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In 2001 verscheen Santander van de als postmodern geafficheerde Vlaamse dichter Peter Holvoet-
Hanssen. De bundel vormt, zo leest men op de flaptekst, een drieluik met twee eerder verschenen 
bundels: Dwangbuis van Houdini (1998) en Strombolicchio (1999). Inderdaad zijn er nogal wat 
parallellen, want ook Santander voert de lezer weer mee naar het voor Holvoet-Hanssen zo typerende 
universum van vrijbuiters en zonderlingen. Deze bijdrage is gewijd aan de openingsreeks ‘Biotoop’, die 
in het totaal zeven gedichten omvat. Binnen het oeuvre van Holvoet-Hanssen neemt deze reeks een 
opvallende plaats in, omdat er sprake is van een intensief spel met traditionele literaire vormen. Zo 
wordt in het gedicht ‘Bij een gekreukte das’ geëxperimenteerd met verschillende metrische 
grondpatronen. In de tekst is dat als zodanig gemarkeerd, want de lezer wordt expliciet gewezen op het 
gebruik van bepaalde versvoeten: 
 
 Hijgend, 1 oog hard en 1 oog zacht 
 zuurstof perslucht traangas: 3 dumdums 
 als trocheeën van het vacuüm 
 
Het valt verder in het oog dat maar liefst vier van de zeven gedichten zuivere sonnetten zijn, namelijk 
‘Cornish’, ‘La Renardière’, ‘Bij een gekreukte das’ (te weten de verzen 7-21) en ‘Refugium’. Ze zijn alle 
geschreven in vijfvoetige jamben en vertonen een opmerkelijke variatie voor wat betreft het rijmschema 
en de afwisseling van staand en slepend rijm. 

Het laatste gedicht van de reeks, ‘Reintje en de liefde’ heeft alle vormkenmerken van een 
middeleeuwse ballade. De jambe, die in de vier direct voorafgegane sonnetten werd toegepast, is in dit 
gedicht ingeruild voor een onregelmatig beklemtoonde regel van zestien syllaben. Opnieuw blijkt dat de 
eigenlijke tekst gewag maakt van dit formele uitgangspunt, zodat men kan stellen dat ook dit gedicht 
zogezegd zichzelf thematiseert: ‘de opdracht: elke regel zestien lettergrepen/ laat los de jamben, hels 
en hemels moet de toon.’ In het eerste gedicht van de reeks, ‘Fox on the run 2000’, wordt een 
vormexperiment eveneens met zoveel woorden benoemd: ‘Maak van proza poëzie.’ Precies dat lijkt te 
gebeuren, want lopende zinnen met een volledig intacte interpunctie (die binnen het oeuvre van 
Holvoet-Hanssen ongebruikelijk zijn) worden met regelafbrekingen op de pagina gezet die men normaal 
gesproken alleen bij proza tegenkomt: ‘Ze jagen wel/ eens’, ‘een/ karavanserai’, ‘bekleed het met/ 
uitgelezen verzen’ en ‘naar/ binnen’. 

Alleen in het tweede gedicht van de reeks, ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’, is Holvoet-Hanssen 
vergelijkbare experimenten naar het zich laat aanzien uit de weg gegaan. Hier maakt hij gebruik van de 
vrije verzen die men ook in de rest van zijn werk over het algemeen aantreft. 
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Een zwerm fladderende woorden 
 
In het tijdschrift Revolver heeft Holvoet-Hanssen in 2006 een essay gepubliceerd over literaire invloed, 
waarop ik in het navolgende nog enkele malen zal teruggrijpen. Het is getiteld ‘Blaas in fluweel een 
spokenlied (horen wil wie hoort)’. Holvoet-Hanssen omschrijft zichzelf daarin als een ‘strandjutter van 
woorden’ en een ‘levende schotelantenne’. Het zijn veelzeggende kwalificaties voor wie zijn gedichten 
kent. Men zou namelijk kunnen stellen dat het werk van Holvoet-Hanssen voor een niet onbelangrijk 
deel berust op het talige materiaal dat hij waar dan ook heeft ‘verzameld’ of ‘opgevangen’. Het wordt 
door hem gericht in zijn gedichten gemonteerd en verleent zijn poëzie een bij uitstek intertekstueel 
karakter. Daarvan geeft ook ‘Biotoop’ blijk, want in deze reeks worden tekstfragmenten uit werkelijk de 
meest uiteenlopende bronnen geïncorporeerd. Zo stuit men op verwijzingen naar middeleeuwse 
gedichten en twintigste-eeuwse songteksten, wordt er geciteerd uit de bijbel en Gezangen voor Liturgie, 
de officiële liedbundel voor de katholieke kerk, en is er sprake van toespelingen op bekende sprookjes 
en op de mythologie van Noord-Amerikaanse indianenstammen. Verder worden er mondelinge 
uitspraken van diverse personen aangehaald en wordt er niet alleen gerefereerd aan de graallegende, 
maar bijvoorbeeld ook aan het populaire verhaal over Peter Pan. Zo bezien is Holvoet-Hanssen het 
literaire programma dus trouw gebleven dat hij in het gedicht ‘Sneeuwroos’ uit zijn debuutbundel 
Dwangbuis van Houdini als volgt omschreven had: 

 
schakel fladderende woorden tot een zwerm aaneen 
nieuw met oud, vertakking en verstrakking tot monding 
cirkels op het water tot een toverspreuk, sneeuwzeker 
verzen zwaar en licht tot een gedicht, misschien 

 doornen tot een roos 
 
Het beeld van het gedicht als ‘een zwerm fladderende woorden’ onderstreept op niet mis te verstane 
wijze, dat men bij Holvoet-Hanssen aan het verkeerde adres is voor een strak opgezet, helder 
gestructureerd betoog. Zijn werk is integendeel sterk associatief van aard en de stortvloed van allusies 
en aanhalingen doet de lezer regelmatig duizelen. Juist ook de vele intertekstuele verwijzingen, die alle 
immers weer een nieuwe interpretatiecontext aanbrengen, maken het moeilijk samenhang, een rode lijn 
in zijn poëzie te onderkennen. Dat laatste benadrukken bij herhaling ook de recensenten die zich over 
de bundels van Holvoet-Hanssen gebogen hebben. ‘Alles overtuigt, toont een ludieke en intense 
gedrevenheid,’ oordeelt bijvoorbeeld Koen Vergeer, ‘alleen: wat is het verhaal? Ik krijg er geen vat op.’ 
Evenzo kun je in de ogen van Piet Gerbrandy een gedicht van Holvoet-Hanssen maar het beste zien als 
‘een stortvloed van woorden die je maar gewoon over je heen moet laten komen.’ En Marc Reugebrink 
– om mij in dit verband tot drie voorbeelden te beperken – beschouwt zijn poëzie als ‘een poging [...] om 
los te komen van de meer vastomlijnde betekenissen.’ 

