
 

  



Quotes 
'De blik van Meijen is in tegenstelling tot die van veel andere inzenders voor de C. Buddingh’-prijs 
2020 niet naar binnen gericht, maar naar buiten gekeerd. Met lede ogen beziet de dichter hoe 
het klimaat naar de klote gaat, idealen onoprecht zijn, vooruitgang soms ook achteruitgang is en 
het maatschappelijk debat wordt gedomineerd door woede.' 

                                      - Jury C. Buddingh'-prijs 

'Xenomorf, de winnaar van de C. Buddingh’-prijs dit jaar, is geen dichtbundel die wil troosten. 
Jens Meijens gedichten over de klimaatapocalyps zijn een welkome shocktherapie voor 
iedereen die de klimaatcrisis even vergeten was.' 

                                      - De Groene Amsterdammer 

'Nog nooit las ik een bundel over zo’n doods onderwerp met zoveel opgetogenheid. Ik kan me 
compleet aansluiten bij Peter Verhelst, die Meijen op de achterflap prijst om het vinden van 
woorden die “grote vreugde” veroorzaken. In Xenomorf bots je op het soort vondsten waarvan 
je even op wilt springen. In sommige gedichten is het alsof je mag spieken in een sterk 
associatief, bezorgd en hyperintelligent brein.' 

                                      - De Lage Landen 

'Het is van meet af aan duidelijk: dit is poëzie van de eenentwintigste eeuw, die zich afvraagt wat 
er in de tweeëntwintigste nog van ons zal resten. De bedreiging betreft dan niet alleen de 
stijgende zeespiegel, maar net zo goed de digitale revolutie die onze beschaving steeds verder 
uitholt (bij Meijen is de mens ‘half beest half byte’). 

In die zin stelt Meijen hier de fundamentele vraag welke rol de lyrische schoonheid nog kan 
spelen in een wereld die op haar ondergang afstevent. Poëzie kan de wereld niet redden, zoveel 
is zeker, maar hoe moet ze zichzelf tot die constatering verhouden? 

Gelukkig, zou je zeggen, heeft Meijen nog een lange carrière voor zich om de problematiek uit 
zijn debuut verder te verkennen.' 

                                      - De Standaard 

'Hier spreekt, en dat is bijzonder voor een eerste boek, een dichter van grote woorden en grote 
gedachten. Een dichter die alles durft, misschien eenvoudig omdat er wat hem betreft geen tijd 
te verliezen is.' 

                                      - Provinciale Zeeuwse Courant 
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Jens Meijen (1996): heel 
erg een dichter van nu 

Janita Monna | 4 januari 2020 | Trouw 

 
De tijd is rijp voor poëzie, zeker nu ‘Madrid’ 
deze winter met een slap akkoordje 
opnieuw bewees dat politieke 
grootmachten de ernst van de klimaatcrisis 
weigeren te zien. En dat terwijl het te warm 
wordt, poolijs smelt en eilanden verdwijnen 
in zee. Maar het is misschien ook lastig een 
voorstelling te maken van hoe de wereld, 
ons land, je woonplaats, er over een jaar of 
twintig bij zal liggen. Goed dus dat er 
dichters zijn die de rol van ziener op zich 
nemen.  

De jonge Jens Meijen (1996) is zo’n 
‘waarzegger’. Het toekomstbeeld dat hij in 
zijn debuut voorspiegelt, is er één om 
meteen van uit je auto te 
springen: “Iedereen is vertrokken naar 
koelere plekken, / waar mensen elkaar niet 
de kop inslaan voor een glas water. / Het 
zal niet lang meer duren of ook de bergen 
zullen vluchten / naar landen waar ze niet 
welkom zijn.” ‘Xenomorf’ is dan zijn eerste 
bundel, in Vlaanderen is Meijen geen 
onbekende. Hij publiceert regelmatig in 
tijdschriften en werd in 2016 België’s eerste 
Jonge Dichter des Vaderlands. 

Meijen is heel erg een dichter van nu. Een 
voor wie een Facebookprofiel de 
bevestiging is van een bestaan, een die zijn 
kennis van Google en Wikipedia haalt – de 
betekenis van het woord ‘Xenomorf’, 
bijvoorbeeld: ‘Uit Google: niet de 
gebruikelijke vorm hebbend’. Hij staat 
midden in de wereld, de actualiteit is 
overal, de brand in de Notre Dame, de 
herinnering aan 11 september, series als 
‘Game of Thrones’, een liedje als 
‘Zoutelande’ van Bløf, en tegelijk wortelen 
zijn gedichten nadrukkelijk in een vroeger. 

Zijn concrete taal schiet vaak raak 

Hij mag ‘een encyclopedie van het 
uitsterven’ schrijven, een beeld van de 
toekomst kan niet zonder idee van hoe het 
was. In den beginne: “De mens kreeg de 
natuur om het lichaam open te plooien: vet 
en groot en naakt / werden we. / Gedrenkt 
in rivieren, appels, bessen slikten we 
wortels / maakten we wielen, 
dondervlammen.” 

Dat de mens er sindsdien een zooitje van 
gemaakt heeft, dat zijn grootste 
nalatenschap ‘doorschijnend, verstikkend, 
onontkoombaar: plastic’ zal zijn, die 
boodschap blijft somber. Toch is deze 
bundel dat niet. En dat komt door de taal. 
Meijen zegt zijn ‘zinnen met ellipsen’ te 
vullen, omdat ‘een ontwrichte wereld geen 
mooie dingen’ verdient. Maar die zinnen 
prikkelen wel. Zich rekenschap gevend van 
een traditie, zwieren ze driest over de 
pagina. Zijn concrete taal schiet vaak raak, 
over grote vraagstukken als het klimaat en 
over kleine, het eigen verleden, 
bijvoorbeeld, als de dichter bij een bezoek 
overdenkt “waar al dat vroeger / naartoe is 
/ is het uit mijn lijf gelopen, verdampt, 
verdund of er / met elke niesbui 
uitgeschoten?” 

Soms weet Meijen zijn taal niet helemaal te 
beteugelen. Een heel voorzichtig positief 
slotgeluid gaat haast aan woorden ten 
onder: “Expansiedrift op negatief. 
Krimpkapitaal (…)”. 

De grote vraag is: hoe kijken we over 
twintig jaar terug op de toekomst die Meijen 
hier schetst? 

https://www.trouw.nl/auteur/Janita%20Monna


Khaleesi 

Een mensenleven is poreus. 
Doordringbaar, verzadigd met verhalen, schilderijen, spellen. 

Soms lees ik op Wikipedia 
de verhaallijn van een volledige serie; 
The Wire, Breaking Bad, Game of Thrones 
om te weten wie er leeft en wie er sterft. 
Het laat me de toekomst voorspellen, sust 
de waarzegger in mij, 
een tarotlegger met de bandana 
van David Foster Wallace. 

Ik kan vertellen over hoe de tijd, over| 
een flora en fauna van zonsopgang en -ondergang 
over hoe de buitenwereld als kieuwen 
open en dicht vouwt. Laat deze letters landen op je netvlies – 
begrip ontstaat met één voet 
in het verleden, één voet 
in de toekomst. 

Ik zie een video van iemand die trouwt 
met een Japans tekenfilmfiguurtje. 
hij staat voor het altaar 
met een Virtual Reality-bril. 
Vergelijk het met wat ik weet over iets als liefde: 
onvoorspelbaar, tevergeefs, ontregelend 
vormeloos vooral. 

Ik vierendeel mezelf: ik vroeger, ik nu, ik later, ik nooit. 
Vier versies die elkaar vermenigvuldigen, herhalen, voorspellen en vernietigen. 
Soorten van mezelf die tarotkaarten 
als schubben over mijn schouder leggen, 
mijn rug bedekken, aan mijn oren likken, 
fluisteren – rillingen – 
dat wij dit gemaakt hebben 
en dus ook 
in een vingerknip, een muisklik 
kunnen ontmaken. 

Jens Meijen 

 
Janita Monna (1971) is journalist en recensent. Ze woonde lange tijd op Bonaire waar ze als 
correspondent werkte. Monna werkte als redacteur Poetry International festival en was 
initiatiefneemster voor de jaarlijkse Gedichtendag. Voor Trouw schrijft ze wekelijks over 
poëzie. 
 

  



Het is heel menselijk 
om jezelf uit te roeien 

Ezra Hakze | 30 juni 2020 | De Groene Amsterdammer 

Xenomorf, de winnaar van de C. Buddingh’-prijs dit jaar, is geen dichtbundel die wil 
troosten. Jens Meijens gedichten over de klimaatapocalyps zijn een welkome 

shocktherapie voor iedereen die de klimaatcrisis even vergeten was.  

