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Vijf hotels 

' R E I Z E N H E E F T T O T G E V O L G  dat je standpunt verschuift. Ik ken geen literatuur die 

het redt zonder van horizon te wisselen. Literatuur kan sowieso niet van achter een 

bureaustoel functioneren.' Dat zegt de Oostenrijker Raoul Schrott, een dichter die in 

1964 toepasselijk genoeg geboren werd op een schip dat op weg was naar Sao Paulo. 

Onderweg-zijn bepaalt Schrotts leven, het bepaalt ook zijn poezie. In de drieen-

dertig gedichten van de cyclus  Hotels  (1995) tekent zich die existentiele en dichter

lijke beweeglijkheid af. Met begrippen uit de fotografie, de film, de kalligrafie, de 

typografie, de cartografie en de geometrie ontwikkelt hij beelden die volstromen 

met zintuiglijke indrukken. Schrott beschouwt hotels als 'de eigenlijke tempels van 

onze eeuw' en de gedichten erover vormen een soort ruimte 'waar de as van het 

ogenblik die van de geschiedenis kruist. Het gedicht is daarom ongrijpbaar omdat 

het de plek construeert waar parallelle lijnen elkaar raken. Bij gebrek aan iets anders 

vind je in de woorden een thuis'. 

Hotels vormen het toneel van toevalligheden: je bent er, en je bent er eigenlijk 

alweer vertrokken. Schrotts gedichten zijn waarnemingsexcercities, door het heden 

heen naar de antieke tijd, dwars door alle landen, via Tunis en Milaan naar Hermes 

en Hestia, en ook naar de wortels van de Europese dichtkunst. 

Raoul Schrott, een deskundige op het gebied van dada, probeert een traditie in 

de geschiedenis van de poezie op te zoeken, en hij zoekt die traditie in alle tijden en 

in alle talen. Hij beheerst het Occitaans en het Bretons en ziet in de literatuur een 

oeroude machine die eeuwenlang nauwelijks is veranderd. Omringd door post

moderne ironie stelt Schrott zich de vraag waar de poezie nu eigenlijk ontstond en 

wie nu eigenlijk de eerste dichter was. In een nog te verschijnen bloemlezing uit de 

wereldpoezie zal hij zeer verschillende dichters voorstellen, de oudste zal de Sumeri-

sche priesteres Enheduanna zijn, de oermoeder van de wereldpoezie dus. Schrott 

noemt veel namen om verwantschap uit te drukken: Catullus en Propertius, de poe

zie van de Mo'allaqat, Guilhem van Aquitanie en de Ierse monniken die voor Europa 

het rijm ontdekten. Schrott is, zegt hij, op zoek naar 'een midden' dat in de moderne 

poezie ontbreekt, hij zoekt een traditie waarmee 'de meest precieze machine voor 

het ontwikkelen van beelden en het verkrijgen van inzicht', de poezie dus, zich ver

der kan ontwikkelen. 

Raoul Schrott ontving vele prijzen, publiceerde een aantal fraai uitgegeven bun

dels, een roman (Finis terrae  uit 1995, die dit jaar in het Nederlands verscheen bij 

De Geus), een novelle, hoorspelen en een aantal vertalingen (onder andere van ge

dichten van Derek Walcott en van middeleeuwse Ierse poezie). Schrott was in juni 

van dit jaar te gast op Poetry International. 


