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‘Black collie, do you remember your
self ?’ Het zinnetje stond in een boek
dat ik op bladzijde 338 opensloeg: The
poems of Norman MacCaig.
Dat was vrijdagavond, in Oxford, op
de hoek van Broad Street en Cornmar
ket Street. De herinnering aan een
kristalheldere dag verdween aan de
hemel, koude daalde neer over de
stad. In boekhandel Waterstones
vluchtte ik voor de herfst. De afdeling
poëzie bleek er bijzonder groot te zijn.
Dat gebeurt wel vaker in steden waar
in het denken niet wordt geschuwd,
zoals Oxford, een plek waar ik me al
tijd intelligenter voel dan ik eigenlijk
ben.
Hoe komt het dat veel dichters wor
den aangetroffen op plaatsen waar
veel denkers zijn? Misschien omdat
het vaak om dezelfde mensen gaat.
Omdat poëzie een vorm van denken is
die enkel voor de scherpste geesten is
weggelegd. Van Norman MacCaig
(19101996) had ik eigenlijk slechts een
vage kennis. Ik wist dat hij een Schot
se dichter was die zijn vroegste poëzie
consequent verloochende. Die met het
ouder worden de strikte vorm van zijn
gedichten losliet en koos voor het vrije
vers. Koos? Het overkwam hem, toen
een gedicht aan de deur kwam klop
pen. En natuurlijk valt het vrije vers
moeilijker te hanteren dan de metriek.
Want voortaan staat de dichter alleen,
de vorm is er niet langer om de in
houd ter hulp te schieten.
‘Black collie, do you remember your
self ?’ De hond wordt rechtstreeks aan
gesproken. Het is niet omdat hij niet
meer leeft dat een ernstig gesprek on
mogelijk is. Meer zelfs, nooit eerder
kreeg de hond een filosofische vraag
van dit gehalte te verwerken. Het is ei
gen aan dieren dat ze, ook als ze zwij
gen, altijd een antwoord geven, iets
wat mensen niet steeds lukt. Maar het
is niet omdat je met doden kunt spre
ken dat de dood banaal zou zijn, dat
alles gewoon blijft zoals het vroeger
was, er eigenlijk niets is gebeurd. Mis
schien is de dood niet alles, maar
niets is ze evenmin.
Want MacCaig vraagt aan de hond hoe
hij zichzelf kan herinneren ‘in that
blank notime, noplace where you
can’t even greet your master though
he’s there too’. MacCaig zelf weet het
niet, en de hond geeft het antwoord
evenmin. Toch niet binnen het bestek
van het gedicht, dat de titel draagt
‘Angus’s dog’.
Intelligentie is afstand durven te ne
men van elk drammerig weten dat
voortvloeit uit een gebrek aan denk
kracht en verbeelding. Zoals een kan
toorklerk die meedeelt dat God niet
bestaat, met dezelfde vanzelfsprekend
heid waarmee hij vaststelt dat hij de
rits van zijn broek vergat te sluiten.
Leven en dood zijn meer dan het ope
nen en sluiten van een rits, of ze zijn
misschien wel minder, maar ze zijn in
ieder geval anders. We kunnen over de
dood niet heel goed nadenken. Daar
om zijn er gedichten. Zonder poëzie
zou er minder waarheid zijn. Ik leg
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een boek met filosofische essays dat ik
al in handen had opzij, en koop de ge
dichten van Norman MacCaig.
Zaterdagavond aan een bar in termi
nal 5 van Heathrow Airport, wachtend
met een glas bitter. Terwijl op een
scherm een rugbymatch woedt, sla ik
de dichtbundel open, en herlees het
gedicht over de hond. ‘Do you remem
ber your name was Mephistopheles,
though (as you were only a little devil)
everyone called you Meph?’
Meph. Vreemd hoe zijn naam de hond
dichterbij brengt. In een naam zit her
kenning, in herkenning erkenning,
liefde misschien ook, zoals in het be
roemde gedicht van Neeltje Maria
Min: ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’.
Achter de bar rennen twee meisjes in
blanke uniformen heen en weer, ope
nen flessen, schenken drankjes in, re
kenen af, luisteren barmhartig naar
tragisch flauwe grapjes van een klant.
Het ene meisje heet Angie, leert haar
naamplaatje. Ze is duidelijk Brits. Het
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Tijd. We willen er altijd meer van. Om meer
te kunnen doen. En gelukkiger te worden.
Maar meer uren in een dag proppen, dat zit
er niet in. Beter omgaan met die vriend met
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Intelligentie is afstand
durven te nemen van
elk drammerig weten
dat voortvloeit uit een
gebrek aan denkkracht
en verbeelding

