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INLEIDING 
 

 

De nu volgende analyse van het gedicht <70+> van een voormalige klasgenoot uit de jaren 1962-1967 heb ik 

met veel plezier geproduceerd. Het is namelijk niet alleen een fraai gedicht. Het bleek ook te fungeren als 

een prettige ‘wake-up call’ van mijn 70 jaar oude geheugen en van  mijn eigen leeftijdsbesef – smile. Bij 

het lezen van Frits’ gedicht over het naderende levenseinde doken er namelijk allerlei herinneringen op aan 

de vijf prettige internaatjaren in Hilversum die zo’n belangrijke, vormende invloed op me hebben gehad. 

Mijn eerste bewuste genieting van de magie van taal en beeldspraak is onverbrekelijk verbonden aan een 

Toneelstuk in de Aula van onze toenmalige Kweekschool. Frits speelde daarin de hoofdrol van een soldaat 

tijdens de Wereldoorlog ergens in het sinistere oerwoud van een tropisch eiland of iets dergelijks. In de 

openingsscene zat hij tegenover een andere klasgenoot, Marcel Schrage, die ook zo goed kon toneelspelen. 

Met enkele woorden wisten beiden een beklemmende, drukkende sfeer te scheppen die me altijd is 

bijgebleven. Ik besefte toen ineens hoe je met een paar raak gekozen woorden en de juiste dictie ervan de 

menselijke ervaring van de werkelijkheid vorm kunt geven en kunt bijsturen.   

 

Toen ik in juni 1971 mijn Haïtiaanse geliefde Bob Turnier leerde kennen en vernam dat hij in New York 

<Cinema & Theatre> studeerde, kwam mijn interesse in taal en vreemde-talen met de erbij behorende 

culturen in een stroomversnelling. Die fascinatie houdt nog steeds aan. 

 

Om als gay stel samen te kunnen wonen, besloten we ons in 1972 te vestigen in Amsterdam waar mijn Frans- 

en Creools-talige geliefde besloot Engelse Taal- en Letterkunde te gaan studeren aan de Gemeentelijke 

Universiteit. Hij bleek uitermate getalenteerd en mocht daar al snel als tijdelijke docent cursussen verzorgen 

over Shakespeare, Amerikanistiek en Literaire Kritiek. Ik stak er heel veel van op. Zo konden we tot aan zijn 

dood in januari 1992 ons hart ophalen aan de boeken die hij verslond en kreeg zijn nieuwe empirisch 

gefundeerde, psycho-linguïstische benadering van literaire producties een vaste vorm en een eerste 

presentatie in zijn doctoraal werkstuk <TIM-TIM – BOIS-SEC> (1983). In die gedetailleerde, analytisch-

literaire analyse van een boek van de gay auteur James Baldwin introduceerde Bob onder meer het idee om 

de evolutie van cultuurgebonden betekenissen en hun geassocieerde emoties en connotaties voor te stellen 

als <wolken-van-begrip> -- een dynamisch concept dat hij overnam uit de praktijk van de vaudou in zijn 

geboorteland Haïti.  Zijn voorbeeld kreeg daarna binnen gespecialiseerde kringen een vaste plaats in taal- en 

literatuuranalyse.  

 

Ik maak in deze Analyse van Frits’ gedicht <70+> gebruik van een paar elementen uit Bobs benadering. 

Echter, zonder na te streven een wetenschappelijk werkstuk uit mijn Hoge Hoed te toveren. Ik heb daarom 

ook geen lijst met geraadpleegde literatuur opgenomen. Ik schreef  mijn oprispingen voor de vuist weg neer 

– hopende dat de lezer daardoor niet het gevoel krijgt dat ik uit mijn nekharen klets. Ik hoop en verwacht dus 

stilletjes dat deze tekst tot een verdiept taal-inzicht leidt bij de lezers ervan, en dat het hen aanzet tot een 

herhaald lezen en genieten van Frits’ mentale escapade en magische trucage in zijn sober, maar zinvol en 

troostend gedicht <70+>. 

 

Tot slot bedank ik Frits voor het genoegen dat hij me verschafte met zijn gedicht. En mijn partner Yves 

Edgard krijgt een ‘grand bisou’- een dikke zoen-  voor zijn selectie van de toepasselijke illustraties die ik in 

dit werkstukje opnam.  

  

Gerard B. Kosse 

Amsterdam, 4 augustus 2015 
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1  STRUCTUUR VAN <70+> 
 
1.1 De gebruikte dichtvorm 

De gebruikte dichtvorm is eenvoudig: Het gedicht van mijn voormalige klasgenoot van de Ludgerjaargang 

1962-1967 bestaat uit 13 coupletten die elk vier korte regels tellen. Deze kwatrijnen volgen alle het  zogeheten 

<gekruist rijmschema> , dus het schema  A B A B en er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van interpunctie. 

 

Tabel 1 van de Bijlagen bevat de complete tekst van het gedicht zelf. Bovendien heb ik een lichtelijk 

gewijzigde versie opgenomen waarin ik –- in overeenstemming met de thematische boodschap van het 

gedicht –- de interpunctie duidelijk en compleet heb aangebracht en een paar wijzigingen heb voorgesteld in 

de grammaticale structuur/woordvolgorde. De declamatiemogelijkheid en het begrip van de thematisch 

boodschap worden zo bevorderd. Dit deed ik vooral met het oog op de middelmatige leesvaardigheid van de 

multiculturele (immigrant)groepen die ik van dit gedicht wilde laten genieten.  

 

De hier bedoelde wijzigingen werden recentelijk door de dichter overgenomen en aangevuld. Vandaar dat de 

finale versie die voor eventuele toekomstige publicaties gebruikt kan worden apart is bijgevoegd. Ook nu  zijn 

er twee versies: met en 'zonder' interpunctie; dit in overeenstemming met het gegeven dat de dichter een 

minimaal gebruik van interpunctie voorstaat.   
 
 

1.2 Declamatie: geen Roes of Trance -- patroon van tonen en ritmes in <70+> 

Gedichten ontlenen naar mijn gevoel hun veelzijdige charme, zeggingskracht en vervoering voor een groot 

deel aan zich herhalende klanken en dictie-accenten. Dit zijn de bouwstenen van  de ritmes die ontstaan door 

vocalisering van een redelijk ‘groot en vast aantal’ lettergrepen en woorden met dezelfde (herhaalde) 

accenten (klemtonen) en klanken op één dichtregel & de herhaling daarvan in erna volgende dichtregels – 

maar dan met andere woorden, begrippen en/of een ander metrum.  

(Oef! ik wist niet dat ik zo’n handzame definitie in mijn Nedersaksische kop had – smile.) 

 

De akoestische patronen die bij declamatie hoorbaar worden gemaakt, worden opgeslagen in het korte-

termijn-geheugen van de lezer/toehoorder en spelen daar door hun steeds maar toenemend aantal prikkels 

(accumulatie van die klanken en patronen) een belangrijke rol bij het oproepen van emotie. Uit ervaring 

weet ik dat dit aspect van declamatie gebruikt wordt als <entree naar roes en trance>, vaak geholpen door 

wat geuren, alcohol of andere brouwsels in combinatie met geluid.  

In Afrika en haar Diaspora en in Noord & Zuid-Amerikaanse Indianenkringen bestaat dat geluid uit ritmisch-

opzwepende muziek van drums (en repetitieve dansbewegingen). In India domineert juist de meditatief-

slaapopwekkende muziek van de sitar en de stem van degene die voordracht/zingt. In beide gevallen is dit 

een manier om de productie van hormonen en stroomstootjes naar de hypothalamus op gang brengen. Dat 

hersendeeltje organiseert voor een belangrijk deel ons gedrag. Anders gezegd: het zorgt voor het oproepen 

van emoties.  

(Niet vergeten: Emoties zijn plotseling optredende, naar buiten gerichte reacties van ons hele 

organisme op een onbewuste en automatische prikkel. Zo’n emotie (denk ook aan beweging, 

commotie) heeft fysiologische, cognitieve en gedrags(=bewegings)componenten.) 

 

Veel moderne, westerse dichters trekken zich niets aan van akoestische patronen en muzikaliteit in hun 

gedichten. Volgens mij vergeten ze zo hun traditionele, muzisch-betoverende rol. Ze verworden zo tot Hoge 

Priesters van de Rede en de Seculiere Geloofsbelijdenis. Kortom,  ze appelleren naar mijn idee te veel of 

zelfs uitsluitend aan het rationeel begrijpen van hun boodschap.  
 

De Nederlandse taal is niet zo klankrijk als bijvoorbeeld het Chinees, het Duits en het Italiaans (die zich 

daarom uitstekend lenen voor zang en opera). Desondanks leent onze taal zich uitstekend voor allerlei 
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dichtvormen die een vast rijmschema –d.w.z. HERHALING VAN KLANKEN EN DICTIEACCENTEN-- 

hebben. Denk bijvoorbeeld aan sonnetten met het rijmschema ABBA-ABBA-CDC-DCD,  aan  kwintijnen 

met het schema ABAAB, en  aan limericks die AABBA hanteren.  
 

 

EN WAT BETEKENT BOVENSTAAND GELEERD GEDAAS VOOR <70+>? 

Zoals hierboven al gezegd: Het gedicht <70+> kent 13 strofen die ik in het vervolg aanduid met de term 

'couplet' omdat dit gedicht zich niet altijd houdt aan de strofe-spelregel dat het een op zich staande, 

zelfstandige 'gedachteneenheid' moet zijn. De Coupletten 5 en 6 vormen samen zo'n eenheid, en zijn dus geen 

strofen in de strikte betekenis van het woord. 

 

Een zwakker punt betreft de geringe herhaling van klanken en accenten. Herhaling van klanken treedt alleen 

op in de rijmwoorden. Zie bijvoorbeeld in couplet 1 de woordparen ‘meer & zeer’ en ‘wordt & schort’. 

 

En vaste ritmiek is er niet. Beide ‘faiblesses’ hangen samen met de zeer beperkte, en ongelijke lengte van de 

zinnen. Deze varieert van 3 tot 7, veelal korte, woorden. Maar het gemis wordt voor een deel goed gemaakt 

door het veelvuldig optreden van alliteratie –dus het gebruik van herhaling van medeklinkers aan het begin 

van de beklemtoonde lettergreep van twee of meer woorden. In couplet 1 geldt dat voor de letter M (méér & 

minder); in couplet 2 voor de letter W (wat & wou), et cetera. In Nedersaksische streken – dus ook in het 

Groningse milieu van afkomst van de dichter – heeft men een sterke voorkeur voor allitererende woorden… 

Het rijmschema ABAB wordt echter wel consequent aangehouden in het hele gedicht. De declamatie van 

<70+> wordt zo toch nog enigszins vergemakkelijkt.  

 

Een ander zwak punt betreft het geringe aantal 'qualifiers' Die adjectieven en andersoortige evocatieve 

descripties (van omgeving, gedachten, verschijnselen) moeten immers de boven gememoreerde toevoer van 

hormonen en stroomstootjes voor een belangrijk deel op gang brengen. Tabel 2 in de Bijlage brengt dat 

spaarzame gebruik ervan in kaart. Door dat gemis wordt de lezer/toehoorder van <70+>  in slechts geringe 

mate of helemaal niet emotioneel betrokken bij de boeiende thematische boodschap van dit gedicht.  

 

CONCLUSIE: Een meeslepende declamatie van het gedicht ligt niet het meest voor de hand. Al met al wordt 

er met toon en accenten (ritme, metrum) weinig geappelleerd aan het rechtstreeks, direct oproepen van 

emoties bij toehoorders. Er wordt vooral een beroep gedaan op het begrijpen van de boodschap. Het gedicht 

is dus in eerste instantie een rationeel –- maar fraai en zinvol –- poëtisch uitstapje in de geest!  Lezers zullen 

er dan ook meer van smullen  dan toehoorders! 

 

 

 

 
 

Tonaliteit en ritme in een Keltische gezongen tekst 
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2 TAAL & PSYCHO-DYNAMIEK 
 

 

2.1  Sobere taal & complexiteit in visie en ervaring  
De gebezigde taal is uiterst simpel; alledaags. De complexe thematische boodschap wordt uitgewerkt in 

slechts 30 korte, sobere zinnetjes die gemiddeld per dichtregel nauwelijks 6 –- veelal éénlettergrepige –- 

woorden bevatten. 

Met die sobere, korte zinnetjes samenhangend, wijs ik nogmaals  op het geringe aantal 'qualifiers' dat 

gebruikt wordt om de thematische boodschap invoelbaar te maken: gemiddeld slechts 2 per (kort!) couplet. 

Hierdoor kan uiteraard niet verwacht worden dat er een grote variatie aan beeldspraakvormen aanwezig is. 

Ipso facto blijft daardoor de contextueel gebonden gevoelswaarde van de kernwoorden 'dood' en 'vriend' 

oppervlakkig. Ik constateer dus weer dat het gedicht vooral appelleert aan het rationeel begrip van de lezer. 

M.a.w. het is vooral een intellectuele excursie in & van de geest.  

Tabel 2 van de Bijlagen verstrekt bovengenoemde en andere details van de gebruikte taal. 