Zoals de Tweede Wereldoorlog het grote 
literaire thema van de late twintigste eeuw 
was, zo zal klimaatopwarming dat zijn voor 
de 21ste eeuw. Jonge schrijvers als Lieke 
Marsman (1990) claimden het onderwerp 
al en bij de schrijvende generatie die zich 
nu aandient, treedt het alleen maar meer 
op de voorgrond. Ook Jens Meijen (1996) 
stelt in zijn prijswinnende 
poëziedebuut Xenomorf de klimaatcrisis 
centraal. De jury van de C. Buddingh’-prijs 
plaatste bij het bekendmaken van de 
nominaties de kritische kanttekening dat 
wel erg veel bundels over 
dertigersdilemma’s gaan. Dat kan 
van Xenomorf in ieder geval niet gezegd 
worden. Misschien dat de generatie 
geboren na 1995 (zie: klimaatspijbelaars) 
zich geen eerste-wereldzorgen meer kan 
veroorloven. 

In Xenomorf neemt de dichter een 
voorsprong op de crisis die ons te wachten 
staat en die in andere delen van de wereld 
al een bittere werkelijkheid is. Het 
openingsgedicht ‘Gilgamesj’ begint met het 
ontstaan van de menselijke beschaving, 
maar gaat al snel over in een flash 
forward. ‘Wat er van ons overblijft: plastic. 
Doorschijnend, verstikkend, 
onontkoombaar: plastic.’ En even later: 
‘Wat wij droegen van de dieren zullen zij 
van ons dragen:/ chipszakken, 
snoepverpakkingen/ als rokken over 
schubben en veren.’ 

Meteen valt op wat een coherente 
bundel Xenomorf is, waarin motieven als 
het buitenaardse, tijdreizen, de digitale 
wereld en bomen in bijna ieder gedicht 
terugkomen. De keerzijde is dat het lijkt 

alsof er meer aandacht is besteed aan de 
compositie van de bundel als geheel dan 
aan de individuele gedichten. Die zijn 
fragmentarisch en wisselen snel van 
perspectief en setting, waardoor je je soms 
afvraagt waarom een beeld in het ene 
gedicht staat, terwijl het net zo goed in het 
volgende had gepast. 

Niettemin valt er in al die fragmenten 
genoeg te genieten. Sterk zijn de 
herhalingen, die een heerlijk ritme in de 
gedichten brengen. In het gedicht 
‘Azkaban‘: ‘Big Data speelt xylofoon op 
mijn gebit./ Big Data is een draak met 
mooie wimpers./ Big Data is omerta.’ 
Bovendien zijn Meijens metaforen vaak 
treffend. Neem bijvoorbeeld dit beeld uit 
‘Vijgen vallen tot onder de grond’: ‘morgen 
weer veertig graden/ maar we 
onderhouden de dierentuinen/ de ijsberen 
hebben hun koelkamer/ de leeuwen hun 
vlees.’ Beter kan onze gelaten omgang met 
een opwarmend klimaat niet gevangen 
worden. 

Meijen zoekt een taal voor de chaos die 
ons te wachten staat. Zijn poëzie wil niet 
‘mooi’ zijn, maar juist ongepolijst. Dit komt 
terug in de bladspiegel: geen nette 
uitlijning, maar regels die alle kanten 
uitschieten over de pagina. Ook het 
vocabulaire van Xenomorf is vrij: Meijen 
combineert lyrische taal met 
internetvocabulaire, memes, Wikipedia-
lemma’s en songteksten van muziek uit de 
jaren 2000. Wat dat betreft is hij een typisch 
jonge dichter. Door dit soort ironische, aan 
internetgrappen ontleende taal voelt de 
bundel zelden zwaar of sentimenteel, zoals 
in de reeks ‘Puinsonnetten’: 



massaproductie van wapens but make it 
fashion 
win deze strijd lang en ellendig but make it 
fashion 
wacht op een betonnen vampirische 
trein but make it fashion 
rauw en bloederig verschijn je uit dit 
puin but make it fashion 
DNS-adres niet gevonden but make it 
fashion 

De dichter speelt met registers en trekt de 
aandacht naar de taal zelf. Hij blijkt een 
dubbelzinnige relatie te onderhouden met 
taal; enerzijds is die typerend voor de 
verachtelijke menselijke soort, anderzijds 
het middel waarin de dichter zich uitdrukt. 
Met de menselijke ondergang in het 
vooruitzicht voelt hij de behoefte de soort te 
vereeuwigen, een tijdcapsule van taal te 
maken, maar wie zal er zijn om zijn poëzie 
nog te lezen? Wat is schoonheid als er 
geen ogen meer zijn die haar kunnen 
waarnemen? ‘De mens kreeg taal om het 
hoofd open te plooien:/ gedachte werd 
wereld, wereld werd gedachte’, staat te 
lezen in ‘Gilgamesj‘, maar: ‘Deze woorden 
kwijnen weg, vergrijzen,/ rotten op de rank.’ 
En in het slotgedicht: ‘Denk aan het schrift 
dat nooit opnieuw/uitgevonden zal 
worden/en de letters nu al mist.’ 

De wat cryptische titel van de bundel lijkt 
verband te houden met het thema taal. Een 
xenomorf is een mineraal die niet de 
gebruikelijke vorm heeft, zoals kristallen 
die in de holtes van een gesteente groeien. 
Dat doet denken aan de manier waarop wij 
mensen de wereld naar onze hand 
proberen te zetten, niet alleen met onze 
industrie, maar ook met taal. Wij creëerden 

de mal waarin de buitenwereld moest 
passen en zijn nu op de grenzen van de 
natuur gestuit. De mineralen kunnen niet 
verder vervormen. 

De bekendere betekenis van xenomorf als 
‘buitenaards wezen’ is ook bruikbaar. De 
bundel zit vol met verwijzingen naar 
science-fiction en het buitenaardse. In het 
gedicht ‘Kerslong‘ staat bijvoorbeeld: 
‘Hypothese: Mars is de vorige aarde, 
verwoest door onze voorouders./ De 
dinosauriërs zijn uitgeroeid door de raket 
die ons hier bracht.’ In die regel komen de 
verschillende betekenissen van de term 
xenomorf samen. Niet alleen gaat deze 
regel over de menselijke neiging zijn 
leefomgeving te vervormen en verwoesten, 
het gedicht suggereert dat de mens ook 
een xenomorf is. Wij zijn zélf het vreemde 
element. 

Het debuut van Jens Meijen wil niet 
behagen met mooie taal, maar de 
absurditeit van de klimaatcrisis 
blootleggen. De mens is in deze gedichten 
een tragisch wezen, dat computers bouwt 
die hij zelf niet begrijpt, drones als karpers 
door vijvers laat zwemmen en dat tegen 
existentiële angst niets beters te bieden 
heeft dan ‘de welgemeende excuses van 
een outsourced pr-team’. In een tijd dat we 
ons graag laten afleiden door die andere 
crisis, en kettingmails met poëzie troost 
moeten bieden, zijn deze gedichten een 
prettig tegenwicht. Juist nu moeten we 
wakker geschud worden. In de woorden 
van de bundel: ‘het is heel menselijk om 
jezelf langzaam/ langzaam zachtjes/ 
zachtjes fluisterend/ uit te roeien.’ 

 

  



Het smeltwater en  
de archiefkast 

Tijl Nuyts | 08/05/2020 | De Reactor 

Gisteren werd Jens Meijens debuutbundel Xenomorf genomineerd voor de 
Poëziedebuutprijs 2020. Ook Sis Matthé, Iduna Paalman en Peter Prins maken kans op 
de prijs. Op 29 augustus zal in De Standaard der Letteren de winnaar bekend worden 
gemaakt. Hieronder lees je alvast een recensie van de bundel door 
literatuurwetenschapper Tijl Nuyts.       

Wat is poëzie waard in het licht van de 
eeuwigheid? Het is een vraag waar heel 
wat dichters in het verleden mee hebben 
geworsteld – en ook vandaag blijft ze 
actueel. In een tijd van stijgende 
zeespiegels, oprukkend populisme en een 
debatcultuur die de lucht uit ons taalgebruik 
lijkt te knijpen, laat Jens Meijen die 
eeuwenoude vraag nog een stuk urgenter 
weerklinken in zijn 
debuutbundel Xenomorf (2019). 
Geconfronteerd met een wereld die in 
brand staat, weegt de bundel de waarde 
van gedichten wanneer de eeuwigheid niet 
langer oneindig lijkt. Dat doet Meijen door 
middel van veelkleurige, paginalang 
uitwaaierende gedichten die samen een 
poëtische modderstroom vormen die de 
lezer soms versmacht, maar hem of haar 
evengoed naar lyrische hoogten stuwt – en 
aldaar kosmische vergezichten biedt.  

