rosita Steenbeek besproken, waarin het hoofdpersonage een grote 

bewonderaar van Brodsky is. In de twee andere voorbeelden, De pleitbezorger van Dick 

Schouten en Rondo veneziano van Gerrit Krol, is Brodsky als personage onderdeel van het 

verhaal. Dat in de eerst- en laatstgenoemde roman Joseph Brodsky verbonden wordt met 

Venetië, waar beide verhalen zich afspelen, wijst er vermoedelijk op dat hij ook als 

referentiepunt functioneert in het Venetië-discours van deze auteurs. 

 

 7.2.1 Ballets Russes van Rosita Steenbeek 

 

Ballets Russes is de derde roman van schrijfster Rosita Steenbeek (°1959) en werd in 2002 in 

Amsterdam uitgegeven bij Prometheus. Het verhaal speelt zich af in Venetië, tijdens de 

carnavalsperiode. Salvo, de hoofdfiguur, heeft een verhouding met een getrouwde vrouw, de 

knappe Flaminia, en werkt als doodgraver op het Venetiaanse kerkhofeiland San Michele. Via 

deze job komt hij in contact met de bejaarde Russische prinses Irina Kratkoroeki, die in 

Venetië woont. Zij had vroeger in de balletten van Igor Stravinskij gedanst en heeft zichzelf 

nu een plaatsje gereserveerd op San Michele, net naast de componist.  

 Naast doodgraver is Salvo ook nog student Russisch. Hij schreef ooit een werkstuk 

over Kade der ongeneeslijken en de Venetië-gedichten van Joseph Brodsky, één van zijn 

lievelingsdichters. Hij werd geraakt door zijn taal en zijn blik, bewonderde zijn lef en 

eigenzinnigheid. In bar La Cantina had Salvo de Amerikaanse kunstschilder Robert Morgan 

eens ontmoet, die met Brodsky bevriend was geweest en hem bijgevolg veel over de dichter 

kon vertellen. Tijdens zijn werk op het kerkhof komt Salvo vaak voorbij het graf van 

Brodsky, dat reeds in het begin van de roman gedetailleerd beschreven wordt (Ballets Russes, 

p. 13-14). Het zien van dit graf ontroert hem telkens weer. Zijn collega’s Marco en Zorzi 

waren erbij toen Brodsky hier begraven werd en vertellen hem hoe het er op de begrafenis aan 

toeging (Ballets Russes, p. 113-114). Wanneer Flaminia op een gegeven moment afstand van 

hem neemt, zoekt Salvo Brodsky’s graf op. Hij rookt er een sigaret, bekijkt er de door 

bezoekers achtergelaten voorwerpen en berichten. Dit beurt hem enigszins op en brengt hem 

ertoe Brodsky’s gedichten nog eens te lezen.  

 In HN verschijnt op 15 juni 2002 een interview met Rosita Steenbeek. Daarin vertelt 

ze dat haar fascinatie voor Venetië en San Michele aan de basis ligt van Ballets Russes. Ze is 

er de graven van Brodsky en Stravinskij gaan bezoeken en met de doodgravers zelf gaan 
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praten: “Ik kon mijn hoofdpersoon het beroep van doodgraver niet laten uitoefenen, zonder 

dat ik het allemaal exact beschreef” (Rosita Steenbeek, 15 juni 2002 in HN). Ze bekent ook 

dat het lezen van Brodsky’s poëzie haar stimuleert om zelf te beginnen schrijven: “Als ik wil 

schrijven, probeer ik in de stemming te komen door korte stukjes te lezen die ik mooi vind, 

zoals de poëzie van Brodsky” (Rosita Steenbeek, 15 juni 2002 in HN). Net als het 

hoofdpersonage in haar roman heeft ook zij bewondering voor het lef waarmee Brodsky 

geleefd heeft, in die mate zelfs dat zij eveneens met lef in het leven wil staan: “Ik heb nooit 

een veilig leven willen leiden” (Rosita Steenbeek, 4 mei 2002 in Vrij Nederland). 

 Volgens mij is de bewondering van Salvo voor Joseph Brodsky in Ballets Russes een 

weerspiegeling van Steenbeeks eigen bewondering voor deze auteur, die niet alleen in 

bovenstaande alinea tot uiting komt, maar ook in haar keuze voor een citaat van Brodsky als 

motto aan het begin van haar roman: “’t gezicht verborgen en pronkend met zijn rug, / rijst de 

Tijd op uit de golven, keert terug, / slechts wijzers op torens veranderend.” Verder uit haar 

belangstelling voor Brodsky zich nog in de kennis die ze heeft van enkele details over zijn 

aanwezigheid in Venetië, die ze tentoonspreidt via Salvo. Zo gaat hij op een keer iets eten aan 

het Canal Grande in hotel Monaco, waar Brodsky regelmatig gelogeerd, gegeten en 

gedronken zou hebben (Ballets Russes, p. 118). Dergelijke informatie kan interessant zijn 

voor wie Venetië wil verkennen in het spoor van Joseph Brodsky, maar biedt geen 

meerwaarde voor het verdere handelingsverloop. Recensente Ingrid Hoogervorst vat dit mooi 

samen: “Het zijn feitjes en weetjes die ook in de toeristengidsen zijn terug te vinden en beter 

thuishoren in een reisverhaal” (15 maart 2002, De Telegraaf). 

 

 7.2.2 De pleitbezorger van Dick Schouten 

 

In 2003 verscheen bij uitgeverij Prometheus in Amsterdam de roman De pleitbezorger van 

Dick Schouten (°1953). Het hoofdpersonage, de dichter Richard Wijnings, brengt met zijn 

gezin de zomer door op het Griekse eiland Paros. Hij heeft zich daar teruggetrokken om een 

verdedigingsrede op te stellen. In Nederland wordt hij er immers van beschuldigd een 

zeventienjarig meisje te hebben aangerand. Naast zijn verdedigingsrede schrijft hij op Paros 

ook brieven aan een dode, meer bepaald aan Joseph Brodsky, waarin hij zowel vertelt over 

wat in Nederland gebeurd is als over de gebeurtenissen op het eiland. Het zijn deze - in totaal 

veertien - brieven die de veertien hoofdstukken van de roman vormen.  

 Richard Wijnings en zijn gezin hadden Brodsky leren kennen in december 1988 in de 

Verenigde Staten. Sinds die eerste kennismaking hebben ze elkaar nog regelmatig ontmoet, 

ansichtkaarten en brieven geschreven. Dit deelt de hoofdfiguur reeds op de eerste pagina’s 

van het boek mee, in het kader van zijn eerste brief aan de overledene, zogezegd om diens 

geheugen op te frissen. Volgens mij is het echter vooral een truc van Dick Schouten om het 

door die uitleg voor zijn lezers plausibeler te maken dat zijn held precies aan Brodsky brieven 
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schrijft. Wijnings van zijn kant geeft verschillende redenen om zich met zijn belevenissen net 

tot Brodsky te richten. Enerzijds wil hij zo hun vroegere correspondentie nieuw leven 

inblazen. Anderzijds is zijn schrijven een poging om een eerbetoon te brengen aan één van 

Brodsky’s favoriete genres, namelijk de brief van een sterveling aan een dode11. Ook wil hij 

op die manier het beeld levend houden “van een man wiens soortelijk gewicht in de toekomst 

niet vaker dan één keer in de vijftig jaar geëvenaard zal worden” (De pleitbezorger, p. 306). 

Hieruit spreekt duidelijk de bewondering van het hoofdpersonage voor Joseph Brodsky, die 

ook nog op andere plaatsen in de roman tot uiting komt: “een dichter die iedere andere dichter 

kon wegvagen” (p.11), “de onoverwinnelijke Joseph” (p. 145), schrijver van verzen met een 

“uitzonderlijke en complexe kracht” (p. 306), “de dode, onvernietigbare dichter Joseph 

Brodsky” (p. 451). Wat opvalt is dat die bewondering in de eerste plaats Brodsky als dichter 

betreft. Over Brodsky als essayist heeft Wijnings het nagenoeg niet.  

 Lezers van De pleitbezorger die niet weten wie Joseph Brodsky is, kunnen in de 

roman een en ander te weten komen over het leven van deze auteur. Het gaat hierbij om 

algemene feiten: Hij werd geboren in 1940 in Rusland, waar hij vaak te gast was bij Anna 

Achmatova. Na sovjetvervolging moest hij uiteindelijk het land verlaten, waarna hij zich in de 

VS vestigde. Zijn gezondheid werd getekend door hartproblemen. Hij stierf begin 1996 ten 

gevolge van een hartfalen. Naast deze biografische informatie krijgt de lezer ook inzicht in de 

ideeënwereld van Brodsky. Zo wordt hij geconfronteerd met Brodsky’s gedachte dat literatuur 

de fauna en flora van Afrika is, voortgezet met andere middelen (De pleitbezorger, p. 374-

375). Verder haalt Richard Wijnings nog een observatie van hem aan over de betekenis van 

het ouderlijke huis (De pleitbezorger, p. 492).  

 Op een bepaald moment wordt in de roman ook expliciet naar Brodsky’s oeuvre 

verwezen, namelijk wanneer het personage Marijke Heffebuic Richard Wijnings tot twee 

maal toe een in het Nederlands vertaald gedicht van Brodsky voordraagt (De pleitbezorger, p. 

248-249). Het gaat om een in 1962 geschreven gedicht over een zwarte hengst, dat eindigt 

met de regel “of zich een ruiter onder ons bevond” en dat Marijke bovendien erg mooi vindt. 

Het lijkt alsof Dick Schouten zijn lezers nieuwsgierig wil maken, zodat ze zouden opzoeken 

om welk gedicht het precies gaat12. Dit procedé wordt verder in de roman nog een keer 

herhaald: “Joseph, ik dacht ook aan een paar onophefbare zinnen, aan een paar versregels uit 

het gedicht op de laatste bladzijde van je laatste Engelstalige bundel” (De pleitbezorger, p. 

432). Naast deze expliciete verwijzing naar één van Brodsky’s gedichten is er ook de 

volgende passage: Op een nacht, wanneer Wijnings nog buiten aan tafel zit te schrijven, 

meent hij in de verte op de top van een heuvel Brodsky te zien staan, die een ogenblik later in 

                                                      
11 Joseph Brodsky schreef in 1995 zelf een brief aan Horatius, die is opgenomen in de essaybundel Het verdriet 

en de rede (oorspronkelijk “Letter to Horace” in On Grief and Reason). 
12 Het gedicht in kwestie maakt deel uit van de bundel met Nederlandse vertalingen van Brodsky’s poëzie Ex 

Ponto. Gedichten 1961-1996 (p. 14-15). Het heeft geen titel, maar de beginregel luidt: ‘Die avond bij ons 
walmend vuur’ (vertaling Peter Zeeman). 
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een havik verandert en wegvliegt (De pleitbezorger, p. 146-147). Wie vertrouwd is met 

Brodsky’s werk, zal deze metamorfose in een havik spontaan linken aan het gedicht “De 

herfstkreet van de havik”. Een intensieve zoektocht naar dergelijke impliciete verwijzingen 

zal hoogstwaarschijnlijk nog meer voorbeelden opleveren.  

 Alle bovenstaande gegevens met betrekking tot Brodsky’s leven en werk maken 

slechts een uiterst klein deel van de roman uit. Toch zal de lezer op geen enkel moment in het 

boek de aanwezigheid van Joseph Brodsky vergeten. Dit wordt immers onmogelijk gemaakt 

doordat Richard Wijnings Brodsky voortdurend met zijn voornaam aanspreekt. In het vierde 

hoofdstuk bijvoorbeeld, dat achtendertig pagina’s lang is, komt de naam “Joseph” twintig 

keer voor; dit is gemiddeld om de andere pagina. Joseph wordt soms aangesproken in een 

vraag van Wijnings naar zijn mening, of wanneer Wijnings herinneringen aan hem of aan hun 

vriendschap ophaalt. Meestal is er echter geen directe aanleiding voor en wordt Brodsky 

middenin een zin of verhaal aangesproken, dat daarna gewoon doorloopt. De reden voor deze 

ontelbare aansprekingen moet volgens mij gezocht worden in het romangenre waarvoor Dick 

Schouten gekozen heeft. De pleitbezorger is een soort van briefroman, ook al verloopt de 

correspondentie slechts in één richting, van Richard Wijnings naar Joseph Brodsky. Door de 

extreme lengte van de brieven en het telkens ontbreken van een briefhoofd en 

afscheidsformulering, zou de lezer wel eens kunnen vergeten dat het geen gewone 

hoofdstukken maar brieven zijn die hij aan het lezen is. Dit probeert Schouten te vermijden 

door zijn hoofdpersonage steeds opnieuw Brodsky te laten aanspreken.  

