
de politiek niet: de politiek zocht hem. Arenas wilde niets liever dan 

naar hartelust vrijen en schrijven. De enige plaats op de wereld waar hij 

dat naar zijn gevoel kon, was Cuba. Maar niet in het Cuba van Castro. 

Het eerste zal Harry Mul isch heel goed begrijpen. Het tweede niet. 

Reinaldo Arenas, Antes que anochezca. Tusquets, Barcelona 1992. Engelse vertaling: 

Before Night Falls. Viking, New York 1994. 

P O E Z I E 

H . C . T E N B E R G E 

Lindsay Hill 

Tegen het schrikbewind van Schietgraag & handlangers 

DE D I C H T E R E N kunstverzamelaar Lindsay H i l l (1952) is een merk-

waardige verschijning in de hedendaagse Amerikaanse poezie. Hi j ge-

niet vooralsnog weinig bekendheid doordat hij tot twee jaar geleden 

voornamelijk werkzaam is geweest als investeringsbankier en tot nu toe 

slechts twee bundels heeft gepubliceerd: Avelaval (1974), een jeugdzon-

de van de toen tweeentwintigjarige dichter, en Archaeology (1987), zijn 

eerste voldragen werk. Een cd met nieuwe teksten en muziek werd in 

1993 uitgebracht onder de titel  Socket,  terwijl zijn omvangrijkste en 

veelzijdigste bundel  NdjenFerno uit 1995 alleen als manuscript in een 

aantal exemplaren circuleert. Toch wordt hij in het niet-academische 

literaire mil ieu op z'n minst als een boeiende dichter gezien, van wie 

verrassende teksten verwacht mogen worden. H i l l heeft lak aan popu

lariteit, hij w i l de lezer niet behagen en lapt de eis van een zo groot 

mogelijke toegankelijkheid aan zijn laars, wat nog niet w i l zeggen dat 

hij een vorm van hermetisme nastreeft. 

De bundel Archaeology, geschreven tussen 1973 en 1985, bevat poezie 

die enerzijds geent is op de waarneming van archaische voorwerpen 

uit Griekenland en die anderzijds de neerslag vormt van strikt persoon

lijke ervaringen als een reis door de Mojave-woestijn, de dood van een 

zakenvriend of een verloren liefde. De gedichten ademen een zekere 

sereniteit. De vorm en de frasering ervan passen nog geheel in de gang-

bare opvattingen omtrent moderniteit in de Amerikaanse poezie, zij 

het dat H i l l van meet af aan sympathiseert met de ideeen en de praktijk 
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