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De bittere geur van zomer

In de eeuwigdurende zomer vol onbegonnen
werk klauterden wij smorgens vroeg al op de karren
rijdend naar het in brand gevlogen land
de mendeuren van de schuur konden niet wijd genoeg open
op de middag. plat op de buik in de bedwelmende schoven
gleden wij het donker binnen als een moederlichaam
dat wij ontijdig verlaten hadden

zaten luistervast bij de kauwende schaftende knechten
later die gekruide verhalen vertelden
en hun flessen keelden. een zonnesteek
joeg ons terug naar de hoeve
waar wij zwommen in de algengroene vijver
een verraderlijke spiegel voor de bomen
die onze lokroep direkt bevroor

alle appels rauw of wormstekig
naar wij aten met volle vuisten
en werden dronken en lui en slaperig
er kroop een horzel over mijn onderarm
ik drukte hem dood op de plek
waar hij zich vastzoog
in mijn vruchtvlees verhaalde ik leugenachtig
welke onrust deed ons dan dwalen
achter de stallen in de brandige geur van mest
en dierenurine. er waren zwarte
heggen vol bramen en wij proefden
en joegen een koe op in de wei daarachter
nooit zo kiemkrachtig waren onze harten 
als toen

The Bitter Smell of Summer

In the everlasting summer full of not yet started 
work, early in the morning, we already climbed upon the carts
riding to land which had been set on fire
the doors of the barn could not open wide enough
in the afternoon. flat on our bellies in the intoxicating sheaves
we slipped into the darkness like into a mother's body
which we had left untimely

we listened greedily to the chewing farmhands
later who told tall tales
and killed their bottles. a heatstroke
drove us back to the farm
where we used to swim in the pond green with algae
a treacherous mirror for the trees
which immediately froze our siren call

all apples raw or wormy
we ate fistfulls of them
and got drunk and lazy and sleepy
a hornet was creeping on my forearm
i pressed him dead on the spot
where it had sucked itself
into my flesh I told mendaciously
for what unrest let us wandering
behind the stables in the scorched smell of manure
and animal urine. there were black
hedgerows full of blackberries and we tasted
and chased after a cow in the meadow behind
never were our hearts as ready to germinate 
as they were as then



evenals de zon en de wijde schaalharde stilte
van het onafzienbaar oogstland onze stemmen
draagkracht gaven tot ze troffen als
kogels de galopperende dieren
evenals dorst en hebzucht onze spieren
zwellen deden onze huid lederachtig maakten
 
de dag was een hooiberg en het dak
van de hoeve met de doorschoten haan daarop
laaide naar de hemel wij stonden verstomd
het bloed klopte dichter dan ooit onder de huid
en vervaarlijke zonnewagens hobbelden door
alle damgaten nader bestuurd
door een glimmende blote gek met een vork
die hij in vloeibaar zilver had gedoopt
 
onder dekking van de heggen sloop de avond
listig naderbij uilen op zijn gebukte rug en op de schouders
oeroude raven. kikvorsen kwaakten
plantelijk en vergiftig weegbreebladen en zuring hadden
een legendarische smaak en de koeien vastgegroeid in hun moddergat
in de weide loeiden naar het slapengaand hof
 
pluizen dreven. door de volwassenen vergeten
gingen wij traag en ruziemakend huiswaarts
de roep van een naamloos geworden vogel 
                                                                   vloeide uit in ons merg tijd 
drong zijn blaffende honden samen voor
de kennel van onze slaap.

Jacques Hamelink (1939)

just like the sun and the wide shell-hard silence
of the immense crop land gave our voices
strength until they were hitting like
bullets the galloping animals
just like thirst and greed did our muscles
swell and make our skin leathery

the day was a haystack and the roof
of the farm with the shot through rooster on it
flared up at the sky we were dumbfounded
blood throbbed closer than ever under the skin
and ferocious sun chariots bumped over 
all the ditches' dams further controlled
by a shiny naked madman with a fork
which he had dipped into liquid silver

under cover of the hedges the evening crept cunningly closer
owls on his stooped back and on the shoulders
ancient ravens. frogs were croaking
plantlike and poisonously plantain leaves and sorrel had
a legendary taste and the cows grown together into their mud hole
in the pasture were mooing to the farm going to sleep

fluff floated. forgotten by the adults
we went homewards slowly and quarreling
the call of a bird which became nameless 
                                                        flowed out into our marrow time
urged together its barking dogs in front of  
the kennel of our sleep.

