
Neerlandistiek.nl 09.06d  
 

 

 
 
 

Consumptieve (hyper)werkelijkheid en postmoderne 
hellevaart. Over Joost Zwagermans dichtbundel Roeshoofd 

hemelt (2005) 
 

Odi le Heynders  
 

Universiteit van Tilburg; e-mail: o.m.heynders@uvt.nl 
 

NEERLANDISTIEK.NL 09.06d; GEPUBLICEERD: [december 2009] 
 
 
 
(Zesentwintig, zesendertig, of vierenveertig op zijn laatst – dát zijn de sleutelleeftijden van het stervende 
genie) 
Geerten Meijsing, Tussen mes en keel, 1997. 
 
 
In zijn vierde dichtbundel lokt Joost Zwagerman ons vanaf de eerste pagina binnen in een warenhuis 
waarin alles te koop is, van gigarelikwieën tot commerciedoosjes, van IKEA-kastjes tot vette seks op 
geilplaneten, van een dameshandschoen uit 1803 tot pornoseinende rollators. Bijna honderd pagina’s 
verder worden we de winkel weer uitgezet met dezelfde opgewekte supermarkt retoriek waarmee we 
het gedicht in genodigd werden: 
  

Bij T-Mart ontvangt u 
zestig melkwegpunten als u 
schappend stukjes buitenwacht 
in uw singelasingelawinkelwagen deponeert. 

 
De tocht langs alles wat te koop werd aangeboden, heeft een verhaal opgeleverd van een man die ten 
onder gaat aan waanzin. Het is ook het verhaal van het failliet van het koopparadijs, want één ding is in 
de alles aanbiedende T-Mart niet voorradig: een nieuw leven.  

Deze met de Paul Snoek prijs bekroonde dichtbundel biedt voldoende aanknopingspunten voor 
een close reading en leidt bovendien tot observaties die verder reiken dan wat er staat in de poëtische 
tekst. Duidelijk is dat Zwagerman speelt met genres van epiek en lyriek, zich daarbij een postmoderne 
auteur toont en de bundel in gang zet met een flinke dosis engagement en veel intertekstuele 
referenties naar hoge en lage cultuur. Als we woord voor woord analyseren en interpreteren en de 
gedichten betekenis geven van beginregel tot slot, komen we als vanzelf terecht buiten de tekst, op het 
terrein van de maatschappijkritiek en bij een thema dat Zwagerman ook in een andere bundel uit 2005 
ter harte gaat: zelfdoding. In de essay- en interviewbundel Door eigen hand, zelfmoord en de 
nabestaanden vinden we veel motieven uit de poëzie van Roeshoofd hemelt. Gedichten en essays 
grijpen in elkaar en onderbouwen de wijdere thematische kracht van Zwagermans oeuvre.   
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Formele opbouw van de dichtbundel  
 
Roeshoofd hemelt is opgebouwd uit tweeënzestig gedichten, ongeveer gelijk verdeeld over drie 
afdelingen: ‘Adem’, ‘In en’, ‘Uit’. Tegelijkertijd valt de bundel in tweeën uiteen omdat er gedichten in vrije 
vorm worden gepresenteerd, afgedrukt in het DTL-Haarlemmer lettertype, en gedichten in meer 
klassieke, vaak rijmende en vaak sonnetvorm staan, die ook een eigen lettertype (Helvetica) kregen. De 
gedichten afgedrukt in het DTL- Haarlemmer lettertype presenteren een ander vertelstandpunt dan de 
gedichten in Helvetica. De dichtbundel is duidelijk als een eenheid gecomponeerd: het ene gedicht is 
een vervolg op het andere. In de DTL-Haarlemmer gedichten vertelt een alwetende, auctoriale 
vertelstem. In de Helvetica gedichten bevinden we ons in of dicht op de huid van het personage 
roeshoofd dat wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. We hebben hier te maken met een 
personale vertelsituatie: de verteller representeert wat het personage denkt, voelt, fantaseert, ervaart. In 
enkele gedichten wordt in de vrije vorm (DTL-Haarlemmer-lettertype) een rijmend gedicht (Helvetica-
lettertype) opgenomen, waardoor de indruk ontstaat dat de ene vertelstem in de andere wordt 
geschoven. Hier komen een afstandelijk vertelstandpunt en een expliciete ik-verteller elkaar tegen.  

