
A L E I D F O K K E M A 

David Dabydeen, dichter in internationale 

wateren 

IN E E N K L E I N E Engelse universiteitsstad woont een schrijver die in 

t994  grote indruk maakte met een gedicht in vijfentwintig delen, 

Turner. David Dabydeen, in 1956 geboren in voormalig Brits-Guyana, 

stelt in dit kleine epos vragen over culturele identiteit, over de nood

zaak van herinnering en over wat weleens de pornografie van macht is 

genoemd. Het ongebruikelijk lange gedicht in zeshonderd verzen valt 

niet gemakkelijk te plaatsen in de categorie van korte, krachtige en 

rauwe creoolse poezie waarmee Caribische dichters meestal geasso

cieerd worden, en waar Dabydeens debuut Slave Song  (1984), geent op 

de orale tradities van de slavencultuur, nog een schoolvoorbeeld van 

was. Turner  lijkt eerder aan te sluiten bij het recentere werk van Derek 

Walcott, die onder andere door zijn vriendschap met Josef Brodsky 

en Seamus Heaney een internationaliserende trend in de poezie lijkt 

te vertegenwoordigen. Het feit dat Dabydeens gedicht niet alleen een 

beroemde Engelse schilder, J. M.W. Turner, van repliek dient maar 

ook verwijst naar grote Engelse dichters als Coleridge, Shakespeare en 

T. S. Eliot, zou deze these alleen maar ondersteunen. Dat hij zich ten 

slotte begeeft op het pad van een typisch westers kunstbegrip, het 

sublieme, maakt het plaatje dan compleet. 

Toch zou ik hem niet tot een mondiale of kosmopoliete stroming 

willen rekenen wanneer dat betekent dat het specifieke van een cultu

rele identiteit verborgen blijft onder een wezenloos internationalisme 

dat hooguit de kenmerken van de westerse tradities bevat. Dabydeen, 

als jongen naar Engeland gestuurd voor verdere scholing, staat niet  tus

sen  twee culturen, zoals het cliche meestal luidt, maar in  twee culturen. 

Hij is niet verdwaald of thuisloos maar meervoudig geworteld. Als 

postkoloniale intellectueel (hij doceert postkoloniale studies aan de 

universiteit van Warwick) behoort hij misschien tot een kleine ge

meenschap die natuurlijk over de hele wereld verspreid is, maar het is 

ook een heel specifieke gemeenschap met een eigen politiek en een 

eigen cultureel kader. Wijs geworden door de machinaties van de voor

malige overheerser die een veronderstelde culturele superioriteit ver-
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