
Nederland: Jan G. Elburg – Stadgenoot

Stadgenoot

Hij is het licht vergeten
en het gras vergeten
en al die kleine levende kevertjes
en de smaak van water en het waaien

hij is de geur vergeten
van het hooi de grijze vacht van schapen
de varens de omgelegde aardkluiten

zijn binnen is geen nest zijn buiten
geen buiten zijn tuin een vaas.

hij is ook
de bliksem vergeten de rauwe
hagel op zijn voorhoofd

hij zegt niet: graan meel brood
hij ziet de vogels niet weggaan
en de sneeuw niet komen

hij zal bang en verongelijkt doodgaan.

Jan G. Elburg (1919-1992)

Stadtbewohner

Er hat das Licht vergessen
und das Gras vergessen
und all die kleinen lebendigen Käferchen
und den Geschmack von Wasser und das Wehen

er hat den Duft vergessen
von dem Heu das graue Fell der Schafe
die Färne die umgebrochenen Erdschollen

sein Innen ist kein Nest sein Draussen
kein Draussen sein Garten eine Vase.

er ist auch
den Blitz vergessen den rohen
Hagel auf der Stirn

er sagt nicht: Korn Mehl Brot
er sieht die Vögel nicht wegziehen
und den Schnee nicht kommen

ängstlich und entrüstet wird er sterben.

Jan G. Elburg (1919-1992)

uit: De vlag van de werkelijkheid 
Amsterdam: De Bezige Bij, 1956

Übersetzung, 2014, Geert Nijland, und
Raymond Louwerse  (ZWEITES KONZEPT)

Fußnoten:
[*] über das Gedicht: Der Zeelandische Dichter Jan G. Elburg ist ein Vorläufer der experimentellen Poeten, die die poetische Szene in den Niederlanden zwischen 

1950 und 1960 beherrschten. In dem Gedicht "Townsman" beklagt er den Städter, der keine Ahnung hat von der Freude und Kummer des Lebens auf dem Land.
[4.1] Korn Mehl Brot: bezieht sich auf die Unwissenheit der Menschen über die Produktionsprozesse von Lebensmitteln.



Jan G, Elburg, over de dichter:
Wemeldinge, 1919 – Amsterdam, 1992.
Samen met Gerrit Kouwenaar en Lucebert, behoort hij tot de vooraanstaande Vijftigers. Hun verdienste was dat ze onontgonnen gebieden van de poëtische expressie
hebben blootgelegd. Dit ging echter wel eens ten koste van zeer bekwame aankomende dichters die de traditie voortzetten en daarmee ook vernieuwingen brachten, 
zoals M. Vasalis, Bertus Aafjes, Ida Gerhardt. De focus lag echter op de experimentele dichters, die in die tijd hun gedichten beter kwijt raakten in de wereld van de 
uitgevers. Sommigen zwegen vijftig jaar (Vasalis).
Eigenlijk was Elburg een voorloper van de Vijftigers, want hij debuteerde al in 1943, en had in 1950 reeds vier bundels gepubliceerd.
Beroep: dichter en beeldend kunstenaar, net als Lucebert.
Enkele bekende bundels “Iets van dat alles” (als variatie op een gedicht getiteld “Niets van dat alles”); “Hebben en zijn”; “Klein t(er)reurspel”; “Vijf 5tigers”; 
Prijzen: onder andere de Jan Campert-prijs voor  ##, in 1948, en in 1976 de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre.
Karakter van zijn werk: De taal als lens om de werkelijkheid beter te leren zien en begrijpen; dus niet in de eerste plaats taal als uitdrukkingsmiddel voor 
communicatie, maar als instrument om de wereld om ons heen mee af te tasten en te bevragen: “Ik zie scherper door de taal” (met een dubbele betekenis van 'door'). 
Natuurlijk is het altijd een tweerichtingsverkeer (expressie en impressie), maar Elburg legde de nadruk op de laatste. 
Het gedicht “Stadgenoot” is een beetje een overdreven onbillijke veroordeling van het leven in de grote stad. Dit soort gedichten wordt doorgaans geschreven door 
plattelanders die in de grote stad 'terecht zijn gekomen', maar zich er niet zo gelukkig voelen. Ja mogelijk zijn ze bang om, datgene wat de stadgenoot in het gedicht 
wordt aangewreven, “bang en verongelijkt” te sterven.  Maar hoe dan ook drukt het gedicht erg goed de gevoelens van de dichter uit (“de geur van water en het 
waaien”) en het is wel zeker dat het gedicht minder goed zou zijn als het een meer genuanceerd beeld zou schetsen. En ... we moeten de dichter nageven dat hij jaren
later ook het bijna tegenovergestelde gevoel indrukwekkend heeft verwoord in het gedicht “Gelovig soms” Dit is juist een lof op de zakelijke werkelijkheid die in de 
stad volop te vinden is. De boodschap is “laten we niet haken naar het onbereikbare ideaal, maar genieten van wat dagelijks voorhanden is: “prijs de dag prijs de 
rotzooi / van ronkend blik / het lawaai en de schrik” Maar er zit duidelijk ook ironie in dat gedicht.
Associatief en surrealistisch taalgebruik maken de gedichten van Elburg vaak poly-interpretabel. Hij bewonderde ook de middeleeuwse troubadours.



Townsman 

He doesn't remember the light 
and not remember the grass
and all those little vivid beetles 
and the taste of water and the whiffling 

he doesn't remember the smell
of the hay, the gray furs of sheep 
the ferns the freshly plowed earth clods

his inside is no nest his outside 
not an outside his garden a vase. 

he also 
does not remember the lightning, 
not the raw hail on his brow 

he doesn't say: wheat flour bread 
he doesn't see the birds leaving
and not the snow coming

wronged and anxiously he will be dying.

Jan G. Elburg (1919-1992)

Medborgare i staden

Han har glömt ljuset
och glömt gräset
och alla de små levande krypen
och vattnets smak och vinden

han har glömt doften av
höet de gråhåriga fårpälsarna
ormbunkarna de uppvända jordkokorna

hans inre är inget rede hans yttre
inget yttre hans trädgård en vas

han har också
glömt blixten den råa
hagelskuren mot pannan

han säger ej: säd mjöl bröd
han ser ej fåglarna dra bort
och ej snön komma

rädd och förorättad skall han dö.

Jan G. Elburg:

Translation, 2014, Geert Nijland 
(FIRST DRAFT)

Svensk översättning: Jan F. de Zanger & 
Sebastian Lybeck: Med andra ögon; modern 
holländsk lyrik. Stockholm: Fibs Lyrikklub, 1968.

Footnotes:
[*]  about the poem: The Zeelandic poet Jan G. Elburg is a precursor of the experimental poets who dominated the poetical scene in the Netherlands between 1950 

and 1960. In the poem “Townsman” he laments the townsman, who has no idea of the blisses and griefs of the life in the country.
[4.1] graan meel brood: referring to the unawareness of the people about the production processes of food.