 Van alle recensies op De pleitbezorger die ik geraadpleegd heb, spreekt enkel Kees ’t 

Hart (15 februari 2003, De Groene Amsterdammer) zich positief uit over deze vertelwijze aan 

de hand van brieven. Belangrijker voor mijn onderzoek is evenwel hoe in deze recensies 

Joseph Brodsky geportretteerd wordt in het kader van de rol die hij in deze roman speelt. De 

bespreking op Leesideeën Off Line van 31 december 2003 houdt het bij “Joseph Brodsky” 

zonder meer. Tom van Deel (18 januari 2003, Trouw) begrijpt niet waarom het verhaal verteld 

moet worden in brieven aan “de dichter Joseph Brodsky”. Kees ’t Hart heeft het over “de 

overleden schrijver Joseph Brodsky” (15 februari 2003, De Groene Amsterdammer). De 

Standaard van 15 mei 2003 gaat meer specificeren met “de in 1996 overleden Russisch-

Amerikaanse dichter Joseph Brodsky”. De recensie van Arjan Peters (10 januari 2003, De 

Volkskrant) opent met de speciale band die “de grote Russische dichter en essayist Joseph 

Brodsky (1940-1996)” had met Nederland, wat volgens de recensent onvermijdelijk moest 

leiden tot een Nederlandse roman waarin deze schrijver een rol speelt. Een vergelijking van 

Dick Schouten en zijn hoofdpersonage met “de gigant aan gene zijde” valt voor 

eerstgenoemden negatief uit: “[V]an de brille, eruditie en geslepenheid die Brodsky's 

monumentale werk typeert, is bij Wijnings noch Schouten iets substantieels terug te vinden” 

(10 januari 2003, De Volkskrant). Op basis van deze reacties kunnen we besluiten dat 

sommige recensenten ervan uitgaan dat Joseph Brodsky algemeen bekend is bij het grotere 
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lezerspubliek. In deze gevallen moet zijn naam voor zich spreken. Anderen opteren voor meer 

context, zoals nationaliteit en de kwaliteit van zijn werk. 

      

 7.2.3 Rondo veneziano van Gerrit Krol 

 

In 2004 bracht de Amsterdamse uitgeverij Querido Rondo veneziano uit, een nieuw boek van 

Gerrit Krol (°1934). De centrale figuur in deze roman is de beruchte Nederlandse wiskundige 

J.J. Pipper. Het verhaal speelt zich af in Padua en Venetië, waar een wetenschappelijk 

colloquium plaatsvindt. Pipper is een van de genodigden, naast een aantal andere 

internationaal vooraanstaande wetenschappers, filosofen en auteurs. Opmerkelijk is dat zich 

onder deze deelnemers ook enkele reeds overleden personen bevinden, zoals Joseph Brodsky. 

Aanvankelijk denkt Pipper dat zijn deelname het gevolg moet zijn van een administratieve 

fout, aangezien de dichter in kwestie al jaren dood is. De organisator verzekert hem echter dat 

Brodsky er zal zijn, en wel zoals hij was op zijn vijfenveertigste. Op de vierde dag van het 

congres moet Pipper hem gelijk geven: de vijfenveertigjarige dichter Joseph Brodsky komt 

een lezing geven over de vijanden van de poëzie. Vlak voor dit optreden spreekt Pipper hem 

aan over “zijn fabelachtige vermogen gedichten uit het hoofd voor te dragen” (Rondo 

veneziano, p. 65), waarop zich een kort gesprekje ontspint tussen beide gasten. Enkele dagen 

later, wanneer het congres al verhuisd is van Padua naar Venetië, vergezelt Pipper Brodsky op 

zijn wandeling naar huis. Ze discussiëren over de waarde van makkelijke en moeilijke 

gedichten en eten samen een ijsje. Tijdens deze wandeling komt de lezer iets te weten over 

Pippers perceptie van Brodsky. Zo weet hij niet goed of hij hem moet tutoyeren, omdat hij 

jonger is, of vousvoyeren, omdat hij beroemder is. Hij had veel van en over hem gelezen, 

maar nu hij hem van dichtbij meemaakt, blijkt hij een redelijk arrogante man te zijn, zelfs in 

zijn zelfspot (Rondo veneziano, p. 164). Tenslotte nemen ze de boot naar San Michele, waar 

Brodsky begraven ligt. Bij zijn graf neemt de dichter met een handdruk afscheid van Pipper 

en verdwijnt.  

 Volgens recensent Kees ’t Hart is Joseph Brodsky een van de grote helden van Gerrit 

Krol, die er in Rondo veneziano in geslaagd is hem “sprekend en wel op te voeren, zonder 

daar dramatisch of al te gevoelig over te doen” (22 oktober 2004, De Groene Amsterdammer). 

In een interview naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe roman legt de auteur zelf 

uit waarom hij overledenen opvoert in de wereld van de levenden: “Als je overledenen 

citeert13, doe je niet anders dan hen alsnog aan het woord te laten” (Gerrit Krol, 17 september 

2004 in HP/De Tijd). In de lijn hiervan ligt volgende uitspraak van Brodsky, als antwoord op 

Pippers vraag hoe hij het vindt om als dode uitgenodigd te worden door de levenden: “Zolang 

ik gelezen word, behoor ik tot de levenden” (Rondo veneziano, p. 66).  

                                                      
13 In zijn verantwoording bij Rondo veneziano (p. 259) benadrukt Gerrit Krol dat de citaten van de doden in zijn 
roman echt zijn, ondanks het feit dat van sommige de bron niet te achterhalen is.  
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 Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de manier waarop Brodsky omschreven wordt in 

enkele recensies op Rondo veneziano. Net als bij De pleitbezorger valt ook hier op dat zijn 

naam soms zonder enige toevoeging geïntroduceerd wordt. Dit is het geval in HP/De Tijd van 

24 september 2004, in Trouw van 25 september 2004 en in NRC Handelsblad van 1 oktober 

2004. De recensenten Arie Storm (7 oktober 2004, Het Parool) en Teunis Bunt (15 oktober 

2004, Nederlands Dagblad) kenschetsen Joseph Brodsky als “dichter”. Deze toevoeging keert 

ook in andere besprekingen terug, maar dan in combinatie met zijn nationaliteit, zijn 

grootsheid, zijn liefde voor Venetië of het feit dat hij dood is, waarbij de herkomst van deze 

laatste twee specificaties moet gezocht worden in de inhoud van het boek: “de Russische 

dichter Joseph Brodsky” (27 november 2004, Vrij Nederland), “gestorven grootheden […], 

zoals […] Brodsky” (4 december 2004, De Tijd), “gestorven, historische figuren als […] 

Brodsky” (1 december 2004, De Leeswolf), “de dichter Joseph Brodsky (die een 

Venetiëverslaafde was, en daar acht jaar geleden is begraven […])” (24 september 2004, De 

Volkskrant) en “Jozef Brodsky, de beroemde Russisch-Amerikaanse dichter en 

Venetiëfanaat” (23 december 2004, De Standaard). 

 

7.3 Podiumkunst 

 

Onder deze subsectie zal ik vooral focussen op de in de inleiding van deze scriptie reeds 

genoemde theaterproductie The Brodsky Concerts van Dirk Roofthooft en Kris Defoort. Voor 

ik daartoe overga, wil ik heel kort nog wijzen op twee andere voorstellingen, die vermeld 

werden in twee krantenartikels uit mijn corpus. Zo kondigt Het Nieuwsblad van 10 december 

1998 een concert aan van Herman Van Veen in het Cultureel Centrum van Hasselt. Hij zal er 

op 14 december kerstliederen brengen, met werk van onder andere “Nobelprijswinnaar Iosef 

Brodski”. Op 25 oktober 2007 plaatst De Volkskrant een ‘literair concert’ door het Nederlands 

Philharmonisch Orkest, Het Toneel Speelt en Toonkunstkoor Amsterdam op de agenda. Deze 

voorstelling gaat door op 27 oktober in het Amsterdamse Concertgebouw en bevat onder meer 

stukken van Joseph Brodsky. 

  

 7.3.1 Dirk Roofthooft  

 

Op 27, 28 en 29 oktober 2010 deden acteur Dirk Roofthooft en muzikant Kris Defoort de 

Vooruit aan op hun Europese tournee met The Brodsky Concerts, een productie van het 

Gentse kunstenaarshuis voor opera, musical en ander muziektheater LOD. Naar aanleiding 

van deze halte in Gent contacteerde ik Sofie De Wulf van LOD, die de leiding had over de 

productie, met de vraag of ik één van de acteurs kon interviewen in het kader van mijn 

scriptie. Zij stuurde me onmiddellijk de speeltekst en het persdossier van LOD rond de 

voorstelling op. Ook regelde ze voor mij een interview met Dirk Roofthooft (°1959) op de 
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avond van de eerste voorstelling in Gent. Een letterlijke transcriptie van dit interview is terug 

te vinden in Bijlage 2: Interview met Dirk Roofthooft - The Brodsky Concerts. Daarin vertelt 

hij onder andere hoe hij voor het eerst in aanraking kwam met Joseph Brodsky en zijn werk14. 

Op een avond in een hotelkamer in Rotterdam, waar hij verbleef tijdens de opnames van de 

Suske & Wiske-film De Duistere Diamant, hoorde hij op de Nederlandse televisiezender 

VPRO Brodsky het gedicht “Nature morte” voordragen, in het Russisch. De manier waarop 

Brodsky dit deed, maakte zo’n grote indruk op Roofthooft, dat hij zowat alles van hem is 

beginnen lezen. 

 Sindsdien lieten Joseph Brodsky en vooral het gedicht “Nature morte” hem niet meer 

los. Zo kondigde hij in De Morgen van 2 maart 2000 aan, dat hij op het poëzie-evenement 

Poëzie op zondagmorgen op 5 maart van dat jaar in Kasteel Walburg te Sint-Niklaas 

misschien wel iets van Brodsky zou lezen: “Ik zag hem onlangs nog lezen op de televisie, in 

het Russisch. Ik verstond er geen woord van, en toch was het aangrijpend, ik ging er bijna van 

huilen. Iets van die chemie wil ik zondagmorgen tot stand brengen” (Dirk Roofthooft, 3 maart 

2000 in De Morgen). Een maand later was hij te zien op de openluchttentoonstelling Over the 

Edges in Gent. Op het Sint-Baafsplein stond een installatie, “Chantoir” genaamd, van de 

beeldende kunstenaar Thierry De Cordier. De bedoeling van dit “zanghok” was dat er iemand 

in ging staan en vervolgens het publiek toesprak. Roofthooft gaf het goede voorbeeld met een 

“bijzonder ontroerende en indringende” voordracht van “een superieure tekst van Brodsky” (8 

april 2000, De Morgen). Het was de tekst van “Nature morte”. Datzelfde gedicht droeg hij 

later op het jaar ook voor - en wel twee keer na elkaar - op de Salzburger Festspiele in 

Oostenrijk, zoals De Standaard van 28 augustus 2000 meldt. In een interview zegt Roofthooft 

hierover: “Ik kwam als bijna laatste gast in de rij en ik heb mijn tekst twee keer na elkaar 

gebracht […] omdat ik naar mijn gevoel nog niet genoeg intensiteit behaald had tijdens de 

eerste keer” (Dirk Roofthooft, 13 januari 2001 in De Morgen). Verder las hij in 2000 ook nog 

op de twintigste editie van de Poëziezomer in Watou voor uit het werk van Joseph Brodsky (6 

september 2000, Het Nieuwsblad; 7 september 2000, De Standaard). In 2002 toerde hij, 

samen met nog vier andere artiesten, rond met de concertvoorstelling Brick Blues, die hij 

telkens afsloot met “Nature morte” (7 januari 2002, De Morgen). Op 8 juni 2006 maakte 

Roofthooft zijn opwachting tijdens de driedaagse De Vrucht van hun Arbeid van het 

theatergezelschap De Roovers. Onderwerp van de voorstelling was het gedicht “Home 

Burial” van Robert Frost en de “briljante” analyse die Brodsky daarvan maakte in zijn essay 

“Het verdriet en de rede” (8 juni 2006, Gazet van Antwerpen). In 2007 behoorde hij tot de cast 

van Winterverblijf, het debuut van de Nederlandse theatermaakster Lotte van den Berg voor 

de grote zaal. Recensente Karin Veraart was onder de indruk van Roofthooft, die in dit stuk 

                                                      
14 Ook in een interview met Evelyne Coussens, dat deel uitmaakt van het persdossier van LOD, gaat hij hierop 
in.   
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“bij herhaling het prachtige gedicht “Nature morte” van Brodsky voordraagt en dat steeds net 

een verschillende kleuring weet te geven” (17 december 2007, De Volkskrant). 