Jacques Hamelink (1939)
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Voetnoten:
[*.*] Over de dichter: Geboren in Driewegen, Zeeuws Vlaanderen. Auteur van romans, korte verhalen, vertalingen, essayistisch proza, en vooral van poëzie. 

Hamelink is een echte, tijdloze, klassieke dichter. Hij is moeilijk te classificeren in een of andere beweging, expressionisten, impressionisten of 
experimentalisten. Hamelink past waarschijnlijk het beste in de mystieke traditie. Hij debuteerde in 1964, ongeveer 15 jaar na de experimentele beweging van 
de "Vijftigers". Deze post-vijftigers introduceerden wederom een soort nieuwe objectiviteit (Bernlef, Schippers, Buddingh). Maar Hamelink is eerder een 
mysticist dan een realist. Hij gebruikt een tamelijk hermetische taal. Het lezen van zijn werk vereist inspanning, concentratie en onderzoek. Opvallend is het 
gebruik van veel verzonnen nieuwe woorden die je in geen enkel woordenboek tegenkomt (schaalharde stilte). Vaak zijn dit woorden die zijn samengesteld uit
twee of drie bestaande woorden die door hun combinatie een bepaalde emotionele sfeer moeten oproepen. Hamelink heeft een beetje een voorliefde voor het 
kluizenaarschap. Hij vermijdt contact met de journalistiek (elke 20 jaar een interview).
Wat doet hij anders dan schrijven? Hij is drie jaar docent geweest. Hamelink's ster schoot aanvankelijk als een komeet omhoog met de bundel korte verhalen 
"Het Plantaardig Bewind". Veel van de verhalen daarin vinden plaats in een moerassige Vlaamse Vlaamse natuur. Een naderend onheil bedreigt de 
onbetekenende mens in een overweldigende natuur, vaak met een onweersbui in de buurt.
Hamelink ontving de Vijverberg-prijs in 1964 voor 'Het Plantaardige Bewind' en in 1965 de Van der Hoogt-prijs. Hij ontving de Contantijn Huygensprijs in 
1988 voor zijn hele tot dan toe gepubliceerde oeuvre.
Al in de eerste bundel gedichten van Hamelink, "De eeuwige dag", zijn er veel zogenaamde hermetische gedichten (hermetisch betekent "gesloten", in 
zichzelf ingesloten). Dit geldt in veel mindere mate voor het eerste gedicht 'Een bittere geur van de zomer' dat op vrij toegankelijke wijze de 
jeugdherinneringen van de dichter op het Zeeuws-Vlaamse boerenland beschrijft.

[*. *] over het gedicht: Dit gedicht van Jaques Hamelink is van de categorie nostalgische boerderijgedichten. Maar anders dan de boerderijgedichten van Erik 
Harteveld, die zeer alledaagse taal, gebruikt Hamelink vooral dromerige, mystieke taal. Men zou het ook lyrisch proza kunnen noemen, omdat rijm en ritme 
niet dominant zijn. Het gedicht doet ook denken aan "Fern Hill" van Dylan Thomas in Wales, en aan "Barndomens skog", van de Zweedse dichter Harry 
Martinson, en aan "Da ich ein Knabe war" van Friedrich Hölderlin. Hamelink is beroemd om zijn 'samengestelde neologismen', evenals de Zweedse dichter 
Harry Martinson en Dylan Thomas in Wales. Enkele van deze ongewone woorden en neologismen van Hamelink worden hieronder uitgelegd:

[1.1] onbegonnen werk: 'werk, nog niet begonnen' maar ook 'hopeloos werk';
[1.4] mendeuren: De brede, hoge deuren laten oogstkarren met hooi of graan de boerderij in rijden.
[2.1] schaftende knechten: schaften = een korte pauze nemen voor een maaltijd (Huitinga, 19 ??);
[2.1] luistervast: neologisme van "luisteren" en "vast"; bedoeld is de gretigheid van de jongens, luisterend naar de verhalen van de landarbeiders.
[2.3] kelen: de keel afsnijden, betekent letterlijk 'doden', maar hier wordt veel water uit flessen drinken bedoeld.
[2.5] algengroene vijver: neologisme van "algen" en "groen". Letterlijk 'algengroene vijver'.
[5.1] schaalharde stilte: neologisme van "schaal" en "hard". "Schaal" komt mogelijk van het Nederlandse en Duitse werkwoord 'schallen'. Mogelijk verwijst de 

dichter naar landelijke atmosferische omstandigheden, meestal in de vroege ochtend, waarin een 'stilte regeert', en wanneer geluiden, ook de zwakste, heel ver 
en intens weerklinken. Vergelijk ook het gedicht "Stjärnorna kvittar det lika" van Nils Ferlin, waarin hij het woord "lyhörd" (= responsief) gebruikt.

[5.5] zonnewagens: hoogst waarschijnlijk de wagens voor de oogst van het graan, met een sterke zinspeling naar de zonnewagen uit de  Noordse en Griekse mythen.
[6.6] damgaten: dam (me) gat: ingang van een veld of weiland over een sloot.
[6.8] vloeibaar zilver: verwijst naar de zilverachtige kleur van de tanden van de hooivork. Vergelijk Seamus Heaney, die in zijn gedicht "The Pitchfork" spreekt over 

"starlit griffen".
[7.3] plantelijk: neologisme als parallel van het adjectief "dierlijk", waarbij de reële termen (plantaardig) en 'dierlijk' (dier) zijn.
[7.6] slaapgaand: neologisme, betekent 'aanstalten maken om te gaan slapen' . N.B. 'slaapgaand' is een tegenwoordig deelwoord net als 'gaande'.



Footnotes:
[*.*] About the poet: Born in Driewegen, Zeeuws Vlaanderen. Hamelink is an author of novels, short stories, translations, essayist prose, and especially of poetry. He

is a true, timeless, classic poet. He is difficult to classify in a particular movement such as expressionism, impressionism or experimentalism. Hamelink 
probably fits best into the mystical tradition. He debuted in 1964, about 15 years after the experimental movement of the “Vijftigers”. Post-vijftigers (e.g., 
Bernlef, Schippers, Buddingh) re-introduced a kind of new objectivity. However, Hamelink is more of  a mysticist than a realist and he uses a fairly hermetic 
language. Reading his work requires effort, concentration and research. Striking is his use of numerous neologisms (e.g., 'hard-shell silence'). These are often 
composed of two or three existing words, which by their combination evoke a particular emotional atmosphere. Hamelink is known to be very private and 
avoids contact with journalists (only giving an interview every 20 years).
Besides writing, he has also worked as a teacher for a few years. Hamelink became an overnight sensation with the bundle of short stories “Het plantaardig 
bewind” (The Vegetable Regime). Many of the stories in it take place in a swampy setting in Zeeuws-Vlaanderen. An approaching doom threatens the 
insignificant man in an overwhelming natural environment, sometimes with a thunderstorm nearby.
Hamelink received the Vijverberg Prize in 1964 for "Het Plantaardig Bewind", and in 1965 the Van der Hoogt Prize. He was awarded the Contantijn Huygens 
Prize in 1988 for his entire oeuvre published until then.
In Hamelink's first collection “De eeuwige Dag” (The Eternal Day) there are many so-called hermetic poems. This quality is not particularly present in this 
first poem "A bitter smell of summer", which describes in a pretty accessible way the childhood memories of the poet on the farmland of Zeeuws-Vlaanderen.