Alle gedichten samen vertellen een verhaal. Het is de geschiedenis van ‘meneer R.’ die zichzelf 
‘roeshoofd’ noemt, zonder hoofdletter; voor hem geldt deze naam kennelijk niet als eigennaam. R. steelt 
in het universele warenhuis een stoornis, wordt veroordeeld en in een inrichting opgenomen. Het is een 
bizar en meelijwekkend verhaal en dankzij het wisselende vertelstandpunt weten we niet precies wat 
zich nu binnen of buiten het warrig denkende hoofd van de protagonist afspeelt. Al zijn fantasieën, 
dromen, angsten en hallucinaties kunnen echt en onecht zijn. Als roeshoofd uiteindelijk in een lijkkist uit 
de inrichting wordt gedragen, is hij dood terwijl hij dat nog niet weet. In het slotgedicht proberen de 
ouders hun zoon terug te kopen in de T-Mart waar alles te koop zou móeten zijn, maar dit product, het 
leven van hun kind, in de schappen onvindbaar blijft. 

De gedichten die voor ons liggen, vragen om een narratieve lectuur. De lezer beseft al snel dat 
het hier een vreemd, maar samenhangend verhaal betreft dat de hele bundel door wordt voortgezet. 
Een van de kenmerken van een narratieve structuur is dat delen elkaar opvolgen, we spreken dan van 
sequentionele temporaliteit. Er is een hoofdpersoon, die zich in een bepaalde situatie bevindt van 
waaruit zich een ontwikkeling voordoet. In het eerste deel van de bundel wordt de gebeurtenis in de T-
Mart beschreven: R. steelt een psychose en wordt gearresteerd. We stellen ons hier in op een fantasie 
verhaal: er bestaan immers geen supermarkten waarin dergelijke fenomenen te koop zijn. Het tweede 
deel vertelt van het verblijf in de kliniek. Het vertelperspectief ligt bij de waanzinnige roeshoofd, die 
geobsedeerd is door zelfmoord. Hij snuift chloor op, snijdt zichzelf, wurgt een medepatiënt en wordt 
platgespoten en in de isoleercel gestopt. Dit is niet zondermeer een verzonnen verhaal. Het zou ook het 
verslag kunnen zijn van een patiënt die lijdt aan ‘mental disorder’. In het derde deel van de bundel wordt 
roeshoofd veroordeeld en verdedigd door een vlotte advocaat. Het verhaal krijgt hier absurdistische 
trekken. Tenslotte wordt de discrepantie tussen denken en handelen, geest en lichaam, zo groot dat het 
lichaam sterft, terwijl roeshoofd nog denkend voortgaat. Zijn ouders gaan naar de T-Mart ‘een zoon 
terugkopen, / niet stoffelijk, maar alles wat er van hem valt te weten’ (102).  