Tegen de achtergrond van deze en vergelijkbare oordelen heeft Jos Joosten een alternatieve 
leeswijze voorgesteld voor het werk van Holvoet-Hanssen. Net als de recensenten van diens werk is hij 
van mening dat het zwaar valt een centrale thematiek in diens zo heterogene werk te onderkennen. Hij 
heeft in dit verband de term centrifugale poëzie geïntroduceerd. Daaronder verstaat hij poëzie waarin 
een ‘kern’, een centrale gedachte lijkt te ontbreken. In het licht van de poëtica van het postmodernisme 
is dat geen ongebruikelijk fenomeen (vgl. het veel aangehaalde Van Bastelaere-citaat: ‘allemaal delen 
van een geheel dat ontbreekt’), maar – zo Joosten – dit soort poëzie vraagt om een nieuwe 
benaderingswijze. Die zou erin kunnen bestaan dat men op zoek gaat naar ‘betekenislijnen’. Daaronder 
verstaat hij schijnbaar dominante motieven die zich min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkelen en 
níet, zoals dat in de meer traditionele, dat wil zeggen centripetale poëzie het geval is, naar een 
‘grondmotief’, een betekeniskern voeren. Joosten onderkent in het werk van Holvoet-Hanssen een groot 
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aantal verschillende betekenislijnen. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de ‘vossen’-lijn en noemt 
daarnaast onder andere ook een ‘spiegel’-lijn, een ‘kapers’-lijn, een ‘lava’-lijn en een ‘wolken’-lijn. 

Door het werk van Holvoet-Hanssen op deze manier te lezen laat Joosten zien dat er op het 
niveau van afzonderlijke motieven opmerkelijk veel samenhang bestaat. Maar hoe die motieven of 
‘betekenislijnen’ nu geduid moeten worden, ieder voor zich en in hun onderlinge samenhang – dát zijn 
vragen die Joosten bewust niet stelt. Gezien zijn aanpak hoeft dat geen verbazing te wekken, want 
deze vragen impliceren dat men uiteindelijk tóch weer op zoek zou gaan naar een betekeniskern. En 
precies dat is wat we in zijn ogen niet zouden moeten doen: ‘Centrifugale poëzie als die van Peter 
Holvoet-Hanssen kan niet adequaat geïnterpreteerd worden met een analysemodel dat uitgaat van een 
centripetale, op coherentie, eenheid en een centrale Idee gerichte poëzie.’ 

Er is, onder meer door artikelen van Odile Heynders en Jef Bogman, enige discussie geweest 
over de vraag of de door Joosten afgewezen coherente lezing van postmoderne poëzie nu werkelijk 
zinloos, dan wel onmogelijk is. Bij deze discussie wil ik aansluiten met een exemplarische tekstanalyse 
waarin nu juist wél gezocht wordt naar een ‘grondmotief’ bij Holvoet-Hanssen. Gaat er achter de ‘zwerm 
fladderende woorden’ van ‘Biotoop’ misschien niet toch zoveel als een betekeniskern schuil? Om deze 
vraag te beantwoorden heb ik voor een niet-lineaire lezing van de reeks gekozen. Ik behandel de 
gedichten niet één voor één, maar concentreer mij op een aantal constanten die zich op verschillende 
niviea’s in ‘Biotoop’ aftekenen. 
 
 
Ik huis in een vossenburcht 
 
Alleen al de titels van drie van de zeven ‘Biotoop’-gedichten onderstrepen dat de door Joosten 
onderkende ‘vossen’-lijn ook in de openingsreeks van Santander een sleutelrol speelt. De titel ‘Fox on 
the run 2000’ verwijst naar een bekende popsong van Manfred Mann uit 1968, terwijl ‘La Renardière’ en 
‘Reintje en de liefde’ beide refereren aan het Middelnederlandse dierepos Van den Vos Reynaerde. In 
de gedichten van ‘Biotoop’ treedt een onmiskenbaar mannelijk gedachte ikfiguur voor het voetlicht die 
zich met een vos identificeert. Dat tekent zich reeds af in de openingsverzen van het eerste gedicht: 
 
 Wat heb ik, vlegel en konijnendoder, met honden gemeen? Met 
 supermelk boerenhofsteehonden? De doodmaaklust? Ze jagen wel 
 eens op een haasje maar de kontlikkers aanbidden hun baasje. 
 De jachthoorn – ik verschans mij als Reynaert in Malpertuus. 
 
Direct aan het begin van het tweede gedicht wordt eveneens een ikfiguur ten tonele gevoerd die in de 
huid van een vos kruipt: ‘Ik huis in een vossenburcht als een rosse rekel met zijn moer’. En in ‘La 
Renardière’ typeert de ikfiguur zich niet alleen als een vos, maar ook als echtgenoot en vader: 
  
 Verschoten vos ben ik die twinkels van 
 mijn vrouw en kind stockeer [= verzamel] 
 
De constellatie van een mannelijke ikfiguur die een geliefde (echtgenote) en een kind (een dochtertje) 
heeft, is essentieel voor ‘Biotoop’. Het is niet zo dat er in ieder gedicht van de reeks sprake is van een 
ikfiguur die over of tot een geliefde en een kind spreekt, maar dit drietal blijkt in de afzonderlijke 
gedichten in steeds wisselende combinaties te figureren. 

