
D I C H T E R S O V E R D I C H T E R S 

Arjen Duinker over Charles Reznikoff 

is C H A R L E S REZNIKOFF een vergeten dichter? Is Charles Reznikoff een 

vergeten schrijver van toneelstukken en proza? Ik heb zijn proza en zijn 

toneelstukken - By the Waters of Manhattan, Nine Plays, The Lionhearted, 

Family Chronicle, om maar wat te noemen - niet gelezen. Ik heb vier boe

ken van hem gelezen: de twee delen van The Complete Poems  en de twee 

delen van  Testimony: The United States (1885-1915): Recitative.  Ik vergeet 

die vier boeken met grote regelmaat, en zodoende ook Charles Reznikoff. 

Hoe het hem op het ogenblik in de wereld vergaat weet ik niet. Misschien 

wordt er her en der gezegd of geschreven dat hij zulke mooie dingen 

maakte; misschien wordt hij her en der in stilte gekoesterd; misschien 

wordt hij her en der om uiteenlopende redenen vergeten. 

Fly's right hand was crippled 

and, as he walked, 

he held it - as almost always -

in his pocket. 

Crossing Third Street, 

when he got within fifteen feet or so of the sidewalk, 

he looked up and saw 'Sandy' Webber 

standing at the water plug at the corner: 

Webber's right hand -

in which he held a pistol -

was also in his pocket. 

Ik heb dit fragment nog niet gelezen (fragment van een gedicht uit Testi

mony) of ik vloek en sla het boek dicht. Misschien in omgekeerde volg-

orde. Ik wil de rest van het gedicht uitstellen, het lezen ervan uitstellen, het 

hele boek uitstellen en vergeten. Misschien wil ik niets weten. 

Maar desondanks lees ik het stukje over Reznikoff dat achter in elk van 

de vier boeken staat. 'Charles Reznikoff werd in 1894 geboren in een jood-

se wijk in Brooklyn. Zijn ouders waren immigranten uit Rusland.' Daarna 

bezigheden, baantjes en prijzen. 


