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Terecht vraagt Thomas Vaessens in ‘Procedures voor de poëzie’ aandacht voor het

dichterlijke werk van Sybren Polet en voor de bijzondere positie die dit oeuvre inneemt in de

Nederlandse literatuurgeschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het

perspectief dat hij daarbij kiest – dat van de procedurele poëzie – is origineel en

verhelderend, niet in de laatste plaats daar waar hij ook, zij het terloops, een relatie legt met

het werk van buitenlandse dichters als die van de groep Oulipo. Bij de namen van de

Duitstalige auteurs die hij noemt, ontbreekt opvallend genoeg die van Helmut Heissenbüttel,

met wie Polet in sommige opzichten misschien nog het meest verwant mag heten.

Een waardevolle bijdrage dus, vol boeiende observaties, waar ik graag nog wat

kanttekeningen bij maak in de hoop dat het nadenken over Polets in het algemeen toch wel

veronachtzaamde poëzie verdere voortgang mag vinden. Om te beginnen vraag ik me het

volgende af. Vaessens stelt, dat deze dichter de coherentie van zijn reeksen relativeert,

doordat hij afzonderlijke gedichten bij ‘hergebruik’ soms in een andere tekstuele omgeving

plaatst of reeksen in een andere samenstelling laat herdrukken. Vaessens brengt dit in

verband met Polets ‘postmodernisme’. Hierbij heb ik tweeërlei twijfel. Is het gesignaleerde

verschijnsel van herordening niet even goed uit te leggen als blijk van veranderend inzicht in

structuur, samenhang en kwaliteit van het eigen werk, retrospectief tot uitdrukking gebracht

in een op onderdelen gewijzigde compositie? En pleit voor deze gedachte niet ook de

opmerkelijke retrograde opbouw van de verzamelbundel, waarbij Polet met zijn meest

recente gedichten begint, om te eindigen met zijn debuut? De suggestie die daarvan uitgaat,
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is toch bijna een teleologische: de laatste gedichten komen voort uit de eerste, die het

recente werk hebben ‘voorbereid’.

Wat Polets ‘postmodernisme’ betreft, vraag ik me ook nog het volgende af. Ik heb

sterk de indruk dat Vaessens in zijn poging Polet literair-historisch te situeren sterk

generaliseert en dat vroeg en laat werk, met inbegrip van versexterne poëticale uitspraken,

nogal onvoorzichtig met elkaar worden vermengd. Ik denk dat met name het werk uit de

jaren vijftig ook vanuit een modernistisch perspectief gelezen kan worden. En dat het

technologische idioom, met betrekking tot de ‘machine’ bijvoorbeeld, door de dichter soms

op een romantische wijze wordt ingezet – technologie en romantiek sluiten elkaar niet uit.

Kousbroek heeft daar in Einsteins poppenhuis (1990) interessante dingen over geschreven.

Wat trouwens te denken van een bundeltitel als Organon bij een zo ‘anorganisch’ denkende

dichter? En waar het de versvorm betreft: ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Van

Ostaijens term ‘organisch expressionisme’ ten aanzien van sommige van Polets gedichten

soms heel wel toepasbaar is.

Vaessens maakt nogal een punt van de rol die het ‘toeval’ speelt in Polets

procedures. Maar hierin lijkt hij toch soms wat naïef. Ik denk nu vooral aan zijn bespreking

van ‘Zelfrepeterend gedicht’, die hij ‘een proeve van niet-intentionele poëzie’ noemt (p. 15,

vgl. p. 16). Maar dit ‘Zelfrepeterend gedicht’ is nu juist een duidelijk voorbeeld van een

politiek geëngageerd, taal- en maatschappijkritisch gedicht! Polet laat hierin de kapitalistische

productiemachine op volle toeren draaien, tot in het absurde zelfs, een soort van

kladderadatsch. De versvorm (het ritme met name) is in dat opzicht op ironische wijze

iconisch, op het sarcastische af. De machine die hier in taalmechanismen wordt geëvoceerd,

is geen utopische nutteloze ‘antimachine’ als van Tinguely, maar een productiemonster. Alles

wordt in dit gedicht tot ‘waar’ gemaakt, alles heet er op zeker moment te koop te zijn,

beschikbaar voor het door reclame opgegeilde individu, of het nu om de bomen, de dieren,

de zee of de lucht gaat: het is allemaal ‘voor jou! voor jou!’, voor de individualistische laat-

kapitalistische consument. Maar ook voor hem of haar zijn dan de skeletten en fossielen, ook

voor dezen is de dood. Niet voor niets valt even later, in de ‘Coda’, het woord ‘ecocide’ als

als alternatief voor ‘egocide’. Het is kennelijk kiezen of delen: ofwel de dood van het

neoliberale, consumentistische ‘ik’, ofwel de dood van het leefmilieu. Ik geef toe, dat dit

‘mechanische’ gedicht zich niet als een traditionele ‘organische’ eenheid laat lezen; dat het

niet rond een ondubbelzinnige en coherente boodschap draait. Betekenis wordt hier getoond



3

als betekenisvorming, als iets dat in en door taalbeweging bestaat. Als beweging,

dynamiek, en niet als een kant en klaar product. Maar dat wil nog niet zeggen dat

‘Zelfrepeterend gedicht’ daarmee ‘niet-intentioneel’ genoemd mag worden en gebaseerd op

‘toeval’, zoals Thomas Vaessens doet. De dichter-ingenieur heeft zijn machine op een

bouwplan gebaseerd, dat nader te analyseren zou zijn, maar waar in ieder geval ook een

sociaal geëngageerde ‘tegenbeweging’ deel van uitmaakt: zand dat tussen de raderen wordt

gestrooid.

Mijn laatste kanttekening geldt de wijze waarop Polet procedures en ‘het spontane,

het dichtend denken’ (p. 9) soms met elkaar lijkt te verbinden. Vaessens laat zien, zonder het

als zodanig te expliciteren, dat dit een interessante ambiguïteit veroorzaakt in deze poëzie

en in de poëzieopvatting die ermee verbonden is. Anders dan Vaessens meent, kan ook

procedurele poëzie niet zonder ‘eerste inhoud’ (Nijhoffs terminologie), zij het dat die ‘eerste

inhoud’ niet veel meer dan een eerste inval hoeft te zijn: een regel, een aantal woorden.

Procedures draaien niet in een leegte, ze worden op iets toegepast. Ze hebben grondstof

nodig en scheppen geen materie uit zichzelf, zoals Vaessens suggereert. En juist daarin

schuilt een aspect dat Polet in mijn ogen eerder tot een ‘hermetisch’ dichter maakt dan tot

een postmodern auteur. Polet hoort, althans in delen van zijn werk, tot het gilde van de

dichterlijke alchimisten, de becijferaars van het irrationele, bewerkers van de prima materia,

beoefenaren van taalmagie. Misschien zou men zijn proceduralisme ook in dat licht kunnen

bezien. Dan is ook hij een ‘rekenend en denkend paard / dat de berg [de Parnassus - W.K]

opdraaft’: het beeld dat hij in 1955 voor de dichter Gerrit Achterberg gebruikte.