Daarbij springt in het oog dat ook de geliefde en het kind steeds weer met een vos gassocieerd 
worden. Het kind dat in ‘Refugium’ voorkomt, heet bijvoorbeeld een ‘vossenjong’. De geliefde die in 
‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’ optreedt, wordt geïntroduceerd als ‘de moeder met de pluim’ (versta: 
vossenstaart) en men leest in het onmiddellijke vervolg: ‘in haar vacht bijt ik mijn “ontboezemingen in 
het vossenvel”’. Ook in ‘Fox on the run 2000’ heeft de geliefde alle trekken van een vossin. Als ‘Vrouw 
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Hermeline’ draagt zij bovendien dezelfde naam als de echtgenote van de titelfiguur van Van den Vos 
Reynaerde. In ‘Reintje en de liefde’ ten slotte wordt er met betrekking tot de figuur van de geliefde niet 
alleen sprake over ‘vossenknepen’ en ‘vossenbont’ gesproken, maar ook verzucht de ikfiguur: ‘deze 
droom is voor mijn vos, zij slaapt’. Opmerkelijk is dat er ook in dit laatste gedicht een directe toespeling 
op Van den Vos Reynaerde gemaakt wordt. Over de geliefde wordt op zeker moment de volgende, op 
het eerste gezicht raadselachtige uitspraak gedaan: ‘een wolf heeft haar belaagd/ vermomd als 
knuffelbeer’. Beziet men deze woorden in het licht van hetgeen de zoëven al genoemd Hermeline in het 
middeleeuwse dierdicht overkomt, dan hoeven ze eigenlijk geen verbazing meer te wekken. De vrouw 
van Reynaert wordt namelijk verkracht door de wolf Isengrijn, nadat deze onder valse schijn haar 
vertrouwen gewonnen had. 

Zoveel is na het voorgaande wel duidelijk: een sprekend, mannelijk ik, een geliefde en een 
gezamenlijk kind behoren tot de constanten van de reeks waarmee Santander opent. Hun 
karaktertekening is consistent, in zoverre althans dat de vossenmetaforiek steeds weer het punt van 
vertrek vormt: in het geval van de ikfiguur kan men spreken van een structurele identificatie met de vos 
en hij is het ook die de geliefde en het kind keer op keer het aanzien van hetzelfde dier geeft. In het licht 
van deze observaties wil ik de hypothese opstellen, dat de lezer in de openingsreeks van de derde 
bundel van Holvoet-Hanssen in de leefwereld van dit drietal wordt binnengevoerd, zogezegd in hun 
‘biotoop’. Dit aan de biologie ontleende begrip kan uiteraard direct met de betekenislijn ‘vos’ in verband 
gebracht worden en onderstreept dat het om een min of meer op zichzelf staand, gesloten domein gaat. 
Uit de gedichten krijgt men niet alleen een indruk van het leven in de vossenbiotoop en de onderlinge 
relaties tussen de bewoners ervan, maar ook ervaart men het nodige over hun visie op de wereld buiten 
het eigen habitat en wordt duidelijk wie er behalve de ikfiguur-vos, de geliefde en het kind nog meer hun 
thuis hebben. 
 
 
De vossenbiotoop 
 
Alvorens de reeks in het licht van de hier geformuleerde hypothese te bezien is het belangrijk nog twee 
opmerkingen te maken. In de eerste plaats moet erop gewezen worden dat Holvoet-Hanssen er geen 
twijfel over laat bestaan dat er in het geval van de toekenning van de vossenidentiteit aan de ikfiguur, 
de geliefde en het kind sprake is van een rollenspel. Achter de werkelijkheid van de vos gaat een 
onmiskenbaar menselijke realiteit schuil en meer dan eens wordt er razendsnel gewisseld tussen beide 
werelden. Daarvan biedt een mooi voorbeeld het gedicht ‘La Renardière’. Zojuist bleek al dat de ikfiguur 
zich in dit gedicht als een ‘verschoten vos’ betitelt die de ‘twinkels’ (cf. het twinkelen van ogen) van 
vrouw en kind probeert op te vangen. In het direct daarop volgende vers heet het dan over beiden: ‘ze 
glippen weg/ naar school en naar het werk’. Met de werkelijkheid van een dier heeft dit uiteraard niets 
meer te maken en de illusie van de vossenbiotoop wordt abrupt doorbroken. Iets vergelijkbaars doet 
zich voor in het gedicht ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’. Daarin stelt de ikfiguur weliswaar dat hij – het 
kwam reeds aan de orde – in een vossenburcht huist en noemt hij ook ‘de moeder met de pluim’, maar 
hun beider dochtertje wordt door haar handelingen ontegenzeglijk als een mensenkind 
gekarakteriseerd: 
 
 Wie niet zoekt die vindt, zo krijg je zoals ik een kind dat zingt 
 over indianen; ze drinkt indianenappelsap bij het kampvuur 
 danst tot ze sterren ziet 
 
Het is niet moeilijk deze twee voorbeelden met andere aan te vullen, zodat de conclusie moet luiden dat 
de vossenidentiteit eerst en vooral maskerade is. 

Een tweede bijzonder feit is dat de vossenbiotoop geografisch, noch historisch gefixeerd is. De 
drie centrale figuren van de reeks duiken daardoor in steeds verschillende contexten op. Zo voert ‘Fox 
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on the run 2000’ de lezer naar de Balkan en het oorlogsgeweld aan het einde van de jaren negentig van 
de vorige eeuw: ‘Op de vlucht van Pristina naar Neprosteno/ [...]/ Vrouw Hermeline kan niet meer voort.’ 
‘Cornish’ evoceert een idylle, ergens op het land: ‘Geen juk. Een hoeve waar de geiten bleiten/ en 
parelhoenders croonen van geluk.’ En: ‘Hier lopen dieren vrij van slachtpartijen/ in één wei, veld in 
velden. Wij gedijen.’ Daarentegen roepen de gedichten ‘La Renardière’ en ‘Bij een gekreukte das’ 
eerder een stedelijk omgeving op, want er wordt bijvoorbeeld gesproken over een school en er lijkt 
sprake te zijn van een mortuarium (‘bed dat uit de diepvries komt, p.m.’). ‘Reintje en de liefde’ ten slotte 
neemt de lezer mee naar een middeleeuwse omgeving, waar de ikfiguur-vos de gedaante aannneemt 
van een minstreel die zijn geliefde met zijn muziek probeert te behagen: ‘Als een troubadour voor een 
cours d’amours kniel ik voor haar zetel/ niet voor de gravin de Carcassonne maar voor haar 
vossenbont’. 