[*.*] about the poem: This Poem of Jaques Hamelink seems like a “stream of consciousness”, and it should be read as an uninterrupted stream, in my view. The 
poem belongs to the category of nostalgic farm poems. However, unlike the farm poems by Eric Harteveld, which use very plain everyday language, this poem 
by Hamelink uses rather dreamy, mystic language. One may also call it lyrical prose, because rhyme and rhythm are not dominant. The poem is also 
reminiscent of  “Fern Hill” by the Welsh poet Dylan Thomas, and of “Barndomens skog” by the Swedish poet Harry Martinson, but also of “Da ich ein Knabe 
war” by Friedrich Hölderlin. Hamelink is famous for his 'composite neologisms' as are Martinson and Thomas. Some of the uncommon words and neologisms 
of Hamelink are explained below:

[1.1] onbegonnen werk: 'work, not yet started' but also 'hopeless work'.
[1.4] mendeuren: The wide, high doors allowing harvest carts with hay or grain to ride into the farm building. 
[2.1] schaftende knechten: schaften = to have a short break for ones meal (Huitinga, 1976).
[2.1] luistervast: neologism from “luisteren” (listening) and “vast” (fixed); this refers to the eagerness of  the boys, listening to the tall stories of the farmhands. 
[2.3] kelen: to cut the throat off, means literally 'to kill', but here drinking lots of water from bottles is meant.
[2.5] algengroene vijver: neologism from “algen” and “groen”. Literally 'algae-green pond'. 
[5.1] schaalharde stilte: neologism from “schaal” and “hard”.  “Schaal” possibly comes from the Dutch and German verb 'schallen' (resounding). Possibly the poet 

alludes to rural atmospheric conditions mostly in the early morning in which a 'silence is reigning', and when even faint sounds may echo very far and 
intensely. Compare also to the poem “Stjärnorna kvittar det lika” by Nils Ferlin, in which he uses the word “lyhörd” (= responsive).

[5.2] doorschoten haan: perhaps in reference to a weather vane on top of the farm with a rooster, which from below seems shot through by the wind direction arrow.
[5.5] zonnewagens: most likely the wagons for harvesting graincrops, with a strong allusion to the chariots of sun, from Nordic and Greek myths.
[6.6] damgaten: dam(me)gat: entrance to a field or meadow across a ditch. 
[6.8] vloeibaar zilver: refers to the silvery color of the tines of the pitchfork. Compare to Seamus Heaney, who talks of “starlit prongs” in his poem “The Pitchfork”.
[7.3] plantelijk: neologism meaning plant-like as a parallel to the adjective “dierlijk” meaning animal-like. 
[7.6] slapengaand: neologism, meaning 'aanstalten maken om te gaan slapen' (English: 'making preparations to go to sleep'). N.B. 'slapengaand' is a continuous verb,

just like 'going'.





De bittere geur van zomer

In de eeuwigdurende zomer vol onbegonnen
werk klauterden wij smorgens vroeg al op de karren
rijdend naar het in brand gevlogen land
de mendeuren van de schuur konden niet wijd genoeg open
op de middag. plat op de buik in de bedwelmende schoven
gleden wij het donker binnen als een moederlichaam
dat wij ontijdig verlaten hadden

zaten luistervast bij de kauwende schaftende knechten
later die gekruide verhalen vertelden
en hun flessen keelden. een zonnesteek
joeg ons terug naar de hoeve
waar wij zwommen in de algengroene vijver
een verraderlijke spiegel voor de bomen
die onze lokroep direkt bevroor

alle appels rauw of wormstekig
naar wij aten met volle vuisten
en werden dronken en lui en slaperig
er kroop een horzel over mijn onderarm
ik drukte hem dood op de plek
waar hij zich vastzoog
in mijn vruchtvlees verhaalde ik leugenachtig
welke onrust deed ons dan dwalen
achter de stallen in de brandige geur van mest
en dierenurine. er waren zwarte
heggen vol bramen en wij proefden
en joegen een koe op in de wei daarachter
nooit zo kiemkrachtig waren onze harten 
als toen

Der herbe Duft von Sommer

In dem immerwährenden Sommer voll von nicht angefangener 
Arbeit kletterten wir schon früh am Morgen auf die Karren,
und fuhren nach dem in Brand gesetzten Land.
Die Scheunentoren konnten nicht weit genug geöffnet werden
am Mittag. platt auf dem Bauch in den berauschenden Garben
glitten wir ins Dunkle hinein wie in einen Mutterleib
den wir vorzeitig verlassen hatten,

sassen scharf lauschend bei den kauenden Schicht machenden Knechten,
später die derbe Geschichten erzählten
und ihren Flaschen den Hals brachen. ein Hitzschlag
trieb uns nach dem Hof zurück,
wo wir in dem algengrünen Teich schwammen,
ein verräterischer Spiegel für die Bäume
der unseren Lockruf gleich erstarrte.