 

Simpele taalexpressie kan heel goed samen gaan met een complexe visie op & ervaring van het 

menselijk bestaan. Dat wordt in de rest van deze analyse duidelijk gemaakt. <Denken, Begrijpen en 

Communiceren> zijn überhaupt niet identiek aan <taal en taalexpressie>.  Er zijn heel veel andere vormen 

van begripsontwikkeling, begrijpen en de communicatie van het begrepene. Denk maar aan muziek, dans, 

sissen, beeldende kunsten, symbolen, rites, een heupzwaai, een knipoogje, een arrogante houding, een 

vernietigende blik, een liefdevolle streling, het aanbrengen van een verleidelijke geur op erogene 

lichaamsplekjes, doventaal, en talloze andere vormen van non-verbale begripscreatie en expressie. Met & 

dank zij de voortschrijdende mogelijkheden van de Informatica & het Internet, wordt er tegenwoordig steeds 

meer met die andere (be-)denk- en communicatievormen gewerkt. Ik wijs in dit verband vooral op YouTube, 

IT-gebaseerd design, en het gegeven dat de jeugd een sterke voorliefde vertoont voor virtuele,  multimedia 

beleving, grafische zaken als emoticons en voor nieuw bedachte gebaren zoals ‘fist & hand shakes’ .  

 

 

 

 

DOVEN - GEBARENTAAL 
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2.2  Gebezigde taal & inherente spanning 

Dit gezegd hebbend, wijs ik m.b.t. de complexiteit van het gedicht <70+> op het feit dat de dichter zijn 

levensvisie uit in termen en beelden die typerend zijn voor het Christendom (en Jodendom), maar dat 

hij de erbij behorende filosofie en levenspraxis rationeel afwijst –- wellicht als achterhaald, niet empirisch 

gefundeerd. Hij is of ziet zichzelf als een seculiere persoon –- dus als iemand die niet te maken heeft met 

een godsdienst of een kerk. Dit is een typerend kenmerk van de Nederlandse cultuur waar meer dan de helft 

van de bevolking niet in god gelooft. Het gedicht kent door die frictie tussen denkbeeld (vervat in christelijke 

taal) en levensopstelling (seculiere levensvisie en praxis) een inherente spanning . 

 

De lezer van dit gedicht ervaart de hier gemelde, zeer invoelbare, maar niet expliciet verwoorde spanning als 

levensecht. Dat is vooral het geval bij de oudere generaties die eveneens christelijk zijn opgevoed, maar vanaf 

het begin van de jaren 1970 veelal een geseculariseerde leefstijl hebben ontwikkeld. Deze lezers herkennen 

nadrukkelijk in het gedicht <70+> hun eigen nostalgische verlangen naar (het christelijk gedefinieerde) 

eeuwige leven en hun simultane twijfel en afwijzing ervan, omdat hun seculier, rationeel inzicht en 

empirische ervaring stellen dat levenscontinuïteit een abstractie is van de tijdelijke, biologische vormen van 

het leven.  

 

Terzijde merk ik op dat  de seculiere Persona in het gedicht (dus ook de dichter) klaarblijkelijk nog niet op 

de hoogte is van het nieuwste wetenschappelijke, op empirie gebaseerde  inzicht dat die spanning opheffen 

kan. Men heeft namelijk geconstateerd in de vele case studies over de <bijna-doodervaring> dat het 

'bewustzijn' van de mens niet noodzakelijkerwijs samenvalt met actieve levensfuncties en lichamelijkheid. 

Uit de bestudeerde gevallen bleek dat mensen gedetailleerde waarnemingen hadden verricht in de lang 

aanhoudende periodes dat men <klinisch dood> was  en er dus geen enkele hersenactiviteit viel te bespeuren 

en er geen vitale functies of zintuigen actief waren. Desondanks bleken hun waarnemingen gedetailleerd te 

zijn bewaard en te kunnen worden gereproduceerd. Daarmee samengaand, bleken die mensen zich te 

herinneren dat zij in een mentale staat van 'uitzonderlijk helder zelfbewustzijn' verkeerden tijdens de tijd dat 

ze klinisch-dood waren.  In christelijk jargon kunnen we dus stellen dat er een soort <aardse ziel> bestaat die 

deel uitmaakt van het eeuwige hier-en-nu.... 
 

 

2.3  'Form of address' 
Een aantrekkelijk vormaspect van het hier besproken gedicht is het gegeven dat de 70-jarige dichter zijn 

thematische, existentiële boodschap brengt in de vorm van een innerlijke monoloog van een bejaarde man 

of vrouw van ongeveer 70 jaar die zich er van bewust is 1)dat zijn/haar levenseinde binnen handbereik is 

gekomen, 2)dat dit angst oproept, en 3)dat hij/zij die angst overwint en opheft door 'de eigen angst voor de 

dood' te transformeren in 'de dood als vriend'. 

 

Om te voorkomen dat de lezer de monologiserende-persoon-in-het-gedicht verwart met de dichter zelf, zou 

het beter zijn om in deze analyse steeds te spreken over de PERSONA die aan het woord is. De zo geroemde 

'dichterlijke vrijheid' wordt dan beter gerespecteerd. Echter, ik sluit me in deze analyse meestal aan bij het 

gangbare gebruik om ook te spreken van <de dichter> .   

Een bijkomend voordeel van het hanteren van 'Persona' leek me het feit dat zo het geslacht  van de 

monologiserende bejaarde niet wordt opgedrongen aan de lezers. Maar hier lijk ik het mis te hebben. Vrouwen 

bleken zich in een onrepresentatief vraaggesprek en mini-onderzoek niet sterk te identificeren met Persona. 

Integendeel:  vrijwel alle geraadpleegde vrouwen schreven het gedicht <70+> toe aan een mannelijke dichter. 

Alhoewel hun waardering van het gedicht positief was, vonden ze het wel <typische mannenpraat> en <leuk 

bedacht –- maar niet echt>.   

In Tabel 3 van de Bijlage worden meer details verstrekt over de uitkomsten van mijn mini-onderzoek naar de 

waardering van <70+> onder diverse minderheidsgroepen. Ik vergat daar echter te melden dat ik de naam 

van de dichter had vermeld als <F. Le Roux> –- om zodoende het geslacht van Persona in het midden te laten.   
 

De monoloog is helemaal mentaal: Het is een gedachtestroom. Persona blijkt zich slechts vagelijk  bewust 

te zijn van lezers/toehoorders die hij op een diffuse manier als leeftijd- en lotgenoten ervaart en drie keer 

toespreekt als “vrienden van de plus” –- zie regels 13, 29, en 49  

Maar er is meer aan de hand met die 'form of address' en Persona's gedachtestroom. 
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2.4  'Stream of consciousness' & 'arousal' 
Ten gevolge van zijn heldere, concluderende stellingname inzake 'ouder worden' in couplet 1, richt Persona 

zich daarna in couplet 2 vagelijk en introspectief tot zijn levenspartner. Met andere woorden: Daar zien we  

een relevante, associatieve uitwerking en illustratie van Persona's bewustwording van hetgeen hij in couplet 

1 meldt. Er is hier sprake van een literaire presentatievorm die we sinds James Joyce aanduiden als een  

<stream of consciousness>. Psychologisch kenmerkend van die mentale activiteit is de snelle flux en mix 

van heldere, bewuste beelden en gedachten en hun vaag of scherp ervaren emotionele associaties en 

connotaties die tezamen –-in retrospect-- een duidelijke opbouw naar een conclusie, naar een  nieuw inzicht, 

naar een nieuw verlangen of naar een nieuwe ervaring of levensopstelling blijken te leiden. In <70+> zien we 

dat ook gebeuren. Ik ga er hieronder kort op in.  
 

De mededeling dat <alles minder wordt> in regel 1 en de melding van het lichamelijk-geestelijke effect ervan, 

namelijk dat dit minder-worden <vaak zeer> doet (couplet 1), leiden, in psychologisch-neurologische termen, 

tot een verhoogde emotionele gemoedstoestand (arousal) die de aanzet / motor is van een nieuwe reactie-

dispositie.  

Maar wat blijkt nu? Persona's eerste reactie is niet associatief gelieerd  aan andere emoties die vaak worden 

gerapporteerd door bejaarden. Ik doel vooral op de negatieve  (vooral in het westen ervaren) gevoelens van 

eenzaamheid, verveling, zinloosheid, afhankelijkheid t.g.v. afnemende zelfredzaamheid, spijt over gemaakte 

fouten, gemis van een fraai jong uiterlijk, geldproblemen, wroeging, schaamte over eigen gebreken, et cetera.  

De concrete, eerste associatie op <minder en pijn> krijgt in <70+> vooral een verstandelijk/rationeel vervolg:  

er volgt een associatieve link met Persona's haperend geheugen (coupletten 2 en 3) die alleen  verstandelijk 

wordt ervaren en gerapporteerd. Het in paragraaf 2.1 gemelde spaarzame gebruik van 'qualifiers' en de korte 

zinslengte in dit gedicht zijn daar mede debet aan. Het bevreemdt daarom niet dat vrouwelijke lezers van 

onderhavig gedicht het <typische mannenpraat> vonden. Meer daarover in Tabel 4 van de Bijlage.  

Het gegeven van de <rationele eerste, spontaan-associatieve reactie> duidt er sterk op dat rationaliteit een 

dominant kenmerk is van Persona's observeerbaar dagelijks gedrag.  Dit moet echter niet verward worden 

met  zijn  veel moeilijker te observeren  innerlijke gevoelsleven. Dat komt  in dit gedicht nauwelijks naar 

voren, behalve dan in Persona's verlangen naar eeuwig-leven, omdat hij angst ervaart voor het onbekende 

van zijn naderend levenseinde. Binnen het bestek van deze niet-technische gedicht-analyse ga ik niet verder 

in op deze interessante psychische en psycho-linguïstische problematiek.  
 

Wel geef ik als intermezzo nog een beknopte uitweiding van het arousal-begrip, omdat daarmee het begrip 

van  bovenstaande constatering over Persona's rationele (dus bedachtzame) reactie-dispositie wordt verdiept: 

 

De gedachte aan pijn, aan vreugde, aan sterk verlangen, en aan zorgelijke en beangstigende zaken verhoogt 

automatisch het 'arousal' niveau in onze hersenen. En die verhoogde arousal  is de aanzet en 'motor' van een 

nieuwe re-actie! Sommige neuro- en emotie-psychologen spreken in dit verband liever over een nieuwe, 

reactieve bewegingsdispositie in de vorm van het ervaren van één of meerdere F's die de basis vormen van 

alle emoties, ongeacht de cultuur waarvan men deel uitmaakt. 

De hier bedoelde vier aangeboren, universeel aantoonbare biologisch gefundeerde reactiedisposities zijn: 

Fear (=weggaande, ontsnappingsbeweging), Fuck (=toenaderende, op versmelting gerichte beweging), 

Fright (=ineen krimping, een op verlamming gerichte beweging), en  Fight (=een toenaderende, op destructie 

gerichte beweging). De met die 4F's gepaard gaande endocrinologische en  neurologische verschijnselen zijn 

duidelijk meetbaar en zorgen voor een nieuwe emotie of reeks van emoties en (re)acties. Arousal is dus op te 

vatten als een  nieuwe, geïntensiveerde actie-dispositie (= een nieuwe, sterke bewegingsneiging) die op een 

associatieve wijze leidt naar nieuwe cognities, emoties en acties.  
 

In <70+>  is de werking van 'arousal' evident:  Persona's helder bewuste, rationele constateringen over 

zijn verminderd functioneren en de (vooral psychische, mentaal gedefinieerde) pijn die dit bij hem oproept, 

zorgen ervoor dat hij op associatieve wijze de concrete bewustwording ervan ondergaat in couplet 2. Persona 

levert met deze introspectieve illustratie van zijn eigen <mentale aftakeling> een bewonderenswaardige, 

levensechte prestatie! En hetzelfde merk ik op over het soortgelijke, levens filosofisch gekleurde kunstje dat 

hij vertoont in coupletten 4+5+6 Daar leidt Persona's <sterke verlangen naar voortleven na de dood> via / 
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middels arousal tot een  <sprankje geloof-in-een-lege-belofte>; namelijk een sprankje geloof (regel 20) in 

iets wat verder reikt dan hetgeen dat wordt aangetoond met het biologische feit dat hij vervat in het beeld van 

de dooie mus waaruit nog wat  leven spruit (regels 15+16).   
 

Persoonlijk vind ik het een beetje  jammer dat de dichter zijn Persona zo nu en dan minder introspectief en 

minder persoonlijk laat worden. Persona heeft het bij diep-doorvoelde, lucide momenten over <ik> en 

schakelt daarna in 6 gevallen verstandelijk (en enigszins belerend) over naar een <algemeen geldend 'we'> 

om de universaliteit van zijn bewering te benadrukken. Vergelijk ter illustratie van mijn bevinding de 

volgende twee groepen dichtregels: 

IK & MIJN e.d. – in regels 5, 7, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52 –- met 

de groep WE & ONS e.d.– in regels 14, 17, 18, 21, 22, 23   
 

Er valt nog veel meer interessants te melden over de 'stream of consciousness' in dit gedicht. Maar ik laat het 

hierbij omdat de volgende punten voor niet-psychologen (de meeste lezers van deze analyse)  wellicht 

interessanter zijn. 

 

 

2.5  Beeldspraak 
 

2.5.1 soorten beeldspraak 

De beeldende kracht & invoelbaarheid van het thema (= Persona's perceptie van zijn existentiële probleem 

m.b.t. het feit dat hij ouder wordt) in het onderhavige, eenvoudige gedicht, zit hem vooral in de functionele 

samenhang en interactie van een zestal opvallende kenmerken van het woordgebruik. In Tabel 4 van de 

Bijlagen worden ze geïnventariseerd en gedetailleerd toegelicht. Ik doel op: 

A de treffende terminologie en beelden inzake de 'ouderdom & ouder-worden' (zoals ervaren en 

 belangrijk geacht door de christelijk opgevoede, maar zich seculier beschouwende generatie 

 Nederlanders waartoe de dichter behoort)   

B de beeldspraak van het leven als <een reis>, een weg> die moet worden afgelegd (naar een niet 

 genoemde bestemming)   

C de spanning en angst oproepende seculiere existentie-beelden  t.a.v. A en B 

D de christelijk-joodse levensvisie  die  gepaard gaat met A en B en contrasteert met C (maar waarvan 

 de dichter zich nauwelijks bewust is als hij zich seculier wil of denkt uit te drukken) 

E de frequente personificatie van abstracties inzake ouderdom (A), leven (B), en filosofie 

 (=christelijke en seculiere levensvisies (D en C).   