 Vanaf het moment dat Dirk Roofthooft kennis maakte met het werk van Joseph 

Brodsky, heeft het zijn stempel gedrukt op de verdere projecten van de acteur, zoals blijkt uit 

bovenstaand overzicht. Wat begon met gelegenheidsvoordrachten, resulteerde uiteindelijk in 

een theatervoorstelling volledig geconcipieerd rond Brodsky’s oeuvre: The Brodsky Concerts. 

 

 7.3.2 The Brodsky Concerts 

 

The Brodsky Concerts ging in première op 14 september 2010 in Genève. Ik had een kaartje 

gekocht voor de voorstelling op 27 oktober 2010 in de Gentse Vooruit. Kris Defoort zat 

achter zijn vleugelpiano, Dirk Roofthooft las voor uit het werk van Joseph Brodsky vanachter 

een lessenaartje, waarnaast een tafel stond met daarop een fles water en een glas. Verder 

ontbrak enig decoratief element dat de aandacht van het publiek zou kunnen afleiden. Dat 

vond ik goed gezien, want op die manier werd je als vanzelf meegesleept door de twee 

mannen op het podium en dat wat ze te vertellen hadden. Aangezien Roofthooft bij zijn 

kennismaking met Brodsky in de eerste plaats gefascineerd was door zijn typische manier van 

voordragen (zie 7.4.1), zou je daar sporen van kunnen verwachten in deze voorstelling. Dit 

was echter niet het geval. Zonder imitatie van de Brodsky-voordracht, maar op zijn eigen, 

bezielde manier, ondersteund en aangevuld door het pianospel van Defoort, las hij in totaal 

negen verschillende stukken voor uit het oeuvre van Brodsky.  

 De voorstelling werd geopend met een fragment uit het essay “In anderhalve kamer” 

(1985), dat herinneringen van de auteur bevat aan zijn jeugd in Leningrad. Daarna zongen 

Roofthooft en Defoort in duet “Lovesong” (1995), een gedicht door Brodsky direct in het 

Engels geschreven en hier ook in het Engels gebracht. Het ging verder met de gedichten “De 

herfstkreet van de havik” (1975), “Nieuwe stanza’s voor Augusta” (1964), “Profetie” (1965), 

“Vlinder” (1972), “De zomer is voorbij” (1987) en “Elegie (M’n lieveling, de kroeg is nog 

hetzelfde)” (1968). Natuurlijk kon ook Roofthoofts geliefde “Nature morte” (1971) niet 

ontbreken. Deze negen gekozen stukken zijn in zekere zin erg representatief voor het oeuvre 

van Brodsky. Geschreven tussen 1964 en 1995, zowel voor en na zijn verbanning als voor en 

na zijn Nobelprijs, beslaan ze immers zowat zijn hele carrière. Door de keuze voor het 

Engelse “Lovesong” naast de Nederlandse vertalingen van oorspronkelijk Russische 

gedichten wordt Brodsky niet alleen als Russischtalig, maar ook als Engelstalig auteur 

geportretteerd. Op dezelfde manier toont “In anderhalve kamer” Brodsky niet enkel als 

dichter, maar ook als essayist. 

 Wat deze stukken - volgens Roofthooft in mijn interview - met elkaar verbindt, is dat 

ze allen in zekere zin het voorbijgaan van de tijd als thema hebben, met een focus op 

september en de herfst. Een vergelijking van de speeltekst met de bestaande Nederlandse 
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vertalingen van de stukken, of in het geval van “Lovesong” met het Engels origineel, blijkt 

zinvol: Hier en daar wordt in de speeltekst iets weggelaten, van een enkel vers tot hele strofes 

in de langere gedichten. Soms wordt ook iets op een andere manier geformuleerd. Wanneer ik 

Roofthooft in het interview vroeg naar de reden van deze aanpassingen, legde hij uit dat een 

geschreven tekst nog geen dramaturgische tekst is en dat sommige zinnen wel kunnen werken 

op papier, maar daarom nog niet in de specifieke voorstelling. 

 In Gazet van Antwerpen van 2 oktober 2010 worden The Brodsky Concerts 

aangekondigd als supertip. Deze classificatie blijkt niet onterecht gezien de overwegend 

positieve commentaren in recensies. Recensente Karin Veraart heeft enkel woorden van lof 

voor The Brodsky Concerts. Zij noemt het optreden van Roofthooft en Defoort “een juweel 

voor Brodsky” (23 september 2010, De Volkskrant). De Standaard van 27 september 2010 

beaamt dit: De voorstelling krijgt hier als “mooie hommage aan Brodsky” een score van vier 

op vijf. In Knack domineren termen als “sfeervol”, “virtuoos” en “beklijvend”, alleen “[e]en 

strakkere regie had die parelmomenten tot een hechter geheel aaneen kunnen rijgen” (6 

oktober 2010, Knack). Recensent voor De Morgen Pieter T’Jonck is nog steeds positief, maar 

iets kritischer, onder andere tegenover het kleine aantal gedichten dat gebracht wordt. Hij 

besluit zijn bespreking als volgt: “The Brodsky Concerts is geen intellectuele verkenning van 

een oeuvre, maar een poging om lyriek, kleur en gevoel van een oeuvre op theatrale en 

muzikale wijze tastbaar te maken” (3 oktober 2010, De Morgen). Kritiek op het kleine aantal 

gedichten in vergelijking met de omvang van Brodsky’s oeuvre is ook terug te vinden in een 

recensie die op 3 oktober 2010 op de cultuur- en mediasite Cutting Edge werd gepost. The 

Brodsky Concerts konden hier allerminst bekoren. Het eindoordeel van recensent Jan-Jakob 

Delanoye luidt:  

 
 “Het enige wat The Brodsky Concerts redt, is de relatief aangename muziek van Kris Defoort 
 en (vooral) de prachtige teksten van Joseph Brodsky. Wat Dirk Roofthooft ermee aanvangt, is 
 helaas te groots uitgespeeld en past niet bij het verinnerlijkte karakter van de poëzie. Spijtig, 
 want een uitgangspunt als Brodsky verdient beter...” (3 oktober 2010, Cutting Edge). 

 

Ikzelf sluit me aan bij de eerste categorie van positieve reacties: The Brodsky Concerts zijn 

een mooi eerbetoon aan de auteur. “Slechts” negen stukken zijn voldoende, als je rekening 

houdt met de lengte van de gekozen gedichten. Wanneer Roofthooft en Defoort meer werken 

van Brodsky in hun voorstelling hadden opgenomen, was een pauze onontbeerlijk geweest 

om de aandacht van de toeschouwers de hele voorstelling lang vast te houden. Tegelijk zou 

die pauze echter schadelijke gevolgen gehad hebben voor de band die in de loop van de 

voorstelling ontstaat tussen het publiek, de artiesten en de inhoud van Brodsky’s teksten.  

 

7.4 Film 
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De invloed van Joseph Brodsky is ook doorgedrongen in de Nederlandse filmwereld. Cineaste 

Karina Meeuwse maakte een biografische documentaire over hem, getiteld Death of a Poet: 

Joseph Brodsky (2001). In die film wordt een portret van de dichter geschetst door mensen die 

hem al goed kenden toen hij nog in Leningrad woonde, zoals Irina Grivnina en Aleksandr 

Kušner. Ook bevat de film beelden van Brodsky’s deelname aan Poetry International en van 

herdenkingsbijeenkomsten ter ere van de dichter die jaarlijks eind januari in Sint-Petersburg 

georganiseerd worden. Op 25 juni 2005 plaatste de Vlaamse krant De Morgen deze 

documentaire tussen de televisiekijktips. Death of a Poet werd die avond immers uitgezonden 

op de Nederlandse televisie.  

 Een andere film die het vermelden waard is, heet Room and a Half (2008) en is een 

product van de Russische regisseur Andrej Chržanovskij. Het gaat om een deels fictieve 

biografie van Joseph Brodsky, waarin de terugkeer van de auteur naar zijn geboortestad Sint-

Petersburg centraal staat. In werkelijkheid heeft Brodsky na zijn verbanning in 1972 deze stad 

en zijn vaderland nooit meer teruggezien. Het beeld van Sint-Petersburg dat in de film wordt 

geschetst is het Sint-Petersburg uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, met andere 

woorden het Sint-Petersburg van Brodsky’s jeugd. Aan de basis liggen de jeugdherinneringen 

van Brodsky, die hij beschrijft in enkele van zijn autobiografische essays, zoals bijvoorbeeld 

“In anderhalve kamer”, waarnaar de titel van de film verwijst. De vraag kan gesteld worden, 

waarom deze film deel uitmaakt van een overzicht van de creatieve nawerking van Joseph 

Brodsky en zijn oeuvre in Vlaanderen en Nederland. Het gaat immers om een Russische film.  

 Het antwoord ligt in de belangstelling die er in Nederland was voor deze film. Room 

and a Half ging in wereldpremière op de achtendertigste editie van het International Film 

Festival Rotterdam, dat plaatsvond in 2009 van 21 januari tot en met 1 februari. In een 

voorbeschouwing wordt op de website van het festival aangekondigd welke films vertoond 

zullen worden. Room and a Half krijgt daar reeds, als één van de drie aanvoerders van “[e]en 

sterke delegatie uit Oost-Europa”, de toevoeging “meesterlijk” (International Film Festival 

Rotterdam 2009a). In de bespreking van de film op diezelfde website klinkt het eindoordeel 

zo: “Stilistisch gezien is de film een perfecte mix van fictie, historisch materiaal en animatie, 

die soepel en zeer origineel met elkaar zijn verweven. [...] Het is een fantastische, unieke reis 

naar het verleden van het land en zijn genie - subtiel, indringend, onthullend” (International 

Film Festival Rotterdam 2009b; mijn nadruk). Brodsky wordt er niet alleen als genie 

getypeerd, maar ook als Nobelprijswinnaar en Russisch dichter, zelfs als de grootste 

Russische dichter. 

 Meer dan anderhalf jaar later, op 26 augustus 2010, werd de film in De Volkskrant nog 

eens onder de aandacht gebracht, omdat hij in die periode speelde in het Eye Film Instituut te 

Amsterdam. Dit gebeurde in de vorm van een recensie, waarin de film “geestig en 

ontroerend” genoemd wordt.  
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8. Conclusie 

 

Aan het eind van deze scriptie gekomen kan ik zeggen dat de in de inleiding gestelde doelen 

gerealiseerd zijn. Wel ben ik tot het besef gekomen dat voor een volledige receptiestudie de 

omvang van een masterscriptie eigenlijk te beperkt is. Vooral in de hoofdstukken zes en zeven 

ben ik minder gedetailleerd te werk kunnen gaan dan ik aanvankelijk van plan was. Daardoor 

is een niet gering deel van het verzamelde materiaal ongebruikt gebleven. Toch volstaat het 

resultaat om een algemeen beeld te geven van hoe Joseph Brodsky en zijn werk in Vlaanderen 

en Nederland gerecipieerd zijn geworden. Aangezien deze scriptie zo goed als chronologisch 

is opgebouwd, wil ik graag bij wijze van conclusie die elementen nog eens aanhalen die 

specifiek met de drie fasen in het receptieproces te maken hebben. Hieronder volgt een kort 

overzicht van hoe het receptieproces toegepast op Brodsky zich voltrokken heeft. 