Herinneringen en toekomstbeelden 

‘De mens kreeg de natuur om het lichaam 
open te plooien: vet en groot en naakt / 
werden we.’ De eerste regels 
van Xenomorf laten er geen misverstand 
over bestaan: in wat volgt krijgt de lezer 
poëzie uit het antropoceen voorgeschoteld. 
Het narratief is bekend: als zelfbenoemde 
rentmeester van de schepping plooit de 
mens de aarde naar zijn wil, die het 
centrum van zijn universum wordt. Ook de 
taal zet hij daarbij naar zijn hand; die 
hanteert hij als een instrument om de 
wereld naar zijn grillen te boetseren: ‘De 

mens kreeg taal om het hoofd open te 
plooien: / gedachte werd wereld, wereld 
werd gedachte.’ Maar dat alles blijkt niet 
zonder gevaar, want onder de zware 
voetafdruk van de mens raken de aarde en 
haar bewoners vertrappeld, en ook de taal 
zelf verschraalt: ‘Deze woorden kwijnen 
weg, vergrijzen, / rotten op de rank / als 
mammoet en sabeltandtijger.’ 

Het lyrische ik dat in Xenomorf wordt 
opgevoerd weet zich geworteld in de 
wereld, en wil er maar wat graag blijven: 
‘Jong zijn betekent wortels schieten in alles 
wat je vasthoudt. / Een vinger, een 
rammelaar, een voetbal, een stok, een 
Gameboy, een fiets, een pen, een boek, 
een mens.’ Zich acuut bewust van het 
nakende einde, stelt het zich tot doel het 
potentieel van de taal een laatste keer te 
benutten en een ‘encyclopedie van het 
uitsterven’ te schrijven, voor alles voorgoed 
verdwenen is. Daardoor heeft de bundel 
iets weg van een omvergevallen 
archiefkast: in elk van de gedichten 
slingeren herinneringen van het ik, dat alle 
losse indrukken, gebeurtenissen en 
beelden die het in zijn korte leven heeft 
verzameld wanhopig tracht samen te 
rapen. Die poëtische opdracht stelt het ik 
voor als van kapitaal belang: ‘Als we het 
goed doen, zal alles hier blijven, Als.’ Het 
smeltwater komt de gedichten 
binnengelopen en staat het ik al aan de 
lippen, waardoor het steeds lyrischer gaat 
zingen: 

 
ik moet hier verdwijnen, 
zal nooit meer 
door de herfstbossen fietsen, 



nooit meer verhalen horen over mensen die met de auto 
het Albertkanaal in reden 
en dronken hun deur niet meer konden openen, 
nooit meer in de ogen van de vissen aan de oever 
hun geesten zien, 
of in de oude koeltorens van de koolmijn 
soort van verstoppertje spelen 
dit gevoel van onbehagen 
lijkt op wanneer je door een telescoop kijkt 
naar een lege plek in de lucht 
waar je zou gezworen hebben dat er net nog 
een licht brandde 
 

Zoals wel vaker in de bundel worden 
jeugdherinneringen in het bovenstaande 
gedicht gekoppeld aan een beeld dat het 
menselijk bestaan in perspectief plaatst, en 
daarmee het centrum van mens naar 
omgeving verschuift. Herinneringen aan 
een voorbije jeugd waarin ‘wereld’ 
synoniem stond voor ‘thuis’ gaan 

daarbij unheimlich resoneren met het 
moment waarop diezelfde wereld door 
toedoen van de mens aan stukken zal 
vallen, of wordt herleid tot een woestijn in 
een geïsoleerd sterrenstelsel: 

  

 
Dit is een videotape met al je herinneringen 
in willekeurige volgorde, verhaspeld. 
(Begint met die keer dat je op vakantie 
door de kamer van je ouders sloop 
met een sneeuwbol in je hand; 
je ouders schrokken wakker, je liet de bol vallen 
glas en water) 
(Eindigt terwijl je op je rug ligt in een woestijn, het zand karamelkleur, 
uitgedroogd, 
naar de sterrenhemel kijkt en beseft: 
het licht van verre sterrenstelsels kan ons niet bereiken 
omdat ze zich even snel van ons verwijderen als het licht kan reizen 
en het is belachelijk om dat erg te vinden) 

Dat spel met temporele lagen loopt als een 
rode draad door de bundel, zoals blijkt uit 
gezwollen verzen als: ‘Ik vierendeel mezelf: 
ik vroeger, ik nu, ik later, ik nooit / Vier 
versies die elkaar vermenigvuldigen, 
herhalen, voorspellen en vernietigen’, maar 
evengoed uit speelse titels als: ‘Een back 
to the future-remake in 2040’. Vanuit een 
obsessie met de tijd 
verknoopt Xenomorf flashbacks en 
flashforwards tot een intrigerende wirwar 
van temporele kijkrichtingen. 

Gestold nu 

Hoewel Xenomorf even obsessief in het 
verleden graaft als het over de toekomst 
speculeert, is de bundel vooral gemarkeerd 
door het heden. Dat blijkt onder meer uit de 

titel en de coverafbeelding, die beiden 
verwijzen naar een xenomorf gesteente: 
een mineraal dat tot een ongebruikelijke 
vorm is gestold. Ook de bundel zelf perst 
een verleden van tal van geologische lagen 
en een griezelig dichtbij komende toekomst 
tot één singulier geheel en verhit het vers 
na vers, om het uiteindelijk te doen stollen 
tot een geconcentreerd nulpunt dat onze 
eigen tijd fixeert. Het lyrisch ik spreekt 
vanuit dat nulpunt en heeft daardoor iets 
van een fragiel fossiel: hoewel het 
compulsief baantjes blijft trekken in 
vervagende geheugensporen en panikeert 
over het einde der tijden, zit het bovenal 
gevangen in het nu: 

 

https://www.debezigebij.nl/boeken/xenomorf/


Ik leef in dwangmatige herhaling, 
diep in een aquarium 
dat ik herken van lang geleden. 
[…] 
Het verleden herneemt zich, wil breuken opsporen 
zoals een computer zichzelf herstelt. Ik zie: 
fluwelen broeken, sandalen met witte sokken, 
veel te grote surfshirt 
en vooral elf september tijdloos 
het ontkiemen van een nieuw millennium 
gladiolen omringen een doodgevroren dier. 

 

In zowat alle gedichten geeft het ik uiting 
aan dat verstarde levensgevoel: de muziek 
uit zijn jeugd staat voortdurend op replay, 
het ik bezoekt zijn geboortedorp en kijkt 
steeds opnieuw naar de onlinevideo van 
de falling man die op 11 september 2001 
uit een van de WTC-torens sprong. Het 
heden wordt daardoor een pauzeknop die 
permanent ingedrukt staat: ‘we zijn 
synchroon en anachroon […] tijd neemt 
bezit van ons.’ 

Dat allesoverheersende gevoel van stasis 
komt ook treffend tot uiting in de manier 
waarop Meijen in zijn gedichten literatuur 
en popmuziek recycleert. De 
verantwoording achteraan de bundel biedt 
een boeiend inkijkje in de procedés die hij 
daarbij hanteert. Zo klinkt de aantekening 
bij het titelgedicht ‘Xenomorf’ als volgt: ‘De 
Engelse tekst kan ik nergens vinden, en ik 
weet niet meer waar hij vandaan zou 
kunnen komen. Het staat ook niet in het 
verzamelde werk van Sylvia Plath. 
Waarschijnlijk heb ik dit zelf geschreven als 
een soort imitatie van Plaths stijl, maar ben 
ik dat domweg vergeten.’ De ronkende 
Engelstalige verzen – ‘I have built myself 
from neon lights. Extracted noble / fluid 
from my bones’ –  zou je inderdaad als een 
mash-up van gedichten als ‘The Colossus’ 
en ‘Lady Lazarus’ kunnen lezen – als een 
stijloefening in het theatrale en door 
ontmenselijkte metonymieën gedreven 
Plath-idioom. Over Meijens schrijftafel 
hangt onmiskenbaar de slagschaduw van 
literaire reuzen, zoals ook andere verzen 
uit hetzelfde gedicht suggereren: ‘dode 
schrijvers lijken altijd beter. / Ze doen hun 
best om te spoken, / plakken aan de nok 
van het dak en drukken zich / haast erdoor 
in de vorm van een letter.’ In het gedicht 

‘Wij zijn vatbaar en besmettelijk’ worden 
dan weer citaten uit het lied ‘Aan de oevers 
van de tijd’ van de Nederlandse 
songschrijver Spinvis  opgenomen – een 
nummer dat naadloos aansluit bij de 
thematiek van Meijens bundel. De 
verantwoording geeft aan dat de regels van 
het nummer lichtjes werden aangepast: 
‘Het origineel staat in de verleden tijd.’ Zo 
wordt ‘Aan de oevers van de tijd / keek ik 
om me heen’ herschreven tot ‘Aan de 
oevers van de tijd / kijk ik om me heen.’ Op 
die manier remixt Meijen een soundbite 
van een artiest wiens eerste albums zelf 
voor een groot deel uit samples bestonden. 

