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‘INTIEM, OF ONTROEREND,
LAAT IK HET DAN MAAR
GEWOON ZO ZEGGEN.’
Een gesprek met Alfred Schaffer
ROELOF TEN NAPEL

De bundel is in mei verschenen, maar het gaat waarschijnlijk even
duren voordat ALFRED SCHAFFER wie was ik. strafregels zelf in handen krijgt. Het geplande bezoek aan Nederland (Schaffer woont
in Zuid-Afrika) komt wegens de coronacrisis te vervallen, en door
de maatregelen is het de vraag hoelang de post erover gaat doen,
als die al aankomt.

is te hard, en ‘wie was ik’ vond ik te week. Ik heb tegen
de vormgeving gezegd: het is eigenlijk geen ondertitel,
ze zijn wat mij betreft gelijkwaardig.
Eigenlijk is dit voor mij een super experimenteel boek,
want ik ben niet zo van dat hele autobiografische. Dus het
was voor mij ook zaak om zo weinig mogelijk sentimenteel
of klef of particulier te zijn, al kun je dat zelf natuurlijk
nooit helemaal controleren, je hebt altijd je blinde vlekken.
Om dan zo’n experiment aan te gaan, niet met een historisch figuur – zoals met Shaka Zulu in Mens Dier Ding (2014)
– maar met iemand die dicht bij je heeft gestaan: dat is
een soort zelfopgelegde straf. In dat geval is ‘strafregels’
natuurlijk een beetje vreemd, niemand anders vraagt me
dit te doen, maar dat zit er dus wel een beetje achter.

En dat voelt vreemd – omdat Schaffer juist in deze bundel
het persoonlijke sterk op de voorgrond heeft geplaatst.
Op basis van documenten en flarden herinnering ging
Schaffer op zoek naar het verhaal van zijn moeder. Het is
de zoektocht zelf die het zwaartepunt van de bundel vormt.
ROELOF TEN NAPEL: Gevraagd naar de term ‘straf
regels’ gaf je in een eerder interview aan dat je deze
bundel móést maken. Maar waarom houdt dat dan
ook straf in?

ALFRED SCHAFFER: Omdat het een verhaal is dat ik
me toe-eigen, dat niet, of niet meer, als verhaal bestaat.
Bovendien een verhaal dat ik me niet meer helemaal kan
herinneren. Dus in de bundel wordt veel gefabuleerd, erom
heen geschreven. Soms denk ik wel dat dat de manier is om
tot een kern te komen, maar er zit daar ook een heel sterk
soort schuldgevoel tegenover de personen over wie het gaat.
De relatie met mijn moeder was niet getroebleerd, helemaal
niet. Er bleef denk ik wel veel onuitgesproken, door veel
dood in de familie, maar ik had geen moeilijke verhouding
met haar. Dus dan denk je steeds: zet ik haar nou te hard
neer, of te vreemd. Dat is een soort schuldvraag. Niet doe
ik haar recht, want dat is mijn zaak, maar ben ik fair.
Het is trouwens ook juist daardoor dat de titel goed
werkt. Ik dacht eerst alleen aan ‘strafregels’, maar dat
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RTN: Een heel ander boek – dat is duidelijk. Hoe kijk
je, nu je het geschreven hebt, naar de rest van je werk?

AS: Als ik Kooi (2008) of Schuim (2006) neem, dat kan
ik gewoon niet meer schrijven. Ik was met mijn taal en
poëtica op zo’n andere plek, het lijkt echt geschreven
door een ander persoon. Dat had ik niet verwacht, in die
tijd. Je denkt bezig te zijn in een bepaalde stijl die je mooi
vindt. Dat dat toch zo veranderd is. En het gevolg daarvan
is deze bundel, denk ik. Die had ik juist toen niet kunnen
schrijven, en ook niet willen schrijven – dat laatste vooral.
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‘Het was voor mij zaak om zo weinig mogelijk sentimenteel
of klef of particulier te zijn, al kun je dat zelf natuurlijk nooit
helemaal controleren.’