 Op een enkele eerdere vermelding van zijn naam in de krant na, werd Joseph Brodsky 

officieel in de Nederlandse literaire wereld geïntroduceerd door Charles B. Timmer in 1967. 

Datzelfde jaar ontmoette Kees Verheul, een andere belangrijke bezorger en vertaler van zijn 

werk, Brodsky voor het eerst. Als goede vriend van de dichter heeft hij het grote publiek ook 

Brodsky als persoon leren kennen. Enkele publicaties van Nederlandse vertalingen van losse 

gedichten in literaire tijdschriften gingen vooraf aan Torso (1987), de eerste echte bundel met 

poëzie van Brodsky, vertaald door Timmer. Zijn herdichtende manier van vertalen werd door 

de jongere generatie van vertalers, met Peter Zeeman op kop, niet altijd even geslaagd 

bevonden. Zij stonden sindsdien in voor de verdere ontsluiting van Brodsky’s oeuvre. Die 

werd in 2000 door de uitgevers zo goed als voltooid geacht met het verschijnen van Ex Ponto, 

de voorlopig laatste Nederlandstalige boekpublicatie met werk van Brodsky. 

 De toekenning van de Nobelprijs voor literatuur in 1987 aan Joseph Brodsky luidde 

het begin in van de tweede fase in het receptieproces. Officieel is dit een van de grootste 

onderscheidingen die een auteur kan krijgen, maar bij Brodsky’s overwinning bestond er 

twijfel of hij deze prijs wel enkel aan zijn oeuvre te danken had. Hij werd een referentiepunt 

in het discours van Nobelprijscritici, die wezen op de rol van politieke motieven bij de 

toekenning van de onderscheiding. Door de talrijke interviews die werden afgedrukt in dag- 

en weekbladen en het verschijnen van een Nederlandse vertaling van zijn eerste essaybundel 

kort daarna, raakte men tevens meer en meer vertrouwd met Brodsky’s visie op het leven, taal 

en literatuur. Deze combinatie van factoren zorgde ervoor dat hij als referentiepunt ging 

dienen in verschillende discoursen van journalisten, recensenten en auteurs, ook na zijn dood 

nog. Hij was immers een grote auteur met een uitgesproken levensvisie en poëtica. Die 

vonden vooral ingang bij ballingenschrijvers in Nederland. Daarnaast maakte hij ook deel uit 

van de bewonderende discoursen rond Martinus Nijhoff, Anna Achmatova, W.H. Auden en 

Andrej Platonov. Ook werd zijn naam vaak geassocieerd met zijn geboortestad Sint-

Petersburg, Venetië en Kerstmis. Los van zijn Nobelprijs functioneert hij sinds 1989 eveneens 
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als referentiepunt in Poetry International-discours. Dit festival heeft tegelijk ook een 

belangrijke rol gespeeld in zijn bekendmaking in Nederland.  

   Nog tijdens zijn leven was Brodsky reeds een inspiratiebron voor essayisten als 

Tomas Lieske, Kees Verheul en Guus Middag. De derde fase in het receptieproces kwam 

evenwel pas na zijn dood op volle toeren. In de essays van Benno Barnard en de drie net 

genoemde schrijvers kwam hij regelmatig aan bod, evenals in thematische bloemlezingen 

rond Sint-Petersburg en Venetië. Dit laatste toont aan hoe de plaats die Brodsky inneemt in 

verschillende discoursen van invloed kan zijn op de creatieve receptie van zijn werk. 

Daarnaast wordt hij ook opgevoerd in romans van Rosita Steenbeek, Dick Schouten en Gerrit 

Krol. Bij die laatste twee is hij zelfs een van de personages. De Vlaamse acteur Dirk 

Roofthooft is dan weer zonder twijfel de belangrijkste bezorger van Brodsky in de 

theaterwereld, heel recent nog zelfs met The Brodsky Concerts (2010-2011). Ten slotte heeft 

Brodsky filmmaakster Karina Meeuwse geïnspireerd om na zijn dood een biografische 

documentaire over hem te maken. Ook was er in Nederland interesse voor een Russisch 

fictiefilm over Brodsky’s leven.  

 In zijn essay “In memoriam Stephen Spender”, opgenomen in de bundel Het verdriet 

en de rede, schrijft Brodsky (1997: 517): “Mensen zijn wat ons van hen bijblijft.” Op Brodsky 

zelf toegepast, is in de loop der jaren door de media volgend portret van hem gecreëerd. Van 

in het begin werd hij omschreven als een groot dichter met een levensloop die gekenmerkt 

werd door vervolging en verbanning. Tot en met zijn dood komt deze focus op zijn biografie 

in het merendeel van de artikels voor waarin hij genoemd wordt, net zoals de vermelding dat 

hij ooit de Nobelprijs won. Ook al werd hij een Amerikaanse staatsburger en schreef hij later 

ook essays, toch bleef hij in de eerste plaats een Russische dichter met een unieke manier van 

voordragen en een goeie literaire smaak.    

 De laatst gepubliceerde bundel met Nederlandse vertalingen van Brodsky’s werk is al 

meer dan tien jaar oud (2000, Ex Ponto). De flaptekst van de derde editie van Kerstgedichten 

(2005) kondigde voor 2006 nog een verzamelwerk aan, waarin alle naar het Nederlands 

vertaalde poëzie van Brodsky door Kees Verheul zou worden samengebracht. Dat is er bij 

mijn weten niet van gekomen. Ook de geplande publicatie bij uitgeverij Prometheus van 

Vanuit nergens met liefde, een bundel waarvoor Peter Zeeman zestien liefdesgedichten van 

Brodsky zou vertalen, is uiteindelijk niet doorgegaan. Uitgeverij De Bezige Bij houdt enkel 

nog Kerstgedichten in stock (27 september 2010, De Standaard). Dit bewijst dat de grote 

belangstelling voor zijn oeuvre wat gaan liggen is, maar dat betekent niet dat er geen aandacht 

meer is voor hem. Het feit dat hij nog steeds als referentiepunt functioneert in verschillende 

discoursen onderstreept zijn invloed en belang, net als de creatieve nawerking. Zolang 

Brodsky op die manier onder de aandacht gehouden wordt, zullen er altijd mensen zijn die 

nieuwsgierig zijn naar hem en zijn werk. Ikzelf ben daar een voorbeeld van, getuige deze 

scriptie. 
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15 november, NRC Handelsblad: “Ik heb meer met katten gemeen dan met mijn eigen soort.” 

 Gesprek met Joseph Brodsky. (Lien Heyting) 

12 december, Trouw: Onthulling buste van Russisch-Amerikaanse dichter. (Nicole Sprokel) 

18 december, De Groene Amsterdammer: Joseph Brodsky. “Amerika kent geen grote 

 geëngageerde schrijvers.” (Julia Quak-Stoilova) 

1992 

17 januari, De Morgen: Ruimte in een overvolle werkelijkheid. (Koen Vergeer) 

9 september, Knack: Brodsky: Winter in Venetië. (Sus van Elzen) 

17 oktober, Vrij Nederland: Derek Walcott over het licht van de poëzie en de zee. (John 

 Albert Jansen) 

9 november, De Volkskrant: Derek Walcott spreekt de taal van de oceaan. Nobelprijs eert 

 intens geloof in poëzie (Michaël Zeeman) 

12 december, Vrij Nederland: “Het water verleent aan schoonheid zijn dubbelganger.” (Jan 

 Paul Hinrichs) 

1993 

13 februari, De Standaard: “Ik schrijf wel eens gedichten over lang verlopen liefdes.” Hugo 

 Claus over dat ene versje voor de eeuwigheid. (Lut De Block) 

12 maart, HP/De Tijd: Mal de Siècle. Bosnia Tune. (Guus Vleugel) 

1994 

23 december, NRC Handelsblad: Het Bethlehem van mijn jeugd. Joseph Brodsky 

 inventariseert het jaar in zijn Kerstgedichten. (Guus Middag) 

1995 
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19 april, Leeuwarder Courant: Bijeengelezen. (Sietse de Vries) 

10 juni, Het Belang van Limburg: Feest van de poëzie in Rotterdam. (Rudi Knaepen) 

23 december, Het Belang van Limburg: Kerstmis in vijftien gedichten. (Anoniem) 

1996 

29 januari, De Standaard: Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky overleden. (Anoniem) 

29 januari, De Volkskrant: Wees wel voorzichtig bij het prikkeldraad. (Michaël Zeeman) 

29 januari, NRC Handelsblad: Schrijver Brodsky overleden. Ontheemd: Joseph Brodsky 

 1940-1996. (Guus Middag) 

30 januari, De Standaard: Vluchtbewegingen van omstreden dichter. Joseph Brodsky was 

 jong en omstreden Nobelprijswinnaar. (Marcel van Nieuwenborgh) 

30 januari, Het Belang van Limburg: Nobelprijswinnaar Joseph Brodski overleden. (Rudi 

 Knaepen) 

30 januari, Trouw: Dichter van de menselijke staat. Joseph Brodsky 1940-1996. (Tom van 

 Deel) 

31 januari, De Groene Amsterdammer: Joseph Brodsky. (Graa Boomsma) 

1 februari, De Standaard: Voorbij de grenzen van de tijd. Bij het overlijden van Nobellaureaat 

 Joseph Brodsky. (Carolina De Maegd) 

2 februari, De Volkskrant: De dichter die vele toekomsten achtergelaten heeft. (Kees Fens) 

2 februari, Het Belang van Limburg: Russisch graf voor Brodsky? (Karel Moors) 

2 februari, NRC Handelsblad: De staart van een vlinder. Bij de dood van dichter Joseph 

 Brodsky. (Arthur Langeveld) 

23 februari, Het Parool: Blauw als ondergoed met kant. (Guus Luijters) 

22 maart, NRC Handelsblad: Telkens een toevoeging, nooit een punt. Herinneringen aan 

 Joseph Brodsky. (Kees Verheul) 

5 april, De Volkskrant: De lezer blijft met de brokken zitten. Joseph Brodsky slaat in zijn 

 essays inspirerende zijwegen in. (Michaël Zeeman) 

17 mei, NRC Handelsblad: Verveling is onverdunde tijd : Postume essaybundel van Joseph 

 Brodsky. (Arthur Langeveld) 

29 mei, De Groene Amsterdammer: De brandstof van de taal. (Graa Boomsma) 

14 juni, Trouw: Terwijl kaken klanken produceren in hun moedertaal. (Tom van Deel) 

22 juni, Vrij Nederland: Brodsky - Afdalen beneden de wereld van de levenden. (Kees 

 Verheul) 

24 juni, Amersfoortse Courant: Henk van der Waal wint Buddinghprijs voor poëziedebuut. 

 (Anoniem) 

30 augustus, NRC Handelsblad: Op het virtuoze gericht. (Arthur Langeveld) 

20 december, NRC Handelsblad: De verwantschap tussen Joseph Brodsky en Martinus 

 Nijhoff. Icarus is een kunstenaar. (Kees Verheul) 

1997 
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30 januari, De Morgen: Gossip. (Herman de Coninck) 

21 maart, Algemeen Dagblad: “Ik vecht met mijn pen.” (Marc Guillet) 

11 april, De Volkskrant: Ook de allerlaatste les. (Yra van Dijk) 

26 april, Vrij Nederland: Schrijven om de woorden te verliezen. Herman Stevens’ Amerika. 