Het verhaal van roeshoofd wordt steeds spannender, omdat we willen weten waar de 
ontknoping zit, hoe het zal aflopen, of er een uitweg uit de verstikkende gedachtewereld te vinden zal 
zijn. Door die oplopende spanning versnellen we het leestempo terwijl poëzie juist vraagt om traag 
lezen. Met andere woorden: het narratieve en lyrische van de dichtbundel werken elkaar tegen. 
Dichtbundels vertellen vaker een verhaal. We kunnen drie verschillende manieren van het vertellen van 
een verhaal in poëzie onderscheiden: 1. het (meestal lange) episodische gedicht, 2. de roman in verzen 
en 3. de verhalend gecomponeerde dichtbundel. Bij de eerste categorie kunnen we denken aan Mei 
(1889) en Pan (1912) van Herman Gorter, aan Awater (1934) of Het uur U (1937) van M. Nijhoff, of, 
dichterbij in de tijd aan Goede manieren (1989) van Robert Anker. Deze episodische gedichten vertellen 
vaak een verhaal van een protagonist die ergens naar op zoek is. Het zijn lange gedichten die een 
zoektocht of queeste beschrijven. De tweede categorie is de roman verteld in verzen. De aardse 
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komedie (2002) van Pieter Boskma is daarvan een recent voorbeeld: dit is een soap-achtig 
liefdesverhaal dat in een strak stramien van regels met een bepaald aantal lettergrepen wordt 
gepresenteerd. Tussen het episodische lange gedicht en de roman in verzen vinden we de andere 
categorie van narratieve lyriek, waarvoor de bundel De vrouw in het woud (1912) van Henriëtte Roland 
Holst of Dochter (1984) van Eva Gerlach als voorbeeld kunnen dienen. Dit zijn hecht gecomponeerde 
dichtbundels opgebouwd uit afzonderlijke gedichten die samen een autobiografisch verhaal 
presenteren. Roeshoofd hemelt sluit hierbij aan, met dit verschil dat de bundel minder autofictioneel is 
dan die van Roland Holst en Gerlach. Zij schrijven immers over vrouwen die overeenkomsten vertonen 
met henzelf (zoals blijkt uit andere geschriften of interviews) – ik heb geen aanleiding een dergelijke 
overeenkomst te veronderstellen tussen roeshoofd en Zwagerman.   

Heather Dubrow onderzoekt in haar artikel‘The Interplay of Narrative and Lyric: Competition, 
Cooperation, and the Case of the Anticipatory Amalgam’ (in 2006 gepubliceerd in het Amerikaanse 
tijdschrift Narrative) allerlei tekstvormen tussen proza en poëzie in en stelt vast dat een combinatie van 
beide genres kan resulteren in een amalgaam van een psychische en fysieke ruimte:  

 
Risking the dangers of schematization, one could say that if narrative often (...) involves a story 
that is set in the past (which differs of course from the time of discourse) and located in a 
mimesis of physical space (“it happened in this place”) and lyric often the mode that focuses on 
the lyric present or overlapping time schemes and a mimesis of mental space (“it is happening 
in my mind”), the hybrids in question are typically optatives located both in the mind in the 
present and in a physical space that may exist in the future. (2006;268)  
 

Een verhaal toont vaak gebeurtenissen die zich in het verleden in een bepaalde ruimte afspeelden. In 
lyriek wordt het heden gepresenteerd en speelt de voorstelling zich meestal in een geestelijke ruimte af. 
Als de twee genres vermengd worden krijg je een vervreemdende, onbetrouwbare, ook wel mogelijk 
toekomstige ruimte. En dat is precies de mentale ruimte die we herkennen we in Zwagermans tekst. 
Begin en eindpunt van het verhaal vervloeien, omdat we opgesloten zitten in de waanbeelden van de 
psychiatrische patiënt roeshoofd. De samensmelting van genres die de tekst biedt, past bij uitstek op de 
inhoud ervan.  
 
 
Analyse van het gedicht ‘Door een wonder’ 
 
Voor een stap-voor-stap analyse richt ik mij niet op de bundel als geheel, dat zou de ruimte van dit 
artikel niet toestaan, maar op een drie pagina’s lang gedicht, dat ‘vrij’ is (afgedrukt in DTL-Haarlemmer 
lettertype), en toch een klassiek, rijmend sonnet in zich heeft opgenomen (afgedrukt in Helvetica). Het 
gedicht bevindt zich in de eerste afdeling ‘Adem’ en is het zeventiende gedicht uit de bundel. De titel 
luidt Door een wonder en roept de vragen op wat het wonder is, en wat gebeurde door een wonder. We 
kunnen deze vragen nu aan het begin van onze lectuur nog niet beantwoorden. 
 