RTN: De verwantschap lijkt nog het sterkst met Mens
Dier Ding. Dat werk lijkt thematisch ook sterk beïnvloed
door je woonplaats, Zuid-Afrika. Hoe zit dat met de nieuwe
bundel? Is die, door te bouwen op herinneringen en
documenten, meer in Nederland ingebed?

teling. Waardoor het sneller wat experimenteler werk is.
Als ik kijk naar de werken die ik mooi vind, dan is die
vertelstem altijd wat minder uitgesproken. Ik had bijvoorbeeld een ontzettend mooi college over het leven
van sterren, van Marwin Vos, met m’n vierdejaars. Allemaal vrouwelijke studenten, dus het was echt aangrijpend – het onderwerp van de bundel, seksueel geweld,
is iets wat helaas juist in dit land erg speelt. En we hadden
het erover: wie is nu eigenlijk aan het woord? Soms is het
de dichter, die bezig is te vertellen, de andere keer lijkt
het alsof er slachtoffers of getuigen aan het woord zijn,
maar het wordt eigenlijk niet gespecificeerd. Waardoor
je in mijn optiek echt geëngageerde poëzie leest, omdat
je als lezer heel sterk betrokken wordt bij die tekst, je zelf
heel goed moet kijken wat er nu precies staat. Ik vind het
heel erg mooi als dat niet helemaal aangereikt wordt.
Misschien dat dat ook wel is hoe ik de werkelijkheid
ervaar. Hier in huis weet ik precies wie er aan het woord
is, maar al die stemmen die je elke dag hoort, meningen,
opvattingen, mails, al die ruis van taal en van stemtonen,
en voertalen – Afrikaans, Engels, Xhosa – daar is ook niet
altijd een identiteit bij betrokken. Dus dat zoeken in die
teksten vind ik dan ook wel fijn. Anderen willen daar misschien juist van worden bevrijd, willen duidelijkheid, en
troost, en niet dat moeten zoeken. Dus ik snap dat het
een particuliere fascinatie is.

AS: Mens Dier Ding is erg verbonden met Zuid-Afrika,
maar met specifiek de Nederlandse lezer op het oog,
ik wilde graag een zwart personage introduceren in de
Nederlandstalige poëzie. Deze keer is het eigenlijk een
beetje een niemandsland. Dat is ook wel waar je op een
gegeven moment mentaal in gaat verkeren; ik werk in
Zuid-Afrika, maar ben nog af en toe in Nederland, ik
word nog voor van alles uitgenodigd. Wat dat betreft
is deze bundel juist een product van die ontworteling,
heb ik het idee – maar dan over iemand die zelf ook
ontworteld is. Dat was mijn moeder heel erg.

RTN: Op zich heeft het werk een duidelijke inzet:
haar verhaal tastbaar maken. Maar op een bepaalde
manier staat juist het compliceren van de zoektocht
ernaar centraler dan het verhaal van de moeder zelf.
Al ver voorbij de helft van de bundel lezen we de regels:
‘wat zit mij dwars? // dat mijn uit marmer opgetrokken
evenbeeld / dat eerbetoon aan mijn onbuigzaamheid /
nog nergens te bekennen is?’ Geruststellend, want de
bundel heeft tot dan toe nog geen kant-en-klare indruk
van de hoofdpersoon opgedist.

AS: Er wordt ontzettend veel over moeders en vaders
geschreven, en vaak wat meer één op één. Maar hoe kun
je die details allemaal onthouden hebben? Ik heb verder
weinig herinneringen, ik snap dat niet heel goed.

RTN: Tijdens het vraaggesprek na de Hans Groenewegen
lezing die je vorig jaar hield zei je dat de bundel een
nabije deadline had: dat je het, na al het leeswerk
en onderzoek, binnen een beperkte periode moest
schrijven. Was dat niet angstaanjagend?

RTN: De meest heldere gedichten zijn de ‘impromptu’s’,
die door de bundel verspreid staan. Een bewuste
afweging – in welke mate de lezer hulp zou krijgen?

