
IVO SMITS 

Luisteren meteen oor 
Flarden Japanse poezie 

W A T K A N JE Z E G G E N over een taal die voor velen onverstaanbaar is? 

Een taal die bijna niemand iets zegt heeft een tolk nodig en misschien 

ook een uitlegger. Als ik zeg dat de poezie van de Japanse Shirashi 

Kazuko op ontregelende en opzwepende ritmes danst, heeft zoiets dan 

zin? Beelden doorstaan de reis naar een andere taal vaak glansrijker 

dan klank en ritme. Waarschijnlijk sloegen daarom de symbolisten zo 

aan bij hun eerste Chinese en Japanse lezers toen die westerse poezie 

leerden kennen. De vertolker heeft meer werk aan klank. Hij is Koning 

Eenoor in het land der doven, denk je dan, want hij staat soms erg tus

sen dichter en lezer in. Waar hij doof voor blijft, dat krijgt zijn publiek 

nooit te horen. Die doofheid kan ook nieuwe geluiden gelden. 

Ik ben zelf in de ban van Shiraishi Kazuko (1931). Zij wordt vaak de 

bekendste vrouwelijke dichter van Japan genoemd. Dat klinkt altijd 

wat ongelukkig, alsof het erom te doen is dat zij vrouw is. Ze is simpel-

weg een fantastisch dichter, die uitblinkt in lange, soms proza-achtige 

gedichten met jazzy ritmes. Het is taal geboren voor voordracht. Moei-

teloos braakt ze woorden uit om dronken op te worden. Na een jeugd 

in Vancouver kwam Shiraishi in Tokio te wonen en in haar studenten-

tijd stortte zij zich in het nachtleven en de jazz van de uitgaanswijk 

Shinjuku. Terwijl haar generatiegenoten bijna allemaal weleens een ode 

aan John Coltrane schreven, zijn  Shiraishi's teksten Coltranes muziek. 

Haar taal stokt soms rauw als een kat die zich verslikt tijdens het spin-

nen en veert dan weer op als een katachtige. Het is de metafoor die 

zij ruim dertig jaar geleden voor zichzelf reserveerde in haar bundel 

Tora noyiigi  (i960, Tijgerspel): 

L E E U W E N G E N E U R I E 

een leeuw was ik gisteren 

dus neuriend dwaalde ik 

door de jungle in de nacht 

begonnen sterren opeens tegelijk te vallen 

A R M A D A  Wereldpoezie 