1. Iemand in een wassend filiaal 
2. smeedt complotjes 
3. van slierten muziek. 

 
4. Iemand aan de entreepoort 
5. draait tjokvol hartslag 
6. nieuwe stoppen in. 

 
7. Iemand kuiert langs een voorlopige zon. 
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8. Als doodswens nu eens niets dan woord is 
9. waar spellingscontrollers in ritsel mee praten. 
10. Als vastklant R. nu eens niets dan 
11. woorden heeft gezocht. 

 
 
Hoewel de eerste indruk die het begin van het gedicht maakt die van een vrij, prozaïsch geheel is, zien 
we toch twee structurerende, lyrische elementen: herhalingen van beginwoorden en witregels. ‘Iemand’ 
is tot drie keer toe een handelend (smeden, draaien, kuieren), maar ook een tamelijk willekeurig 
personage. ‘Iemand’ loop je zo maar voorbij als je in een supermarkt boodschappen doet en de 
koopwaar in de schappen registreert. ‘Iemand’ is gezichtloos, geen identiteit. In de derde regel van de 
eerste strofe worden we gewezen op de oersaaie muzak die tegenwoordig in winkels te horen is ter 
stimulering van de koopvreugde. Strofe twee toont ons de ingang, maar wat ‘iemand’ hier precies doet 
blijft ongewis: hij draait tjokvol hartslag nieuwe stoppen in. Is dit een beschrijving van vaste klant R. die 
met nieuwe energie, vol adrenaline de winkel betreedt?  

Strofe drie, uit slechts een regel opgebouwd, refereert aan het trage slenteren dat men in een 
supermarkt kan doen. De ‘voorlopige zon’ zou kunnen verwijzen naar een lichtbron die de winkel in een 
aangename gloed zet. Net als de muziek bedoeld ter verhoging van het koopgenot. Samenvattend 
kunnen we zeggen dat de eerste drie strofes een algemene entourage leveren van een hedendaagse 
supermarkt zoals je die overal in de westerse wereld tegen kan komen. De Franse filosoof Jean 
Baudrillard gaf een omschrijving van onze westerse, koopbeluste wereld, die ook van toepassing is op 
de T-Mart: ‘The consumer society is not simply characterized by the abundance of goods and services 
but by the more important fact that in this society everything is a service. What is available to be 
consumed never presents itself as pure and simple product, but as a personal service, as gratification.’ 
Niet de overvloed aan goederen, maar (de retoriek van) dienstbaarheid is typerend voor de 
hedendaagse supermarkt beleving.    

In strofe vier herkennen we de vertelstem, die commentaar levert op de held van het verhaal. 
Hij vraagt zich af of diens suïcidale neiging niet alleen in woorden bestaat. Dit verwijst naar een modern 
fenomeen: veel labiele personen spreken over zelfmoord, maar durven uiteindelijk niet de daad bij het 
woord te voegen. Dreigen is een vorm van aandacht vragen. Van R. weten we uit voorgaande 
gedichten van deze afdeling dat hij thuis in de gang aan een koord heeft gehangen en dat hij fantaseert 
over mogelijke manieren van zelfmoord: de elektrische stoel, verdrinking in zee, een aanstormende 
trein, dansen op het dak van een torenflat, arsenicum in wijn druppelen, de gaskraan openzetten en 
chloor drinken. R. is in het tweede gedicht al opgenomen in een inrichting. Maar nu, in gedicht 
zeventien bevinden we ons in de tijd, voorafgaand aan de opname in de inrichting, waarin hij nog vrij 
was. Met Heather Dubrow zien we hier bevestigd dat waar lyriek en narratie versmolten raken, ruimte 
en tijd vloeibare begrippen worden.  
We lezen verder: 
   