F de toepassing van metonymie, tenslotte, is een effectief poëtisch hulpmiddel om de oplossing van 

 Persona's dilemma te realiseren en de spanning erin te houden. WOORDTYPE F helpt dus om de 

 lezer over te halen Persona's magie te geloven, te accepteren....en te betwijfelen. I 
 

Het voert in een niet-technische analyse als deze te ver om het vocabulaire van het gedicht <70+> uitputtend 

te behandelen in termen van de hierboven bedoelde samenhangen en interacties.  

Ik volsta met één voorbeeld-cyclus van <samenhang & interactie van termen en beeldspraakvormen: 

1 Het <ouder worden> wordt duidelijk gemaakt met termen en beelden  van het WOORDTYPE A: 

 alles wordt minder, men is vergeetachtigheid, men wordt stram en doof, men wordt gesteund en 

 gestut, en de herinnering aan de voorbijgevlogen tijd is het enige dat nog gedijt. 

2 Dat ouderdomsbesef wordt vervolgens geassocieerd met de lange levensreis (WOORDTYPE B), 

 waarvan de dichter (=Persona)...... 

3 ...zich realiseert dat hij er alleen voor staat en er 'schijtends bang' voor is omdat hij van de 

 verschijnselen ouderdom en leven weet dat die eindigen in de dood –- een biologische 

 verschijningvorm die geïllustreerd wordt met 'een dooie mus' (WOORDTYPE C)  

4 Echter, Persona wil en kan geen genoegen nemen met het feit dat zijn leven afbreekt, tot stilstand 

 komt, dat zijn eigen dood er aan komt. Daarom verlangt hij naar het eeuwige leven dat er volgens 

 zijn halfbewuste, christelijke levensfilosofie (WOORDTYPE D) op volgt. 

5 In die christelijke traditie en levensvisie worden abstracte zaken als <eeuwig leven> vaak heel 

 concreet voorgesteld. Dat gebeurt niet alleen in de vorm van beeldhouwwerk, architectuur, 
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 schilderingen, symbolen en rituelen, maar ook in de personificatie van die abstracties. In dit gedicht 

 gebeurt dat vooral met  de termen 'de dood' en 'levensweg'; dus met WOORDTYPE E   

6 En met behulp van metonymie (WOORDTYPE F) wordt de lezer overtuigd van de haalbaarheid 

 van Persona's oplossing om geen angst meer voor de dood te hebben. Persona beweert immers dat 

 zijn laatste kus een levenskus is: zijn entree naar eeuwig leven. Daarmee presenteert hij tevens  een 

bevredigende oplossing voor het nog resterende deel van zijn levensreis (tot 79 jaar of later). 

 Immers, hij stelt dat hij er zo in geslaagd is om van zijn Vijand (=de dood) een Vriend te maken.... 

 Maar tegelijkertijd nuanceert hij dit want hij laat de lezer ook weten dat de door hem gebrachte 

 oplossing <wel vergezocht> is..............  

 

 

2.5.2  complexiteit in eenvoud 

Een illustratief voorbeeld van de complexe betekenis- en filosofische lading van een ogenschijnlijk 

eenvoudige metafoor is het dubbelzinnige beeld van 'een dooie mus waaruit nog wat leven spruit' in couplet 

4. Enerzijds is hier sprake van een 'eeuwigheiddimensie' –- met name door de expliciete verwijzing naar het 

biologische feit dat uit stoffelijke resten altijd nieuw leven ontstaat. Anderzijds: met zijn woordkeuze <dode 

mus> geeft de dichter tegelijkertijd aan dat het hier een loze, lege belofte betreft. Zo geeft de dichter de 

universeel bedoelde boodschap af dat hij (de seculiere, westerse mens) hier geen genoegen mee neemt. Hij 

stelt in hetzelfde couplet dat de mens 'vooruit kijkt'. En in het volgende kwatrijn blijkt dat dit betekent dat we 

allen op ons levenspad verlangen naar een 'vergezicht'. Dus naar de (eeuwige) continuering van ons leven.  
 

Echter, de harde werkelijkheid van het onherroepelijk einde kennende en schoorvoetend accepterend, 

nuanceert de dichter zijn onhaalbare wens en stelt hij een halfslachtig compromis voor waarmee hij zijn dood 

in eigen hand hoopt te hebben. Hij wil namelijk geloven dat zijn 'laatste kus doet voelen als een doop' ; m.a.w. 

dat hij met die laatste kus de ervaring krijgt van een nieuw levensbegin. De vijandige dood wordt in die 

zienswijze getransformeerd tot een vriend –- zo zien we in couplet 12! De dichterlijke metafoor <kus> is 

hier wel zeer toepasselijk gekozen en mist zijn magische werking niet! De eenvoud en overtuigingskracht 

ervan bewerkstelligen namelijk dat de lezer deze romantische, troost biedende oplossing overneemt en dus 

ook denkt: “De dood, dat is mijn vriend voortaan”. Dat verleidelijke, geruststellende idee is de kracht van 

dit gedicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
complexe beeldspraak… 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

3 <70+>  ONDER EEN CULTUREEL-ANTROPOLOGISCHE LOUPE 
 

3.1  context en begripswolken geven  <70+> zijn overtuigingskracht in het Westen  

Zoals gezegd, worden de zes meest voorkomende vormen van beeldspraak en woordgebruik in Tabel 4 van 

de Bijlage toegelicht.  In deze paragraaf attendeer ik op twee belangrijke taalkundige aspecten die voor een 

groot deel bepalen OF en HOE de lezer het gedicht <70+> begrijpt. Vertalers weten uit eigen ervaring hoe 

belangrijk een juist begrip van de cultuur-antropologische omstandigheden zijn als een tekst in een andere 

taal overgezet moet worden. Hoe meer de gehanteerde talen (en de erbij behorende culturen) verschillen in 

termen van 'verwantschap', hoe moeilijker  die omzetting. 

 

Vertaalproblemen zijn vooral present bij geschreven teksten –- dus in situaties waarbij er geen non-verbale 

en andere betekenisvolle omgeving aanwezig is. Het vertaalprobleem doet zich scherp voelen bij literaire 

teksten waarin per definitie de emotionele en cognitieve ervaringen domineren, en waarin vaak ook nog van 

connotaties gebruik wordt gemaakt. Het vertalen van een gedicht is vanwege die connotaties het allerlastigste 

klusje dat een tolk zich kan voorstellen. Immers, gedichten staan vaak bol van de connotaties. Anders 

gezegd: In gedichten vind je veel termen en uitdrukkingen die refereren aan begrippen en emoties die buiten 

de eigenlijke betekenis van de woorden of woordgroepen in het gedicht staan.  

De aanhef in het eerste couplet van  <70+> begint zelfs met drie connotaties in de zin   “Die plus staat voor 

méér, terwijl toch alles minder wordt.” Ik heb ze onderstreept. De lezer of luisteraar moet bij deze drie 

zinsdelen heel veel niet-genoemde zaken begrijpen en de gevoelswaarde ervan kennen om deze zin naar 

waarde te schatten, te begrijpen en emotioneel te ondergaan op de door de dichter bedoelde manier.   

 

Vanuit linguïstisch c.q. cultureel-antropologisch perspectief benadruk ik daarom het volgende: 

De cognitieve en emotionele lading van een woord of omvattend begrip hangen sterk samen met :  

 

1) de temporele en situationele context waarin een begrip ontstaat of arriveert 

 TOELICHTING: Het gaat hier dus over de concrete, sociaaleconomische, technologische, 

 geografische en klimatologische omstandigheden waarin de taaldragers zich bevinden 

 

2) de cultuur die deze taaldragers ontwikkelen in samenhang met & als resultante van hun context. 

 TOELICHTING: In het verband van deze analyse is het vooral belangrijk te wijzen op de 

 ervaren inhoud en verbindingen tussen termen en begrippen en tussen constellaties van begrippen. 

 Binnen vaudou- geïnspireerde culturen gebruikt men hiervoor het beeld van 'wolken-van-

 begrip' of  'begripswolken' waardoor elk mens zijn levensreis aflegt. Dit idee heeft  brede ingang 

 gevonden in sommige gespecialiseerde research-kringen sinds de introductie ervan in 1983 in het 

 doctoraal werkstuk literatuurwetenschap <Tim-Tim - Bois-Sec> van mijn overleden liefdespartner 

 Bob Turnier. Bovendien, zonder het expliciet als begripswolk te benoemen, maken statistische 

 technieken en begrippen zoals 'pad-analyse', 'factoranalyse' en 'correlatie' gebruik van hetzelfde 

 inzicht in de dynamische, complexe, wollige samenhang en waardering van op de voorgrond van 

 het bewustzijn  tredende begrippen en emoties & hun geassocieerde, er achter liggende, 

 betekenissen, gevoelens en connotaties (=emotionele betekenissen van termen en woordgroepen 

 buiten de eigenlijke betekenis van de betreffende woorden en woordgroepen). 

  

Het wordt meestal niet of onvoldoende onderkend dat per cultuur het aantal en de soorten begrippen, 

emoties en connotaties sterk verschillen. Tijdens de meeste internationale overlegsituaties komen daardoor 

veel komische en treurige misverstanden op de proppen –- waarvan men zich meestal niet of te laat bewust 

wordt. Dat komt doordat de gesprekspartners zich trachten uit te drukken in een voor hen vreemde taal; dus 

meestal in iets dat ze voor 'Engels' aanzien. Hoewel die misverstanden vaak immense sociale en economisch 

repercussies hebben (waarvan vooral de minderbedeelde landen de dupe zijn),  ga ik er in deze analyse niet 
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verder in gaan. Alleen wil ik nog kwijt dat ons Nederlandse volkje zich graag op de borst klopt over zijn 

beheersing van het Engels. Dat levert kostelijke lachboekjes vol steenkoolengels op..! 

 

Hieronder geef ik een korte illustratie van de grote kwantitatieve en inhoudelijke verschillen t.a.v. begrippen, 

emoties en hun connotaties als we twee of meer culturen met elkaar vergelijken. Dat doe ik aan de hand van  

termen die in het gedicht <70+> van doorslaggevend belang zijn voor een juist begrip van de thematische 

boodschap. Ik kies daarom voor de spanning die er bestaat tussen SAAMHORIGHEID & HET ,IK'-BESEF.  

Immers, het gedicht <70+> laat zien op welke wijze Persona zijn individuele worsteling met het besef van 

zijn naderende dood denkt te winnen: namelijk door op te gaan in gemeenschap met behulp van en via zijn 

laatste levenskus!  

De in <70+> geschetste worsteling en schijnoplossing zijn uniek  voor het westers, neo-christelijk bestaan. 

Dat zal de meeste lezers ontgaan. Immers, zij maken zelf ook deel uit van de maatschappij waarin hetzelfde  

achterliggende wereld- en mensbeeld domineert en hun bestaan en kijk op eigen leven vorm geeft.   

 

 

 

PERSONA'S (IMPLICIETE) MENS- EN WERELDBEELD worden gekenmerkt door drie belangrijke 

aannames / denkbeelden met bijbehorende emoties, actietendensen en waarden  die zijn Westerse bestaan  

inkleuren, vorm geven en aansturen.  Persona is zich hier niet of nauwelijks van bewust, maar neemt aan dat 

het leven <overal in de wereld hetzelfde is>. Die naïviteit komt in alle culturen voor, maar is bij ons 

westerlingen uitzonderlijk dominant.  Hier volgen de drie bedoelde kenmerken: 

 

1). HET INDIVIDU staat centraal en is de 'bouwsteen' van elke menselijke gemeenschap. 

Die gemeenschap ontstaat door veelal 'vrijwillige' banden 

aan te gaan met andere individuen. Het individu legt zijn 

levensreis echter toch af in alle eenzaamheid. Daar is in die 

visie geen ontsnappen aan. Persona heeft het in <70+> dan 

ook steeds over zijn eigen, individuele gedachten (couplet 

2), herinneringen (couplet 3),  levensweg (couplet 6), zijn 

individuele, overweldigende angst voor zijn naderende 

dood (couplet 7), en zijn persoonlijke triomf over zijn 

naderende dood door deze met behulp van een laatste 

levenskus (couplet 8) te transformeren in zijn vriend 

(couplet 11). 

 

 

2). DE ROMANTISCHE LIEFDE is een ander belangrijk kenmerk van Persona’s mens- en wereldbeeld.  