Een kleine ingreep, zou je kunnen zeggen 
– maar wel een ingreep die kenmerkend is 
voor onze tijd. De manier waarop Meijen de 
werkwoordstijden van Spinvis’ nummer 
naar zijn hand zet, doet denken aan wat de 
Engelse filosoof Mark Fisher in zijn Ghosts 
of My Life: Writings on Depression, 
Hauntology and Lost Futures de ‘slow 
cancellation of the future’ noemde. 
Daarmee verwijst hij in navolging van de 
Italiaanse schrijver en filosoof Franco 
Berardi naar de idee dat de toekomst 
vandaag tussen haakjes is geplaatst en 
wordt vervangen door inertie en een hang 
naar een dynamischer verleden waar ‘the 
very sense of future shock’ nog mogelijk 
was. Dat gevoel zou zich onder meer uiten 
in een ‘formele nostalgie’: een neiging om 
cultuurproducten uit voorbije decennia – 
van de sixties tot de nineties en recenter 
ook de noughties – te hermonteren omdat 
we niet meer in staat zouden zijn volledig 
nieuwe vormen te bedenken om 
uitdrukking te geven aan onze ervaring van 
de toekomst. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDkvJRHaNM
https://www.poetryfoundation.org/poems/89119/the-colossus
https://www.poetryfoundation.org/poems/49000/lady-lazarus
https://www.youtube.com/watch?v=wwmsWJ7YusE
https://www.youtube.com/watch?v=wwmsWJ7YusE
https://books.google.be/books/about/Ghosts_of_My_Life.html?id=uw6NAwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.be/books/about/Ghosts_of_My_Life.html?id=uw6NAwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.be/books/about/Ghosts_of_My_Life.html?id=uw6NAwAAQBAJ&redir_esc=y


Door verzen in de stijl van Sylvia Plath in 
zijn bundel op te nemen en de 
werkwoorden van ‘Aan de oevers van de 
tijd’ in de tegenwoordige tijd te plaatsen, 
lijkt Xenomorf zich in de idee van de ‘slow 
cancellation of the future’ in te schrijven. Nu 
een leefbare toekomst niet meer 
voorhanden lijkt, samplet de bundel het 
verleden tot een hedendaagse mix waarin 
het blijft hangen als een haperende 
plaat. Xenomorf vervormt, imiteert en 
varieert op Plaths naoorlogse poëzie en op 
Spinvis’ nummer uit 2005, en trekt 
daardoor beide teksten binnen in het 
gestolde ‘nu’ van de eigen gedichten. 

Romantische natuurlyriek 

Door de experimentele vorm die Meijen 
hanteert om de klimaatproblematiek te 
belichten, lijkt Xenomorf verwant aan het 
werk van generatiegenoten als Dominque 
De Groen, die recent furore maakte met de 
inventieve manier waarop ze in Sticky 
Drama (2019) onderwerpen als 
klimaatopwarming, milieuvervuiling en de 
roofbouw op natuurlijke grondstoffen tot 
een nieuwe mythologie herschrijft. Hoewel 
de titel en eerste strofen van ‘Gilgamesj’ – 
het openingsgedicht van de bundel – lijken 
te suggereren dat Meijen net als De Groen 
zijn toevlucht zal zoeken tot een 
laatmoderne recyclage van de epische 
verteltraditie, kiest hij in zijn debuut voor 
een andere weg. In de zoektocht naar een 
poëtisch antwoord op de 
klimaatproblematiek trekt Xenomorf voluit 
de kaart van de expressieve lyriek. 

In heel wat gedichten wordt een typisch 
lyrische spreeksituatie opgevoerd waarbij 

het ik zich tot een jij richt: ‘We vertellen 
elkaar verhalen […] / Japanse sprookjes 
over maan en jade. Jij naast mij.’ 
Kenmerkend voor die spreeksituatie is dat 
de jij – die soms op een geliefde lijkt en 
soms op een algemene toehoorder – 
ontstaat in het poëtisch spreken van het ik, 
dat met een klassieke metafoor wordt 
voorgesteld als een ademtocht: ‘je groeit 
als klimop / uit mijn longen.’ Net zoals in dit 
vers worden doorheen de bundel vaak 
plantaardige of dierlijke metaforen gebruikt 
om die onbestemde jij te portretteren. De 
jij-figuur wordt  vergeleken met ‘een plant 
met bladervlees’, ruikt ‘naar hoge bomen’ 
en krijgt de instincten van een reptiel 
toegedicht: ‘Doe wat hagedissen doen: 
steek je tong uit en / kauw tot toekomst 
alles wat je wil.’ Het titelgedicht maakt 
duidelijk dat de jij de kern uitmaakt van de 
bundel door die expliciet met de titel te 
verbinden: ‘Jij landschap gebloemschikt 
naar mijn adem. / Jij xenomorf.’ De jij is 
niets minder dan de geliefde omgeving van 
de (dichtende) mens, die hij naar eigen 
goeddunken vormgeeft in taal. 

Xenomorf toont zich op die manier 
schatplichtig aan de romantische 
natuurpoëzie, die de wereld en het 
landschap tracht te (her)scheppen in 
verzen, en met lyriek leven poogt in te 
blazen. Een terugkerend motief in de 
bundel is dat van de pathetic fallacy, dat 
aan het typische romantische verlangen 
om met de wereld te versmelten 
beantwoordt door de identiteit van het ik te 
projecteren in natuurverschijnselen: 

  

 
Uit Google: Anoxische wateren zijn stukken 
zeewater 
zoetwater 
of grondwater 
zonder zuurstof 
Hoe het voelt 
om een aangespoelde walvis 
haar geloei 
rilt het zand aan repen 
strand in dier 
Zoals een mens kijkt en luistert naar de bossen en de zee en zo de 
bossen en de zee wordt. 

https://dereactor.org/teksten/de-mens-als-residu
https://dereactor.org/teksten/de-mens-als-residu


Ik wil woorden zonder zuurstof spreken, 
weten hoe dat voelt 
 

Uit het gedicht ‘Anoxia’ spreekt een intens 
verlangen om met de aangespoelde walvis 
in zuurstofnood te versmelten, maar 
tegelijk is er ook het besef van de 
onmogelijkheid daarvan. In tegenstelling 
tot het strand en de walvis, die in elkaar op 
lijken te gaan, is de mens vandaag in die 
mate van de natuur vervreemd geraakt dat 
hij wetenschappelijke terminologie en 
zoekmachines nodig heeft om voeling te 
krijgen met het niet-menselijke. Niet alleen 
is het lyrische ik van de bundel zich acuut 
bewust van zijn onvermogen om werkelijk 
met de wereld te versmelten, het ik lijkt het 
bij momenten zelf op de heupen te krijgen 
van zijn onhoudbare verlangen naar 
identificatie: ‘Hoeveel natuur moet ik nog 
met ons vergelijken om hetzelfde te 
zeggen?’ 

Dat besef weerhoudt Meijen er niet van om 
alles uit de lyrische kast te halen; zoals 
duidelijk wordt uit zijn gebruik van 
hyperbolen. Daarbij vliegen sommige 
verzen weleens uit de bocht: ‘Ik vul mijn 
zinnen met ellipsen / omdat de woorden 
door mijn vingers glippen / een ontwrichte 
wereld verdient geen mooie dingen.’ Zoals 
het gedicht zelf aangeeft, wordt het gebruik 
van ellipsen in Xenomorf inderdaad 
behoorlijk ver doorgedreven, zoals mag 
blijken uit een vers als ‘Gesprek gaat 
richting later nu, / hoe dit alles 
onherroepelijk, onvindbaar, / zoekgeraakt 
en weggeglipt.’ 

Het kitscherige van sommige strofen lijkt 
echter niet meteen de vrucht van poëtisch 
spielerei, maar eerder het gevolg van een 
poëticale keuze die aansluit bij het lyrische 
karakter van Meijens bundel. In zijn Theory 
of the Lyric (2015) stelt de Amerikaanse 
literatuurwetenschapper Jonathan Culler 
immers dat de kracht van lyriek op de notie 

van embarassment of ‘gêne’ berust: 
lyrische gedichten zijn vaak opzettelijk een 
tikje over the top omdat het lyrisch ik zich 
bewust is dat hun ultieme doel –  het tot 
leven wekken van de wereld op papier door 
middel van poëzie – op zich al te gek voor 
woorden is. Dergelijke pretentieuze 
opdracht kan je enkel volhouden als je 
bereid bent je kwetsbaar op te stellen, 
voluit op je bek te gaan, en het ridicule en 
risicovolle karakter van je poëtische 
roeping te erkennen en te thematiseren. 
Ook Meijen lijkt dat te doen. Zo liet hij zich 
in een interview het volgende ontvallen 
over de slotregels van het titelgedicht (‘Jij 
landschap gebloemschikt naar mijn adem/ 
Jij xenomorf’): ‘Ik heb lang getwijfeld om 
dat toch maar te schrappen, want het is 
best wel pathetisch. Toch werkt het, omdat 
het een kwetsbaarheid weergeeft.’ 