12. Vanaf hoogmuur en plafond 
13. dansten camera’s wuft en duchtig in de heupen, 
14. volgden R.’s losse doen en laten. 
15. Hij had stoornis bipolair in serie 
16. zacht uitgepakt, verwachtte donder en grom, 
17. kromde bij voorbaat zijn glimlichte rug. 
18. Maar niets dan sloomte van 
19. slingers gedachten welde grijs 
20. vanuit de verpakking op: 
21. moet je nog verder mijn joch, 
22. heeft buiten de zon die blauwkazend smelt 
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23. jouw komende diefstal in de gaten? 
24. Zijn woorden altijd als steen 
25. en kan ik straks schuilen 
26. in dingen die ik nooit 
27. heb gedacht of gedaan? 
 
 

Welke handeling of ontwikkeling wordt hier beschreven? In regel 12 tot 15 bevinden we ons in de winkel 
en volgen we R. zoals beveiligingscamera’s hem volgen. In de volgende drie regels pakt hij een 
‘stoornis’ uit en bereidt zich voor op de ontdekking van diefstal door het winkelpersoneel. Hij kromt zijn 
rug, als om zich te verweren tegen geweld. ‘Glimlicht’ verwijst naar de haveloosheid van zijn kleding. 
Maar er is nu nog niemand die het misdrijf opmerkt, lezen we in de volgende drie regels. Het enige wat 
er gebeurt, is dat de stoornis uit de verpakking ontsnapt en R. aanspreekt: ΄moet je nog verder mijn 
joch’. R. hoort stemmen die hem toespreken, een typisch fenomeen dat gekarakteriseerd wordt als 
schizofrenie, mentale deficiëntie of depressiviteit. Alsof een ander de regie over het denken heeft. 
Dissociatie en angst zijn het gevolg. Het horen van ‘Steeds maar die stemmen in zijn hoofd’, zoals we 
lezen in een later gedicht, maakt hem gek. 

In regel 24 tot 27 levert R. als het ware commentaar op de woorden in zijn hoofd: ‘kan ik straks 
schuilen in dingen die ik nooit heb gedacht of gedaan’? We kunnen deze vraag parafraseren als: kan ik 
mezelf bescherming bieden, ben ik verantwoordelijk? Het is niet precies duidelijk wie spreekt als ‘ik’ in 
regels 25 en 26. We zijn in het hoofd van R. beland, hij is de focalisator van het verhaal, we vernemen 
zíjn visie, maar daarmee zijn we ook het overzichtelijke perspectief aan het verliezen. Totdat de verteller 
ons weer op afstand plaatst: 
 

28. R. blikt in winkelwagentje.  
29. Spullen zijn er als regen in gevallen. 
30. Psychose. Depressie. Met barcode en folie. 
31. R. dempt zich in kassarij. 
32. Ziet: in een mens huist 
33. achter zielsmuur diezelfde mens 
34. die zichzelf in stille perfectie 
35. aan andermans ogen onttrekt. 
36. Robuust stijgt stilmens op in vastklant R. 
37. en voelt dankzij ontseald product 
38. al het witte en ware dat voordien 
39. door craquelé van zijn 
40. buitenste zelf bleef bedekt. 
 

 
Ook hier speelt Zwagerman met de narratieve constructie. Van regel 28 tot 31 nemen we waar hoe R. 
handelt (het gaat om het werkwoord ‘blikken’ en het enigszins vervreemdende maar wel een 
voorstelling opleverende ‘dempen’ in de rij voor de kassa). Van regels 32 tot 40 worden we opnieuw 
meegetrokken in de waanbeelden van R. Hij ervaart dat een ander, ‘stilmens’, in hem opstijgt. Hij 
ervaart het ‘witte en ware’ dat in zijn binnenste huist. Hij heeft dus de indruk van een onderscheiden 
buiten- en een binnenkant van zichzelf. Dat is een omschrijving van de ervaring van gespletenheid van 
het subject, veroorzaakt door de bipolaire stoornis die R. in zijn winkelwagen heeft gedeponeerd.   
 