 Dit begrip en zijn vele, gerelateerde emoties speelt een 

impliciete, maar dominante rol in <70+>.Dat is 

begrijpelijk. Immers we hebben het hier over de 

geseculariseerde, traditioneel-christelijke wereld waarin 

romantiek al eeuwen een grote rol speelt, zoals dat ook het 

geval is in de hindoe-cultuur. Bij anderhalf miljard hindoes 

en bij ons westerlingen is romantiek niet meer weg te 

denken. Bij ons diende dat levensgevoel zich echter wat laat 

aan. Maar sinds de 12e eeuw hebben dit begrip en zijn 

gerelateerde emoties zich stevig gesetteld – eerst bij de 

elites, en vanaf de 17e eeuw in toenemende mate via de 

burgerij naar de hedendaagse massa. Geen wonder dat 

Persona in <70+> een magische uitwerking aan zijn <laatste 

levenskus>  toekent, en dat de westerse lezer dat zonder meer accepteert. Dit tot stomme verbazing en 

verbijstering van meer dan de helft van de wereldbevolking, waaronder twee miljard Chinezen en een miljard 

Afrikanen en verwante, andere kroeskoppen.   
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3. DE MAAKBAARHEID VAN HET (EIGEN) LEVEN 

Tegenwoordig wordt er ook impliciet vanuit gegaan dat 

het leven maakbaar is in al zijn facetten. Met behulp van 

technologie denkt vooral de Westerse, Russische en 

Chinese mens het heelal, onze eigen planeet aarde, en 

onszelf te kunnen vorm geven en te beheersen. In dit 

verband is het voor een juist begrip van <70+> van 

immanent belang te wijzen op de nieuwe, seculiere 

geloofsbelijdenis en de eeuwigheidsbelofte die uitgaan 

van de microbiologie, plastische chirurgie, psycho-

neurologie en andere breinweten-schappen. Tegen die 

culturele achtergrond hoopt Persona dan ook terecht in 

couplet 8 dat zijn 'laatste levenskus doet voelen als zijn 

doop' –- als zijn entree in het eeuwige leven. Persona's 

hoop om van zijn beangstigende, naderende dood zijn 

vriend te maken is daar ook een uiting van. Hij zegt in 

couplet 10 zelfs dat hij de rol van Magere Hein overneemt 

en dus zijn eigen lot in handen heeft. Hij zegt over 

zichzelf dat hij wil “toelaten dat al mijn funkties staken”. 

En hij bevestigt die autonomiegedachte nog eens door er aan toe te voegen dat hij op die manieren 'zichzelf 

heeft geveld  (regel 40).   

 

Culturen die helemaal niet geloven in 'eeuwigheid' (w.o. veel Afrikanen, vaudou-aanhangers en animisten) 

of die juist willen ontsnappen aan het eeuwige leven door dusdanig te leven en bewust te worden dat ze de 

alsmaar doorgaande reïncarnaties ontspringen (de Boeddhisten) kijken vreemd op van Persona's wens om 

eeuwig voort te leven. Boeddhisten verafschuwen die westerse hunkering naar eeuwig leven, en willen juist 

opgaan in het ‘Niets’….!.   

 

 

CONCLUSIE 

Geconcludeerd moet worden dat alleen mensen die de bovenstaande drie kenmerken van Persona's 

mens- en wereldbeeld onderschrijven, de vele nuances en verdiensten van <70+> onderkennen,  en 

impliciet ervaren. Ook zullen ze gecharmeerd zijn van Persona’s magische truc om de beangstigende 

dood te transformeren in een vriend. Alleen voor hen heeft dit gedicht een overtuigende zeggingskracht.  

Van groot belang  is te wijzen op de troostende, sussende werking die van het gedicht uitgaat wanneer 

Persona zijn doodsangst overwint door middel van een sociaal gebaar bij uitstek: door een levenskus –- een 

magisch gebaar dat naar twee kanten een uitwerking heeft: op de ontvanger van de kus, en op het zoenende 

individu zelf. Nogmaals: die levenskus in regel 31 is in <70+> de grote, magische wonderdoener! Die zoen 

heft de existentiële eenzaamheid van het individu immers op doordat beide individuen zo 'opgaan in 

gemeenschap'.   

 

 

 

3.2 Het begrijpen en invoelen van <70+> is transcultureel moeilijk en gecompliceerd 

In aansluiting op de vorige paragraaf, gaan we nu nog iets meer nadruk leggen op het transcultureel begrijpen 

en waarderen van <70+>. Dat doe ik door een paar saillante,  kenmerkende begrippen en woordgroepen van 

het gedicht in het wijdere kader te plaatsen van 'Het Transcultureel Begrijpen van Elkaars Boodschap' . 

Gezien het feit dat ik het grootste deel van mijn leven heb doorgebracht in buitenlandse, internationale en 

transculturele situaties, zal mijn keuze van deze invalshoek niet verbazen. Hier volgen drie illustraties. Enige 

overlap met paragraaf 3.1 is niet te vermijden.  
     

ILLUSTRATIE 1  

In het gedicht <70+>  presenteert Persona zich steeds als individu. Dat blijkt o.m. uit het frequente gebruik 

van het woordje <ik> –-zie de regels 5, 7, 26, 30, 33, 37, 43, 45, 50.  Samenhangend met deze opvatting van 

de essentie van zijn menszijn, wijst Persona erop dat hij beseft en ervaart dat hij de weg naar zijn dood alléén 
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aflegt en dat deze 'condition humaine' een overweldigende, existentiële angst-voor-zijn-dood oproept. In 

regels 26-28 formuleert de dichter dit zelfbeeld en levensgevoel op een rake, indringende manier als hij het 

heeft over de levensweg die elk mens moet afleggen: “Alléén moet ik hem gaan. Ik ben nu al schijtends bang 

voor dat bordje Isphahan.” Echter, Persona blijkt zich ook bewust te zijn van het feit dat zijn individualiteit 

ontoereikend is om die angst te bestrijden. Vandaar dat hij zijn toevlucht neemt tot een gebaar dat uiting geeft 

aan saamhorigheid en onlosmakelijke verbondenheid met anderen en het leven zelf. Hij geeft/krijgt namelijk 

een zoen waaraan hij een magische werking toekent. Het fraaie couplet 9 (regels 29-32) verwoordt dit op een 

romantische manier: “Toch...leef ik met de stille hoop dat mijn laatste levenskus doet voelen als mijn doop.” 

Dit alles is voor westerlingen en leeftijdsgenoten van de dichter beslist begrijpelijk en invoelbaar. Maar of 

dat ook zo is als hij zijn zegje in de taal van een andere cultuur wil  brengen, valt sterk te betwijfelen.  Dat 

illustreer ik nog eens met de volgende twee stukjes tekst.    

 

ILLUSTRATIE 2 

De doorsnee-Nederlander weet beslist niet wat het is om in een cultuur te wonen waarin het individu helemaal 

niet belangrijk is. Nederlanders hebben doorgaans geen flauw benul van de persoonlijke ideeën  en emoties 

van bijvoorbeeld een Akan, Ewé of andere West-

Afrikaan die leeft in een wereld die gekenmerkt wordt 

door het feit dat hij lid van een (extended) familie is. 

Het SAMEN-ETEN UIT ÉÉN BORD symboliseert 

voor hen dat lidmaatschap en levensgevoel.  

De aan dit familiegevoel inherente <ῇutifafa> (Ewé 

voor ‘plicht en zegen') is een ervaring van een complex 

van wat zij zien als drie onlosmakelijke levensaspecten, 

namelijk <begrip+gevoel+levenspraxis>. Dat is een 

levensgevoel dat westerlingen niet kennen. Wij kunnen 

dit alleen indirect waarnemen en vagelijk  bevroeden als 

we zien dat zelfs zwaar onderbetaalde illegale 

immigranten een belangrijk deel van hun karig inkomen 

overmaken naar hun familie in het thuisland –- zelfs na 

er 15 jaar niet te zijn geweest en hier te hebben gewoond 

in erbarmelijke omstandigheden en hier te zijn behandeld als een minderwaardig, rechteloos werkpaard dat 

met fooien en willekeur wordt afgescheept... 

 

ILLUSTRATIE 3  

En andersom: Een geschoolde Ewé zal slechts bij benadering –- via het Frans of  Engels –- kunnen vermoeden 

wat Persona bedoelt met het verlangen naar eeuwigheid –- een verlangen dat de dichter van <70+> zo fraai 

aanduidt in regel 37 waar Persona vol bravoure zegt: “Ik wil de eeuwigheid aanraken”.  

En het blijft voor bijna een half miljard Boeddhisten een 

raadsel wat wij precies bedoelen en ervaren als we het 

hebben over schuldgevoelens en doodsangsten die ons 

dermate kwellen dat we er gebukt onder gaan. Zelfs de 

14e re-incarnatie van de Dalai Lama die over een geniaal 

IQ en onmeetbare Wijsheid, Empathie & Mededogen 

beschikt, zegt dat hij dat niet echt van ons begrijpt. En 

hij voegt eraan toe dat dit <beschadigende en negatieve 

emoties> zijn die samenhangen met de illusie dat er 

zoiets als een <ik> bestaat..... En hieraan verwant: de 

vaak bizar lijkende  verwarring tussen schaamte en 

schuld in het Aziatische bewustzijn, wordt 

tegenwoordig pas mondjesmaat begrepen door 

buitenlandse, vooral Westerse en Indiase, investeerders,  

diplomaten, en toeristen.  
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3.3  Tien termen uit <70+> onder de cultureel-antropologische lamp 

Met het voorgaande in gedachten, belicht ik hieronder een selectie van 10 termen van <70+> vanuit 

een cultureel-antropologische invalshoek. Die termen hebben namelijk vaak een niet onderkende band 

met levensbeschouwing, cultuur, sociaaleconomische ontwikkeling of generatie en worden dus niet door 

iedereen op dezelfde manier of  zelfs helemaal niet begrepen.   

Elke cursief afgedrukt begrip uit het gedicht wordt gevolgd door een relativerende kanttekening 
 

1). vrienden van de plus 

Bedoeld wordt hier een levensverwachting van meer dan 70 jaar. Die levensverwachting varieert sterk in de 

wereld. Deze loopt van 40+ in de minst-ontwikkelde landen (met een dip naar >36 in sommige inner city 

black getto’s in de USA),  tot 83+ in rijke en economisch hoogontwikkelde landen. De sociaaleconomische 

omstandigheden zijn dus van grote invloed op de levensduur (en in mindere mate: op de levenskwaliteit).  

De uitdrukking  <70+> zal in grote delen van de wereld verbazing en ongeloof oproepen.... 
 

2). voorbijgevlogen tijd  

Het besef van (de niet bestaande) tijd, varieert ook enorm in de wereld. Het westerse idee van de  lineaire, 

altijd maar doorgaande tijd, gaat gepaard met een sterke mentale gerichtheid op de toekomst en een zeer 

geringe doorleving en bewuste ervaring van het continu veranderende NU. Met enige overdrijving kan gesteld 

worden dat de westerse mens 'in de toekomst leeft' en zich sterk bewust is van het parcours achter hem. De 

uitdrukking <voorbijgevlogen tijd> zal hierom in de Ewé-cultuur (delen van Togo en Ghana) nauwelijks 

begrepen worden. Het verleden is in die streken dan ook niet iets wat 'voorbij' is. Alles wat leeft en 'sterft', 

blijft mee doen in het nooit eindigende heden. Vandaar de grote plaats die begrafenissen en overledenen 

innemen in het dagelijkse leven van hun cultuur! 
 

3). in ons hart bewaren   

Deze christelijke beeldspraak bevreemdt nog steeds miljarden mensen. In diverse culturen wordt de dispositie 

'hartelijkheid' gelokaliseerd in iemands buik, waar ook de 'wijsheid' resideert. Twee miljard Chinezen denken 

er ook zo over. 

Maar er is een snelle kentering in de internationale acceptatie van alle beeldspraak met 'hart' erin. De Engelse 

taal treedt immers op als lingua franca voor de internationale handel, financiering en andere vormen van 

uitbuiting. Bovendien verovert de simplistische, aartsconservatieve American Christian Revival beweging de 

zielen in talloze ontwikkelingslanden. Hun gezamenlijke uitwerking is te vergelijken met <hersenspoeling> 

in optimale condities van armoe en afhankelijkheid.  Dit alles wordt sterk gefaciliteerd door het Internet. 

Momenteel heeft bijna 40% van de wereldbevolking al op de een of andere manier toegang. Dat percentage 

stijgt in rap tempo, waardoor ook de elders nog levende afschuw van bloederige harten en van andere 

christelijke beeld-uitingen die 'lijden en geweld' verheerlijken en mystificeren, snel verdwijnt.  Of dat een 

winstpunt is, valt te bezien..... 
 

4). dooie mus 

Dit is een typisch Nederlandse beeldspraak. Ik ken geen enkele andere taal waarin men aan een 'lege belofte' 

refereert met het beeld van een dood vogeltje. Ik laat het graag aan de historici en sociolinguïsten over om 

hier meer inzicht te geven.... 
 

5). vooruit kijken & vergezicht 

Het hierboven al gesignaleerde westerse gemis aan NU-beleving en de TOEKOMST-gerichtheid hangen 

samen met de behoefte aan 'vooruit kijken' en het idee dat alles maakbaar is. Men wil en moet dus 'plannen' 

en weten of denken te weten dat & op welke wijze het gestelde doel bereikt zal worden. De onderliggende 

'behoefte aan zekerheid' en geringe tolerantie van onvoorspelbaarheid, maakt de ongeduldige westerling in 

de ogen van veel andere culturen <doorzichtig, naïef en kinderlijk>. 

Als ik zou trachten om <70+> te vertalen in het Ewé of het Haïtiaans Créole, dan zou het hier aan de orde 

zijnde idee van <vooruit kijken> benaderd kunnen worden met behulp van woorden die te maken hebben met 

<vasthoudendheid-en-aanpassing-aan-alles-wat-nu-gebeurt>.  
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6). Terwijl toch alles minder wordt 

Er wordt met deze dichtregel gerefereerd aan een westerse connotatie; namelijk het lokale feit dat men in de 

meeste westerse culturen vindt dat <ouder worden gepaard gaat met afname, met minder> van zo'n beetje 

alles wat het leven aangenaam maakt. Dus minder vitaliteit, minder erotiek, minder geld, minder activiteit, 

minder gezondheid, minder beleving, minder contacten, minder intensiteit, minder macht, minder (want 

achterhaalde) kennis, minder aandacht en minder waardering van anderen, et cetera. 

