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FOTO'S CAFILO TER ELLEN

monnikoog. Daar heb je die enorme stranden. fe kunt er lopen zonder mensen tegen te
komen. Hier was ik zondag op het strand bij
Bergen aanZee en daar loop je gewoon in
een file."
Ben je ook zo gebonden aan Almelo?
,,Door het werk dat ik daar doe en het huis.
We ziin er samen in r97o ingeuokken. Beide
kinderen ziiner geborer¡ Gerard, mijn man,
is er gestorven. Dat schept wel een band.
Maar ben ik gebonden aan Almelo? Ik zou het
niet zo een, twee, drie opgeven."
Kun je een maand hier en een jaar Schier-

monnikoog met elkaar vèrgelijken?
,,In zekere zin wel. Het jaar op Schier was het
jaar nadat ik met pensioen ging. Ik moest omschakelen. Al miin energie ging op aan wetenschappeliike publicaties en doceren Ineens
kon ik het aan poëzie besteden. Hier is het
een luxg dat gold daar ook. Vroeg op en werken. Herzien en aanvullen. Op Schier met
een rugzak op door de duineq naar een paviljoen voor kofüe en dan nog eens lezen wat ik
gemaakt had,"
,,Ik heb altijd die hectische baan gehad.
Hooftldocent Staatsrecht en rechtsfilosofi e,
met name taal en rechq daar gingen mijn publicaties over. In drukke periodes stapte ik op
de boot en zodra die zich losmaakte van de
wal had ik al het gevoel dat ik in een agendaloze week terechtkwam. Dat had het eiland al-

tijd al."
Kwam je ook in een andere taal terecht?
,,De taal van het recht is anders. Maar poëzie
is wel gewoon een vak. Je moet leren omgaan
met taal. Wat doet taal? Het ritme, alliteratíes, welke kleur heeft een bepaald woord,

welke kleuren passen bij elkaar? Bij poëzie
ben je op de millimeter bezig. Een week denken over een zin ofover een woord zelß, dat
blijft.doorgaan in je hooftl. Er zit een soort
muziek in. Het riizen en dalen van zinnen.
Breken zinnen afom ze mooi door te laten lopen? Het moet niet te hard rijmer¡ \Mant daar
word je ongelukkig van."
Poëzie is preciezer dan juridische taal?
,,In de wetenschap heb ik geleerd hoe met
taal om te gaan. Ik schreef miin publicaties in
het Engels, dat is van een andere orde. Maar
ik heb wel via miin poëzie geleerd - ik wil
niet zeggen'gewiekst'- zo met taal om te
gaan dat het overtuigt en ueft. Dat komt uit
mijn poëzie en ik kon het gebruiken in de wetenschap."
De maand Bergen zit er voor Hanneke van
Schooten op. Gisteren wai ze terug in Almelo, met in haar knapzak meer dan genoeg gedichten om een elftle boek mee te vullen.
Naast Getifden springt in haar werkDe slapende stai eruit, uit zoo7. Een lang gedicht over
de doorwaakte nacht die een weduwe doormaakt vóór de begrafenis van haar gelieftle.
Zo'n nacht waarin zelß het geluid van het ruisende zand in een zandloper te veel is.

Aan het eind wissel je van 'ik' naar'ze'.
,,Dan heb je meer aßtand. Als je het over de
'ik'gaat hebben, komt het heel dichtbij. Bij
'zij'is het verder weg. Zo heb ik gewerkt bij
De slapende stad, vlak na het'overlijden van
mijn man. Toen heb ik eerst de ik-vorm geprobeerd maar dat lukte niet. Ik zat er te
dicht op. TWee iaar later ben ik overgegaan op
de zij-vorm. Dat schiep voor mijzelf aßtand
in de rouwperiode waar ik toen midden in
zat.Zo kon ik er als het ware met een helikopterview naar kijken. Toen kon ik ook andere
beelden invoeren. Dat gaf ruimte."
Wanneer weet je dat een bundel af is?
,,Ik zou willen zeggen: als ik er vijftig heb,
maar dat is flauw. |e vroeg net ofje Getíjdcn
als één gedicht kunt lezen. Misschíen kun ie
al mijn werk wel als één gedicht lezen. Bundels zijn dan de cesuren. Na.een bundel komt
er een nieuwe. Het is de continuering van de
thematiek die je telkens een andere kleur
geeft en die ook met ie levenslijn van doen
heeft. De intimiteit die er"kan zijn tussen jou
en de buitenwereld, daar schrijf ik over. Die
kleine momenties, die pareltjes die er opeens
zijq soms, die probeer ik te vangen."

Tien bundels, een oeuvre. Kijk daar eens op

terug.
Vertel eens over het ontstaan vanGetijden.
,,Het vormde zich geleidelijk Het is een bundel die, teruglezend, heel erg over gemis gaat.
Hoe verder je naar het eind komg des te filosofischer het wordt. Het is waar ie mee bezig
bent in je hooftl en in ie hart."
Mag je het ook tezen ats één lang gedicht?
,,Ja.'Al wordt het niet chronologisch verteld.

Het hopt in de tiid heen en weer."

Hanneke van Schooten valt even stil. ,,Het is
de reflectie van wat ie als dichter gedaan
hebt. Het ligt er, je laat het als een testament
achter. Maar wat zeggen tien bundels? Vasalis
heeft er maar drie. Kwantiteit zegt niets over
de kwaliteit."

I

Hanneke van Schooten: Getijden.
Met foto's van Martien Frijns.
Uitgegeven bü AFdH Enschede.
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