Politieke oorwurm 

Xenomorf zet de technieken uit de lyrische 
toolkit ook onverwacht in; zo bulkt de 
bundel van ‘onpoëtische’ herhalingen. Een 
van de gedichten uit de cyclus 
‘Puinsonnetten’ wordt bijvoorbeeld 
voortdurend doorkruist door het zinnetje 
‘waar je steeds maar inlogt’, waarmee het 
dwangmatige consulteren van mailboxen 
en social media-feeds tot lyriek wordt 
geboetseerd. In het gedicht ‘Zoutelande 
overdaad’ (waarin opnieuw een popsong in 
de mix belandt) wordt de slagzin ‘Verkoop 
me’ steeds herhaald en lijkt het ik zich in 
toenemende mate met verkoopbare 
producten te identificeren. Elders toont 
Meijen dan weer hoe de stijlfiguur van 
de repetitio ingezet kan worden om 
luisteraars te overtuigen van de waarheid 
van alternative facts: 

  
 
Er zijn skeletten gevonden in de Marianentrog 
met in hun botten gekerfd: ‘de aarde is plat 
de aarde is plat 
de aarde is plat 
de aarde is plat 
de aarde is plat 

https://books.google.be/books/about/Theory_of_the_Lyric.html?id=f68AogEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.be/books/about/Theory_of_the_Lyric.html?id=f68AogEACAAJ&redir_esc=y
https://www.veto.be/artikel/jens-meijen-het-is-naief-om-te-denken-dat-poezie-iets-verandert
https://www.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk


de aarde is plat 
de aarde is plat 
herhaal het genoeg en alles wordt waarheid 

Meijen heeft die bekommernis om het 
misbruik van poetic faith door populisten 
gemeenschappelijk met Peter Verhelst – 
die zich tot een fan van Meijens werk 
bekende en de liefde voor de ellips met 
hem deelt. In zijn laatste bundel Zon (2019) 
wees Verhelst immers op de gevaarlijke 
schoonheid – en de daaraan gerelateerde 
overtuigingskracht – van uitspraken van 
politici als Theo Francken en Thierry 
Baudet. Ook Meijen is niet te beschroomd 
om expliciet te maken dat zijn bundel niet 
los gelezen kan worden van het hier en nu 
van de politieke situatie in Vlaanderen en 
België, zoals blijkt uit verzen als 
‘Zonneslag, dit vlakke land, zonneslag, dit 
compromis aan de rand van zon en zee’ – 
dat doet denken aan Brels lofzang op le 
plat pays en de compromiscultuur in de 
Belgische politiek – en het cynischer 
klinkende ‘Leeuwen kunnen niet leven / in 
de Lage Landen / sterven op een savanne 
/ vol asbest en wantrouwen’ – dat lijkt te 
alluderen op het beeld van verzuurde 
Vlaams-nationalistische politici. 

In meerdere interviews geeft Meijen 
daarenboven aan dat de bundel zijn finale 
beslag kreeg na de Belgische 
stembusgang in mei 2019, waarbij de 
extreemrechtse partij Vlaams Belang de 
wind in de zeilen kreeg. Eerder had hij al 
zowat een volledige bundel met sterk 
geësthetiseerde gedichten bij elkaar 
geschreven, maar na de verkiezingsuitslag 
stelde hij de waarde van zijn lyrische 
werk naar eigen zeggen in vraag: ‘Waar 
ben ik eigenlijk mee bezig, wat voor een 
pseudo-romantische ingetogen kutpoëzie 
heb ik hier liggen?’ Daarop pende hij als in 
een roes heel wat nieuwe pagina’s bij 
elkaar, die de lyrische oerversie van het 
oorspronkelijke manuscript 
complementeert met een politieke lading 
die voordien veel minder uitgesproken was. 
Bij momenten wordt die politieke lading erg 
expliciet in de bundel – en riskeert die een 
tikje moraliserend of zelfs pedant over te 
komen: 

  

Ze leggen zandzakken voor de deuren 
prikkeldraad op straat, oude meubels op de barricades 
Ik probeer hen te vertellen 
hoe leeg ze zullen staan. 
Hoe de angst wel echt is 
maar de dreiging niet 
Hoe geweld de taal is 
die begrip laat verdrinken. 
Maar hun ogen lopen 
stilaan vol met smeltwater 
dat ook zij een soort eindigheid kennen, 
van klein zijn in een kolossale wereld 
en ooit de ander zijn. 

De verstrengeling van politiek en lyriek is 
wellicht het krachtigst in de gedichten die 
belichamen wat de eerder genoemde 
Jonathan Culler als de oorspronkelijke 
functie van lyriek ziet. Volgens Culler is 
lyrische poëzie in essentie een ‘public 
discourse about meaning and value.’ 
Gedichten zijn met andere woorden altijd 
politiek. Ze willen immers aanduiden én 
vasthouden wat waardevol is; ze blazen 
het ogenschijnlijk onbelangrijke betekenis 

in en pompen het zo op tot poëzie die zijn 
plaatst opeist in de openbare sfeer. 
Volgens Culler zijn lyrische gedichten 
publieke gebeurtenissen die een hier en nu 
omvatten dat eindeloos gereproduceerd 
kan worden als een ritueel. Daartoe bevat 
het mnemotechnische elementen als rijm, 
metrum en herhalingen, die het gedicht in 
kwestie catchy en gedenkwaardig maken, 
waardoor het zich leent tot (een rituele) 
voordracht. Ook in ‘Grondbeginsel’, het 

https://www.uitgeverijvrijdag.be/sites/default/files/global/pages/DWB/Kritieken/hb_DWB_web_februari_2020_Bram_Lambrecht_over_Peter_Verhelst.pdf
https://www.uitgeverijvrijdag.be/sites/default/files/global/pages/DWB/Kritieken/hb_DWB_web_februari_2020_Bram_Lambrecht_over_Peter_Verhelst.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rwAooQkK1ng
https://kink.nl/nieuws/luister-nu-dichter-jens-meijen-te-gast-in-oeverloos?fbclid=IwAR33UakKIDeenrGYk4neX9RtYrGlEH_00EiLpmhcq6seEtBlHXSc7NXRpDs


laatste gedicht van de bundel, vangt het 
lyrisch ik alles wat het als waardevol ziet in 
een gedicht, voor het verdwijnt en 
voorgoed vergeten wordt. Het resultaat 

combineert de melodie van het lyrische met 
de stelligheid van het politieke discours: 

  

Het mag niet vergeten worden: 
de feiten hebben we al jaren 
drijven langs op onze schermen 
spoken als ongewenste zielen 
door ons hoofd 
[…] 
Het mag niet vergeten worden 
zweer me dat ze lezen 
hoe het voelt 
om weggegeven te worden. 
Hele levens lang. 
[…] 
Dit moet beschreven blijven 
nog lang nadat ik dood ben 
(schiet mijn lijk de ruimte in) 
waren er nog hoofden 
om dit te horen of 
huiden om dit te voelen 
ze zouden blozen als robijnen 
[…] 
Denk aan het schrift dat nooit opnieuw 
uitgevonden zal worden 
en de letters nu al mist. 
Denk aan de planeten die blijven draaien, 
hun rotsige huid 
die ooit zo veraf was. 
Denk aan het water en de zon want 
het zal nog zo vaak zomer zijn 
zonder. 

In een poging vast te houden wat niet 
verloren mag gaan, schuwt Meijen de 
imperatieven niet en geeft hij de 
aangesprokene een opdracht tot 
herinnering mee. Om ook de vorm van dat 
gebod gedenkwaardig te maken, trekt hij 
alle lyrische registers open. Voor een 
laatste keer, lijkt het wel – want het 

slotgedicht suggereert dat met de aarde 
ook de taal zal verdwijnen. Xenomorf vormt 
daarmee een indrukwekkende poging om 
een wereld die ten dode is opgeschreven 
nog een laatste keer te bezingen én te 
bezielen – alsof lyrische gedichten in staat 
zijn die wereld steeds opnieuw, als in een 
gestold nu, tot leven te wekken. 