Echter, in tal van culturen wordt het ouder worden juist geassocieerd met <meer van dat alles>! Al tijdens 

mijn getto-studies in Port-au-Prince (Haïti, 1977, 1978, 1980) frappeerde het me dat juist de bejaarde 

bewoners zo veel aandacht, massages, eten, privileges, respect en waardering kregen. Tijdens mijn Afrikaanse 

escapades bleek dat bejaarden nagenoeg overal op dat continent zo’n gunstige plaats hebben in hun 

gemeenschap. Maar ook hier geldt weer: dank zij de westerse informatiebombardementen via TV en Internet 

verandert dit snel. Binnenkort zullen grote groepen zwarte bejaarden creperen – wat de verdeling van het 

schaarse voedsel weer een stuk gemakkelijker maakt…. 
 

7). getal  

Van gevoeligheid voor de voorspelwaarde van statistische feiten waaraan dit gedicht appelleert, is bij het 

overgrote deel van de wereldbevolking geen sprake. Dat hangt samen met hetgeen ik hierboven opmerk bij 

de termen 2 en 5. Bovendien is het typisch westers om het kwantitatieve aspect van elk verschijnsel sterk te 

benadrukken, uitgaande van het nooit bewezen idee dat ons leven <beheersbaar, maakbaar en stuurbaar> is.  
 

8). Isphahan 

Deze plaatsnaam refereert aan een oud gedicht over de onherroepelijkheid van de dood. Het is een typisch 

Nederlandse en Iraanse beeldspraak; bovendien in Nederland generatiegebonden, omdat het gedicht “De 

Tuinman en de Dood” (1925) van Pieter Nicolaas van Eyck tegenwoordig nog maar weinig wordt gelezen. 

Op YouTube zijn er echter nog wel interessante declamaties van te horen.  

In Iran leeft het werk van de dichter Roemie (1207-1273) --de oorspronkelijke 'leverancier' van het thema 

van de onvermijdelijkheid van de dood-- echter nog sterk; althans volgens Iraanse medebewoners van mijn 

wooncomplex Gouden Leeuw.  Het zou daar nog dagelijkse kost zijn.  

 

9). levenskus 

De dichter veronderstelt dat zijn lezers de magische, haast mystieke uitwerking van zoenen kent en 

onderschrijft. Echter, dat aspect van kussen wordt in veel culturen minder of helemaal niet beleefd of 

onderkend. De romantische liefde is een typisch westers en hindoestaans idee. De lustbeleving van zoenen 

daarentegen, schijnt in alle culturen waar gekust wordt, wel universeel aanwezig.  

Terzijde merk ik op dat de associatie met <leven> in het hier geanalyseerde gedicht, ook sterk leunt op de 

bekendheid met sprookjes als Doornroosje waarin de kus van de jonge ridder de comateus-slapende schone 

jonkvrouw tot leven brengt. 

 

10). doop 

Aangezien het verschijnsel <doop> een typisch christelijk en Joods initiatieritueel is, blijft de zeggingskracht 

van deze term beperkt. Maar ook hier geldt weer dat de opkomst van Engels als lingua franca –- vooral via  

TV-reportages over sportieve evenementen –- de term <doop> wijd verbreidt met de aanduiding <vuurdoop>,  

alhoewel het religieuze, spirituele aspect van dat begrip langzaam uit zicht raakt. 

 

 
wolken – begripswolken – begripswolken ‘definiëren’ de objectieve werkelijkheid  
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3.4  Begripswolken van <70+> : cognitieve en emotionele afstand & overlap  

 

Hieronder presenteer ik een schematische weergave van de belangrijkste begrippen in <70+>. Eigenlijk zou 

een driedimensionale representatie het beste zijn. Immers, wolken hebben ook drie dimensies. Ik gebruik 

echter venndiagrammen, en heb me beperkt tot de belangrijkste termen en uitdrukkingen die –vanuit 

thematisch standpunt bezien— de cognitieve inhoud en gevoelswaarde van het gedicht bepalen. 

 

SCHEMA : Inschatting van de cognitieve en emotionele afstand & overlap van de ‘begripswolken’ 

(= de kernbegrippen) in het gedicht <70+>  

Ik licht dit schema beknopt toe:  

Het gehele gedicht draait in feite om drie 

kernbegrippen: Ouder worden, Dood, en Vriend. 

Ze zijn in Schema 1 weergegeven met cirkels. 

 

In de (westerse) beleving van ‘ouder worden’ is het 

begrip ‘dood’ nabij. Die associatieve band is hier 

weergegeven met een dikke lijn. Merk op dat er 

geen rechtstreekse link met <vriend> bestaat! 

 

Bij ‘ouder worden’ denken we ook al snel aan het 

feit dat onze levensfuncties afnemen en 

uiteindelijk zelfs staken. Vandaar dat het gegeven 

van de functieafname (groen) er een korte 

associatieve link en lijn mee heeft. Bovendien is er 

een lange lijn naar <dood> omdat het ‘staken van 

de levensfuncties’ gelijk staat aan het intreden van 

de dood.  

Er wordt in dit gedicht met name gerefereerd aan 

slechts enkele, maar wel zeer belangrijke  

levensfuncties. Allereerst aan de ‘zinnen’(= 

zintuigen). De term <doof> geeft aan dat het 

gehoor minder werd of zelfs staakte. Dus wordt 

Persona’s communicatie sterk ingeperkt. 

Verder heeft het gedicht het over het denken, het 

geheugen (vergeten), en de motoriek (stram). Met 

overlappende ovalen werden ze in kaart gebracht.  

 

De overlap van twee of meer ovalen duidt op een 

bepaalde mate van cognitieve en/of emotionele 

verwevenheid. Hun afstand t.o.v. cirkels duidt op 

hun inhoudelijke onafhankelijkheid t.o.v. de 

omcirkelde begrippen. De <voorbijgevlogen tijd> 

staat in bovenstaande figuur dan ook ver 

verwijderd van <funkties staken>. Maar de inhoudelijke verwantschap tussen <herinnering> enerzijds en 

<voorbijgevlogen tijd> anderszins is er wel degelijk. En een soortgelijke positie heeft <vergeten> t.o.v. 

<herinnering>. 

 

Merk op dat de (met rood aangegeven) levenskus een grote overlap heeft met <doop> zoals het gedicht ook 

demonstreert. Echter, de relatie van die kus met <eeuwigheid> en de <dood> is vaag en oppervlakkig. In het 

gedicht is dat ook zo. Persona suggereert  slechts dat hij de eeuwigheid wil en kan aanraken met zo’n laatste 

zoen. Daarmee zou hij dan de <dood> overwinnen, want die dood wordt……..zijn vriend! Merk op hoe groot 

de gedachtesprong eigenlijk is! Persona vertoont hier inderdaad een magisch trucje! 

 

Hier stopt mijn korte rondleiding in het binnenst van de belangrijkste begripswolken van <70+>. De rest lijkt 

me duidelijk genoeg….. 
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3.5  Begripswolken in <70+> : de meting van hun begripsinhoud en gevoelswaarde  

Van elk begrip kan in principe de cognitieve inhoud en emotionele (gevoels-)waarde worden uitgedrukt in 

een kwantitatieve waardering ervan. Bijvoorbeeld, in termen van <negatief versus positief>, <onaangenaam 

versus uiterst aangenaam>, <interessant versus oninteressant>, <lelijk versus mooi>, <vies versus lekker> , 

<bedreigend versus veilig>, <bedroefd versus blij> et cetera. Meestal doet men dat met behulp van een schaal 

die introspectief gebruikt wordt als een bipolaire 'meetlat'.  

 

Hieronder staat een mini-voorbeeld van zo'n semantische meting in blauwe kleur afgedrukt. De 

ondervraagde persoon moet daarop aangeven wat hij vindt van OUDER WORDEN door zijn mening en 

gevoel uit te drukken op slechts 6 schalen. 

De werkwijze wordt eerst toegelicht met een voorbeeld. Het getal 1 staat altijd aan de linker kant van zo'n 

schaal. Men kan meestal een keuze maken uit 5 of 7 cijfers die de waarde-toekenning weergeven. Op de 1e 

schaal hieronder betekent het cijfer 1 dus <zeer negatief / helemaal negatief>. Het rechter uiteinde van de 

schaal wordt met een 7 aangegeven. Dat betekent dan <zeer positief / helemaal positief>. Het midden van de 

schaal (hier aangegeven met het cijfer 4) duidt op 'waarde neutraal' dus op <niet negatief en ook niet positief>.   

 

De semantische meting van het begrip <ouder worden> volgt nu. De waarderingen zullen sterk verschillen 

tussen leeftijdsgroepen en representanten van verschillende culturen.  

  

 <Ik ervaar <OUDER WORDEN> als:  

 

1 negatief :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    positief    

 

2 afschuwelijk  :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    aantrekkelijk 

 

3 langzaam :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    snel 

 

4 lelijk  :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    mooi 

 

5 ziek  :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    gezond 

 

6 arm  :  1  –-  2   –-   3   –-   4  –-   5  –-  6  –-  7    rijk   

 

Het zou interessant zijn om de in par.3.3 toegelichte 10 termen en woordgroepen uit <70+> met behulp van 

de hier besproken techniek te laten waarderen door vertegenwoordigers van verschillende leeftijds- en 

cultuurgroepen. Op voorhand staat vast dat Persona's term <levenskus> door pubers en adolescenten op een 

erotische schaal veel  meer gewaardeerd wordt als 'heet en aantrekkelijk' dan dit het geval is bij bejaarden.  

 

De cognitieve (inhoudelijke) en emotionele verwantschap tussen begrippen & de eraan geassocieerde  

gevoelens kan visueel worden weergegeven met overlap en afstand. De foto van wolkenpartijen op het 

titelblad van deze analyse en hieronder nogmaals afgebeeld, verduidelijkt dit. We kunnen die wolken opvatten 

als visuele synoniemen van  'begrippen en bijbehorende emoties'.  
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Zo constateren we in wolken-terminologie   

VIJF  BELANGRIJKE, ONDERLING GERELATEERDE KENMERKEN VAN BEGRIPPEN : 

 

1). Er zijn zeer weinig scherp afgebakende, individueel voorkomende wolken. 

De filosoof Foucault en talloze sociolinguïsten benadrukken dan ook steeds het feit dat <woorden 

worden gedefinieerd met andere woorden, die op hun beurt weer worden omschreven met nog weer 

andere woorden, et cetera>. Bovendien wordt de cognitieve inhoud en emotionele lading van elk 

begrip genuanceerd, veranderd of teniet gedaan door de betekenis- en gevoelssuggesties die uitgaan 

van gebaren, stembuigingen, gelaatsuitdrukkingen, typografische trucs, en de sociale context waarin 

die termen worden gebezigd. 

 

 2). Veel wolken schuiven in, over, of langs elkaar en sommige delen scheiden zich af. 

De taalontwikkeling is een aanhoudend, dynamisch proces dat gelijk op gaat met de veranderingen 

in de sociaaleconomische context van een bevolkingsgroep. Er komen steeds nieuwe woorden bij, en 

bestaande woorden veranderen van inhoud en gevoelswaarde. 

 

3).   Als gevolg van die schuifbewegingen heeft de nieuwe configuratie een andere, donkere kleur.  

Dit is te vergelijken met de tussentijdse resultanten van de taalontwikkeling. Uitgevers van 

woordenboeken en academische clubjes als de Nederlandse Taalunie brengen dat regelmatig in kaart.  

De nieuwe, donkere wolkenkleur is op te vatten als een nieuw begrip: <een nieuw ontstane, 

omvangrijke begrips- en gevoelswaarde met bijbehorende actieneiging>. 
 

4).   Er is een constante herfiguratie –- de wolkenpartijen veranderen constant van vorm. 

De taal is dynamisch –- net zo dynamisch als zijn sociaaleconomische context. 

Dat kan ook niet anders. Immers, nieuwe technologieën, producten, gewoonten en denkbeelden 

moeten benoemd worden. Zo ontstaan er nieuwe termen als selfie, app, socialbesitas, Facebook, 

liken, googlen, twitteren, en tweet. Ook geef je in zwarte avant-garde kringen met het werkwoord 

‘smassen’ aan dat een jongeman uitermate bedreven is in het langdurig ritmisch 'pompen en likken' 

van zijn vrouwelijke of mannelijke liefdespartner. In gay kringen komt daar het superlatief ‘vanille’ 

bij als er heel veel en overal teder gestreeld, gezoend, gesnuffeld, en beademd wordt. Een ‘vanille 

smassende gozer’ vind ik dan ook veel aantrekkelijker dan iemand die vooral ‘cool’ is – smile.       
 

5).  Sommige 'afdrijvende' wolken lossen zich als het ware op, worden dunne vegen .....en verdwijnen 

uiteindelijk helemaal uit zicht.  

Hetzelfde zien we gebeuren met taal en de erbij behorende gevoelens en connotaties. In <70+> zagen 

we bijvoorbeeld dat hedendaagse jongeren en allochtonen de verwijzing <Isphahan> niet kunnen 

duiden.  

 

 

3.6 Verdwijnende taboes: een maatschappelijke illustratie van begripskenmerken   
Het verschijnsel <verdwijnende taboes> wijst vooral op veranderingen in attitudes. Dus het <anders 

definiëren en ondergaan van bestaande of nieuwe begrippen en hun gevoelswaarde & een erbij passende 

nieuwe actieneiging>. Dus een herhaald afschaffen, herijken, vervangen en scheppen van 

termen+bijbehorende gevoelens+acteneigingen. Dat gaat hand in hand met veranderende maatschappelijke 

en economische omstandigheden die iemands mens- en wereldbeeld al dan niet drastisch wijzigen..  