41. Product ongekocht 
42. maar wel uitgepakt 
43. en merk hoe diezelfde mens R. 
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44. in winkelend zelfbeeld 
45. ter plekke door artikel 
46. in wordt gesnoerd 
47. waarna het gewenste product 
48. hem tot een consumptief 
49. inzicht forceert:  
 

Dit een cruciale scène in het hele verhaal, hier begint de echte ellende voor R. Hij heeft het product nog 
niet afgerekend, maar gaat er wel mee aan de haal, dat wil zeggen, hij wordt zelf door het product 
‘ingesnoerd’. Dit is het moment van stelen waarvoor hij later gestraft zal worden. Het is ook een 
verhelderend moment: R. is niet verantwoordelijk, maar ervaart dat hij slachtoffer is van het product (de 
gestolen psychose). Hij is dus niet toerekeningsvatbaar. Op hetzelfde moment krijgt R. een inzicht, 
meer specifiek een ‘consumptief’ inzicht: betrekking hebbend op het verbruik van goederen. Wat nu 
volgt staat in een ander lettertype, is een rijmend, pathetisch sonnet, waarin roeshoofd messianistische 
dimensies krijgt:  
 
 

  50. soms zegt men duizend doden te sterven 
  51. een uitdrukking die mijn last ondermijnt 
  52. in mij voel ik miljarden bederven 
  53. tot de mensheid met een daver verdwijnt 
 
  54. het is onweerlegbaar de zwaarste straf 
  55. als je tel voor tel alles dood voelt gaan 
  56. een laatste bloem welkt op het massagraf 
  57. waaruit zelfs geen schim ooit nog op zal staan 
 
  58. ik ben de verabsoluteerde faust 
  59. geen pact met de duivel kan vermijden 
  60. dat met mij een finale holocaust 
 
  61. zwaar aanzwelt tot het einde der tijden 
  62. mijn zaad heeft de planeten zwartgesausd  
  63. welke oerknal beëindigt mijn lijden 
 

De veertien regels van het sonnet krijgen ritme doordat zij steeds uit tien lettergrepen zijn opgebouwd. 
Dit ritme benadrukt roeshoofds psychose, alsof het stampt in zijn brein. R. verbeeldt zich dat hij een 
verabsoluteerde Faust is. Er wordt een idioomveld gepresenteerd van duivelse zaken: doden die 
sterven, miljarden bederven, de verdwijnende mensheid, een massagraf, finale holocaust, planeten die 
zwart worden. Veel termen in dit sonnet refereren aan romantische zwartgalligheid. Het gedicht klinkt 
dan ook als rijmende gedichten van J. Slauerhoff, vol melancholie en absurditeit: denk bijvoorbeeld aan 
diens ‘Ik voel mij van binnen bederven’ en ‘de kwaal die zijn tijd afwacht’ (uit ‘O Engeitado’) of  ‘Was 
deze kamer een gesloten kist’ (uit: ‘Schijndood begraven?’). Verbeeldt roeshoofd zich in dit sonnet dat 
hij die andere dichter is? Hierna vernemen we het commentaar van de verteller. Híj bagatelliseert de 
werking van de stoornis:  

 
64. Alles werkt ! En dat zonder instructie, 
65. uitvouwblad of batterijen. Geen grauwe voile, 
66. geen sluier van zwart. Verblindend 
67. licht op het alom nabije, vroegere 
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68. aanschijn vals aangemeerd. 
69. Een sneeuwwitte röntgen 
70. toont hem de waarheid, 
71. het lichaam de dingen 
72. tot een en hetzelfde 
73. karkas ingekeerd. 
 