 (Jeroen Vullings) 

3 mei, Vrij Nederland: Kees Verheuls Brodsky-fragmenten. Alleen in anderhalve kamer op 

 zijn gemak. (Jan Paul Hinrichs) 

16 mei, NRC Handelsblad: Vriendschap met een lezende leeuw. (Guus Middag) 

12 juli, Vrij Nederland: In hun huid - Vertalers over de schrijver die ze het liefst vertalen. 

 Peter Zeeman & Joseph Brodsky. “Brodsky was geen keuze maar een aandrift.” 

 (Annemiek Neefjes) 

8 november, Vrij Nederland: Schuld en macht in de huiskamer. (Annemiek Neefjes) 

21 november, NRC Handelsblad: Een schijn van authenticiteit. (Arnold Heumakers) 

28 november, Het Parool: Hermans leerde Lieske lezen. (Robert Anker) 

1998 

22 januari, De Standaard: Naschrift bij een boekig leven. Postume essaybundel van Joseph 

 Brodsky. (Mark Schaevers) 

28 januari, De Groene Amsterdammer: Grote woorden. (Marc Reugebrink) 

12 maart, De Morgen: Thuiskomst van een nomade. Joseph Brodsky’s literair testament “Het 

 verdriet en de rede”. (August Thiry) 

5 juni, De Volkskrant: Abdolah’s redelijkheid. (Yra van Dijk) 

19 augustus, Knack: Toveren in een vreemde taal. (Piet de Moor & Jeroen Kuijpers) 

3 december, De Standaard: Een Venetiaans soort leven. (Peter Jacobs) 

10 december, Het Nieuwsblad: Kerstsfeer met Van Veen en Filharmonie. (Etienne Joris) 

1999 

5 maart, De Standaard: Karel van het Reve heeft echt bestaan. Nederlandse essayist en slavist 

 overleden. (Marcel van Nieuwenborgh) 

17 april, Trouw: Op deze vuilnisbelt groeit zelfs geen distel. (Peter de Boer) 

27 mei, De Standaard: Een wees van de revolutie. Het dwarse proza van Andrej Platónov. 

 (Stijn Alsteens) 

3 juni, De Morgen: Prutsen aan de hemel. (August Thiry) 

11 december, De Morgen: Catastrofe aan de Neva. Sint-Petersburg bladdert af en stort in. 

 (Lucette ter Borg) 

31 december, Leesideeën Off Line: Bijvangst. (Pieter Van Dyck) 

2000 

24 februari, De Morgen: Vlaamse roman. (Karl van den Broeck) 

2 maart, De Morgen: Dirk Roofthooft leest! (Jeroen de Preter) 

8 april, De Morgen: De glimlach van de straat. (Peter Verhelst) 



 

71 
 

26 augustus, Het Financieel Dagblad: Een landschap dat het afkan zonder mij. Nieuwe 

 vertalingen poëzie van Nobelprijswinnaar Brodsky. (Mirjam van Hengel) 

28 augustus, De Standaard: Debat over liefde voor Oostenrijk beschaafd feestje. (Anoniem) 

6 september, Het Nieuwsblad: Geletterde mensen feesten en dichten. (Dirk Martens) 

6 september, Het Parool: Brodsky’s schaduw. (Guus Luijters) 

7 september, De Standaard: Geletterde mensen feesten in Watou. (Anoniem) 

21 september, De Standaard: De laatste brief. Nieuw vertaalde gedichten van Joseph 

 Brodsky. (Stijn Alsteens) 

13 oktober, De Volkskrant: Stoere blik, kin van graniet. (Aai Prins) 

18 oktober, De Tijd: Strafkampen en blondines. (Tom Van de Voorde) 

18 november, Vrij Nederland: Een alfabet van vuurwerk. De dichter als roofdier. (René 

 Puthaar) 

2001 

13 januari, De Morgen: Dirk Roofthooft over zijn gevecht tegen de eindigheid. “Leef ik  wel 

 het juiste leven?” (Steven Heene) 

17 februari, De Volkskrant: Dichters zijn onbetrouwbaar. (Janny Groen) 

22 maart, De Standaard: Geniale aspecten van een rancuneuze geest. De grimmige woede van 

 Tim Parks. (Geerten Meijsing) 

10 augustus, De Volkskrant: “Ik heb geleefd, ook ik was in Venetië.” (Arjan Peters) 

2002 

7 januari, De Morgen: Boomse pannen swingen van het dak. (Nica Broucke) 

15 maart, De Telegraaf: Te veel van het goede bij Rosita Steenbeek. (Ingrid Hoogervorst) 

4 mei, Vrij Nederland: “Ik heb nooit een veilig leven willen leiden.” (Martje Breedt Bruyn) 

15 juni, Hervormd Nederland: “Ik ben gefascineerd door de dood.” (Piet de Moor) 

28 juni, De Volkskrant: Genootschap van dode dichters. (Aleid Truijens) 

13 juli, De Groene Amsterdammer: We maken ons genoeg illusies. (Marja Pruis) 

8 oktober, De Standaard: Het is windstil in Zweden. (Marcel van Nieuwenborgh) 

22 november, De Standaard: Als woorden konden doden. (Maartje Somers) 

28 december, De Morgen: Requiem voor een kalkoen. (Dimitri Verhulst) 

31 december, De Morgen: Stad in de steigers. Sint-Petersburg viert driehonderdjarig bestaan 

 in 2003. (Eric Rinckhout) 

2003 

10 januari, De Volkskrant: Een dichter die niet dicht. Dick Schoutens hoofdpersoon schrijft 

 brieven aan de dode Joseph Brodsky. (Arjan Peters) 

18 januari, Trouw: Niemand wil weten hoe dit afloopt. Een kolossale roman van Dick 

 Schouten (Tom van Deel) 

15 februari, De Groene Amsterdammer: Een literaire pestkop. (Kees ’t Hart) 
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15 maart, De Standaard: Een jachtige fantasmagorie. Een literaire verkenning van Sint-

 Petersburg. (Anoniem) 

1 mei, De Volkskrant: Een verslavende, onmogelijke stad. (Arjan Peters) 

15 mei, De Standaard: Kort. (Seth van Damme) 

31 mei, De Standaard: Lipstick voor Sint-Petersburg. (Jan Van Hove) 

1 oktober, De Standaard: Nobel voor vrouw en dichter? (Marcel van Nieuwenborgh) 

22 november, Vrij Nederland: “Laat mij maar in onschuld dwalen.” (Elisabeth Lockhorn) 

31 december, Leesideeën Off Line: De pleitbezorger. (Jooris Van Hulle) 

2004 

30 maart, Humo: Hugo Claus wordt 75: vijfenzeventig scènes uit een schrijversleven (slot). 

 “Mijn  laatste bundel? Daar ben ik vannacht aan begonnen.” (Mark Schaevers) 

16 juli, NRC Handelsblad: Vrije regelval. Zapoestenije. (Guus Middag) 

17 september, HP/De Tijd: “Ik reis graag achteruit.” (Matt Dings) 

24 september, De Volkskrant: Briljante wiskundige op drijfzand. In Gerrit Krols ‘Rondo 

 veneziano’ is alles mogelijk. (Arjan Peters) 

24 september, HP/De Tijd: Helaas, de hemel was al ontdekt. (Max Pam) 

25 september, Trouw: Het mechaniek van de zachte krachten. Gerrit Krol beweegt zich tussen twee 

 polen (Tom van Deel) 

1 oktober, NRC Handelsblad: Ach, Brodsky is weer terug. Gerrit Krol schrijft een roman over 

 onsterfelijkheid. (Arjen Fortuin) 

7 oktober, Het Parool: Monter op weg naar de hemel. (Arie Storm) 

15 oktober, Nederlands Dagblad: Gerrit Krol trakteert. (Teunis Bunt) 

22 oktober, De Groene Amsterdammer: Laconieke schoonheid. (Kees ’t Hart) 

5 november, De Volkskrant: Zeewieren in aangename postumiteit. Herman de Coninck 

 schreef zijn brieven in een roes. (Paul Depondt) 

27 november, Vrij Nederland: Gerrit Krols zwanenzang. (Jeroen Vullings) 

1 december, De Leeswolf: Rondo veneziano. (Johan Velter) 

4 december, De Tijd: Een grote nul. (Bart Vervaeck) 

23 december, De Standaard: De professor heet egotripper. (Sofie Gielis) 

24 december, Trouw: Kerst temidden van koopjesjagers. Peter de Boer leest Joseph Brodsky. 

 (Peter de Boer) 

2005 

25 juni, De Morgen: Algemeen. (Anoniem) 

30 oktober, De Standaard: Vier dichters favoriet voor Nobelprijs literatuur. (Marcel van 

 Nieuwenborgh) 

5 november, De Tijd: Russische ziel is verzinsel. (Jef Coeck) 

2006 

8 juni, De Volkskrant: Nobelprijswinnaar Seamus Heaney op Poetry. (Anoniem) 
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8 juni, Gazet van Antwerpen: De Roovers delen hun keukengeheimen. (Peter Haex) 

22 juni, De Volkskrant: Agenda letteren. (Anoniem) 

7 juli, De Volkskrant: Oude man wordt lachend kind. (Arjan Peters) 

19 september, depapierenman.be: Nijhoffprijs voor Arthur Langeveld. (Dirk Leyman) 

13 oktober, De Tijd: Literaire bekroning met politiek tintje. (Marc Holthof) 

22 decembet, Volzin: De ster. Joseph Brodsky (1940-1996). (Hein Schaeffer) 

2007 

26 juli, De Volkskrant: De poëtische waarde van de asbak van Anna Achmatova. (Arjan 

 Peters) 

25 oktober, De Volkskrant: Agenda muziek. (Anoniem) 

14 december, De Volkskrant: Onaantastbaar dichterschap. (Michaël Zeeman) 

17 december, De Volkskrant: Fraai en sacraal ‘Winterverblijf’. (Karin Veraart) 

2008 

14 juni, De Volkskrant: De criteria voor het zoeken naar een reisgenoot. (Marjolijn Februari) 

6 december, Vrij Nederland: Als God in Duitsland. (Jeroen Vullings) 

2009 

13 maart, Nederlands Dagblad: De hele Auden. (Johan Snel) 

11 juni, De Volkskrant: De haven van de poëzie: Poetry International. (Rob Gollin) 

16 juni, De Volkskrant: 40 jaar Poetry begint verrassend maar stuurloos. (Peter Swanborn) 

17 juni, NRC Boeken: Alvast wat vadergedichten. Gerda Dendooven brengt vaders in kaart. 

 (Guus Middag) 

20 november, HP/De Tijd: Engelse wortels. (Bart Jan Spruyt) 

2010 

24 mei, depapierenman.be: Nijhoffs “Awater” verschijnt in het Engels. (Johan Eeckhout) 

26 augustus, De Volkskrant: Fantasierijk portret van Brodsky. (PK) 

23 september, De Volkskrant: Juweel voor Brodsky van acteur en pianist. (Karin Veraart) 

27 september, De Standaard: Poëzie in wolkjes pianospel. (Geert Van der Speeten) 

2 oktober, Gazet van Antwerpen: “Zijn gedwongen vertrek uit Rusland laat dichter Joseph 

 Brodsky niet los.” (Ilse Dewever) 

3 oktober, Cutting Edge: ‘The Brodsky Concerts’ - Te zelfgenoegzaam. (Jan-Jakob Delanoye) 

3 oktober, De Morgen: ‘The Brodsky Concerts’ luisteren opening vernieuwde deSingel op in 

 Antwerpen. De vrijheid zit in de taal. (Pieter T’Jonck) 

6 oktober, Knack: Brodsky revisited. (Els Van Steenberghe) 

11 december, Vrij Nederland: “Ik denk aan romans als huizen.” (Henk van Renssen) 
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Bijlage 1: Gedichten 

 

Verjaardagsgedicht voor Kees Verheul van Joseph Brodsky 

 

1972 

TO MR. KEES VERHEUL 

UPON HIS BIRTHDAY 

 

There once was a Dutchman named Kees 

Who had too remarkable face 

To learn only Time 

And victims of rhyme, 

So now he is learning pure Space. 