 

EEN VOORBEELD UIT DE HOMO-EMANCIPATIE  

Onderstaande schets doet geen geweld aan de feiten en hoofdlijnen van de homo-emancipatie. Maar de vele 

nuances en culturele invloeden die een rol spelen worden zeer onvolledig genoemd. Daarvoor kan de lezer 

terecht bij het gedetailleerde boek Homoseksualiteit in Nederland (1982, ISBN 90-6009-403-4) van Dr.  Rob 

Tielman, die jarenlang algemeen secretaris was van ‘s werelds oudste emancipatieclub van homoseksuelen, 

het COC. Ook was Dr. Tielman in de periode 1977-1981 voorzitter van het zeer invloedrijke Humanistische 

Verbond dat zich al tientallen jaren mede inzet voor gelijkberechtiging waar ook ter wereld.  
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In Nederland zijn de <perverse, uit te roeien flikkers> eeuwenlang vervolgd en letterlijk geëlimineerd in 

naam van God en de Goede Zeden. In 1912 kwam daar een lichte verbetering in toen per wet een nieuwe 

strafbaarstelling werd ingevoerd: het beruchte artikel 248-bis. Nu werden homo’s ‘slechts’ behandeld als 

<verderfelijke lieden die opgesloten moesten worden>…als “het” uitkwam. Deze kwetsbare en 

chantabele, maatschappelijke positie duurde tot ver in de jaren 1970 Veel getalenteerde mensen liepen 

daardoor belangrijke carrièrekansen mis -- zo heb ik ook aan den lijve ondervonden. 
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Een drietal voorvechters van de homo-emancipatie wiens inspanning uiteindelijk ook leidde 

tot Amnesty International’s acceptatie en erkenning van hun minderheidsstatus 

onder de noemer <gay rechten zijn mensenrechten> 

Binnen brede lagen van de middenklasse vestigde zich in de jaren 1970 echter in toenemende mate een wat 

milder klimaat. Dit ondanks vel verzet van de katholieke kerk die onder leiding van de dominicaan Bender 

een “Actie voor God “ voerde om flikkers uit de maatschappij te weren. Echter, de kijk op en beleving van 

seksualiteit was sterk aan het veranderen, mede door de invoering van de anticonceptie-pil vanaf 1964. Vanaf 

dat moment riepen steeds meer artistieke en studentikoze homo’s iets in de trant : <Meiden aan de pil, en 

wij boys van bil!>   
 

Hand in hand met de voortschrijdende secularisatie en het voorvechterswerk van het COC, de Universitaire 

Vakgroepen ‘Homostudies’, het Humanistisch Verbond, de Schorerstichting  en tal van individuen die hun 

leven en fortuin opofferden voor een betere, gelijke rechtspositie van het nageslacht,  veranderde ook de breed 

gedeelde mening dat homo’s eigenlijk <geestesziek> waren, hulp nodig hadden, en moesten worden 

getolereerd, op voorwaarde dat ze zich netjes gedroegen en niet opvielen.  Dat bleef zo tot ongeveer 1980. 

Toen mochten ze mondjesmaat uit de kast komen en verloren ze hun ziekelijk predicaat – ook in kringen en 

literatuur van de aartsconservatieve psychiatrie. Vanaf dat moment werden ze ineens betiteld als <gays>; dus 

seksueel anders georiënteerde mensen die er eigenlijk wel bij horen... 

 

Vanaf 1984 mochten de seksuele afwijkelingen zelfs een samenlevingscontract sluiten zodat ze –net zoals 

hun hetero-medeburgers-- successierechten kregen. Daarmee kwam er ook een drastische wijziging ten goed 

in het willekeurig, racistisch en discriminerend gedrag van de Immigratiedienst. Gays mochten ineens redelijk 

vlot en zonder teveel rompslomp hun buitenlandse partner importeren. Ze kregen zelfs na een paar jaren 

bepaalde burgerrechten zoals een daadwerkelijke uitkering als ze na een aantal jaren werkeloos werden en ze 

voor de verplichte volksverzekering voldoende lang hadden gedokt.  

 

Het ontging de massa echter dat ‘officieel samenwonende gays’ nog wel verplicht bleven om dubbele (hoge) 

inkomstenbelastingen te betalen. Ook moesten er sociale premies worden betaald voor zaken als 

<weduwenpensioen> zonder ooit aanspraak te kunnen maken op een uitkering als men plotseling een 

‘nabestaande’ werd. Ook mochten ze geen gebruik maken van een ellenlange reeks andere burgerrechten en 

maatschappelijke voorzieningen m.b.t. huisvesting, ziekenfonds, voogdij, bejaardenzorg, enzovoort. 
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Tijdens een acceptatie-dipje ten gevolge van de Aidsepidemie in de jaren1985-1995 bleef die situatie 

nagenoeg onveranderd. Echter, velen verloren een deel van hun maatschappelijke acceptatiewinst en doken 

weer in de kast, of ze bleven  <te tolereren gays – als ze ‘het’ maar niet duidelijk lieten merken>.   

 

Daarna veranderde het maatschappelijk begrip van seksualiteit en vooral homoseksualiteit drastisch; 

vooral ook omdat onderzoek aantoonde dat homo’s en wat dies meer zij een aantrekkelijk, kapitaalkrachtig 

marktsegment vertegenwoordigt. Ook bleek dat ze ongemerkt belangrijke posities hadden verworven in de 

media en de kunsten. En als klap op de vuurpijl bleek dat hun aanwezigheid in de entertainment industrie 

onevenredig groot was geworden. Zo kregen die flikkers het lachend publiek -- en daarmee de van populariteit 

afhankelijke wetgevers!-- op hun hand. Om vooral de volkse, politiek-ongeïnteresseerde massa’s niet te 

bruuskeren, werd een nieuw neutraal labeltje bedacht voor homo’s en andere seksuele minderheden. Ze  

werden begripsmatig op een hoopje gegooid als één minderheidsgroep dat voorzien werd van het niet- 

bedreigende, nieuwe  letterwoord LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender).  

Vanaf 2002 mochten de leden van die gemêleerde LBHT-club in ons land zelfs wettelijke huwelijken sluiten 

-- een mondiale primeur,  alhoewel in de nieuwe grondwet van Zuid-Afrika dergelijke zaken al snel na  

Mandela’s aantreden in 1994 werden gegarandeerd in de Grondwet. In dat Afrikaanse land kwam zo – althans 

in principe -- een rechtszekerheid tot stand die geen enkel ander land ter wereld kent!  

Rest nog te melden  dat het in ons land sinds 2012 verplicht is om op alle Nederlandse lagere en middelbare 

scholen voorlichting te geven opdat de weer sterk opkomende discriminatie de kop wordt ingedrukt. Er valt 

nog een enorme kloof te overbruggen tussen Wetgeving, Acceptatie en ‘Volksempfinden’….. 

 

TOT SLOT WIJS IK OP DE MACHT VAN HET WOORD: 

Zodra iemand of iets anders <anders benoemd>wordt, dus wordt voorzien van een andere begripsinhoud, 

dan wordt zo iemand ook gevoelsmatig anders ervaren en anders behandeld. Een extreem recent voorbeeld 

was de benaming <kakkerlak> voor de leden van de Tutsi-stam van wie er bijna één miljoen leden onder die 

noemer werden afgemaakt tijdens de genocide van 1994 in Rwanda.    

 

 
De roze driehoek van de outcasts in concentratiekampen is veelkleuriger geworden & heeft een ’gerespecteerde plaats’ 

 gekregen in het  nationale bewustzijn en het erbij horende nieuwe begrippenapparaat
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4 INHOUD VAN <70+>  
 

 

4.1 Thematische inhoud 
In overeenstemming met wat meestal gebruikelijk is bij de hantering van de kwatrijn-dichtvorm, is de inhoud 

enigszins 'zwaar' en brengt het een 'stichtelijke boodschap'. In dit geval is dat een oplossing voor <het leren 

omgaan met het idee dat de eigen, naderende dood dichtbij is gekomen>. 
 

Preciezer gesteld: het thema is <zonder angst leren omgaan met de perceptie van de eigen, snel naderende 

dood.> Nog meer toegesneden op de inhoud van het gedicht: <de angst voor het idee van je naderende 

levenseinde omzetten  in een positieve, niet-angstige emotie van vriendschap>. Bij het bespreken van de 

beeldspraak (par 2.5) bleek dat deze transformatie van de emotionele lading plaats vindt door handig gebruik 

te maken van twee personificaties –- nl door de naderende 'onpersoonlijke dood' te verwisselen met het 

concrete begrip 'mijn vriend'. 
 

Bij de voormelde emotie-omwisseling aansluitend, is het interessant erop te wijzen dat het gedicht 13 

coupletten telt. In de christelijke traditie is dat een ongeluksgetal. Echter, in de wat zweverige getallenleer 

verwijst hetzelfde getal naar het astrologische feit dat er –- na afsluiting van 12 maanden –- een nieuwe 

jaarcyclus start. Dat wordt gezien als een aansporing het oude los te laten, en aan het onbekende nieuwe te 

beginnen. Het getal 13 brengt zo de boodschap < wees niet bang voor Magere Hein>.   
 

De aanspreekbaarheid van het thema is helaas veel minder dan mogelijk is. De dichter beperkt op voorhand 

de omvang van zijn lezerspubliek door uiterst spaarzaam gebruik te maken van adjectieven en andere 

qualifiers. Bovendien wordt het lezen van <70+> bemoeilijkt door de geringe interpunctie. Immigranten 

(allochtonen) en lager opgeleiden hebben met zulke teksten relatief veel moeite. Die afwezige interpunctie is 

er de oorzaak van dat het gedicht bij zulke groepen niet de directe zeggingskracht heeft om het hier gemelde 

thema pregnant over te brengen. Als er wél leestekens worden gebruikt, dan spreekt dit sobere, mooie gedicht 

ook de allochtone segmenten van het lezerspubliek sterk aan –- zo bleek me in een mini-onderzoek. In de 

Bijlage wordt hierover gerapporteerd.  
 
 
 

4.2  De verhaalindeling van de psychische stream of 'consciousness' 

De in hoofdstuk 2 geanalyseerde presentatievorm (de innerlijke monoloog)wordt adequaat en consequent 

aangehouden in de volgende vier inhoudelijke verhaaldelen van het gedicht: 
 

A. Couplet 1 bevat de thema-introductie:  

 Het leven is, helaas,  'ouder worden' –- een aftakelingsproces dat uitmondt in een onherroepelijk 

 eind. Die teleurgang wordt ervaren als existentiële onvolmaaktheid, als het menselijke tekort.  

 

B Coupletten 2 en 3 demonstreren het mentale aftakelingsproces van een bejaarde: 

 Persona constateert in couplet 2 zelf dat zijn korte-termijn geheugen hapert, als hij zich in 

 gedachten tot  zijn geliefde partner wendt.  Tegelijkertijd is hij er zich  in couplet 3 van  bewust  dat 

 hij zich daarentegen véél herinnert van een lang, snel voorbij gevlogen leven –- een verleden dat 

 hij deelde met zijn partner. Als zodanig is couplet 3 ook de mentale  overgang  naar het volgende 

 deel van het gedicht.  Immers,  Persona's gedachtestroom dwaalt af van zijn geliefde en richt zich 
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 in couplet 4 expliciet op het heden  als hij 'spreekt'  tegen zijn leeftijdgenoten, zijn 'vrienden van de 

 plus' (regel 13).  

 

C Coupletten 4, 5, 6, 7 en 8 werken het (universeel bedoelde) existentiële thema uit.  

 In couplet 4 wordt gesteld dat de ouder wordende mens mentaal niet alleen maar in het verleden leeft, 

maar ook vooruit kijkt –- verder zelfs dan zijn dood....In paragraaf 2.5 werd de erbij gebruikte 

beeldspraak verder toegelicht. 

  

 Op het relatief  'heldere en intentioneel gerichte moment'  in Persona's gedachten-stroom (couplet 4), 

sluit de inhoud van couplet 5 naadloos aan: Het poëtische associatieve beeld van <de weg die open 

voor ons ligt> (regel 17), maakt Persona bewust van het feit dat twee essentiële (want motorische en 

communicatieve!) levensfuncties zijn afgenomen. Hij blijkt namelijk stram en doof in regel 18. Dit 

wijst dus op zijn ouderdom en aftakeling.    

 In couplet 5 blijkt voorts dat Persona's doorleef-verlangen <vooruit kijken> in regel 14 niet zozeer 

feitelijk is bedoeld, maar begrepen moet worden als <willen hopen, willen geloven dat er na de dood 

nog leven komt>.  

  

 In vervolg op het voorgaande, beseft Persona in couplet 6 dat zijn dood snel naderbij komt: De afstand 

tussen zijn 70e levensjaar en het jaartal van zijn dood is zeer beperkt. De dood fluistert een getal 

(regels 23+24). En hij voegt er een nieuw inzicht aan toe, namelijk dat zijn actuele levenssituatie niet 

wezenlijk verschilt van de jaren die achter hem liggen. Immers, het gehele leven leidt per definitie 

naar de dood! (regel 22).  

  

 Bovendien constateert en erkent hij in couplet 7 het pijnlijke gegeven van de individualiteit en 

eenzaamheid  van zijn bestaan: hij zal de weg naar zijn dood alléén moeten gaan (regels 25 en 26). 