Op deze manier brengt Holvoet-Hanssen het principe in de praktijk dat hij in zijn al even 
gememoreerde essay ‘Blaas in fluweel een spokenlied (horen wil wie hoort)’ kort en krachtig als volgt 
omschreven had: ‘Poëzie voert je dwars door tijd en ruimte.’ Behalve aan de talloze intertekstuele 
verwijzingen is het vooral ook te wijten aan de parallelle presentatie van verschillende settings dat het 
zwaar valt een betekeniskern in ‘Biotoop’ te ontdekken. Wat hebben de Balkanoorlog en de 
middeleeuwse hofcultuur met elkaar te maken? Hoe kan men zich als lezer op het ene moment in de 
geneugten van het landleven verplaatsen om daarna zonder enige overgang weer in een 
stadsomgeving te belanden? Het valt op het eerste gezicht inderdaad zwaar dat alles met elkaar te 
rijmen. Mogelijk dus dat men verder komt wanneer men zich concentreert op datgene waardoor deze 
verschillende settings met elkaar verbonden worden, te weten de aanwezigheid van de drie centrale 
figuren: de ikfiguur-vos, de geliefde en het kind. 
 
 
’s Nachts waak ik bij de uitgang 
 
Het middelpunt van de biotoop van de vos is zijn hol. Daaraan wordt bij herhaling en in verschillende 
termen gerefereerd: ‘Malpertuus’ (‘Fox on the run 2000’, opnieuw gaat het hier om een ontlening aan 
Van den Vos Reynaerde), het ‘nest’ (‘Fox on the run 2000’), de ‘vossenburcht’ (‘Hinderlaag bij een 
watervalbeuk’) en ‘ons toevluchtsoord’ (‘Refugium’). Het vossenhol wordt geassocieerd met intimiteit en 
veiligheid. Het blijkt de plek waar de ikfiguur-vos zich met de zijnen terugtrekt – ‘ik verschans mij’, heette 
het in een van de eerdere citaten – wanneer er van de buitenwereld te veel dreiging uitgaat. In ‘Fox on 
the run 2000’ wordt bijvoorbeeld beschreven hoe er jacht op de vos gemaakt wordt en hij zich door 
honden belaagd voelt: ‘Hondsdol ben ik. Leger als een vale rode sjaal in een heg/ brommend en 
grommend naar elke hond op de weg.’ In hetzelfde gedicht is er sprake van oorlogsgeweld en worden 
door brand verwoeste landschappen opgeroepen met de beeldende omschrijving ‘zwarte kippenpoten 
steken boven de grond.’ Dreigend klinkt ook de typografisch geïsoleerde uitspraak ‘Zwarte gaten ruken 
op –’ in ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’. En in ‘La Renardière’ wordt met een toespeling op het lied 
‘Run, Charlie, run’ (1972) van de Temptations gewezen op gevaren die overal waar je gaat kunnen 
loeren: 
 
 [...] run, Charlie, MAN 
 KRIJGT MES IN BUIK, wie wiegt zijn brute pech 
 Zo loopt het leven leeg, je lacht je dood 
 om regendruppels dronken in de goot 
 denk niet je hebt het allemaal gehad 
 
De intimiteit en veiligheid die typerend zijn voor het vossenhol worden uitgebeeld in de rustige slaap die 
men er geniet. Opmerkelijk is dat drie van de zeven gedichten van ‘Biotoop’ eindigen met een scène 
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waarin de ikfiguur-vos al dan niet in de vossenburcht waakt over zijn slapende geliefde. In ‘Fox on the 
run 2000’ leest men bijvoorbeeld: 
 
 ’s Nachts waak ik bij de uitgang. 
 Een kudde zilverwitte wolken met blauwe weerschijn drijft voorbij. 
 
 Breng stilte in veiligheid – als een vredig slapende wolkenpluis naar 
 binnen. Daar ligt zij op een tapijtje van haar. 
 
Direct in aansluiting op deze verzen volgt een regel die de associatieve werkwijze van Holvoet-Hanssen 
fraai illustreert. ‘Grote Hond,’ leest men, ‘bijt de mand stuk van het oude vrouwtje op de maan.’ In de 
aantekeningen achterin Santander legt Holvoet-Hansen uit dat men voor dit vers bij de Potawomi-
indianen te rade moet gaan. Zij geloven dat er op de maan een oud vrouwtje steeds aan een mandje zit 
te vlechten. Wanneer ze dit mandje zou voltooien, vergaat de wereld. Maar gelukkig komt steeds op tijd 
‘Grote Hond’ die het mandje stukbijt. De handeling van het kapotmaken (van het mandje) impliceert dus 
op paradoxale wijze het voortbestaan van de wereld. Holvoet-Hanssen nu lijkt het zekere besef van de 
Potawomi-indianen door Grote Hond beschermd te worden, te projecteren op de slapende geliefde: ook 
haar wereld is een veilige zolang de ikfiguur-vos over haar waakt. 
 Het slot van ‘Refugium’ staat eveneens in het teken van de geliefde die in haar slaap 
geobserveerd wordt door de waakzame ikfiguur-vos: ‘Zelfs opgerold in slaap schrijf je een boek/ en 
gaan we bij de rosse maan teloor’. En op overeenkomstige wijze eindigt het gedicht ‘Reintje en de 
liefde’, ditmaal met een verwijzing naar het Middelnederlandse volkslied ‘Schoon lief’, dat Jan Frans 
Willems in 1848 opnam in zijn literairhistorisch belangrijke verzameling Oude Vlaemsche liederen (nr. 
136). In de aantekeningen bij de bundel zegt Holvoet-Hanssen zich gebaseerd te hebben op een 
vertolking van de tekst door de Vlaamse folkband Rum uit het jaar 1974: 
 
 Ik kijk door het zolderraam, de wolken verwolken tot een boot 
 de wind huilt van de kiel tot de kruistop want de winter gaat dood 
 deze droom is voor mijn vos, zij gaapt 
 
 Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt 
 in uwen eersten drome 
 
In twee van de drie hier aangehaalde citaten over het slapen van de geliefde in het bijzijn van de 
ikfiguur-vos manifesteert zich de ‘wolken’-lijn die Joosten in het oeuvre van Holvoet-Hanssen onderkend 
heeft. Het motief van de wolken is belangrijk in ‘Biotoop’ en ik kom er in het vervolg nog op terug. Hier 
volstaat het erop te wijzen dat wolken met veiligheid (‘een vredig slapende wolkenpluis’) geassocieerd 
worden, zoals dat bijvoorbeeld ook in het gedicht ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’ het geval is: ‘moge 
een wolk haar [= het dochtertje] beschermen’. 
 