 

  



Dichten met de 
moed der wanhoop 

Mathijs van den Berg | 10 juli 2020 | Literair Nederland

Af en toe wordt in de literatuur de vraag gesteld of deze geëngageerd moet zijn. Dichters als 
Tsead Bruinja en Peter Verhelst vinden dat ze in hun poëzie kritische vragen moeten stellen 
over de politieke actualiteit. Jens Meijen (1996), een bewonderaar van Verhelst, trad eind 
vorig jaar in hun voetsporen met zijn debuutbundel Xenomorf. Hij won er op 26 juni jl. de 
C.Buddingh’-prijs mee. In zijn debuutbundel stelt hij uitgebreid de klimaatproblematiek aan de 
orde en het effect daarvan op zijn generatie. Meijen verklaart de titel in het gelijknamige 
gedicht heel eigentijds aan de hand van Google. Xenomorf betekent ‘niet de gebruikelijke 
vorm hebbend’. De titel slaat zowel op de alarmerende toestand van onze planeet als op de 
experimentele vorm van de gedichten: ‘Jij landschap gebloemschikt naar mijn adem / Jij 
xenomorf’. 
In rijke beelden beschrijft Meijen de wereld van vroeger en nu en werpt hij een blik in de 
toekomst. Over dat laatste is hij ronduit somber, meteen al in de eerste regels van de bundel: 
‘De mens kreeg de natuur om het lichaam open te plooien: vet en groot en naakt werden we.’ 
We zijn verveemd van de natuur: ‘met elke cirkel van de seizoenen maken we onszelf 
vreemder’. De dichter moet ‘kneuzen’, de ‘zachte blauwe plekken stollen tot inkt’. Een mooi 
beeld. Hij moet zijn verontwaardiging uiten: ‘Pas in taal krijgt dit woord een zin’. ‘De mens 
kreeg taal om het hoofd open te plooien: gedachte werd wereld, wereld werd gedachte’. De 
taal is echter vaak krachteloos: ‘Deze woorden kwijnen weg, vergrijzen/rotten op de rank’. 
‘Wat van ons overblijft is plastic’. 
 
Met taal het tij keren 
Met Xenomorf doet Meijen toch een poging om met taal het tij te keren, of in ieder geval een 
bijdrage te leveren aan het inzicht dat het zo niet goed gaat met de aarde. ‘Een bewoonbaar 
huis is niet / te verzoenen met de verlangens / die je koestert: wildgroei van klimop, een tuin 
vol diepzeemeren, gletsjers, vol neushoorns, octopi, koraalduikers. Het huis in de tuin zal snel 
opgeslokt zijn / met de welgemeende excuses van een outsourced pr-team’, schrijft hij in de 
eerste van drie ‘Puinsonnetten’. Het hoeft niet te verbazen dat deze met de sonnetvorm niets 
te maken heeft: ook deze vaste vorm is tot puin vervallen. De regels zijn onregelmatig op de 
badspiegel geplaatst, rijm ontbreekt. Meijen schrijft sowieso losse, vrij vertellende poëzie. 
De dichter beschouwt zichzelf als een aanjager, hij kan het niet alleen: ‘Help me / om woorden 
weer genoeg te maken, / deze explosie te bevatten / deze tijden te bevolken’ schrijft hij in 
‘Vlees zonder bloed / Tijdnood’. En in ‘De god zichtbaar de god’: ‘We zijn mysterie 
verschuldigd / aan moeder aarde / ook hier en nu, / op deze bank, in dit park. / Schep zorgen 
voor jezelf / als een kind in Kruidvat suikerkersen’. 
 
De gedichten schieten in de tijd heen en weer.‘In ‘Een Back To The Future-remake in 2040’ 
verplaatst Meijen het perspectief, heel origineel, naar de toekomst: 

‘Iedereen is vertrokken naar koelere plekken, 
 waar mensen elkaar niet de kop inslaan voor een glas water. 
 Het zal niet lang meer duren 
 of ook de bergen zullen vluchten 
 naar landen waar ze niet welkom zijn. 
 De laatste archeologen graven nog naar sporen, 
de laatste biologen documenteren 
de planten die nog overleven in deze woestijn, 

https://www.literairnederland.nl/recensent/matthijs-van-den-berg/


maar ook zij 
houden het niet lang meer uit.’ 
 Het was allemaal te voorzien, zegt de dichter in de laatste strofe: 
‘Maar ik vraag me af: 
 wat is het punt van tijdreizen 
 als je weet hoe het eindigt?’ 

 
Herinneringen aan vroegste jeugd 
Even later duikt de dichter in ‘Nul’ weer in het verleden en beschrijft een herinnering aan zijn 
vroegste jeugd, waarin de aanslag op de Twin Towers opduikt:

‘Het verleden herneemt zich , wil breuken opsporen 
 zoals een computer zichzelf herstelt. Ik zie: 
 fluwelen broeken, sandalen met witte sokken, 
 veel te grote surfshirts 
 en vooral elf september tijdloos 
 het ontkiemen van een nieuw millennium 
 gladiolen omringen een doodgevroren dier. 
 Ik was nog kind. Proefde bloed die nacht.’ 
 

De regels zijn vaak elliptisch van vorm en dat heeft een reden. Meijen geeft deze letterlijk weer 
in het gedicht ‘Waanbeelden van een omgevallen boomstronk’: ‘Ik vul mijn zinnen met ellipsen 
/ omdat de woorden door mijn vingers glippen / een ontwrichte wereld verdient geen mooie 
dingen’. 
Het was sterker geweest dit impliciet te laten. De titel van het gedicht verwijst naar Meijens 
gevoel van ontwrichting door de snel veranderende wereld: ‘ik kan het niet aanzien, / de 
verandering die betekent / dat ik ook onherroepelijk veranderd moet zijn’. ‘dit gevoel van 
onbehagen / lijkt op wanneer je door een telescoop kijkt / naar een lege plek in de lucht / waar 
je zou gezworen hebben dat er net nog / een licht brandde.’ 
De dichter vraagt zich meermaals af wie hij nog is, wat hem definieert.

 
Het zijn maar stijlfiguren 
Om zijn boodschap kracht bij te zetten gebruikt hij veel herhalingen, opsommingen en 
parallellismen. De poëzie krijgt hierdoor iets bezwerends:

‘Mijn galblaas is een luchtballon 
 
 en ik heb watervrees. Malawi niets meer dan een mooie naam 
 en ik heb watervrees. Nooit een punt van homeostase 
 en ik heb watervrees. Balans van vloeistoffen, energie, chakra’s.’ 

 
Dat dit ook maar stijlfiguren zijn, blijkt uit de volgende passage waarin de kracht van taal weer 
wordt gerelativeerd: 

‘Ik tel mijn leeftijd in seconden en 
 mijn naam draagt enkel betekenis in een lang verzonken taal. 
 Er zijn skeletten gevonden in de Marianentrog 
 met in hun botten gekerfd: 
 de aarde is plat 
 de aarde is plat 
 de aarde is plat 
 de aarde is plat 
 de aarde is plat 



 de aarde is plat 
 de aarde is plat 
 herhaal het genoeg en alles wordt waarheid.  
(‘Ochtendzang van een slaapwandelaar’). 

 
Citaten uit muziekteksten en Wikipedia 
Heel opvallend zijn de citaten die los van de gedichten worden geplaatst, cursief, aan de 
rechterzijde van de bladzijde. Vooral citaten uit de muziek, van Britney Spears, rapper Drake 
tot Spinvis, waarbij hij het citaat van de laatste in de tegenwoordige tijd zet. Verder citeert hij 
uit Wikipedia. Moderne media (Google, Skype en Snapchat) komen regelmatig in zijn 
gedichten voor. We bevinden ons overduidelijk in de wereld van de millennial die zijn 
informatie voor een groot deel van het scherm haalt. Ook dit maakt zijn poëzie heel authentiek. 
Verder bestaat het onderscheid tussen hoge en lage cultuur voor hem niet. De poëzie bevat 
zowel verwijzingen naar Sylvia Plath en Kafka als naar Harry Potter en Game of Thrones. 
Doordat het merendeel van de gedichten over dezelfde problematiek gaat, weet je het echter 
op een bepaald moment wel. Meijen draaft een beetje door, ook al is hij inventief in het 
variëren op het thema en schrijft hij soms sterke regels (‘vogels kunnen niet vliegen in 
cyberspace’). Xenomorf geeft vooral een indringend beeld van de kopzorgen van een nieuwe 
generatie, waarvan de talentvolle Jens Meijen een van de spreekbuizen is:  

‘Het mag niet vergeten worden 
 zweer me dat ze lezen 
 hoe het voelt 
 om weggegeven te worden. 
 Hele levens lang.’ 

 

  



Recensie  
Jens Meijen - Xenomorf 

Jan de Jong | 26/12/2019 | TZUM 

De schuld van de taal 

‘Het is natuurlijk heel naïef om te denken dat poëzie iets kan veranderen. Aan de andere kant 
kan poëzie wel mensen veranderen, die op hun beurt de politiek kunnen veranderen. Vandaar 
dat ik het ook niet níét kon doen,’ aldus Jens Meijen in een interview met het Belgische 
studentenblad Veto naar aanleiding van zijn debuutbundel Xenomorf. Het lijkt een soort 
onnodige rechtvaardiging voor zijn gedichten. Niemand hoeft zich immers te verontschuldigen 
voor het maken van kunst. Maar toch snijdt de opmerking van de dichter in dit geval wel hout: 
zijn poëzie is, hoewel bij tijden sterk hermetisch, op een tamelijk fatalistische manier 
geëngageerd. Meijen stipt de grote problemen van onze tijd genadeloos aan, hij smijt de lezer 
smeltende poolkappen, natuurrampen en maatschappelijke woede voor de voeten, zonder 
met een oplossing te komen, want ‘het is natuurlijk heel naïef om te denken dat poëzie iets 
kan veranderen’. 