Dat gegeven lijkt hem nog meer doodsangst te bezorgen! Zozeer zelfs, dat hij in couplet 8  zijn 'alleen-

zijn' wil opheffen door een zoen (van of aan zijn partner). Sterker nog, Persona hoopt zelfs dat de 

innige communicatieve geste van zijn <laatste levenskus> doet voelen als een nieuwe levensstart –- 

een soort doorstart. Immers, de dichter zegt in regels 31 en 32 dat die laatste kus een levenskus  is die 

voelt als een doop.  

 

  In de hier besproken coupletten laat de dichter dus zien op welke manier Persona omgaat met de 

existentiële problematiek van alle mensen  –- het thema van dit gedicht. In het geval van Persona 

zagen we dus dat hij zijn angst voor het idee van zijn naderende levenseinde omzet  in een positieve, 

niet-angstige emotie van vriendschap. Hierdoor kan hij dan met minder angstige spanning, dus in een 

vredigere gemoedstemming, zijn resterende jaren beleven.  
 

    

D De resterende coupletten 9, 10, 11, 12 en 13 vormen een concluderende reflectie op Persona's 

 persoonlijke omgang met het besef van de naderende dood 

Persona geeft in couplet 9 eerst rationeel toe dat zijn oplossing weliswaar vergezocht is. Maar  

 tegelijkertijd stelt hij troostend en verlokkend dat zijn (illusoire) oplossing aanvoelt  als haalbaar. 

Immers: 

 1)het voelt ook als heel dichtbij (regel 34) 

 2)het schakelt zijn rationaliteit uit (regel 35) 

 3)en maakt daardoor zijn 'ervaring van het leven' weer vrij (regel 36). 

  

 In couplet 10 herhaalt hij dezelfde oplossingsstrategie en doet er nog een schepje bovenop door met 

 veel bravoure te stellen dat hij het heft in eigen handen heeft genomen met zijn oplossing. Hij laat 

 toe  dat al zijn levensfuncties staken. Op die manier beëindigt hij dus zelf zijn leven in regels 39 en 

 40.  Maar al pratende, dringt er bij hem het besef door dat hij zichzelf voor de gek houdt als hij 

 boudweg stelt dat hij Magere Heins rol kan overnemen om zich op die manier te ontdoen van alle 

 levens- en doodsellende (regels 37 en 38).  
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In Persona's gedachtestroom in coupletten 11 en 12  wordt duidelijk dat Persona ambivalent staat ten 

opzichte van zijn zelfbedacht, troostend idee om van de beangstigende dood zijn vriend te maken: 

Het is makkelijk gezegd (regel 41), maar “moeilijk gedaan”!  

Desondanks,  zo zegt hij hoopvol en met enige zelfverzekerdheid in couplet 13,  ziet hij zijn toekomst 

met optimisme en moed tegemoet. Het is zelfs zo dat hij de nare kanten van het ouder worden 

(namelijk om gesteund en gestut te worden), als knus zal ervaren (regel 51). Hij heeft zich op die 

manier verzoend met het lot. Hij presenteert die nieuwe  kijk op zijn dood dus als een haalbare,  

aannemelijke en zelfs aantrekkelijke levens-houding  die de lezer verleidt tot het aannemen van een 

gelijksoortig standpunt. Dan wordt, zo stelt hij in de laatste regel, onze Oude Dag  toch nog prachtig! 

Het is om deze ‘ontknoping’ in  <70+>  dat ik voorliggende analyse DE SUSSENDE VERLOKKING 

heb genoemd.  

 

 

 

 

4.3  Existentiële inhoud nader bezien 

Persona's bewustwording van 'nog maar een zeer beperkt aantal  levensjaren voor de boeg' & de angst die dit 

besef oproept, zijn  niet onredelijk of geïnstigeerd  door angst of neurose. Integendeel. Het is een statistisch 

feit dat de levensverwachting van de mannelijke leeftijdsgroep waartoe hij behoort, ruim 79 jaar is. Terecht 

constateert Persona dan ook in regel 23 dat de dood hem (en leeftijdsgenoten) uitnodigt. En in regel  24 wordt 

die uitnodiging nog dramatischer en concreter: “Hij fluistert zachtjes een getal”. 
 

Door de eenvoudige taal, de korte zinnen en het nagenoeg ontbreken van interpunctie, onderschat de 

oppervlakkige lezer gemakkelijk de levensbeschouwelijke diepgang die het gedicht ontegenzeggelijk heeft. 

En hetzelfde geldt voor de beelden die worden opgeroepen. Ook hier zien we dat de associatieve lading van 

toepasselijke beelden –-bij nadere bezinking en overdenking-- verwijst naar de doorvoelde, existentiële 

dimensie die het thema vormt van dit poëtische werkstuk.  

 

Met betrekking tot de emotionele betrokkenheid van de lezer/toehoorder merk ik op dat dit alleen zeer indirect 

het geval is. Immers, de dichter maakt zijn boodschap weinig emotioneel, weinig invoelbaar, omdat hij zeer 

weinig adjectieven en andere qualifiers gebruikt. Er wordt dus weinig nuance en emotionele kleuring gegeven 

aan de kernbegrippen die het gedicht kent. Deze worden in paragraaf 3.4 in kaart gebracht. Daar zien we dat 

het kernwoord <vriend> zelfs helemaal niet nader wordt ingekleurd. Met andere woorden: het gedicht heeft 

vooral een rationele uitwerking. De dichter gaat er van uit dat –via connotaties – de lezer voldoende 

cognitieve, emotionele en gedragsassociaties krijgt. Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Zoals ik in paragraaf 

3.3. met 10 termen heb laten zien, zijn diverse begrippen voor jongeren en niet-westerlingen niet te begrijpen 

en niet invoelbaar.  Desondanks slaagt de dichter er in om de lezers op zijn hand te krijgen door te vertrouwen 

op de  magie van de ‘levenskus’ die hij uit zijn poëtische Hoge Hoed tovert om aannemelijk te maken dat de 

abstracte dood omgetoverd kan worden tot een concrete vriend van vlees en bloed.  En zoals we allemaal 

weten: in een goede vriendschapsrelatie wordt nagenoeg elke existentiële angst opgelost of draagbaar..!  
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SAMENVATTENDE EINDCONCLUSIE 
 

 
Het sobere gedicht <70+> bestaat uit 13 kwatrijnen; dus met het rijmschema ABAB. De zinslengte is 

uitermate beperkt en wisselt sterk -- wat de declamatie niet vergemakkelijkt. Ook valt op dat er zeer weinig 

adjectieven en soortgelijke woorden worden gebruikt om emoties en sfeer op te roepen.  

 

Het gehele gedicht is een innerlijke, introspectieve monoloog van een ouder wordende persoon die 

hoogstwaarschijnlijk om en nabij 70 jaar is. Opvallend van die monoloog is het gegeven dat het een 

aaneenschakeling is van beelden,  gedachten en gevoelens die elkaar via associatie oproepen en versterken. 

Dit wordt in de literatuurwetenschappen meestal aangeduid als een <stream of consciousness> -- een 

voortvloeiende stroom van bewustzijnsinhouden.  

Ik noem de monologiserende persoon in de tekst van deze analyse vaak <Persona>. Daarmee wil ik aangeven 

dat hij weliswaar de spreekbuis is van de dichter, maar dat hij niet helemaal met de auteur vereenzelvigd 

hoeft te worden.  

Persona richt zich in gedachten een paar keer tot leeftijdsgenoten – mensen van wie hij aanneemt dat ze ook 

hechten aan het leven en dus ook aan ‘langer leven dan 70 jaar’. Vandaar dat hij zijn denkbeeldige toehoorders 

<vrienden van de plus> noemt. Ook neemt Persona aan dat de lezers van zijn gedachten het met hem eens 

zijn dat ouder worden met zich mee brengt dat <alles minder wordt>. Maar dat is in veel culturen nou juist  

niet het geval! Daar domineert Persona’s negatief belevingsaccent op lichamelijke en mentale achteruitgang 

niet of in veel mindere mate. Integendeel, daar wordt de leeftijdstoename vooral ervaren en uitgedrukt in 

sociale, positieve begrippen  als ‘waardering, aandacht en respect’.    

 

Het gedicht geeft ontegenzeggelijk blijk van een bewuste, weldoordachte kijk op het leven en de 

onontkoombare eindigheid ervan. Het besef dat het eigen leven er bijna opzit, roept bij velen in eerste instantie 

een diep gevoelde existentiële angst op. Deze angst is des te beter invoelbaar als we ons realiseren dat Persona 

een modern, seculier denkend mens is die dus niet meer gelooft in realiseerbaarheid van de (christelijke) 

belofte van een eeuwig-zielenleven-na-de-dood. Als rationeel denkend mens, ziet Persona weliswaar dat er 

uit dode, afgestorven materie (de dode mus) nieuw leven ontstaat, maar hij constateert ook dat dit niet 

betekent dat de oorspronkelijke levensvorm (mus) of een ‘geestelijk aspect ervan’ voortleeft.  

 

Wat Persona niet door heeft is het feit dat hij denkt in begrippen, termen en beeldspraak die typerend zijn 

voor het Christen- en Jodendom, terwijl zijn modern levensinzicht, levensgevoel en praxis seculier van aard 

zijn. In die laatste optiek is geen plaats voor een ziel e.d. Geen wonder dat hij probeert zijn angst voor de 

eigen dood te bezweren – en wel op manier die (zo denkt hij) past bij zijn moderne kijk op het bestaan. Echter, 

het ironische feit doet zich nu voor dat hij dat doet met magie – dezelfde magie die hij met het verlaten van 

het christendom achter zich dacht te hebben gelaten. Persona lost zijn angst en de ermee gepaard gaande 

spanning namelijk op met een ‘magisch trucje’: hij probeert zichzelf en zijn lezers te laten geloven dat zijn 

laatste <levenskus> de entree naar een eeuwig bestaan zal vormen – dus qua uitwerking te vergelijken met 

een ‘doop’ in het Joden- en Christendom. En Persona versterkt dat idee door de dood tot vriend te 

bombarderen. De traditionele voorstelling van het levenseinde als een Persoon (de Dood = Magere Hein) laat 

inderdaad toe om de nefaste, negatieve uitwerking van zo iemand  teniet te doen door als ‘tegenwicht’ een 

andere, positieve persoon, ten tonele te voeren -- in dit geval dus een Vriend! Dat is ene hele troost, en een 

verleidelijke gedachte!   

 

Voor leeftijdsgenoten uit Persona’s eigen, Westerse cultuur gaat er een sterke, rationeel overtuigende werking 

uit van de hierboven genoemde magische  trucage en het semantisch gegoochel met de term <dood>. Op het 

grootste deel van de mensheid mist dit echter zijn uitwerking. Het is zelfs zo dat miljarden mensen helemaal 

niet verlangen naar zoiets als ‘eeuwig leven’. Die verschillen in levensvisie worden in deze Analyse uitvoerig 

uit de doeken gedaan in Hoofdstuk 3. Daar wordt uiteindelijk ook geconcludeerd dat het gedicht <70+>  

alleen die mensen overtuigt die de drie wezenskenmerken van Persona’s Mens- en Wereldbeeld 

onderschrijven, namelijk 1)de centrale plaats van het individu, 2)het bestaan en de kracht van romantische 

liefde, en 3)de maakbaarheid van het (eigen) leven.  
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Bij de bespreking van de psycho-dynamiek die op gang wordt gezet door het gebruik van bepaalde termen in 

het gedicht, heb ik met name geredeneerd vanuit het neuropsychologische verschijnsel <arousal>. Het is 

immers zo dat woorden die verwijzen naar intense gevoelens van pijn, vreugde, zorgen, angst en verlangen 

automatisch leiden tot de productie van nieuwe reeksen hormonen en een hogere neuronale activiteit in onze 

hersenen. Door die hogere mentale paraatheid komen er in ons brein grote aantallen nieuwe, geassocieerde 

cognities, emoties, en actieneigingen tot leven. In het gedicht zien we zo’n reactieve associatie al onmiddellijk 

optreden nadat Persona in regel 3 stelt dat ouder worden <zeer> doet.  

 

Een saillant kenmerk van <70+> is het gegeven dat er maar weinig kernbegrippen <tezamen met hun 

emotionele kleuring> aanwezig zijn. Ze werden in paragraaf 3.4 in kaart gebracht. Als voorbeeld wijs ik op 

de term <dood>. De dichter vertrouwt er klaarblijkelijk op dat de lezer --via connotatie--  voldoende wordt 

geraakt als hij het woord ‘dood’ ziet. In het gedicht zelf blijft die term echter vooral een rationeel begrip, een 

cognitie zonder veel emotie of actietendens.  Hier blijkt eveneens dat er weinig emotionele overlap is tussen 

de kernbegrippen. Dat hangt samen met het zeer geringe aantal adjectieven en andere kwalificaties in het 

gedicht. De dichter beperkt zich tot het aanduiden van afnemende motoriek en communicatie van ouder 

worden: hij noemt alleen <stram, stroef, en doof> . Ook heeft hij het over een <stille> hoop. Door die 

zuinigheid met kwalificaties, doet het gedicht dus slechts een zeer gering rechtstreeks appel op het emotionele 

medeleven van de lezer! In de driedimensionale terminologie van <begripswolken> uitgedrukt blijkt, met 

andere woorden,  dat er bijna uitsluitend enige cognitieve overlap is tussen kernbegrippen.  

 

De hierboven gesignaleerde geringe emotionaliteit en dus ook het relatief kleine evocatieve vermogen van 

<70+> beschouw ik als een tekort van <70+>. Immers, de dichter onderschat hier de enorme kracht en macht 

die uitgaan van de simultane aanwending van betekenis+emotie+actietendens! Alle emancipatorische en 

andere significante maatschappelijke veranderingsprocessen komen immers tot stand door, met, en ten 

gevolge van de werking van die drie aspecten afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Een nieuwe visie 

of feit (cognitie) gaat altijd samen met nieuwe emoties (gevoelens) en beiden leiden op hun beurt tezamen tot 

een nieuwe manier van reageren en ageren.  