 
In the midst of life we are in death 
 
Het is intrigerend te bezien welke personen er behalve de ikfiguur-vos, de geliefde en het kind verder 
nog in de vossenbiotoop een meer dan incidentele rol spelen. Wanneer ik dat juist zie, zijn dat er 
slechts twee, te weten de vader en de moeder van de ikfiguur. Aan beiden is één gedicht min of meer in 
zijn geheel gewijd, respectievelijk ‘La Renardière’ en ‘Bij een gekreukte das’. Deze gedichten zijn 
thematisch verwant, want in beide wordt er gereflecteerd over terminale ziekteprocessen (kanker). 
Bovendien is er sprake van religieus georiënteerde tekstcitaten waarin de vergankelijkheid van het 
menselijke leven centraal staat. In ‘La Renardière’ gaat het om een fragment uit Psalm 42: ‘Evenals een 
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moede hinde/ naar het klare water smacht’. Hier wordt gezinspeeld op het intense verlangen van de 
gelovige mens naar God, een verlangen dat eerst werkelijk ingelost kan worden in het leven ná de 
dood. Voorafgaand aan ‘Bij een gekreukte das’ zijn de volgende twee verzen als motto afgedrukt: ‘Blijf 
mij nabij, wanneer het avond is, wanneer het licht vergaat in duisternis.’ Ze stammen uit een beroemd 
religieus lied van de negentiende-eeuwse componist William Henry Monk (Gezangen voor Liturgie, nr. 
581 = Liedboek voor de kerken, nr. 392). Het heeft een bijzondere functie in het kader van de rooms-
katholieke avondwake en geniet een zekere populariteit bij begrafenissen. 
 Met een gecompliceerde vergelijking tekent de ikfiguur-vos in ‘La Renardière’ zijn moeder in haar 
kwetsbaarheid: 
 
 Een eend met slappe vleugel in het park 
 wat had zij graag gevlogen, bedelt als 
 een meeuw met mankepootje op een ark 
 zo weegt het leven rond mijn moeders hals 
 
Het dubbele beeld van de ‘eend met een slappe vleugel’ en de ‘meeuw met mankepootje’ doet weinig 
goeds vermoeden over de lichamelijke gesteldheid van de moeder. Dat wordt in het tweede deel van 
het gedicht nog eens bevestigd. De gepersonifieerde Dood wordt daar sprekend ingevoerd: ‘Hein brengt 
kanker, knaagt aan moeders bed/ grimt in the midst of life we are in death.’ De woorden van ‘Hein’ gaan 
terug op het Book of Common Prayer (1. Anthem van ‘The burial of the death’), het belangrijkste 
gebedenboek van de Anglicaanse kerk. 

Anders dan de figuur van de moeder in ‘La Renardière’ wordt de vaderfiguur in ‘Bij een 
gekreukte das’ niet bij name genoemd. Gezien de overeenkomsten tussen beide gedichten en het feit 
dat ze binnen de reeks in directe samenhang staan, is het echter verleidelijk wél aan de vader van de 
ikfiguur-vos te denken. Bovendien kan er op nogal wat circumstantial evidence gewezen worden. De 
eerste regels van het gedicht roepen – in een eerder verband werd dat reeds geopperd – een 
mortuarium voor het geestesoog van de lezer op. Er blijkt sprake te zijn van een mannelijke overledene 
die uit een koelcel wordt gereden of getrokken (‘bed dat uit de diepvries komt’) en daar aan het slot van 
het gedicht weer in verdwijnt. Voor de ikfiguur gaat dat met de heftigste en bovendien tegenstrijdige 
gevoelens gepaard: ‘Met harten troef verdwijnt hij in de safe/ burleske humor – genereus verdriet.’ Door 
de attributen van de overledene krijgt men de indruk van een oudere man, want er worden bijvoorbeeld 
een ‘deukhoed’ en – in de titel – een ‘gekreukte [strop]das’ genoemd. Nu is het woord ‘das’ natuurlijk 
meerduidig en daarmee wordt in de slotverzen van het gedicht gespeeld: 
 
 Een halve eeuw smeult jaren na, het was 
 alsof zij innig vijand waren, vos en das 
 getweeën eenzaam in hetzelfde bos 
 
Deze woorden kan men waarschijnlijk het beste in het licht van Van den Vos Reynaerde beschouwen. 
In het dierdicht waarop Holvoet-Hanssen zo regelmatig een beroep doet, zijn de vos en de das de 
engste familieverwanten. Wanneer men nu de vos net als overal elders in ‘Biotoop’ in verband brengt 
met de ikfiguur van het gedicht, dan neig ik ertoe de das – die dus ‘gekreukt’ (hier: geschonden) is – te 
identificeren met de figuur van de overleden vader. Ik denk dat er in de laatste verzen van ‘Bij een 
gekreukte das’ zodoende iets uitgedrukt wordt van een uiterst gecompliceerde vader-zoon relatie, die 
na een halve eeuw tot een einde gekomen is. Daaruit volgt dat de dode in het mortuarium op het 
moment van overlijden in principe niet jonger dan een jaar of zeventig geweest kan zijn. Het 
tweevoudige oxymoron in het zojuist aangehaalde citaat onderstreept dat de relatie tussen vos (versta: 
de zoon) en das (versta: de vader) door wederzijds onbegrip werd gekenmerkt. Ze brachten hun leven 
min of meer samen door (‘in hetzelfde bos’), maar waren ‘innig vijand’ en ‘getweeën eenzaam’. Wat de 
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ikfiguur blijft, zijn de herinneringen aan zijn vader die in het gedicht niet alleen breed uitgemeten 
worden, maar bovendien een zeer individueel karakter hebben: 
 