 

He met John F. Kennedy and, 

Old violin having in hand, 

He crossed, like those Jews, 

North-Atlantic’s views 

And stepped down at his NEEDER LAND. 

 

Bec[a]use, being child, he did like 

Dark Stalin’s mustashes, the ‘Kike 

Like Money’ too fast 

According his lust, 

Got him into Russia - for hike. 

 

He saw all the churches in (a) row, 

He suffered on ulcer and snow; 

But suffering very 

He saved life with cherry 

Which Embassy him did endow. 

 

Now he is in Rome, he observes 

Appoloes, Diana(e)s, Minerves… 

No God, nor Godess 

Can help him, unless, 

To mend damaged system of nerves. 
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(uit: Dans om de wereld. Fragmenten over Joseph Brodsky. Amsterdam: Querido 1997 - p. 

154-155) 

 

“Rotterdams dagboek” van Joseph Brodsky 

 

I 

De regen klettert. Woensdag. Schemering. 

Veel paraplu’s en opgezette kragen. 

Ze bombardeerden Rotterdam vier dagen, 

daarna was deze stad herinnering. 

Nee, steden schuilen niet wanneer het regent - 

het zijn geen mensen. In een bui beland 

bewaren straten, huizen hun verstand 

en roepen niet om zoete wraak, neerzijgend. 

 

II 

Een hete julidag. Er lekt een wafel 

ijs op een buik. Een kinderstemmenkoor. 

Moderne flats, kantoor omarmt kantoor. 

Le Corbusier deelde dit met de Luftwaffe, 

dat beide fanatiek hebben getracht 

het aanzien van Europa vorm te geven. 

Wat de cyclopen in hun drift vergeten 

wordt op de tekentafel koel volbracht. 

 

III 

De tijd heelt, maar hoe heilzaam ook die kracht, 

een beenstomp kan van middel doel niet scheiden, 

heeft van een panacee nog meer te lijden 

en jeukt. Een jaar of dertig later. Nacht. 

We drinken wijn en voeren dialogen 

in een gebouw dat naar de sterren reikt 

op een niveau dat eerder is bereikt 

door hen die hier destijds de lucht in vlogen. 

 

Rotterdam, juli 1973 
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(uit: Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Vertaald door Peter Zeeman. Amsterdam: De Bezige 

Bij 2000) 

 

“Op een expositie van Carel Willink” van Joseph Brodsky 

 

Voor Ada Stroeve 

 

I 

Zowat een landschap. Er gaan mensen rond  

maar bij de stenen beelden vergeleken 

niet al te veel. Het marmer is er blond, 

als antraciet dat lang heeft liggen bleken. 

Een noordelijke setting. Een plateau; 

een kille poolwind die gewassen plundert. 

Het is er vlak en open, en wel zo 

dat er geen hete boezem naar je hunkert. 

 

II 

Misschien is dit de toekomst. Een decor 

voor inkeer. Of voor wraak op een collega. 

Voor een getergd ‘nu opgehoepeld!’. Voor 

een jioe-jitsoeaanval zonder weerga. 

En dit de toekomststad. Een tropentuin 

waarnaar je staart, als naar een muis een adder, 

als hagedissen naar verbrokkeld puin 

of naar de gevel van een wolkenkrabber. 

 

III 

Misschien ook het verleden. En misschien  

ultieme wanhoop. Überhaupt een summum. 

Een uitgewoede storm van crêpe de Chine. 

Werkwoorden in de rij voor het perfectum. 

En hier het rijk van toen. Een pad totaal 

verwilderd in het echt. Plassen en beken 

waarin reflecties stollen. Eierschaal 

door omeletten in de pan bekeken. 

 

IV 
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Maar zeker perspectief. Kalender. Dit: 

tunnels die uit ontstoken strotten voeren 

naar zoiets als een psychisch ver verschiet, 

los van materie en onze contouren. 

De stem, nog beter dan het oog vertrouwd 

met de bijzonderheden van fiasco, 

kiest van twee kwaden graag de grootste uit 

vanwege de gevoelige en luide echo. 

 

V 

Een stilleven misschien. Van veraf doet 

wat door de lijst rechthoekig is omgeven 

deels dood en roerloos aan. Een blauwe gloed 

streelt water. Wolken. Je ziet vogels zweven. 

Een vlakte. Vaak wordt die nu juist, omdat  

ze tot geen vormverandering in staat is, 

een prooi van doek of foto’s in een blad, 

dus iets waar Ptolemaeus bij gebaat is. 

 

VI 

Misschien een zee-zebra, een tijgerin. 

En iets, half cocktailjurk, half barricade, 

likt aan de onderbenen van een in 

de zon spierwit gebleven balustrade. 

Het is waarschijnlijk avond. Tropisch heet. 

Een van het smidsvuur losgekomen hamer - 

zo drenst de solo door een mug gesmeed 

totdat hij wegsterft voor een klamboekamer.  

 

VII 

Misschien een podium. Ze brengen weer 

‘Een oorzaak maalt niet langer om gevolgen’. 

De vocalisten zwelgen in de sfeer 

en zijn kortzichtig eerder dan gevoelig; 

‘fa’ klinkt abrupt als ‘af’. Als een sopraan 

hangt, glinsterend als krokodillentranen 

of druppels aan een kraan, de volle maan 

met haar vibrato boven notendraden. 
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VIII 

’t Is stellig een portret, vrij van effect, 

dat door zijn naturelle, grauwe tinten 

haast als vanzelf vooral de aandacht trekt 

van wie geen uitweg weet uit labyrinten. 

Daarachter - als concessie aan het wit - 

een cumulus, een kluwen: Griekse goden, 

het kennersoog gewaar dat hen bespiedt, 

dat van de schilder die zichzelf wil doden. 

 

IX 

Kortom, niets anders dan een zelfportret. 

Een schrede zijwaarts van het eigen lichaam, 

de kruk goed zichtbaar voor u neergezet, 

het bij verstreken jaren even stilstaan. 

Dit heet dus ‘meesterschap’: de vaardigheid 

om zonder vrees voor het niet-zijn te leven, 

het als een vorm van je afwezigheid  

te zien en realistisch weer te geven. 

 

1985 

 

(uit: Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Vertaald door Peter Zeeman. Amsterdam: De Bezige 

Bij 2000) 

 

“Holland” van Joseph Brodsky 

 

Voor Kees Verheul 

 

Holland betekent: vlak en effen land, 

een laaggelegen land dat overgaat in zee. 

En zee, dat is wat Holland eigenlijk 

in wezen is. De ongevangen vissen 

die met elkaar in ’t Hollands keuvelen 

zijn zeker dat hun vrijheid een soort kruising is 

van kant en een gravure. Bergbeklimmen 

of sterven van de dorst, dat gaat in Holland niet. 
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Nog moeilijker is het om sporen na te laten 

wanneer je op je fiets van huis wegrijdt, 

laat staan wanneer je wegvaart. Holland - 

herinneringen. En die breng je met geen dijk 

of dam tot staan. ’t Is in die zin dat ik 

al vele malen langer leef in Holland 

dan al die golven die daarginder rollen 

zonder bestemming. Net als deze regels. 

 

Amsterdam, zomer 1993 

 

(uit: Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Vertaald door Peter Zeeman. Amsterdam: De Bezige 

Bij 2000) 

 

“Awater” van Martinus Nijhoff 

   

‘ik zoek een reisgenoot’  

   

 Wees hier aanwezig, allereerste geest, 

 die over wateren van aanvang zweeft. 

 Uw goede oog moet zich dit werk toe keren, 

 het is gelijk de wereld woest en leeg. 

 Het wil niet, als geheel een vorige eeuw, 

 puinhopen zien en zingen van mooi weer, 

 want zingen is slechts hartstocht van een zweer 

 en nimmer is, wat ook, ooit puin geweest. 

 Een eerste steen ligt nauwelijks terneer. 

 Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt. 

 Al wat geschiedt geschiedt nog voor het eerst. 

 Geprezen! Noach bouwt, maar geen ark meer, 

 En Jonas preekt, maar niet te Ninive. 

   

 Ik heb een man gezien. Hij heeft geen naam. 

 Geef hem ons aller vóórnaam bij elkaar. 

 Hij is de zoon van een vrouw en een vader. 

 Zodra de rode zon is opgegaan 

 gaat hij de stad in. Hij komt langs mijn raam. 

 De avond blauwt, hij komt er weer vandaan. 
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 Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater. 

 Zie hem. Hij is bekleed met kemelhaar 

 geregen door een naald. Zijn lijf is mager 

 gespijsd met wilde honing en sprinkhanen. 

 Niemand heeft ooit hetgeen hij roept verstaan. 

 Het is woestijn waar hij gebaren maakt. 

 Hij heeft iets van een monnik, een soldaat, 

 maar er wordt niet gebeden, niet geblazen, 

 wanneer men op kantoor het boek opslaat. 

 Men zit als in een tempel aan een tafel. 

 Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans. 

 In cijfers, dwarrelend als as omlaag, 

 rijzen kolommen van orakeltaal.   

 

 Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. 

 Steeds zilter waait dun ratelend metaal. 

 De schrijfmachine mijmert gekkenpraat. 

 Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat: 

 ‘O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen 

 waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid, 

 en niet meer ga ik op mijn vrije dagen 

 met een paar bloemen naar het hospitaal, 

 maar breng de rozen naar de Kerkhoflaan...’ 

 Dit staat er, en Awaters strak gelaat 

 geeft roerloos zijn ontroering te verstaan. 

 Hoe laat is het? Awaters hoofd voelt zwaar. 

 De telefoon slaapt op de lessenaar. 

 De theekopjes worden teruggehaald. 

 De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot halfzes slaat. 

 De groene lampen worden uitgedraaid. 

   

 Vandaag, toen ik voor 't raam de bloemen goot, 

 is het voornemen in mij opgekomen 

 Awater te gaan halen van kantoor. 

 Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot. 

 Als men een vriend zoekt, is het doodgewoon 

 dat men eerst ziet of men bij hem kan horen. 

 Vanavond volg ik dus Awaters spoor, 
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 ik kijk de kat, zo men zegt, uit de boom, 

 en morgen, gaat het goed, stel ik mij voor. 

 Zo sta ik bij de hoge stoep. Ik schroom. 

 Het slaat halfzes. De tijd wordt eindeloos. 

 De straat wordt door voorbijgangers doorstroomd. 

 In elke schaduw wordt een licht ontstoken, 

 makend, al dwalend, omtrekken in rook. 

 O broeder in den hemel, wees hier ook. 

 Bescherm mij, dat mijn schim geen licht vertoont. 

 Bewaar mij ongezien en ongehoord. - 

 Opeens Awater. Van een overloop 

 zie ik hem komen, knipperend met 't oog.   

 

 Geen sterveling, geen stad, geen avondrood 

 bestaat voor hem. Hij komt gesneld van boven, 

 zandstenen trappen af langs slangen koper. 

 Hij ziet, schijnt het, een horizon, een zoom 

 waaruit ononderbroken weerlicht gloort. 

 Het is alsof hij hoort waarvan hij droomt 

 en de plek ziet waar hij te vinden hoopt, 

 zo snelt hij langs me, en ik voel mij doorboord. 

 Hij loopt haastig de vestibule door. 

 Hij hangt een sleutel op het sleutelboord. 

 Een droge distel doet zich aan hem voor, 

 hij grijpt zijn stok, hij wandelt fluitend voort. 

 Hij dekt zich, ik echter ontbloot het hoofd: 

 Wees hier, nogmaals, gij die op hoogten woont 

 zo onbewoonbaar als Calvario. 

   

 De straten zijn met asfalt geplaveid. 

 Ik merk dat de echo, die mij uitgeleide 

 deed door de hall met tegels, buiten zwijgt. 

 De stad verleent de voet geluidloosheid. 

 Een rij auto's glijdt karavaansgewijs 

 met zacht gekraak van leer aan ons voorbij. 

 Awater is mij reeds vooruitgeijld. 

 Ja, ja, 't schijnt waar te zijn, hij wil op reis. 