Alle Äpfel, roh oder wurmstichig,
wie wir sie aßen mit vollen Fäusten,
und wurden betrunken und faul und schläfrig.
Es kroch eine Hornisse über meinem Unterarm.
Ich erdrückte sie auf der Stelle,
wo sie sich fest in meinem Fruchtfleisch 
ansog, erzählte ich lügnerisch.
Welche Unruhe tat uns denn herumirren
hinter den Ställen im brandigen Geruch von Mist
und tierischem Urin. Es gab schwarze
Hecken voller Brombeeren und wir schmeckten sie
und scheuchten eine Kuh auf in der Weide dahinter.
Nie waren unsere Herzen so keimfähig
wie damals.



evenals de zon en de wijde schaalharde stilte
van het onafzienbaar oogstland onze stemmen
draagkracht gaven tot ze troffen als
kogels de galopperende dieren
evenals dorst en hebzucht onze spieren
zwellen deden onze huid lederachtig maakten
 
de dag was een hooiberg en het dak
van de hoeve met de doorschoten haan daarop
laaide naar de hemel wij stonden verstomd
het bloed klopte dichter dan ooit onder de huid
en vervaarlijke zonnewagens hobbelden door
alle damgaten nader bestuurd
door een glimmende blote gek met een vork
die hij in vloeibaar zilver had gedoopt
 
onder dekking van de heggen sloop de avond
listig naderbij uilen op zijn gebukte rug en op de schouders
oeroude raven. kikvorsen kwaakten
plantelijk en vergiftig weegbreebladen en zuring hadden
een legendarische smaak en de koeien 
                                                    vastgegroeid in hun moddergat
in de weide loeiden naar het slapengaand hof
 
pluizen dreven. door de volwassenen vergeten
gingen wij traag en ruziemakend huiswaarts
de roep van een naamloos geworden vogel vloeide uit in ons merg 
tijd drong zijn blaffende honden samen 
                                                         voor de kennel van onze slaap.

Jacques Hamelink (1939)

Ebenso wie die Sonne und die weite schalharte Stille
des unabsehlichen Erntelandes unseren Stimmen
Tragfähigkeit verliehen, bis sie wie
Kugeln die galoppierenden Tiere trafen
sowie Durst und Habgier unsere Muskel
schwellten und unsere Haut ledern machten.

Der Tag war ein Heuschober und das Dach
des Hofes mit dem durchschossenen Hahn darauf
loderte gegen den Himmel; wir waren sprachlos.
Das Blut pulsierte dichter als je zuvor unter der Haut
und ungeheure Sonnenwagen schaukelten durch 
alle Dammlöcher, näher gelenkt
von einem glimmenden nackten Verrückten mit einer Gabel
die er in flüssiges Silber getaucht hatte.

Unter der Deckung der Hecken schlich der Abend
listig näher, Eulen auf seinem gebückten Rücken, und auf den Schultern
uralte Raben. Frösche quakten
pflanzlich und giftig. Wegerichblätter und Sauerampfer hatten
einen legendären Geschmack, und die Kühe 
                                             festgewachsen in ihrer Schlammgrube
auf der Weide, muhten dem einschlafenden Hof zu

Flusen schwebten. Von den Erwachsenen vergessen
gingen wir lässig und zankend heimwärts.
Der Ruf eines namenlos gewordenen Vogels floss in unserem Mark aus. 
Zeit drängte seine bellenden Hunde zusammen 
                                                       vor den Kennel unseres Schlafes.

Jacques Hamelink (1939)

Uit: De eeuwige dag. 
Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1965

Übersetzung, 2014, Geert Nijland, mit Suggestionen 
von Raymond Louwerse (DRITTES KONZEPT)