De werking van de stoornis in het lichaam wordt vergeleken met het functioneren van een machine. Het 
beeld is helder, het licht cherp. De waarheid van het lichaam is als op een röntgen foto zichtbaar. Na de 
witregel volgt de conclusie van dit gedicht:  

 
74. T-Mart is blijvend onttroond, 
75. dezelfde mens R. heeft scherp voor ogen 
76. bedrog dat sinds kind pijn doet aan riffen, 
77. zoals het door moeders en 
78. dichters sinds juttemis uit wordt gelegd. 
79. R. kent nu van materie 
80. de morsdode massa. 
81. Als door een wonder 
82. beweegt het karkas 
83. en rekent haast niets 
84. uit superkar af 
85. bij zoiets futiels als 
86. een glansrijke kassa. 
 

De euforie is voorbij. Het lichaam voelt loodzwaar aan. De gebeurtenis die in deze slotpassage wordt 
verteld is eenvoudig: R. betaalt zijn boodschap niet. Maar deze triviale daad van diefstal wordt 
zwaarwegender omdat zij gekoppeld wordt aan de onttroning van het consumptie-ideaal van de T-Mart 
en aan het spleen van (romantische) dichters en moeders. Zij leggen de zinloosheid en pijn van de 
mens vast. Roeshoofd voelt die pijn nu zijn messianistische megalomanie is verdwenen. Zijn verhaal 
wordt een variatie op een eeuwenoud thema van het mislukken van het individu, in economisch opzicht 
en psychologisch welbevinden. De moeder is belangrijk, bij een laatste opstand zal roeshoofd alleen 
nog gekalmeerd worden door haar hand vast te houden (91/92), maar zij kan haar zoon uiteindelijk toch 
niet helpen. Niet van de dood afhouden. Zij is als Maria; zij staat erbij als haar zoon sterft, zichzelf 
kruisigt. 

Keren we terug naar de titel. ‘Door een wonder’ refereert aan de psychose die R. van het ene 
op het andere moment insnoert. Maar een zekere voorbedachte rade is ook in het spel: het is roeshoofd 
zelf die de stoornis in het wagentje deed. Door een wonder krijgt hij faustiaanse trekken, voelt hij zich 
machtig en verliest hij de greep op zijn wereld. In regel 81 worden de titelwoorden ‘door een wonder’ 
herhaald. Als door een wonder functioneert het lichaam nog. Maar het grootse inzicht is verdwenen. 
Wat resteert is het karkas dat handelt zonder er bij na te denken. 
 
 
De postmoderne hellevaart van de zelfdoding 
 
Roeshoofd hemelt werd positief ontvangen. Rob Schouten vindt de bundel in Vrij Nederland een 
‘verbluffend experiment, ‘een roman in verzen’ en ‘poëzie met een verhaal’. Peter de Boer benadrukt in 
Trouw de meersporige poëtica van Zwagerman: romantisch, modernistisch, postmodernistisch. Erik Jan 
Harmens legt in Het Parool een link naar Jan Arends (‘de meester in het schrijven over gekte’) en Louis-
Ferdinand Céline en besluit dat de bundel riskant, compromisloos en nieuw is. In de NRC neemt Ron 
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Rijghard veel ruimte om de bundel te analyseren en intertekstueel te verankeren aan Borges, Melville 
en Lucebert. De T-Mart verwijst naar de aleph (zo expliciteerde Zwagerman natuurlijk zelf al in het 
motto op de dichtbundel) omdat het punt waarop alles in de kosmos samenkomt verworden is tot een 
dolgedraaid consumentisme. Piet Gerbrandy heeft in de Volkskrant oog voor de verschillende niveaus 
van de tekst en beschouwt de gedichten als ‘soms buitengewoon geestige poëzie, maar soms ook van 
een vermoeiende willekeurigheid.’ De kracht van de bundel ligt meer in de conceptie, dan in de taal. 
Gerbrandy verwijst naar vier niveaus: het verhaal als parabel over overvloed en commercie, 
postmoderne leegte en verwarring, het verhaal als ziektegeschiedenis, het verhaal als theologische 
thematiek waarin Roeshoofd geïdentificeerd kan worden met God en Christus en het verhaal als 
poëticaal en intertekstueel betoog. 