 Het zijn de kleine dingen zegt men en 
 het zijn de kleine dingen: zijn manier 
 van wuiven, kluiven als een holendier 
 aan restjes, dwanggedachten in zijn ren 
 
 Het rondbonjouren bij contouren van 
 een Duitse misdaadserie, pissen naast 
 de pot, zijn cel vervloeken, hij die haast 
 verlamd van angst niet uit de zetel kan 
 
In ‘Bij een gekreukte das’ blijkt opnieuw dat er razendsnel gewisseld kan worden tussen de 
werkelijkheid van de vos en de menselijke realiteit. Liet de vader-zoon relatie zich zoëven nog 
beschrijven in bewoordingen die hun oorsprong hebben in de vossenmetaforiek, de herinneringen aan 
de overledene kunnen hier uitsluitend in de context van menselijk handelen verstaan worden. 
 
De analyse van ‘La Renardière’ en ‘Bij een gekreukte das’ laten zien dat er naast de ikfiguur-vos, de 
geliefde en het kind twee andere figuren zijn die een bijzondere betekenis hebben voor de 
vossenbiotoop: de vader en de moeder van de ikfiguur. Men komt in ‘Biotoop’ nog wel andere personen 
tegen, zoals een grootmoeder en het vrouwtje op de maan in ‘Fox on the run 2000’, de burgers in 
‘Cornish’ of de ‘gravin de Carcassonne’ en de waard in ‘Reintje en de liefde’. Maar voor al deze figuren 
geldt: zij worden slechts eenmaal kort genoemd en krijgen op geen enkele manier individuele 
contouren. Zo kan men dus stellen dat de sociale structuren in de vossenbiotoop overzichtelijk zijn: de 
ikfiguur-vos treedt in alle gedichten op, de geliefde en het kind komt men in meerdere gedichten tegen 
en aan de vader- en de moederfiguur is steeds één gedicht min of meer volledig gewijd. 
 Deze twee laatste gedichten hebben binnen de openingsreeks van Santander een bijzondere 
functie. Uit ‘La Renardière’ en ‘Bij een gekreukte das’ blijkt namelijk dat de vossenbiotoop behalve door 
externe gevaren (zie bijvoorbeeld ‘Fox on the run 2000’ en ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’) ook van 
binnenuit bedreigd wordt. Ziekte en dood zijn alomtegenwoordig – ‘in the midst of life we are in death’ – 
en men is dus ook in het vossenhabitat zijn leven niet zeker. Op deze manier is de biotoop van de 
ikfiguur-vos en de zijnen tegelijkertijd een veilige vluchthaven waar de betroffenen intimiteit ervaren én 
een oord waar zich gevaren, zowel van binnenuit als buitenaf, manifesteren. Het is, anders gezegd, een 
domein van tegenstrijdigheden, een domein waar extremen met elkaar in aanraking komen. 
 Het laat zich eenvoudig vaststellen dat Holvoet-Hanssen in ‘Biotoop’ op allerlei niveau’s een 
bijzondere belangstelling voor dit soort opposities aan de dag legt. Daarvan is er een aantal inmiddels 
de revue gepasseerd, zoals ‘hels en hemels moet de toon’ of ‘wie niet zoekt die vindt’. Eén laatste 
voorbeeld uit ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’ moge hier verder volstaan: ‘zoals een vos = kat + hond, 
zo schuilt in de hemel de hel.’ Het is eenvoudig hier een verband te leggen met de versexterne poëtica 
van de dichter. Zo stelt Holvoet-Hanssen in het essay ‘Blaas in fluweel een spokenlied (horen wil wie 
hoort)’ dat hij er vaak naar streeft ‘uitersten [te] verbinden’ en dat schijnbaar onmogelijke combinaties 
een bijzondere aantrekkingskracht op hem uitoefenen: ‘goor én verheven, licht én donker, rustig én 
woest.’ 
 
 
Ik schrijf verzen hard en zacht 
 
Over de aard en de activiteiten van de ikfiguur-vos komt men in ‘Biotoop’ het nodige aan de weet. Hij is 
een buitenstaander en geeft in die hoedanigheid blijk van een onmiskenbaar zelfbewustzijn. Tegenover 
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de zijnen is hij zorgzaam en voorkomend. Zo heet het in ‘Fox on the run 2000’: ‘ik lik de wonden van 
een welpje schoon.’ En in ‘Refugium’ leest men: ‘en ben je down beloof ik ridderspoor/ mijn schat, rust 
nu wat in ons toevluchtsoord.’ De handeling waarmee de ikfiguur-vos evenwel het vaakst 
gekarakteriseerd wordt, is die van het schrijven c.q. dichten. Meteen al in het openingsgedicht van 
‘Biotoop’ presenteert zich de ikfiguur-vos als een schrijvende persoonlijkheid: 
 
 Vandaag vang ik een sprinkhaan of een muis. Loop als een kat 
 achter mijn staart. Maak van proza poëzie. ‘Het beest in de mens 
 bouwt een huis’ of zoiets. Luchtiger maar niet opgeklopt, een 
 karavanserai – of graaf helemaal zelf een nest, bekleed het met 
 uitgelezen verzen voor mijn liefste. 
 