AS: Ja, dat was heel angstaanjagend! De aanbiedingstekst was er al, het omslag was er al, maar het boek nog
helemaal niet. Dus ja, shit, dat moest ik nog wel gaan
schrijven. Maar dat hangt dan toch misschien samen met
dat je al wat bundels geschreven hebt. Niet dat je weet of
het goed of slecht wordt, maar wel: straks heb ik het af.
Dat was bijzonder om te merken, ik was er niet onzeker
over of het zou lukken. Ik zou keihard moeten werken,
maar had wel het gevoel daarop te kunnen varen.
Ook door de afzondering, bijvoorbeeld, van dat huisje
waar ik die laatste gedichten schreef. Die afzondering
maakt het schrijfproces erg intens. Normaal heb ik
dat niet, ik zit hier in een vol huis. Door op die manier te
schrijven raak je eigenlijk op de hoogte van wat je aan het
doen bent. Met veel van de andere gedichten had ik dat pas
veel later, maar nu was ik me heel erg bewust van wat ik aan
het doen was, en, nou ja, gezien de aard van het project,

AS: Ik weet dat dit een boek was waarbij ik, terwijl ik
daar ook van probeer weg te blijven, toch wel erg de lezer
in de gaten heb gehouden de hele tijd, omdat ik besef dat
ik ergens over schrijf waar geen enkele lezer iets van weet.
Dus toen alles klaar was, voelde ik dat er nog iets ontbrak.
Er moest nog iets bij, een soort handreiking naar de lezer
– en ook naar mezelf. En toen heb ik in een huisje aan de
kust in een paar dagen die impromptu’s geschreven.
RTN: Omgekeerd is het soms juist niet eens duidelijk
welke ik-figuur beschreven wordt: de hoofdpersoon?
De dichter? Alsof er juist, door dát in het midden te
laten, een gelijkenis ontstaat.

AS: Wat mij als schrijver fascineert is: zoeken, ontwor-
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‘Bij Mens Dier Ding was er een stilte die ik doorbrak. Daarvoor had ik
het idee dat poëzie me niet meer zou lukken. Ik had er gewoon niet
zoveel zin meer in. Dus toen stond er meer op het spel. Deze keer
was het gewoon een noodzakelijk ding dat er moest komen.’

de tijd waarin we nu leven – juist door de aard van dit
project is dat een beetje een teleurstelling. Die natuurlijk
in het niet valt bij andere dingen, maar ja, die afronding.
Omdát het zo eenmalig is. Ik ben niet iemand die nóg zo’n
boek gaat schrijven. Het is alsof het nog altijd in klad is.
Het zou een mooie afsluiting zijn om het in handen te
houden: hier is het nu. Maar het is eigenlijk in een gat ver
dwenen, het voelt een beetje onbevredigend. Ik merk dat
het me een beetje onverschillig maakt: het zal wel, het zal
er wel zijn. Door die isolatie is de buitenwereld in deze tijd
heel snel abstract, dus dan is dat vasthouden wel belangrijk.

de inhoud van het project, was het ook heel erg – intiem,
of ontroerend, laat ik het dan maar gewoon zo zeggen.
RTN: Vind je dat moeilijk? Het is toch ontegenzeggelijk
intiem?

AS: Haha. Ja, dat is inderdaad lastig, waarom ik dat
moeilijk vind om te zeggen. Misschien dat ik het snel
aanstellerij vind, als ik het zelf zeg. Maar het was het wel
degelijk. Het is ook wel iets wat ik al langer heb gewild,
als ik er nu een beetje goed over nadenk, maar wat gewoon
te dichtbij was, en te moeilijk, te pijnlijk. Het is echt een
eenmalig boek, en ook wel een soort overwinning.
Wel is er iets onherroepelijk veranderd, nu. Dat heb ik
mezelf eigenlijk aangedaan, ik kan niet meer terugdenken
zoals ik kon voordat het boek er was. Ik weet niet of het
een verrijking is, of een schending, daar ben ik nog niet
uit. Ik denk dat als ik het boek inderdaad in handen heb
dan komt dat hele proces tot een soort eindpunt – alsof
aan die zoektocht dan pas echt een conclusie zit. Die is er
nu niet. Het feit dat de bundel er nog even niet is – een al
te banaal dingetje, door praktische omstandigheden, door

RTN: Was dat belang van het tastbare tijdens het
schrijfproces al aanwezig? Schrijf je met de hand,
op de computer? Welk verschil vormt de bundel met
het manuscript?

