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De jury van het Charlotte Köhler Stipendium 2014 heeft een grote stapel 
dichtbundels toegestuurd gekregen en gelezen. Dat de Nederlandse poëzie 
van nu veelzijdig zou zijn, pluriform, hoor je geregeld zeggen en die 
diversiteit tekent zich zeker ook af in de debuten en daaropvolgende 
bundels. Maar het betekent niet dat de kwaliteit wijd verspreid en 
uitgezaaid is. Het blijft zeldzaam dat in gedichten alles wordt 
samengebald en op het spel staat, in die mate dat wij als lezers vergeten 
dat we juryleden van dit stipendium zijn en de poëzie ons voor zich wint. 
Er zijn beslist veel onderhoudende gedichten geschreven die zowel talent 
als vaardigheid verraden, maar wij bleven op zoek naar eigenzinnige en 
unieke stemmen. Die vonden wij in de bundels van Bernke Klein Zandvoort, 
Hélène Gelèns en Geert Buelens. Maar er was maar een dichter wiens werk 
bij ons eerste gesprek tussen alle drie onze stapeltjes met favorieten 
lag, en dat was Mischa Andriessen. 
 
Mischa Andriessen is een rijk en zelfbewust dichter. Hij incorporeert in 
zijn gedichten meer dan de persoonlijke beleving, hij is een denker zonder 
dat dat denken ooit zijn gedichten doet kraken, hij is een schrijver die 
zich zonder zichtbare moeite kan inleven in personages die niet anders dan 
ver van hem verwijderd kunnen zijn. Zonder enig vertoon van eruditie laat 
zijn werk wel degelijk belezenheid zien, kennis van literatuur buiten onze 
landsgrenzen, een strakke en toch soepele beheersing van vorm en taal. 
Mischa Andriessen is een onnadrukkelijk dichter, je zou haast niet zien 
hoe verstrekkend zijn werk is, hoe beladen zijn taferelen, terloopse 
opmerkingen, beelden. Glazen huis is daar een goed voorbeeld van. 
 
Glazen huis 
 
Wie al voor dood lag 
tussen de scherven van de kas 
werd aan de haren naar het water gesleept 
en dat bleek diep genoeg. 
Ademstil wachtten we op het donker. 
Daar, omringd door ziellozen, 
hun kleren, hun koffers, begon het zoeken. 
 
Mischa Andriessen laat zien dat hij over bijzonder veel poëtisch 
potentieel beschikt. Zijn gedichten zijn in kraakheldere taal geschreven, 
maar desalniettemin is het moeilijk om een betekenis vast te pinnen omdat 
die vaak tussen de regels door verstopt zit. De samengebalde stijl van 
zijn gedichten indiceert dat Andriessen veel controle heeft over zijn taal 
– er staat meestal geen woord te veel in zijn gedichten. Bovendien heeft 
hij met zijn twee bundels laten zien dat hij zowel over lyrische als meer 
epische talenten beschikt. Zijn poëzie onderhoudt ten slotte een 
duidelijke relatie met de wereld waarin wij leven, zonder al te opzichtig 
geëngageerd te zijn. 
 
In zijn montere debuut Uitzien met D zit de verteller op een balkon naast 
D. Hij neemt hem waar en door D alle voorstellingen die je vanaf een 
balkon op een tuin kunt projecteren. Andriessen maakt in dit conceptuele 
debuut knap duidelijk hoe onbegrensd iemands beleveniswereld kan zijn, 
zelfs al is het binnen de krappe afmetingen van een balkon. In zijn tweede 
bundel Huisverraad is het balkon verlaten en spelen de gedichten in 
verschillende werelden af en spreken ieder voor zichzelf. Met een paar 
ogenschijnlijk nonchalante maar ondertussen rake zinnen weet Mischa 
Andriessen een situatie te schetsen die beklijft. In een paar dichtregels 



roept hij weinig gemakkelijke taferelen op. Zijn dichtregels zijn kortaf 
en sterk. Andriessen heeft een goed oog voor de onbeholpenheid van de 
mens. Of het daadwerkelijk oorlog is in zijn gedichten valt niet met 
zekerheid te zeggen, het kunnen ook uit de hand gelopen kinderspelletjes 
zijn die zich aandienen. Zeker is dat de uitoefening van macht en het 
ondergaan van macht twee even weinig vrolijk makende uitgangspunten zijn in 
deze gedichten. Ze kunnen ons de dingen schrijnend duidelijk maken. 
 
Uit het gedicht,  
 
                 Tekst II (Herfst) 
- 
 Nu zag ik de berg bladeren ook, 
 ging liggen en begon met bedekken. 
 Toen ik goeddeels weg was, knielden ze 
 en begroeven mijn gezicht. 
 ‘Je eigen bed voor de winter, beertje,’ 
 zeiden ze zacht en lachten. 
 
Mischa Andriessen debuteerde relatief laat, in 2008, zeker als je bedenkt 
dat hij al geruime tijd in de literatuur aanwezig is, als vertaler van 
poëzie en ooit in de vroege jaren negentig als eenmansredactie van het 
tijdschrift Jijjajij. Andriessen schrijft over jazz en beeldende kunst 
en hij publiceerde onlangs in een tijdschrift verhalend proza. Toch maken 
zijn twee bundels duidelijk dat de poëzie de kern van zijn schrijverschap 
vormt. Ze zijn er, onomstotelijk, en vormen hopelijk de startblokken van 
een sterk oeuvre. De jury van het Charlotte Köhler Stipendium 2014 
feliciteert Mischa Andriessen en wenst hem moed en wijsheid en succes toe 
bij het vervolg van zijn schrijverschap. 
 
Jeroen Dera, Elma van Haren en Erik Lindner 

 