Ook dit citaat onderstreept nog eens hoe vloeiend de grenzen tussen de realiteit van de vos en de mens 
in ‘Biotoop’ kunnen zijn – men lette hier speciaal ook op de in deze context veelzeggende formulering 
‘Het beest in de mens’! Aanvankelijk nog domineert de voorstelling van het dier (muizen vangen, een 
staart hebben), maar door de handeling van het schrijven treedt onmiskenbaar een vermenselijking op. 
In ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’ wordt eveneens expliciet aan schrijven gerefereerd: voor mijn 
geliefde, zo stelt de ikfiguur-vos dat op zeker moment voor, ‘schrijf ik verzen hard en zacht’. En de 
openingsstrofe van ‘Reintje en de liefde’ suggereert dat er een muze is die een middeleeuwse 
troubadour de opdracht geeft een lied te schrijven met regels van zestien lettergrepen. De ballade die 
dan volgt – zoals al bleek inderdaad met regels van zestien syllaben – heeft Holvoet-Hanssen in de 
mond gelegd van de ikfiguur-vos, die zich op die manier dus tot een liedkunstenaar uit de 
middeleeuwen ontpopt. 
 Zo vervult het motief van het schrijven in ‘Biotoop’ een belangrijke rol. Dat kwam in feite reeds 
in de inleiding van deze bijdrage aan de orde, waar met betrekking tot verschillende gedichten gesteld 
werd dat ze zichzelf tot op zekere hoogte thematiseren. En er is nog een invalshoek waaronder het 
schrijven in de reeks bezien kan worden. Daartoe moet de aandacht nog eenmaal op de ‘wolken’-lijn 
gevestigd worden. Het laatste gedicht van ‘Biotoop’ eindigt ermee dat de ikfiguur naast zijn slapende 
geliefde naar de nachtelijke hemel kijkt. Hij ziet wolken voorbijtrekken. Ze ‘verwolken’ en creëren op die 
manier steeds nieuwe beeldmotieven, in dit geval een boot. Het beschouwen van voorbijtrekkende 
wolken kan gezien worden als een vooruitverwijzing naar ‘Wolkenkoekoeksoord’, de tweede reeks in 
Santander. Daarin trekken de gedichten door een hoogst ongebruikelijk typografische vormgeving als 
wolken aan het oog van de lezer voorbij. Gedichten zijn dus wolken geworden en deze metafoor zou 
wel eens vruchtbaar kunnen zijn in ‘Cornish’, waar de voorlaatste strofe nogal wat vragen opwerpt: 
 
 Een welomlijnd verhaal ligt in het gras 
 als een patroon. Een vrijbrief door de wolken 
 gesmokkeld. Kom, de melkweg moet gemolken. 
  
Mogelijk kan men deze verzen zo verstaan, dat er binnen het kader van de idylle die voor dit gedicht 
typisch is, beschreven wordt hoe de wolken schaduwen (‘welomlijnd’, ‘patroon’) op het land werpen. 
Kent men dit beeld op grond van de gelijkstelling van wolken en gedichten poëticale implicaties toe, dan 
zou het raadselachtige ‘Kom, de melkweg moet gemolken’ wel eens als een oproep tot het schrijven 
van poëzie verstaan kunnen worden. Op die manier doet dan de ikfiguur van de reeks, die in de 
imperatief ‘kom’ aanwezig verondersteld moet worden, zich dus opnieuw kennen als een schrijvende 
persoonlijkheid. 
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Ontboezemingen in het vossenvel 
 
