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LITERATUUR 

 Literatuur 
in veertien lijnen 
In het digitale tijdperk is er nog 
wel degelijk belangstelling voor 
literatuur op papier, mits het 
bijzonder is. En dat is zeker het 
geval met het boek Vanzelfspre-
kend sonnetten, uitgegeven en 
gedrukt in MAASTRICHT.  
tekst  JO CORTENRAEDT  
      fotografie REE MEERTENS

Een keurslijf als aanzet tot creativiteit. Dat lijkt per definitie een 
tegenstelling. Maar in het geval van het sonnet is dat toch an-
ders, zo menen Tiemo Tielemans en Fokke Fernhout. Tielemans 
studeert rechten aan Universiteit Maastricht en Fernhout is ad-
vocaat. Mochten we twijfelen, de grootste vaderlandse dichters 
hebben sonnetten gemaakt, een gedicht in exact veertien regels. 
In het boek komt er een aantal voorbij zoals J.C. Bloem, Simon 
Vestdijk en Lucebert.  Maar ook internationaal befaamde dichters 
zoals Philip Sidney, William Shakespeare en Francesco Petrarca 
leefden zich uit in sonnetten. Telkens in veertien regels, niet 
meer en niet minder. Het luxueus uitgevoerde boek is niet de 
zoveelste verzamelbundel, maar een exclusieve collectie ‘son-
netten over sonnetten’, met ook nog eens zeer lezenswaardige  
biografieën van de betrokken schrijvers, plus een aantal illus-
traties van de kunstenaars Kore, Siiri en Caius Spronken. 
De reden om dit boek te maken?  „Nou, het bestond gewoon 
nog niet,” vertelt Fokke Fernhout. „Sonnetten hebben me altijd 
gefascineerd. Hoe kun je als schrijver creatief zijn in zo’n vast 
gegoten vorm van veertien regels? Maar dat kan, en het gekke 
is dat als een dichter het in het sonnet over sonnetten gaat heb-
ben, dat dan vaak een onsterfelijk gedicht ontstaat. Dat willen 
we met dit boek laten zien. Een strak kader kan juist ook lei-
den tot iets heel moois, zoals in de sonnetregel De ware vrijheid 
luistert naar de wetten ook vervat is.”
Tiemo Tielemans heeft in zijn zoektocht naar de meest geschikte 
sonnetten ontdekt dat deze dichtvorm in de Romaanse taal vaker 
voorkomt. „De talen die daartoe behoren lenen zich er beter voor, 
maar het is gebleken dat toch ook met onze Germaanse talen hele 
mooie sonnetten te maken zijn.”

Gedichten en illustraties in Vanzelfsprekend sonnetten

Anderhalf jaar lang hebben Fernhout en Tiele-
mans gezocht naar geschikte voorbeelden en 
informatie daarover. „We wilden de beste son-
netten over sonnetten – althans in onze ogen 
– bij elkaar brengen.  Zeker in de Nederlandse 
literatuur is dat niet eenvoudig. Het literair 
tijdschrift De Gids heeft er onlangs een the-
ma van gemaakt, maar het lukte maar weinig 
hedendaagse dichters om met die veertien re-
gels weg te komen.”
Niet getreurd, al in de dertiende eeuw werd het 
eerste sonnet geschreven en dat is een blijvertje 
gebleken. „Het grappige is dat een sonnet, dat 
nu als klassiek of zelfs onbekend geldt voor de 
meeste mensen, in vroegere eeuwen als modern 
gold. En altijd al werden er sonnetten geschre-
ven die over zichzelf gingen,” constateert Tiemo 
Tielemans. „Je komt er heel menselijke verha-
len in tegen, heel kort geschreven natuurlijk, 
zeker niet saai. Ze zijn juist heel toegankelijk.”
Tegelijk met de speurtocht naar de mooiste 
sonnetten werden de twee zussen en broer 
Spronken aangespoord om er illustraties bij te 
maken in veertien lijnen. „Dat maakt het boek 
completer en gevarieerder,” zegt Fernhout. 
„Maar ik besef dat dit geen gemakkelijke op-
dracht is voor kunstenaars, die meestal gewend 
zijn om echt vrij werk te maken.”
Dat beaamt Caius Spronken. „Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik geen sonnettenlezer was. Dus je 
moet je daarin verdiepen. In de vorm van je 
illustratie moet je zorgen dat je met die veer-
tien regels rekening houdt, dus je moet steeds 
tellen. Een bijna sadistische opdracht, haha. 
Maar we zijn toch aan de slag gegaan en op 
een gegeven moment kom je in dat ritme, dat 
een bepaalde structuur geeft. Wat me wel ge-
holpen heeft, was het lezen van de biografieën 
van die dichters en de sprankelende uitleg van 
de sonnetten. Dat vond ik echt interessant. Het 
zijn als het ware korte romans, en dan zegt zo’n 
sonnet  ook meer, omdat je de achtergrond van 
de schrijver leert kennen.”
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Woninglooze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door de stormwind meegenomen.
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat voor den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ’k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.
J. SLAUERHOFF