 Hij staat stil voor het modemagazijn. 
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 Ik zie dat hij naar een gezelschap kijkt 

 van poppen die met plaids en verrekijkers 

 legeren aan de oever van de Nijl 

 gelijk uit piramide en palmboom blijkt. 

 O Awater, ik weet waarvan gij peinst, 

 iets verder, bij de plaat der scheepvaartlijn 

 waarop een Bedoeïen in de woestijn 

 een schip begroet dat over zee verschijnt, 

 en, weer iets verder, bij het bankpaleis 

 waar ‘vreemd geld’ genoteerd staat in de lijst. 

 Zo gaan wij samen langs de winkelschijnsels.   

 

 Eensklaps is hij verdwenen in een zijstraat. 

 Een deurbel klinkt. Daar moet hij binnen zijn. 

 Er staat geschreven: scheren en haarsnijden. 

 Het klein vertrek met kasten aan weerszij 

 lijkt door de sterke geur van allerlei 

 parfumerieartikelen nog kleiner. 

 Awater - ik moet zeggen, ik ben blij 

 dat ik hem zie, ik was hem bijna kwijt, - 

 zit in een mantel van gesteven lijnwaad 

 voor de wastafel van wit porselein. 

 De kapper doet zijn werk, en ik zet mij 

 als wie zijn beurt wacht, op een stoel terzijde. 

 Nooit zag ik Awater zo van nabij 

 als thans, via de spiegel; nooit scheen hij 

 zo nimmer te bereiken tegelijk. 

 Tussen de flessen, glinsterend verbrijzeld, 

 verrijst hij in de spiegel als een ijsberg 

 waarlangs de gladde schaar zijn snavel strijkt. 

 Maar het wordt lente, en terwijl wijd en zijd 

 de damp hangt van een bui die overdrijft 

 ploegt door het woelend haar de kam de scheiding. 

 Dan neemt Awater van de kapper afscheid 

 en ik volg hem op straat, werktuigelijk. 

   

 Het toeval neemt een binnenweg naar 't doel. 

 Moest het, dat Awater belanden moest 
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 in het café waar ik kwam met mijn broer? 

 Het moest, en hij zit zelfs in onze hoek. 

 Ik zet mij ergens anders. Plaats genoeg. 

 De kelner kent me. Hij weet wat ik voel. 

 Hij heeft mijn tafeltje al tweemaal gepoetst. 

 Hij blijft, met in zijn hand de witte doek, 

 geruime tijd staan zwijgen naast mijn stoel. 

 ‘De tijden’ zegt hij ‘zijn niet meer als vroeger.’ 

 Ik weet dat hij ook aan mijn broer denkt, hoe 

 met zijn hond aan de ketting en zijn hoed    

 iets achterover op, hij binnenwoei 

 en 't hele zaaltje vulde met rumoer. 

 Hier ligt hetzelfde zand nog op de vloer, 

 dezelfde duif koert in zijn kooi als toen. 

 Oei, zei de wind, voort, voort! Zo is het goed. 

 Wie is dat? zeg ik daar 'k iets zeggen moet. 

 En hij, wetend terstond op wie ik doel: 

 ‘Iemand die voor het eerst de zaak bezoekt.’ 

 Dan trekt hij van 't buffet het hekje toe. 

 In 't water worden glazen omgespoeld. - 

 Wat is 't dat in zijn zak Awater zoekt? 

 Het is een boekje van marokko groen. 

 Het is een schaakspel nu hij 't opendoet. 

 Awaters ogen kijken koel en stroef. 

 Zijn hand, op tafel trommelend, schenkt moed 

 aan het visioen dat door zijn voorhoofd woelt. 

 Een sneeuwvlok dwarrelt tussen droppen bloed. 

 Het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd. 

 Zijn glas, vóór hem, beslaat onaangeroerd. 

 De sigaret die in de asbak gloeit 

 maakt een stokroos die langs 't plafond ontbloeit. 

 Hij zit volstrekt alleen en ongemoeid. 

 Hij heeft wat een planeet heeft en een bloem, 

 een innerlijke vaart die diep vervoert. 

 Nu drinkt hij het glas leeg en sluit het boek. 

 Hij krijgt, nu hij stil voor zich kijkt, iets droevigs. 

 Hij kijkt mijn kant uit, zodat ik vermoed 

 dat hij mij roept als hij de kelner roept. 
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 Maar neen, hij rekent af, ik ook, en spoedig 

 gaan wij weer samen door het straatgewoel. 

   

 Elektrisch licht dat langs de gevel schiet 

 schrijft ieder ogenblik de naam opnieuw 

 van 't restaurant, en een dubbele file 

 mensen gaat in en uit langs de portier 

 die de toegang van draaiend glas bedient.  

 Terwijl wij binnentreden klinkt muziek. 

 Awater blijkt bekendheid te genieten. 

 Waar hij langs komt wordt naar hem omgezien. 

 ‘Wat?’ zegt iemand ‘kent u Awater niet? 

 Ik meen, hij is accountant of zo iets. 

 Ik ken hem, maar ik ken hem niet intiem. 

 Sommigen zeggen, 's avonds leest hij Grieks, 

 maar anderen beweren het is Iers.’ - 

 Er is intussen iets zeer vreemds geschied. 

 Een heer die zich op 't podium verhief 

 zegt dat hij Awater zijn plaats aanbiedt. 

 ‘Ik spreek’ zegt hij ‘uit naam van allen hier. 

 Wij hebben tussen ons een groot artiest.’ 

 Awater, met gebaren naar 't servies, 

 wil zeggen dat hij van de eer afziet 

 en liever had dat men hem eten liet. 

 In de biljartzaal staakt men een serie. 

 Het wordt doodstil. Boven schaart men nieuwsgierig 

 zich langs de balustrade der verdieping. 

 Het schroefblad van de ventilator wiekt. 

 Dan staat Awater op en zingt zijn lied: 

 - Steeds troostte ze, steeds heeft zij als ik sliep 

 mij met haar liefelijke komst bezield, 

 de aanbedene; thans kwam ze en heeft vernield 

 de laatste steun die mijn verlies zich schiep. 

 Zij was, toen 'k haar ontwaren ging, in diep 

 met schrik vermengd verdriet teneergeknield; 

 ik hoorde dat zij mij geloof voorhield 

 maar zonder dat het hoop of vreugde opriep: 

 ‘Herinnert ge u die laatste avond niet’ 
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 sprak ze ‘toen ik uw tranen heb ontzien 

 en zonder meer de wereld achterliet? 

 Ik kon, noch wilde ik, melden u sindsdien 

 hetgeen ik thans u te verstaan gebied: 

 niet hopen mij op aarde ooit weer te zien.’ 

 Awater zwijgt. Hij verstijft tot graniet.   

 Men applaudisseert, werpt met serpentines. 

 Awater, als een pop, als een pop die 

 te zwaar is voor zijn eigen mechaniek, 

 waggelt den uitgang toe dwars door 't publiek. 

 Er wappert nog een smalle strook papier 

 hem langs de rug. Ik volg hem op de hielen. 

   

 Ik zorg - want het is stil en de straat nauw - 

 gelijke tred met Awater te houden. 

 Zo hoort hij niet dat iemand hem bijhoudt. 

 Mijn bezorgdheden worden menigvoud: 

 er ligt post thuis, ik heb aan de werkvrouw 

 nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou, 

 mijn raam staat aan, er brandt vuur in de schouw, 

 ik heb niets bij me, wat doe ik überhaupt 

 op reis te gaan. - De vlieger aan zijn touw 

 tuimelt en stijgt: telkens slaat mijn benauwdheid 

 in vaster blijdschap om: wat zou 't, wat zou 't! 

 Zo voer ik, het hoofd diep gebogen houdend, 

 met mijzelf het beslissend onderhoud. 

 De straat wordt breder. Uit bomen druipt dauw. 

 Recht voor ons uit ligt het stationsgebouw. 

 Zou men hier middernacht een meeting houden? 

 't Is stampvol op het plein. Tussen flambouwen 

 staat op een ruw getimmerte van hout 

 in haar heilsuniform, een jonge vrouw. 

 Toeristen met rugzakken op de schouders, 

 kinderen, vrouwen, arbeiders, hun blauw 

 werkpak nog aan, staan onder de toeschouwers. 

 ‘Wij leven’ zegt zij ‘heel ons leven fout.’ 

 Awater, die de pas heeft ingehouden, 

 kijkt naar mij om als kent hij mij vanouds. 
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 Maar waar? in een tram? in een schouwburgpauze? 

 zo vraagt de blik waarmee hij mij beschouwt, 

 terwijl hij - want het waait - zijn hoed vasthoudt. 

 Wind, spelend met haar haar, legt langs de mouw   

 der heilssoldaat een losse knoop van goud. 

 ‘Liefde’ zegt zij, ‘wordt nooit vergeefs vertrouwd.’ 

 Awater blijft, ik loop door, en zo gauw 

 of ik de trein zag die ik halen wou. 

   

 De stoker werpt steenkolen op het vuur. 

 De machinist staat leunend uit te turen. 

 Buiten de kap, boven de railsfiguren, 

 beginnen de signalen hun prelude. 

 De klok verspringt van minuut naar minuut. 

 Weer roept zij, de locomotief; voortdurend 

 roept zij, roepend dat het te lang reeds duurt. 

 Haar zuil van zuchten wordt een wolkenkluwen. 

 Maar denk niet, dat zij zich bekreunt om u, 

 de Oriënt Express; nog minder deelt ze uw jubel 

 als gij plaatsnamen ziet in een schriftuur 

 die de eerste klank is van het avontuur. 

 Zij kent in haar reisvaardigheid geen rücksicht. 

 Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt, 

 nogmaals, het deert haar niet; zelfs voor de illusie 

 een reisgenoot te hebben is ze immuun. 

 Dat gij, geheel alleen, u in haar luxe 

 beklemd voelt, 't raampje neerlaat, en zelfs nu 

 't perron nog afblikt; of dat gij het puurst 

 geluk smaakt dat voor het individu 

 is weggelegd: te weten, 'k werd bestuurd, 

 't is niet om niet geweest, ik was geen dupe, - 

 geprezen! - 't laat haar koud. Zij ziet azuur. 

 Van schakels is haar klinkende ceintuur. 

 Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd. 

 Zij vertrekt op het voorgeschreven uur. 

 

Utrecht 1934 
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(uit: Dit zijn de daden waar ik mens voor was. De mooiste gedichten van Martinus Nijhoff. 

Samengesteld en van een nawoord voorzien door Thomas Möhlmann. Amsterdam: 

Prometheus 2008) 

 

 “Joseph Brodsky” van Judith Herzberg 

 

Vandaag wordt Brodsky al herdacht  

en ik ben nog niet over Hanlo heen  

hij had een hond  

zijn naam was Knak  

loopt wacht bij vuilnisbak. 

  

Vandaag wordt Brodsky al herdacht  

wij zijn nog over niemand heen  

niet over Chris of Dick of Geert  

om over Bert maar niet te spreken  

Schier-Beek Schier-zon vooral  

zijn rimpels leken op de stralen  

zoals een kind die tekent. 

  

Wij zijn nog over niemand heen  

hebben alleen het verhalen. 

 

(uit: Bijvangst. Amsterdam: De Harmonie 1999) 
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Bijlage 2: Interview met Dirk Roofthooft 

 

woensdag 27 oktober 2010, Vooruit Gent 

 

Kende uw collega Kris Defoort Joseph Brodsky al goed voordat u op het idee kwam om een 

voorstelling ineen te steken rond hem? 

Kris Defoort is een pianist die al op de hoogte was van Brodsky, of toch zeker van het gedicht 

“Elegie voor John Donne”. John Donne, dat is ook een dichter. Het was zelfs zo dat hij van 

plan was om vorig jaar een opera te schrijven, gebaseerd op het gedicht “Elegie voor John 

Donne”. Ik had dat gehoord, onder de regie van Guy Cassiers, met wie ik heel veel 

samenwerk. Ik was dat te horen gekomen en ik ging misschien meedoen aan die opera. Ik ben 

een Brodsky-freak, een Brodsky-bewonderaar, een kenner ook. Ik heb, denk ik, alles gelezen 

van hem in drie talen, maar niet in het Russisch. 