AS: Ik schrijf nooit op de computer, nee. En heel doelbewust gooi ik al het schrijfmateriaal ook weg als ik klaar
ben, om met een schone lei te beginnen. Ik heb het nu een
keer behouden – allemaal hele grote A3-vellen, aan de
andere kant bedrukt, allemaal leftovers van de universiteit
en van kantoor, dus het is alsof je een soort canvas hebt,
en die stapel ik helemaal vol. En dan streep ik, dit moet
daar, dit moet daar, en schrijf ik alles weer opnieuw, want
de hand is lui, dus je slaat ook dingen over. Het moet preciezer, en dan zitten dáár weer dingen die niet kloppen.
Schrijven met de hand, absoluut.
En ik vind het omslag gewoon erg mooi. Fél geel. Ik
heb specifiek een Zuid-Afrikaanse vormgever gevraagd,
Michiel Botha, die doet heel veel dichtbundels hier, is
heel bekend. Hij heeft ook de Afrikaanse vertaling van
Mens Dier Ding gedaan. En ik dacht, jeetje wat is dit mooi
– dus ik heb de uitgeverij gevraagd of ik hem mocht vragen,
en hij kwam met dit soort geweldige kleuren. Dus ik ben
heel benieuwd om dat te zien, straks, ik heb nog nooit
zo’n felgele bundel gehad.
RTN: Heb je, doordat het zo’n persoonlijk werk is, nog
bepaalde gevoelens of angsten over de ontvangst?

AS: Nee, eigenlijk niet. Er wordt weinig over poëzie
geschreven, dus je mag al blij zijn als het boek besproken
wordt. Ik heb er zelf ook over nagedacht, of het nu lastiger
is als men het niet goed vindt, niet geslaagd, of een andere
invalshoek kiest dan ikzelf zou doen, maar ik merk dat ik
er niet erg mee bezig ben. Met Mens Dier Ding was ik dat
meer, omdat het ook over een zwarte persoon ging – en
nu is het ook een historische figuur, maar een figuur
waar anderen niet zo’n oordeel over kunnen hebben.
Wat dat betreft is het veiliger.
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Nee, ik leg het niet helemaal goed uit. Bij Mens Dier Ding
was er een stilte die ik doorbrak. Daarvoor had ik het idee
dat dat het was, dat poëzie me niet meer zou lukken. Ik
had er gewoon niet zoveel zin meer in. Dus toen stond
er meer op het spel. Deze keer was het gewoon een noodzakelijk ding dat er moest komen. Ik weet niet hoe ik erop
reageer als het straks helemaal wordt afgekraakt, natuurlijk, maar nu heb ik het idee dat ik niet anders kón. Ook
als ik deze nieuwe bundel herlees, dan voel ik niet dat ik
iets anders had moeten doen. Nee: ik kon het niet anders,
kon het niet beter, dus dit moet het dan maar zijn. Dat
had ik bij Mens Dier Ding dan weer minder.
Dus hoe het wordt opgepikt voelt deze keer veel minder
als mijn zorg. Omdat het zo persoonlijk was. Mijn werk
zit erop, ik heb gedaan wat ik kon en moest doen. Echt
móést doen. Een beetje te makkelijk gezegd hoor, dat
snap ik wel, een beetje té stoer, maar ik merk wel dat ik
ontspannen ben. Ik kon het niet anders en ik zou het
ook niet anders willen.
RTN: Je zou misschien gewoon kunnen zeggen dat
de bundel gelukt is.

AS: Ja. En dan bedoel ik niet kwalitatief, of zoiets, maar
het weergeven van de zoektocht is gelukt. Dat was eigenlijk het moeilijke. Beschrijven hoe een persoon is, dat is
eigenlijk al onmogelijk, zeker als die herinneringen er
niet zijn – dus dan moet je de zoektocht beschrijven. Dat
kán heel oninteressant zijn, dat besef ik heel goed. En ik
heb het gevoel dat het níet oninteressant is. Dus wat dat
betreft zou ik kunnen zeggen dat het gelukt is, ja.
RTN: En nu heb ik nog niet eens gevraagd naar de
Marsman-parodie, aan het eind, en de maatschappe
lijke lading van het werk. Maar misschien moet ik dat
als vraag laten hangen.

AS: Ja, misschien als vraag laten hangen. Als een
cliffhanger.
ALFRED SCHAFFER
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