Er is tot dusverre reeds enige malen aandacht gevraagd voor het spel met identiteiten in ‘Biotoop’. 
Achter de vaste constellatie van de ‘rosse rekel’, ‘de moeder met de pluim’ en het ‘vossenjong’ doemen 
iedere keer weer menselijke gestalten op. Hetzelfde geldt voor de das, waarachter een vaderfiguur 
schuilgaat, of voor de beelden van de eend en de meeuw die over de figuur van een moeder gelegd 
worden. De vraag is nu wie deze mensenfiguren zijn. Gaat het om zuiver literaire personages of 
verwijzen ze naar identificeerbare personen? Om het nog iets pregnanter te formuleren: is het mogelijk 
de reeks ‘Biotoop’ van Holvoet-Hanssen autobiografisch te lezen? Ik denk dat dat laatste tot op zekere 
hoogte inderdaad kan, hoewel het in het licht van de literaire theorie allesbehalve vanzelfsprekend is het 
te doen. De theorie veronderstelt in het geval van postmoderne poëzie immers een duidelijke afstand 
tussen werk en auteur en gaat de vraag naar de precieze verhouding tussen dichter en gedicht over het 
algemeen uit de weg. Ik ben van mening dat dat in het geval van Holvoet-Hanssen onterecht is en 
neem in dit verband graag een suggestie van Piet Gerbandy over. In een recensie van Santander – 
waaruit in deze bijdrage reeds een citaat werd aangehaald – heeft ook hij het vermoeden uitgesproken 
dat er in ‘Biotoop’ van een autobiografische achtergrond sprake zou kunnen zijn. 
 Wie de omvangrijke aantekeningen achterin Santander leest, moet vaststellen dat Holvoet-
Hanssen zelf geen scherpe scheidslijn trekt tussen zijn literaire werk en zijn persoonlijke leefveld. 
Integendeel, moet men zelfs zeggen. Voortdurend wijst hij op de rol die zijn echtgenote, de 
jeugdschrijfster Noëlla Elpers, en hun dochtertje Anna Holvoet bij de totstandkoming van de gedichten 
in de bundel gespeeld hebben. Wanneer Holvoet-Hanssen een aantal van de liedteksten opsomt 
waaraan hij fragmenten ontleend heeft, heet het met betrekking tot ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’ 
bijvoorbeeld: ‘Anna Roza Holvoet zong voor mij.’ En elders in de bundel blijken de slotregels van een 
gedicht ‘schatplichtig aan Anna Holvoet, zeven jaar’. Noëlla Elpers blijkt op haar beurt verantwoordelijk 
voor een aantal motto’s in Santander – onder meer ook voor de verzen ‘Ik ben een verre dochter/ van 
Humbert met de witte hand’ die aan ‘Refugium’ voorafgaan. In het slotvers van ditzelfde gedicht stuit 
men mogelijkerwijze zelfs op een woordspel met haar familienaam: ‘In het beweeglijk element door/ 
merg en elpenbeen, een snee van tijd.’ 
 Ook op een andere manier zijn de mensen uit de persoonlijke leefomgeving van Holvoet-
Hanssen deel gaan uitmaken van zijn literaire wereld. Dat blijkt in het bijzonder voor wat betreft zijn 
persoonlijke ‘mythologie’ van het zogenaamde Kapersnest. Het Kapersnest is op de website van 
Holvoet-Hanssen de benaming voor de thuisbasis van de dichter zelf en Noëlla Elpers. Zij heet op deze 
website steevast de ‘kaperskapiteine’ en Holvoet-Hanssen betitelt zichzelf in dit verband bijvoorbeeld 
als ‘lichtmatroos’. Het heeft er alle schijn van dat hij met de beeldspraak rond het Kapersnest een 
tweede identiteit heeft opgebouwd die relatief stabiel lijkt. Men hoeft maar te denken aan de literaire 
optredens van Holvoet-Hanssen in de jaren rond het verschijnen van Santander, toen hij regelmatig 
uitgedost als zeerover en met een vervaarlijk zwaard in de hand het podium opstormde voor de ogen 
van het geschrokken publiek. 
 Ik heb de indruk dat de conceptie van de vossenbiotoop in de openingsreeks van Santander op 
één lijn gesteld kan worden met Holvoet-Hanssens eigen mythologie rond het Kapersnest, in die zin 
namelijk dat het hier om een tweede metafoor gaat die het persoonlijke leefveld van de dichter 
verbeeldt. De vaste constellatie van de schrijvende ikfiguur-vos, de geliefde en het gezamenlijke kind 
zou zodoende de persoonlijke werkelijkheid van Holvoet-Hanssen weerspiegelen. Tegen deze 
achtergrond mag men aannemen dat er in de gedichten van de reeks het nodige aan autobiografisch 
materiaal verwerkt is. Wat dat precies is en hoe het in het literaire proces omgevormd werd, vermag de 
lezer natuurlijk niet te achterhalen. Maar wél ligt het voor de hand, de gedichten over de ziekte, c.q. 
dood van de vader en moeder – van wie met name de laatste zeer individueel gekarakteriseerd wordt – 
met de buiten-literaire werkelijkheid in verband te brengen. Voor de interpretatie van ‘La Renardière’ en 
‘Bij een gekreukte das’ heeft dit voorstel uiteindelijk niet zo veel te betekenen, maar men zou er 
gevolgtrekkingen aan kunnen verbinden die de relatie tussen auteur en werk in het geval van Holvoet-
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Hanssen in een ander licht bezien dan dat dat in de meeste theorievorming over de postmoderne 
poëzie het geval is. 
 Gezien de zojuist geformuleerde conclusies is het ten slotte zinvol de ondertitel van de bundel 
van Holvoet-Hanssen – Ontboezemingen in het vossenvel – nader in ogenschouw te nemen. Het gaat 
hier om een reeds aangehaald citaat uit ‘Hinderlaag bij de watervalbeuk’, waar gesteld wordt dat de 
ikfiguur zijn ontboezemingen ‘bijt’ in de vacht van ‘de moeder met de pluim’. Met deze opvallend 
plastische formulering wordt de geliefde, die eenduidig als vossin is voorgesteld, als de ‘ontvangende 
partij’ opgevoerd. Op een niveau hoger dan dat van dit afzonderlijke gedicht is er nóg een persoon die 
de ‘ontboezemingen in het vossenvel’ aangeboden krijgt: Noëlla Elpers. Zij is degene aan wie Holvoet-
Hanssen Santander opdraagt, zodat er ook in dit geval een direct verband gelegd kan worden tussen 
een van de centrale figuren uit ‘Biotoop’ en iemand uit het persoonlijke leven van de dichter. Al met al 
neig ik er daarom toe de ondertitel van de bundel letterlijk te verstaan: voor wat betreft de 
openingsreeks ‘Biotoop’ krijgt de lezer met Santander inderdaad de persoonlijke bekentenissen van een 
dichter in handen die zich het vossenvel heeft aangemeten. 
 Maar één ding mag men als lezer niet uit het oog verliezen. Deze bekentenissen stammen hoe 
dan ook uit de mond van een vos. Een vos die als zijn verre voorvader Reynaert voor list en bedrog 
staat, een vos ook met onmiskenbaar kameleontische trekken, want in ‘Biotoop’ blijkt hij zich net zo 
gemakkelijk te bewegen op de door oorlog verscheurde Balkan als in de hoofse wereld van de 
middeleeuwen. In welke mate nu kan men geloof schenken aan de ontboezemingen van deze vos met 
al zijn maskers? En hoe betrouwbaar is met andere woorden Santander als autobiografisch document? 
Dat zijn vragen die de lezer wel nooit met zekerheid zal kunnen beantwoorden. 
 
 
Terugblik 
 
De in het voorgaande gepresenteerde interpretatie, die op een niet-lineaire lezing van ‘Biotoop’ berust, 
heeft zeker niet de pretentie een uitputtende lezing van de openingsreeks van Santander te bieden. Het 
betekenispotentieel van de gedichten van Holvoet-Hanssen is nog lang niet uitgeput. Ik heb 
bijvoorbeeld een groot deel van de intertekstuele verwijzingen buiten beschouwing gelaten, er was 
nauwelijks aandacht voor de onderlinge verhouding van de verschillende settings binnen de reeks en 
evenmin ben ik ingegaan op plaats van ‘Biotoop’ in de bredere contekst van het oeuvre van Holvoet-
Hanssen, dat een bijna organische samenhang vertoont. Wel heb ik geprobeerd uit de ‘zwerm 
fladderende woorden’ een betekeniskern te destilleren. Ik heb de indruk dat het er in de openingsreeks 
van de derde bundel van Holvoet-Hanssen uiteindelijk om gaat een indruk te geven van het min of meer 
op zichzelf staande domein van de vossenbiotoop. Die wordt bewoond door een beperkt aantal figuren: 
een schrijvende vos, zijn geliefde en een gezamenlijk kind. Ook is er sprake van een vader- en een 
moederfiguur. Uit de woorden van de ikfiguur-vos kan men niet alleen opmaken dat de vossenbiotoop 
staat voor veiligheid en initimiteit, maar ook dat die door bijvoorbeeld oorlog, geweld, ziekte en dood 
bedreigd worden. Zo is de biotoop van de vos aan de ene kant een oord van harmonie en geluk, aan de 
andere kant wordt maar weer eens onderstreept hoe wankelijk het menselijke bestaan is. 
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