Maar dat hoeft ook niet per se, poëzie kan proberen een andere weg te vinden. Een tijdelijke 
weliswaar, maar toch een die de lezer de mogelijkheid biedt om even aan de wereld te 
ontkomen. Maar poëzie kan ook vragen oproepen en zo een, al dan niet praktisch bruikbaar, 
bewustzijn wakker schoppen. Of zij kan botweg de strijd aanbinden met al wat er zoal mis is 
in het universum. Xenomorf lijkt in eerste instantie nog wat zoekende te zijn. Zo klinkt het in 
‘Puinsonnetten’: 

 

Inderdaad, voor dat soort oplossingen kun je beter niet bij de poëzie aankloppen. Maar dat 
verwacht ook niemand. Als een gedicht het alleen maar anders en scheppend onder woorden 
brengt, mogen we al blij zijn. Daarna is het aan de lezer. Xenomorf zadelt de lezer niet op met 
problemen, maar opent een zee van ruimte om te bevragen. Alleen al de regel ‘maar 

https://www.tzum.info/wp-content/uploads/2019/12/Meijen-01.jpg?x42236


oplossingen bied ik niet’ zou vreselijk misstaan in een politiek manifest, maar is hier juist heel 
sterk. Het is een uitnodiging, een aanmoediging om de discussie aan te gaan, al is het maar 
met jezelf. 

Niet dat de bundel ‘een soort van’ oplossingen uit de weg gaat. De ik-figuur vertelt bijvoorbeeld 
in ‘Ochtendzang van een slaapwandelaar’ hoe hij vroeger al nadacht over de toekomst. 

 

De cursieve teksten tegen de rechtermarge zijn, zoals overal in de bundel, citaten. Hier zijn 
het een paar regels van Wikipedia uit een lemma over de Big Chill, een van de mogelijke 
toekomsten van het heelal. Als die uitdijing onbegrensd is, zal de aanwezige warmte een 
steeds grotere ruimte moeten vullen, en zullen melkweg- en zonnestelsels steeds minder 
coherent worden. 

Het is natuurlijk tamelijk naïef om tegenover bepaalde actuele problemen te stellen dat het 
over een paar miljard jaar toch allemaal afgelopen zal zijn, maar het scherpt de geest wel. Het 
semantische einde van het gedicht stipt trouwens een andere oplossing aan, zij het indirect:  
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Nu komt de vinger ineens gevaarlijk dicht bij de zere plek. Ligt dan toch de taal aan de basis 
van alle wat er mis is? Zijn (bijvoorbeeld!) de klimaatproblemen eenvoudig terug te voeren op 
de verschillen tussen klimaatdrammers en -ontkenners? Als iedereen zijn eigen waarheid 
maar vaak genoeg herhaalt, lijkt dit gedicht te zeggen, dan komt het vanzelf nooit meer goed. 

De eerste regels van het gedicht ‘Khaleesi’ (genoemd naar die blonde mevrouw uit Game of 
Thrones) luidt: ‘Een mensenleven is poreus. / Doordringbaar, verzadigd met verhalen, 
schilderijen, spellen.’ Tja, als het leven verzadigd is met verhalen, kan er natuurlijk niets meer 
bij, is er geen ruimte voor alternatieve, of zelfs genuanceerde feiten. En waar geen ruimte is 
voor verhalen, is de taal overbodig. Niet voor niets eindigt ‘Grondbeginsel’, het laatste gedicht 
uit de bundel zo: 

 

Jens Meijen (1996) is een van de jonge, aanstormende talenten van de Nederlandstalige 
poëzie. In 2016 benoemd tot Jonge Dichter des Vaderlands van België en volop publicerend 
in dag-, week- en literaire bladen, is hij zeker iemand om in de gaten te houden. Zijn 
debuutbundel Xenomorf smaakt nu al naar meer. 
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Elegie voor de aarde 
Hettie Marzak | 10 januari 2020 | Meander 

Zichtbaar en voelbaar dringt de commotie rondom de klimaatverandering door in alle facetten 
van de maatschappij: er is niemand die er nu nog omheen kan dat we met z’n allen bezig zijn 
de aarde te vernielen. Vooral veel jonge mensen worden erdoor geraakt, omdat zij hun 
toekomst somber zijn gaan inzien. Onvermijdelijk dringt de ernst van de situatie ook door in 
alle vormen van kunstuitingen: de beeldende kunst, maar ook de literatuur houdt zich bezig 
met dystopische voorstellingen van de toekomst. 

Dat geldt zeker voor Xenomorf, de debuutbundel van de jonge dichter Jens Meijen (1996). 
Meijen studeerde Westerse Literatuur, Literatuurwetenschappen en Europese studies; 
daarnaast is hij journalist, recensent en columnist bij Humo en De Morgen, redacteur bij 
Greenpeace Belgium en lid van de kernredactie van literair tijdschrift DW B. Hij publiceerde 
ook nog in De Revisor, deFusie, Hard//hoofd en Deus Ex Machina. Sinds 2016 is hij 
bovendien de eerste Jonge Dichter des Vaderlands van België. 

Verrassend genoeg is het eerste gedicht, ‘Gilgamesj’, gesitueerd in de oertijd, toen de eerste 
mensen op aarde waren: zij ‘gaven namen aan het naamloze.’ Even lijkt het nog idyllisch, 
maar al een paar regels verder is de toon gezet voor de gehele bundel: ‘en met elke cirkel van 
seizoenen / maken we onszelf vreemder.’ Om te eindigen met: ‘Later zullen ze van ons enkel 
plastic opgraven, geen botten. Computers, dat wel. 

Het verleden speelt een minstens even grote rol in deze bundel als de toekomst, het verleden 
is een tijd om verlangend op terug te kijken met weemoed om wat geweest is, de toekomst is 
iets om je nu mee bezig te houden in de hoop dat er straks nog iets van over is. Meijen werkt 
in zijn gedichten vaker met tegenstellingen: het persoonlijke van de enkeling wordt tegenover 
de anonimiteit van de massa gesteld, de natuur versus de technologische uitwassen, de 
woede en verontwaardiging versus de gelaten constatering van de afstervende werkelijkheid. 
Al deze tegenstellingen worden verbonden door een belangrijke gemeenschappelijke factor: 
taal. Woorden hebben hun betekenis verloren en moeten opnieuw gedefinieerd worden. 

De titel van de bundel, Xenomorf, wordt door de dichter zelf via Google verklaard als: ‘niet de 
gebruikelijke vorm hebbend.’ Het achtervoegsel ‘morph’ komt van het Griekse ‘μορφή’, wat 
‘vorm’ betekent, maar ‘χενοσ’ betekent zowel vreemdeling als gastvriend. Dat werpt een ander 
licht op de titel; misschien heeft tevens het feit meegespeeld dat Xenomorf ook een naam is 
voor een buitenaards wezen in een aantal science fiction films. 

De bundel bestaat uit één geheel, zonder afdelingen. De gedichten zijn tamelijk lang en 
beslaan, op een enkele uitzondering na, meerdere pagina’s. Er is geen eindrijm; wel valt er 
assonantie te bespeuren en een enkele keer alliteratie, maar het geheel doet denken aan 
parlandopoëzie. De gedichten zijn in strofen verdeeld en de dichter maakt gebruik van 
typografische technieken om zijn woorden kracht bij te zetten. Het inspringen van een aantal 
regels, een cursief gedrukt woord, het citeren van zinnen uit songteksten van popmuziek: het 
is allemaal bedoeld om de aandacht te vestigen op wat betekenis draagt. Ook de herhaling 
van een enkele zinsnede werkt indringend, zoals in de laatste strofe van ‘Inundatie’: 

Vrede, vrede, vrede. Heerlijk goedgelovige melige marmeren naïeve vrede. 
———–Kijk kijk kijk 
———–Kunnen we samen streven, 
———–heelgelijmd en opgeblonken, 
———–naar een tijdelijke toekomst? 



Meijen plaatst veel verwijzingen naar literatuur en mythologie: zo komen Sylvia Plath, de 
Odyssee en Isaac Asimov voorbij, maar ook refereert hij aan moderne tv-series en popsongs, 
aan Brexit en de Twin Towers. Het toont zijn belezenheid en ontwikkeling, maar het vraagt 
ook het een en ander van de lezer, evenals het taalgebruik dat Meijen hanteert. De 
beeldspraak is origineel en overtuigend, maar af en toe worden de inhoud en de betekenis 
van de gedichten overwoekerd door een overvloedige en overdadige woordenstroom, 
bijvoorbeeld aan het eind van het gedicht ‘Puinsonnetten’: 

in het halfduister begint mijn neus te bloeden de kleur van een bankrekening 
met ongeziene oogverblindende passie 
en oneindige vruchten groeien hier: inderdaad, bankrekeningrood, 
sappig, te veranderen in confituur, moes, taart – ze vallen onophoudelijk van de 
bomen, 
vormen hele bergen, zichtbaar vanuit de ruimte, hele bergen – 
dit is enkel onmogelijk omdat ik ze zou verkopen 
———–en dus oneindig geld 
———–en dus oneindig groeiend bankrekeningrood 
———–en dus oneindige inflatie 
———–en dus oneindige instorting 
———–van dit systeem. 
Het is onmogelijk. 