 

MIJN EINDCONCLUSIE OVER <70+> is positief. Vooral als ik let op de relevantie van het thema, de voor 

onze leeftijdsgroep representatieve omgang met het aangesneden thema van de naderende dood , en de uiterst 

charmante, magische oplossing van het dilemma dat wordt ervaren door de huidige generatie christelijk 

opgevoede, maar seculier levende mensen van 70+. 

In een schoolcijfer uitgedrukt geef ik daarom een 8-     

 

Gerard B.Kosse 

Amsterdam, 4 augustus 2015 
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ANNEX-1  
FRITS LE ROUX: DE SPELENDE KLUIZENAAR–DICHTER VAN <70+> 
 
Frits Le Roux (1945) was gedurende vijf jaren (1962-1967) een van mijn klasgenoten op de R.K. Internaat-   
Kweekschool St. Ludgerus in Hilversum – een inmiddels opgeheven Pedagogische Academie die zich terecht 
liet voorstaan op excellent onderwijs en veelzijdige vorming van de studenten. Frits maakte in de periode 
deel uit van een klein groepje jongeren die in positieve zin opvielen in de beoefening van de teken- en 
schilderkunst en kreeg daarom in die vakken extra onderwijs en training. Bovendien bleek hij een 
overtuigende toneelspeler die, ook buiten het podium om, gezegend bleek met de <gift of the gap> . 
  
De zo veelzijdig toegeruste jongeman Frits verdiende na Hilversum gedurende een aantal  jaren met zijn 
creatieve vaardigheden en pedagogische mentaliteit voldoende geld om van te leven en een beetje tijd te 
kunnen besteden aan zijn universitaire studie pedagogiek. Bovendien nam hij deel aan bezettingen en 
demonstraties. Hij leefde en beleefde dus het roerige studentenbestaan dat zo typerend was voor de jaren 
1970. In die periode bracht hij ook enkele maanden door in de toen nog vreedzame Sahellanden. Hieraan  
ontleende hij veel inspiratie voor zijn gedichten. Hij vulde er talloze schriftjes mee. Van deze creatieve schat 
heeft de mensheid echter nooit mogen profiteren. Alles ging onnavolgbaar verloren in de levensmist waarin 
Frits ronddwaalde.  
Kortom: Frits liep er ook in deze jaren de kantjes van af en experimenteerde met zo’n beetje alles waarvan 
hij vroeger had geleerd dat God het verboden had. 
 
Na langdurige omzwervingen als nietsnut, spelontwikkelaar, geëngageerd wereldverbeteraar, gemankeerd 
dichter/schrijver, en medewerker aan het Polemologisch Instituut ging Frits bijna een jaar op stap in  Afrika 
om er een boek te schrijven. Helaas loste dat literaire voornemen zich op in de hasjiesj-rook die in Marokko 
als een bedwelmende nevel over het land hing, en die hem het uitzicht benam op het geconcentreerde  
schrijfwerk waarmee romans en gedichten tot stand plegen te komen.  
 
Eenmaal terug in ons koude kikkerlandje, heeft Frits zich nog wat jaren kunnen uitleven als creatief 
<educatief medewerker curriculumontwikkelaar> voor de Milieubeweging. Hij produceerde toen speels & 
educatief materiaal voor het jonge Hollandse grut dat moest leren de natuur lief te hebben, en werd erom 
bejubeld. Ook trouwde hij in die tijd met een in Nederland verdwaald geraakte Arabische schone. Maar dat 
huwelijk hield niet lang stand.  
 
Toen van Hoger Hand werd besloten dat zijn speelse koers geen voortzetting meer vermocht nam zijn leven 
een dubbele, gunstige wending. Het bleek een belangrijk moment. Op zijn 37e jaar maakte Frits namelijk 
een eind aan zijn werknemersbestaan. Hij nam ontslag bij de Milieubeweging, en vestigde zich als 
onafhankelijk tekstschrijver & ontwikkelaar van (TV-)spelseries, (Overheids)campagnes, quizvragen en wat 
dies meer zij.  Zijn speelse geestesproducten werden gewaardeerd en vielen daarom in de betere prijzen. 
Voor het eerst kwam hij ‘in goeden doen’. Ook slaagde hij er in om met Ans in 1986  een gelukkige en 
duurzame relatie aan te gaan die uitmondde in een huwelijk.  Tot op de dag van vandaag is die relatie voor 
beide echtgenoten de context waarbinnen ze beiden,  op eigen manier en tezamen,  zinvol bezig zijn. 
 
Het echtpaar vestigde zich in 2000  in Frankrijk, het land van Frits’ voorvaderen. Om precies te zijn: in Zuid-
Frankrijk, in een door God en Alleman verlaten streek die op de kaart Molleville heet. Ans ging er werken in 
de makelaardij. En Frits hing er zijn lier aan de wilgen. Hij liet dus zijn gedichten en poëtische neigingen los. 
In plaats daarvan schoolde hij zich om, verbouwde eigenhandig een boerenbedoening tot een gîtes-
complex, en maakte hij een begin met de constructie van zijn huidige woning door een bestaande ruïne 
steen-voor-steen uit te bouwen tot een prachtige en gerieflijke kluizenaarsvilla. De overblijvende 
bouwmaterialen en schroot zijn terug te vinden in objecten in zijn fascinerende beeldentuin. Zijn creatieve, 
beeldende geest bleek zich dus ook driedimensionaal te kunnen uiten… Ook kon hij op het nabijgelegen 
meer naar hartenlust spelevaren in zeilboot en kano. Dat zagen zijn oud-klasgenoten uit zijn Hilversumse  
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jeugdjaren toen ze in de  bundel <Feest van Herkenning> (2009)  ter gelegenheid van  hun Eerste Grote 
Reunie een foto aantroffen van een gebruinde, breed lachende Frits op een tractortje dat zijn kano 
voortsleepte… 
 
Maar in 2012 bleek dat Frits inmiddels ook zijn oude schrijverslier weer ter hand had genomen. Hij 
publiceerde toen in eigen beheer een boek dat hij aankondigde als literaire thriller. Het heet <Republiek van 
Oranje> (ISBN 978-1-291-15133-6). Van dit debuut zijn me vooral een paar indringende gedichten 
bijgebleven. Dit vooral vanwege hun beeldende en empathische typering van het geestesleven van de ouder 
wordende, lichtelijk dementerende mens.  Mijn liefdespartner Yves --die als psychogeriatrisch verpleger in 
de zorgsector werkzaam is – heeft er intensief gebruik van gemaakt op zijn werkplek.  
 
Momenteel werkt Frits aan een nieuw, spannend boek waarin het leven en het huwelijk van de 
tekstschrijver Thomas een dramatische wending krijgen als de biologische vader van zijn echtgenote uit de 
Congo opduikt met het vorstelijk betaalde verzoek om zijn biografie te schrijven. 
Ook kan Frits het dichten niet laten. Gelukkig maar; anders was <70+> niet ontstaan en was het plezier dat 
ik beleefde aan het ophoesten van de voorliggende psycho-dynamische analyse ervan, aan mijn neus voorbij 
gegaan. Frits publiceerde het hier besproken gedicht over de angst voor het naderende levenseinde in de 
onregelmatig verschijnende periodiek <HILVERSUM-3> -- een blad dat door de studenten van de 
Ludgerjaargang 1962-1967 wordt gevuld en waarvan Frits mederedacteur is.  
Ook weet ik dat er nog wat lichtvoetige, poëtische oprispingen klaar liggen en wachten op publicatie. Ze  
begeleiden foto’s van de zelfgemaakte sculpturen waarmee de spelende kluizenaar Frits zijn woonomgeving 
heeft omgetoverd tot een Hof van Verbeelding. 
 
 
Amsterdam, 4 augustus 2015 
Gerard B. Kosse  
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ANNEX-2: DE UITEINDELIJKE TEKST VAN HET GEDICHT  <70+> van Frits Le Roux 

 

 
cou- 
plet 

Regel 
nr 

VERSIE A 
Zoals  gepubliceerd na kleine correcties 
Op 16 juli 2015 

VERSIE B 
Met meer interpunctie 

 
 
1 

 
1 
2 
3 
4 

 
Die plus die staat voor méér 
Terwijl toch alles minder wordt 
Ouder worden doet vaak zeer 
Dat is wat aan de schepping schort 

 
 Die plus:  die staat voor méér, 
Terwijl toch alles minder wordt. 
Ouder worden doet vaak zeer. 
Dat is wat aan de schepping schort. 

 
 
2 

5 
6 
7 
8 
 

Zo even dacht ik nog aan jou 
Maar ‘k ben alweer vergeten 
Wat ik je zeggen wou 
Of van je wilde weten 

Zo even dacht ik nog aan jou. 
Maar 'k ben alweer vergeten 
Wat ik je zeggen wou 
Of van je wilde weten. 

 
 
3   

9 
10 
11 
12 
 

De herinnering die we spaarden 
Van de voorbijgevlogen tijd 
Die we in ons hart bewaarden 
Is nog het beste wat gedijt 

De herinnering die we spaarden 
Van de voorbijgevlogen tijd, 
Die we in ons hart bewaarden, 
Is nog het beste wat gedijt. 
 

 
 
4 

13 
14 
15 
16 

Toch vrienden van de plus 
Kijken we vooruit 
Verder dan die dooie mus 
Waaruit wat leven spruit 

Toch, vrienden van de plus, 
Kijken we vooruit. 
Verder dan die dooie mus 
Waaruit wat leven spruit. 

 
 
5 

17 
18 
19 
20 
 

De weg die open voor ons ligt 
Waarop we stram en doof 
Verlangen naar een vergezicht 
En naar een sprankje geloof, 

De weg die open voor ons ligt, 
Waarop we stram en doof 
Verlangen naar een vergezicht 
En naar een sprankje geloof, 

 
 
6 

21 
22 
23 
24 

Die weg die leidt ons naar de dood. 
Doet dat ons hele leven al 
Nu horen we dat hij ons noodt: 
Hij fluistert zachtjes een getal 

Die weg die leidt ons naar de dood. 
Doet dat ons hele leven al. 
Nu horen we dat hij ons noodt: 
Hij fluistert zachtjes een getal. 

 
 
7 

25 
26 
27 
28 
 

De weg daarheen is niet meer lang 
Alléén moet ik hem gaan 
Nu al ben ik schijtends bang 
Voor dat bordje Isphahan 

De weg daarheen is niet meer lang. 
Alléén moet ik hem gaan. 
Nu al ben ik schijtends bang 
Voor dat bordje Isphahan. 
 

 
 
8 

29 
30 
31 
32 

Toch vrienden van de plus 
Leef ik met de stille hoop 
Dat mijn laatste levenskus 
Doet voelen als mijn doop 

Toch, vrienden van de plus, 
Leef ik met de stille hoop 
Dat mijn laatste levenskus 
Doet voelen als mijn doop. 

 
 
9 

33 
34 
35 
36 

Ik weet: dat is wel ver gezocht 
Maar het voelt ook als heel dichtbij 
Het zet mijn denken op de tocht 
En maakt mijn zinnen vrij 

Ik weet: dat is wel ver gezocht. 
Maar het voelt ook als heel dichtbij. 
Het zet mijn denken op de tocht 
En maakt mijn zinnen vrij. 

 
 
10 

37 
38 
39 
40 

Ik wil de eeuwigheid aanraken 
Me ontdoen van wat me kwelt 
Toelaten dat al mijn funkties staken 
Dan heb ik zo mezelf geveld 
 

Ik wil de eeuwigheid aanraken; 
Me ontdoen van wat me kwelt; 
Toelaten dat al mijn funkties staken. 
Dan heb ik zo mezelf geveld. 
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Cou- 
plet 

Regel 
nr 

VERSIE A 
Zoals  gepubliceerd na kleine wijzigingen 
Op 16 juli 2015 

VERSIE B 
Met meer interpunctie 

 
 
11 

 
41 
42 
43 
44 

 
Hoe makkelijk is dat toch gezegd 
Hoe moeilijk dat gedaan 
Maar wat ik meen, dat is oprecht 
De dood, dat is mijn vriend voortaan 
 

 
Hoe makkelijk is dat toch gezegd. 
Hoe moeilijk dat gedaan. 
Maar wat ik meen, dat is oprecht: 
De dood, dat is mijn vriend voortaan. 
 

 
 
12 

45 
46 
47 
48 

Dus ga ik met hem leren leven 
Probeer het vanaf nu in elk geval 
Dat wordt voor mij een vast gegeven 
Maar weet niet wat mij dat brengen zal 
 

Dus ga ik met hem leren leven; 
Probeer het vanaf nu in elk geval. 
Dat wordt voor mij een vast gegeven. 
Maar weet niet wat mij dat brengen 
zal. 

 
 
13 

49 
50 
51 
52 

Dan beste vrienden van de plus 
Kan ik op weg naar tachtig: 
Gesteund, gestut, maar ook heel knus 
Dat lijkt me meer dan prachtig 
 

Dan, beste vrienden van de plus, 
Kan ik op weg naar tachtig: 
Gesteund, gestut, maar ook heel knus. 
Dat lijkt me meer dan prachtig. 
 

  Frits Le Roux 
Molleville, 16 juli 2015 

 

 
 
 
NB: De nummering van coupletten en tekstregels werd toegevoegd door GBK, de auteur van voorliggende Analyse  
 

 
 