andere heet Zsofia. Ze is kleiner, vlug
ger, mooier ook, al is haar neus bij de
wortel te breed, wat meer op zal val
len als ze ouder wordt, denk ik tegen
mijn wil in.
Angie en Zsofia doen dat goed samen,
al is Zsofia de sterkste, zoniet in het
tappen van bier, dan toch in het ma
ken van de rekening. Ze stuurt Angie
aan, zouden vaklui zeggen, maar dat
vinden de meisjes geen van beiden.
Waar woont Zsofia in het dure Lon
den? Welke kleren draagt ze als ze
niet gebonden is aan haar uniform?
Waaraan denkt ze tijdens haar werk?
Misschien aan erg weinig, wat heel be
vrijdend kan zijn. Er is de schoonheid
van routine.
Meph, Zsofia. De kleine waarheid in
een wereld die op aandoenlijke wijze
probeert groter te zijn dan hij in wer
kelijkheid is.
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n een wachtzaal, gevangen
zonder boek of wifi, ja dan,
zo zal je zien, dan krijg je in
eens een extra uur. Maar als
je het nodig hebt om iets
minder oncomfortabel een dead
line te halen, neen, dan kun je er
naar fluiten. Om maar te zeggen:
onze relatie met het minuten tik
kende monster dat Tijd heet, kan
best eens een relatietherapeut ge
bruiken.
Ik ben blijkbaar niet de enige die
er zo over denkt. Want de work
shops timemanagement voor cre
atieve geesten liepen in record
tempo vol op Creative Ville, het
evenement waar donderdag zo’n
zeshonderd creatievelingen uit al
lerlei sectoren samen waren. Re
clame en communicatiemensen,
maar ook ontwerpers, schrijvers
en tekenaars. Allemaal met dezelf
de vraag: waarom heb ik nooit
tijd? Om er in één adem aan toe te
voegen: om alle dingen te doen die
ik wil doen?
Het venijn zit vaak in de staart, en
dat geldt ook voor deze vraag, zo
blijkt al snel uit het verhaal van
Sara Van Wesenbeeck, professio
nal organizer en coach bij Plus Or
ganizing. Want net dat te veel te
gelijk willen, blijkt niet echt be
vorderlijk voor ons eeuwige ge
vecht met de klok te zijn.
Zelf ben ik er bijvoorbeeld heilig

van overtuigd dat ik niet aan de
dag kan beginnen zonder drie
kranten te lezen, een minijogging
te doen en mezelf een maxiontbijt
te serveren. Zit ik daarna op kan
toor klaar voor een wit scherm, en
lijkt niets mij er nog van te weer
houden om er in te vliegen, dan
blijkt plots een rondje Faceboo
ken, tweets lezen en nog wat blogs
doornemen veel belangrijker. En
voor ik het nog maar besef, zijn we
een uur verder, is dat scherm nog
altijd wit en groeit de angst dat ik
extra snel zal moeten doorperen
om ’s avonds op tijd in de super
markt te geraken om die eeuwig
lege ijskast weer vol te krijgen.
Jongleren

Intussen tikt de klok, en is dat wit
te scherm nog niet half vol. Tel
kens als ik een zin schrijf, loopt of
wel een mailtje binnen dat om
antwoord smeekt ofwel een tele
foontje van alweer iemand die
vraagt of ik het gemailde persbe
richt wel goed ontvangen heb. Het
visioen van de lege ijskast wordt
sterker en het gevecht met de tijd
lijkt elke creatieve vezel in mijn
hoofd lam te leggen. En dan heb
ik, zoals zo velen van mijn colle
ga’s, nog geen kinderen die om zes
of zeven uur afgehaald moeten
worden.
Sara Van Wesenbeeck denkt al ja