Het is moeilijk zich iemand voor te 
stellen die rustelozer was dan Jan 
Jacob (‘Slau’) Slauerhoff (1898-
1936). Tot zijn studie geneeskunde 
ging het nog wel, maar toen hij na 
een vakantie in Parijs via Le Havre 
terugkeerde over zee was er geen 
houden meer aan. De astmatische 
Slauerhoff was vastbesloten om, on-
danks zijn zwakke gezondheid, als 
scheepsarts verder door het leven 

te gaan. Daarmee kon hij alles wat hij verlangde combineren: 
de zee, landen zien, tijd om te schrijven en vluchtige contacten 
met vrouwen. Een scheepskist vergezelde hem aan boord om 
steeds te kunnen beschikken over zijn boeken, aantekeningen 
en manuscripten. 
Zijn reizen brachten hem naar alle continenten. Meestal werd 
hij tijdens de reis dood- en doodziek en moest hij weer naar 
Europa om te herstellen. Het verblijf aan wal liep telkens 
weer uit op een teleurstelling. Vervolgens wist hij op allerlei 

manieren de scheepvaartondernemingen nog eens over te 
halen om hem in dienst te nemen. Voor Slauerhoff was dit 
een noodzaak. ‘In Nederland wil ik niet leven’, had hij ge-
schreven en dat bleek uit zijn hele oeuvre. Hij schreef over 
vreemde werelden, exotische vrouwen en lichtende voor-
beelden. Rimbaud was natuurlijk zijn “doode kameraad, 
ontembare zwerver” en hij volgde Camões tot in de grot in 
Macao waar hij aan zijn Lusiade schreef. Slauerhoffs roman 
Het verboden rijk beschrijft Camões’ leven. 
Na een reis naar Midden-Amerika en Zuid-Afrika keerde Slau-
erhoff eind 1935 terug naar Europa met malaria, zwartwater-
koorts en een steeds erger wordende tuberculose. Hij herstelde 
daar niet meer van. Zijn laatste dagen bracht hij door in de Villa 
Carla in Hilversum, waar hij – dodelijk vermoeid − door bezoe-
kers kon worden aangetroffen met zijn vingers in een boekje van 
Rilke. In zijn nalatenschap bevond zich de scheepskist, waarin 
veel van zijn beste, nooit uitgegeven gedichten werden gevon-
den. Woninglooze was daar één van. De voorspelling dat de tijd 
zou komen dat de kracht hem zou ontbreken om nog een gedicht 
als woning te bouwen, had Slauerhoff voor zichzelf gehouden.
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I will put Chaos into fourteen lines

I will put Chaos into fourteen lines
And keep him there; and let him thence escape
If he be lucky; let him twist, and ape
Flood, fire, and demon—his adroit designs
Will strain to nothing in the strict confines
Of this sweet Order, where, in pious rape,
I hold his essence and amorphous shape,
Till he with Order mingles and combines.
Past are the hours, the years, of our duress,
His arrogance, our awful servitude:
I have him. He is nothing more nor less
Than something simple not yet understood;
I shall not even force him to confess;
Or answer. I will only make him good.
EDNA ST. VINCENT MILLAY

Edna St. Vincent Millay (1892-1950) werd geboren in Maine. 
Haar moeder, Cora Millay, scheidde van haar vader en voedde 
haar drie dochters zelfstandig op. Edna (of beter: Vincent, want 
zo noemde ze zichzelf provocerend) kreeg van Cora alle kans 
haar talenten, die zowel op het gebied van de literatuur als de 

muziek lagen, te ontwikkelen. Het was ook haar moeder die 
haar aanmoedigde deel te nemen aan een poëziewedstrijd met 
het gedicht Renascence. Ze won niet, maar haar gedicht leverde 
haar wel bekendheid op. 
In 1917 studeerde Millay af aan de vrouwenuniversiteit Vassar 
College en rond die tijd publiceerde zij ook haar eerste dicht-
bundel Renascence and Other Poems. Zij verhuisde vervolgens 
naar Greenwich Village, het centrum van de tegencultuur 
in New York. Hier leefde Millay als een bohémienne in het 
smalste huisje van de Village, 75 Bedford Street. Door haar 
openlijke exploratie van de vrouwelijke seksualiteit − ook tot 
uiting komend in relaties met mannen én vrouwen − werd zij 
gezien als libertijn. Millay kreeg in die tijd verschillende hu-
welijksaanzoeken maar wees die allemaal af. Zij wilde niet dat 
de boeien van het huiselijke leven haar werk in de weg zouden 
staan. Na twee jaar reizen in Europa keerde Millay in 1923 te-
rug naar New York.

64 — CHAPEAU MAGAZINE.COM   

031020 ChapeauMagazine 142 2020.indd   64 05-10-20   07:36