Na lezing van het gedicht ‘Door een wonder’ kunnen we constateren dat de dichtbundel, meer 
dan deze critici benadrukken, een duidelijke narratieve structuur heeft met als hoofdthema de 
ondergang van een depressieve figuur. De T-Mart is een waanidee, een angstvisioen. Het gedicht ‘Door 
een wonder’ staat niet op zichzelf, maar zit vast aan het grotere geheel van het verhaal dat de bundel 
vertelt. Het is een typisch voorbeeld van een gedicht dat zich tegen bloemlezen verzet. Zonder de 
context wordt het plat, minder aangrijpend. De kracht van de bundel ligt in de herhaling, in de 
dwangmatigheid van roeshoofds wens tot zelfdoding, in de vaak stroeve, dan weer door rijm en ritme 
vloeiende taal die vertraagt en versnelt. We raken steeds verder af van de hoofdpersoon wegdrijvend in 
zijn eigen universum.  

Er is maar één gedicht in de hele bundel dat houvast biedt, dat wil zeggen een verklaring geeft 
voor het gedrag van R. Dat is het tweeënveertigste gedicht, opgenomen in de tweede afdeling, waarin 
de vertelstem uitlegt wat angst is. Angst is de voorstelling van water waarin je wordt weggeduwd: ‘de 
laatste flits / voor de verstikking duurt het langst’(68/69). Angst is niet reëel, wel permanent aanwezig. 
Het gaat om metafysische, alles omvattende angst. Ik wees in het begin van mijn betoog op de essay- 
en interviewbundel die Zwagerman in hetzelfde jaar als de dichtbundel publiceerde. In een daarin 
opgenomen vraaggesprek met de Amerikaanse schrijver Andrew Solomon legt deze uit hoe hij zich 
voelde tijdens de depressie die vooraf ging aan een poging tot zelfmoord. Het is alsof de situatie van 
roeshoofd wordt beschreven: ‘In de ergste perioden leefde ik van minuut tot minuut en worstelde ik me 
door die minuten zonder nog iets te kunnen en te willen. Ik kon niet meer eten, mijn vader moest me 
wekenlang voeren, alsof ik een gevloerd dier was. Ik haalde het niet meer naar het toilet en was 
doodsbang om te douchen. Als ik opstond uit bed, kon ik niet meer ophouden met schreeuwen en 
huilen.’ Zwagerman laat vooral ook de achterblijvers aan het woord komen. Zij berusten meestal niet in 
de zelfverkozen dood van een ander, omdat dat zou impliceren dat zij instemmen met de overtuiging 
van de zelfmoordenaar dat diens leven niet meer de moeite waard was. Waar hij in zijn essay- en 
interviewbundel vooral het perspectief van nabestaanden belicht, leeft Zwagerman zich in zijn poëzie in 
in de zelfmoordenaar. Hij toont een zogenoemde hellevaart: de gang door de onderwereld in haar 
moderne gedaante van koopparadijs en psychiatrische kliniek. Het is een typische postmoderne 
hellevaart, als we de beschrijving daarvan in een prachtige studie van Bart Vervaeck volgen: een gang 
naar de hel die geen beginpunt kent en tegelijkertijd als paradox en simulatie (een doen alsof) wordt 
gepresenteerd. Roeshoofd is in verwarring en extase, weet dat er straf noch genade zal zijn, omdat de 
hel uiteindelijk het nog leven na de dood betekent. Zelfs na afloop ben je niet bevrijd uit de 
consumptieve wereld van supermarktgenot. Aan alle intertekstuele verwijzingen die in de dichtbundel 
voorkomen, zou nog één treffende toe te voegen zijn, Marsmans dichtregel: ‘de nooit aflatende angst 
dat de dood het einde niet is’. Voor een zelfmoordenaar moet dat een nog groter kwaad zijn dan voor 
romantische dichters. Zwagerman noemt in zijn essaybundel dan ook allerlei synoniemen voor 
zelfmoord, maar nooit het Duitse ‘Freitod’. 
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