Vindt u het dan niet jammer, dat u zijn gedichten niet in het Russisch kan lezen? 

Ja, absoluut. Daar verlies ik zeker iets. Ik heb lang een discussie gehad - we hebben onlangs 

in Praag gespeeld. Er zaten Russische mensen in de zaal, en die zeiden: “Waar zit de kunst in 

de vertaling?” We gaan binnenkort in Moskou spelen, dus we kunnen ons dan afvragen of het 

wel de moeite is om dat daar te spelen, waar de mensen het gewoon zijn om hem in het 

Russisch te horen. Maar dan zei er ook wel iemand van: “Ja, we zien dat je daar je soul en je 

heart mee insteekt en zo iets anders in de plaats geeft”, maar ja, Russisch gaat natuurlijk niet. 

Ik heb ook mensen hier in Antwerpen ontmoet, die Russen waren, maar die ook goed 

Nederlands spraken, die zeiden: “Je hebt ons in onze Russische ziel geraakt.” Je moet daar 

straks zelf maar eens over oordelen. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel, hé. Het gebeurt 

in vijf verschillende talen, deze voorstelling en andere voorstellingen, maar het Russisch is 

daar spijtig genoeg niet bij. En bijvoorbeeld, hij heeft het in één van zijn boeken over 

vodorosli, dat is - ik spreek het misschien fout uit - het Russische woord voor zeewier. 

Zeewier zelf ook, maar vooral de uitspraak van vodorosli, de klank en de melodie die daar 

inzit, heeft voor hem zo’n melancholie en is zo een zelfportret. Hij ziet zich ook als volgt: Hij 

is moeten emigreren naar de VS, hij voelde zich als zeewier plakken tegen de flank van een 

containerboot, getransporteerd zonder dat hij zich heeft verplaatst, hij is gewoon naar de 

andere kant van de wereld gevaren. Dat is een kwaliteit van zeewier. En in het Russisch 

schijnt - dat schijnt in Kade der ongeneeslijken - zit in de uitspraak van vodorosli iets 

melancholisch. Aan zijn vertalers gaf hij het voorbeeld seaweed, wat is dat, seaweed? Hij 

gelooft dat de klank en een melodie, het ritme van een woord soms meer betekenis hebben 

dan de betekenis van het woord zelf. “Als seaweed niet vodorosli heeft, zoek dan maar een 

ander woord,” zei hij, “dat moet daarom niet zeewier zijn.” Dat is zeer uitzonderlijk voor een 

poëet en daar komt natuurlijk Kris Defoort heel dicht in de buurt. Daarom is hij ook, en dat is 

niet per toeval, met “Elegie voor John Donne” begonnen. Uiteindelijk heb ik dan een 
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voordracht gedaan van “Nature morte” en nog een paar andere gedichten, maar vooral 

“Nature morte”. Het is ook het voorlaatste gedicht van deze voorstelling. Maar ik heb hem 

niet kunnen overtuigen en uiteindelijk is het dan The House of the Sleeping Beauties 

geworden, en dit is daar een restant van. The left over van de opera eigenlijk. 

Om nog eens terug te komen op “Nature morte”, dat was het eerste gedicht van Brodsky 

waarmee u in aanraking kwam. Is het daardoor dat dat gedicht zeker in de voorstelling 

moest zitten? 

Ja, ik denk dat wel. Het is ook een ontzettend goed gedicht. “Nature morte” is voor mij het 

begin van alles geweest. Het was ook helemaal onverwachts. Ik zat in een hotelkamer in 

Rotterdam, ik had de hele dag gefilmd, ik was heel moe, ik liep zo wat rond, half uitgekleed, 

zo wat zappen, teksten voor morgen, tanden poetsen. Ik was zelfs niet aan het kijken, je kent 

dat wel in een hotelkamer. Ineens hoorde ik zo, het was Brodsky zelf, hij droeg “Nature 

morte” voor. Ik kreeg daar direct kippenvel van. Dat werd ondertiteld, maar ik had helemaal 

geen behoefte om die ondertiteling te lezen. Ik voelde meteen de dringendheid van 

mededeling, dat het dringend was wat hij zei. En ook die zangzeggerige manier. Dat hebben 

we regelmatig geprobeerd, en op een concert, een bluesconcert, ben ik eens a capella 

geëindigd met “Nature morte”. Mortier heeft mij eens gevraagd om te betogen tegen de 

toenmalige extreemrechtse leider in Oostenrijk, Jörg Haider, zo’n soort Filip Dewinter in 

Oostenrijk. Voor drie-, vierduizend man heb ik dat echt zo twee keer na elkaar gedaan. Het is 

eigenlijk een pleidooi voor de dingen. Omdat er in mensen goed en kwaad schuilt, in de 

eindigheid ook, God, wat is dat, ‘God’? Het zou daarom best zijn, filosofisch gezien, dat God 

een ding is en dat mensen dingen zijn, want die bevatten kwaad noch goed. En als er licht op 

schijnt, op een ding, zie je alleen maar stof, maar voor de rest… Het is die filosofie, die vond 

ik tegen het extremisme wel passen. Ik heb dat dus regelmatig zo hier en daar geprobeerd, en 

nu doe ik het voor het eerst in een andere vorm dan ik het al die jaren gedaan heb. 

Was het moeilijk voor u om uit heel zijn oeuvre van Brodsky, daar negen werken uit te 

kiezen? 

Dat is vreselijk, ja. 

Op basis waarvan heb je dan uiteindelijk die keuze gemaakt? 

Kill your darlings, keer op keer, kill your darlings, kill your darlings. Ik heb uiteindelijk een 

thema gekozen, wat eigenlijk doorheen heel zijn werk al zit, maar ik concentreer dat heel erg 

op de herfst en september. Je weet ook dat hij vroeg gestorven is en dat hij een beetje hart- en 

longproblemen had. Je voelt dat het daar afgelopen is, die state of mind zo. Wat ik bewonder 

aan Brodsky is dat hij zich elke keer bewust is van de eindigheid van de dingen, dat hij daar 

tegenover toch altijd een zeer spirituele en energievolle manier van analyseren blijft 

behouden. En dat vind ik ook een heel belangrijk punt bij hem, Brodsky, dat hij de dingen tot 

op het bot analyseert en inzoomt op elk detail, maar vanaf dat hij de analyse heeft, dat hij dan 

meteen loslaat, waardoor het niet demagogisch wordt. Vanaf dat je het weet, moet je bijna 
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direct vergeten wat je geweten hebt. Dat sluit heel erg dicht bij mij aan want ik zeg het bijna 

in elk interview - ik zal het hier ook zeggen - ik zeg tegen al mijn medewerkers altijd: “Wie 

iets gevonden heeft, heeft slecht gezocht.” En dat is eigenlijk Brodskyaans, dat je je leven niet 

mag reduceren tot wat je gevonden hebt. Het is goed dat je dat eventjes bedacht hebt en het 

blijft toch ergens in je hoofd rondzweven, maar laat het geen ankerpunt worden van “Ah ja, 

want we hebben toen dat gevonden,” zoals religie en politieke partijen. Ik droom er soms van. 

Ik heb eens een lange discussie gehad ’s nachts, tot zeven uur ’s morgens, met Caroline 

Gennez van de socialisten: “Zouden we niet voor individuen moeten stemmen? Waarom 

moeten wij voor partijen stemmen? Je wordt toch enorm belemmerd, om een groepsgedachte 

te hebben, ik begrijp wel dat je een groep nodig hebt om een gedachte te kunnen poneren, 

want het is al zo moeilijk. Ik zeg, gewoon interessante mensen, die met ons land het beste 

voorhebben, maar haal die partijgebondenheid weg.” Ja, daar zijn we niet uitgekomen 

natuurlijk. Maar daar zit wel iets in, het individuele denken en de individuele schoonheid in 

elke mens, dat is iets wat bij Brodsky ook heel erg aanwezig is, alsook het gevoel, alhoewel je 

heel veel gedaan hebt in je leven - zoals ik, ik werk ontzettend veel en ik word daar ook voor 

geapprecieerd - dat het nog allemaal moet beginnen, dat je eigenlijk nog niets gedaan hebt, op 

dezelfde plek staat te trappelen. Onze toekomst is enkelvoud, hé: allemaal richting de dood. Je 

kunt wel je best doen om je onderweg een beetje te profileren, een beetje te differentiëren ten 

opzichte van anderen, maar onze toekomst is enkelvoudig, er zijn geen verschillende 

toekomsten. Daarom is er ook maar één toekomst, ‘twee toekomsten’ bestaat niet. 

U zegt, zoals Brodsky ook zegt, dat het belangrijk is bij poëzie hoe het overkomt op de 

mensen als je het voorleest. Heb je, als je Nederlandse vertalingen zocht, verschillende 

vertalingen van één gedicht naast elkaar gelegd? 

Ja, ik heb alles gelezen, en ik heb ze ook allemaal zelf vertaald. Uit het Engels hé, niet uit het 

Russisch. Dus ik heb ook geprobeerd, zelfs in het Engels en het Frans en het Nederlands, om 

zelf mijn eigen vertaling te maken. En ik vond het een heel boeiende manier, ik ga dat nu 

aanhouden zelfs, als ik nu binnenkort weer nieuwe teksten moet spelen, ga ik het zelf ook 

eens vertalen. Want het is wonderbaarlijk hoe je onbewust in de geest van Brodsky kruipt, hoe 

je op de duur echt Brodskyaans begint te denken en hoe je de juiste woorden kiest. Dan kies je 

straks ook de juiste manier om ze te zeggen. Dus het is nu zo gekomen dat ik eigenlijk al drie, 

vier jaar met Brodsky aan het vrijen ben. We kennen mekaar nu zo goed, het heeft bijna geen 

voorbereiding meer nodig. Het is gewoon een soort attitude, straks om acht uur voor dat 

publiek, die confrontatie, de ontmoeting met Brodsky in mij te verzorgen tegenover het 

publiek, en ik vertrouw erop dat de teksten van Brodsky en ook Dirk Roofthooft wel een 

beetje hun werk zullen doen. Ik heb drie, vier jaar samengewoond hé, met Brodsky. Ik heb 

echt alles gelezen, ik adem dat uit, hé. 

En zitten er nu ook vertalingen van uzelf in de voorstelling? 
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Nee, daar moet je dan weer toelating voor vragen. Off the record kan ik zeggen dat ik hier of 

daar mijn vertaling wel beter vond, maar tegelijkertijd zouden intelligente schrijvers of 

nalatenschappen moeten weten dat er een heel groot verschil is tussen een geschreven tekst en 

wat wij noemen een dramaturgische tekst. Zinnen werken op papier, maar ze werken niet in 

een voorstelling. 

Is het daarom dat u ook sommige stukken weglaat van gedichten, anders formuleert? 

Ja, omdat het beter werkt, volgens mijn ervaring in het theater. 

Welk effect willen jullie vooral hebben op het publiek met jullie voorstelling? 

(denkt na) 

Het effect dat Brodsky had op u toen u hem hoorde voordragen? 

Dat zou fantastisch zijn. Maar ik vind dat goeie kunst eigenlijk meerduidig interpreteerbaar 

moet zijn. Ik verzorg een ontmoeting, tussen mij en mijn publiek, en als jij daar totaal iets 

anders in ziet, of als het op jou een totaal ander effect heeft dan op hem, dan is dat niet zo erg. 

Volgens mij is slechte kunst als we hier alleen maar dat zien, en dat het eenduidig 

interpreteerbaar is. Het mag heel breed gaan, hé. 

Welk gedicht van Brodsky is uw favoriet? 

Dat zijn er meerdere, hé. Je kan wel zeggen, dat de negen die ik hier gekozen heb, negen 

favorieten zijn. Maar het is wel een beetje zoals cd’s: De ene dag zet je dit op, de andere dag 

dat. (denkt na) Ik ben nu in deze voorstelling erg gehecht aan “Stanza’s voor Augusta”, maar 

ik zou geen kindje daar willen uitkiezen, dat valt mij moeilijk. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