Vaak lijkt de dichter de lezer rechtstreeks aan te spreken met ‘je’, maar even goed kan 
daarmee een onpersoonlijk ‘je’ bedoeld zijn, of wie weet richt hij zich tot een andere 
gesprekspartner. Wie ‘je’ is, blijft een raadsel, net als het lyrische ‘ik’. 

Meijen is als dichter op zoek naar menselijkheid in een robotachtige samenleving. Hij stelt 
geen hoop op een betere wereld in het vooruitzicht, biedt geen troost, behalve die van de 
poëzie zelf, zoals hij stelt in een interview uit 2016 met de campuskrant van de KU Leuven: 
“Ik merk dat veel jongeren het moeilijk hebben. Ik hoor leeftijdsgenoten zeggen: ‘Wij hebben 
niets om naar uit te kijken’. De jeugd groeit op in een deprimerende wereld die conflicten op 
de spits drijft. Poëzie kan misschien soelaas bieden, een ogenblik om even te kalmeren en te 
reflecteren. Dat is waar mensen, jong én oud, behoefte aan hebben.” En in het onafhankelijk 
studentenblad Veto verklaart hij: ‘Poëzie op zich verandert niets, maar daardoor kunnen wel 
mensen veranderen, die de politiek weer kunnen veranderen.’ 

Het laatste gedicht van de bundel ‘Grondbeginsel’ is bezwerend van toon als een smeekbede. 
De laatste strofe luidt: 

Denk aan het schrift dat nooit opnieuw 
uitgevonden zal worden 
———–en de letters nu al mist. 
Denk aan de planeten die blijven draaien, 
———–hun rotsige huid 
———————-die ooit zo veraf was. 
Denk aan het water en de zon want 
———–het zal nog zo vaak zomer zijn 
———–zonder. 

Hopelijk krijgt Meijen ongelijk met zijn klimaatpessimisme; misschien dat hij in een volgende 
bundel optimistischer kan zijn. 

 



 

Ondergang van de aardegegoten 
in persoonlijke poëzie 

Anne van den Dool | 25 januari 2020 | Poëzieclub 

‘De aarde is stervende’, beweert het omslag van Xenomorf, het debuut van Jens Meijen 
(1996). Smeltende poolkappen, vervuilde oceanen en verontreinigde longen zijn ons deel en 
orkanen, bosbranden en genadeloze dictators gaan hand in hand. 

 
Lijkt verdacht veel op het hier en nu, zou je zeggen. Een kunstenaar moet tegenwoordig nogal 
zijn best doen om een toekomstig schrikbeeld te creëren dat enige tijd houdbaar blijft. Waar 
tussen het schrijf- en verschijningsjaar van George Orwells 1984 nog een krappe vier 
decennia zaten, worden hedendaagse dystopieën genadeloos door de werkelijkheid 
ingehaald. Het tempo waarmee nieuwe uitvindingen, natuurrampen en  andersoortige plagen 
ons overspoelen, valt zelfs door de creatiefste geest niet meer bij te benen. En toch doet 
Meijen met Xenomorf– ‘alien’, maar ook: vreemdsoortigheid of de eigenschap van een kristal 
wanneer het een ongebruikelijke vorm heeft – een dappere poging. Daartoe begint hij bij de 
schepping van de aarde. In zijn openingsgedicht, dat in de titel verwijst naar het vijfduizend 
jaar oude Gilgamesj-epos, een van de eerste literaire werken uit onze geschiedenis, beschrijft 
hij het ontstaan van nieuw leven: van de bijbehorende letterlijke en figuurlijke ontplooiing tot 
de vergaring van taal. Alhier begint de ondergang: we verliezen onze woorden weer, eindigen 
‘na duizenden jaren als primitief wezen/ oerwijs op een technorave,/ verdwaald in doorzichtig 
duister.’  
 
Geen plezierig mensbeeld – een beeld dat in de rest van de bundel blijft bestaan. Ook onze 
toekomst is grimmig: alles wat van ons overblijft, zo voorspelt Meijen, is plastic of digitaal. De 
archeoloog van de toekomst graaft geen mens op, maar ‘half beest half byte’. 
 
Een van de grootste gevaren van het genre van de toekomstvoorspelling is het risico op 
vingerwijzende doemdenkerigheid: de neiging de lezer op betweterige toon te wijzen op de 
dagelijkse rituelen – autorijden, lang douchen, afval niet scheiden –waarmee we onze eigen 
soort om zeep helpen.  Gelukkig raakt Xenomorf slechts plaatselijk aan de donderpreek: al 
snel wordt Meijens taal persoonlijker, minder doemdenkerig, bezingt zijn poëzie zelfs de liefde. 
Die is dan wel in puinsonnetten gegoten. Deze liefde heeft geen baat bij het menselijk 
voortbestaan, is volstrekt verdigitaliseerd. Zo raapt het lyrisch subject even later, op zoek naar 
de ander, moderne pixelkruimels op: ‘Ik volg je spoor aan de hand/ van de wifiverbindingen/ 
waar je steeds maar inlogt’.  

 
De technologie laat de liefde maar niet met rust: zelfs op de hoogste bergtop weten deze ik 
en jij zich achtervolgd door klingelende ringtones en de behoefte aan fotogenieke poses voor 
op Instagram. De specht in ‘Een Back to the Future-remake in 2040’ weet het goed gezegd: 
‘het is heel menselijk om jezelf langzaam/ langzaam zachtjes/ zachtjes fluisterend/ uit te 
roeien’. 

De kracht van Meijens bundel zit hem in de afwisseling tussen het grootse perspectief van de 
aarde die onder onze voeten afbrokkelt en het persoonlijke van de kwetsbare herinnering. Een 
terugkeer naar het geboortedorp plaatst ons weer met beide benen terug op de aarde. Ook 
op zulke momenten verlaat dat wereldse perspectief de ik echter niet: ‘een ontwrichte 
wereldverdient geen mooie dingen’, horen we hem denken. Niet voor niets hield hij op zijn 
zesde al een spreekbeurt over de ondergang van de wereld: het beeld van het einde ter tijden 
ziet hij overal. 



Een brede visie op de geschiedenis en de ontwikkeling van onze planeet laat zich afwisselen 
door ankerpunten in de huidige tijd: Meijen verwijst even graag naar Harry en Meghan als 
naar ‘Toxic’ van Britney Spears. Daarmee is de bundel soms misschien wel te zeer op de 
actualiteit gericht: influencers en personal trainers weten zich vergezeld van avocado-eters en 
BLOFs ‘Zoutelande’. Dat neemt niet weg dat de zinnen zich laten neuriën onder je ogen. Jens 
Meijen schreef met Xenomorf een lyrische bundel, die zowel het grote als het kleine bezingt. 

 

  



De mens: half beest half byte 
Jeroen Dera | 27 december 2019 | De Standaard 

 
  



Bløf krijgt antwoord 
in een gedicht 

Mario Molegraaf | 19 november 2019 | Provinciale Zeeuwse Courant 

De bundel ‘Xenomorf’ (80 pag./ €19,99/ De Bezige Bij) is een debuut, maar deze debutant 
kent geen enkele beginnersaarzeling. Jens Meijen (geb. 1996), sinds 2016 de eerste 
‘Jonge Dichter des Vaderlands van België’, vertoont juist alle zelfverzekerdheid van 
een profeet.  

Xenomorfe, vreemdsoortige gedichten zijn het zeker, jong en onbeteugeld, maar tegelijk zijn 
ze oud, vol verwijzingen naar oertijden, naar het begin van de mens: ‘Gedrenkt in rivieren, 
appels, bessen slikten we wortels/ maakten we wielen, dondervlammen’. Maar dat verleden 
wordt, vreest de dichter, overschaduwd door de toekomst. Als je nog van toekomst kunt 
spreken, want rond 2040 is iedereen ‘vertrokken naar koelere plekken,/ waar mensen elkaar 
niet de kop inslaan om een glas water.’ 

Poëzie over de actualiteit, over de actualiteit van te veel mensen met te veel wensen, en 
steeds weer kosmetische in plaats van logische oplossingen. De elektrische auto, zodat er 
misschien hier géén maar elders méér vervuiling is. De ‘oneindige instorting van dit systeem’ 
is nabij, als we Jens Meijen mogen geloven. 

Een hoogtepunt in deze duistere, bruisende bundel is ‘Zoutelande, overdaad’. Een inderdaad 
overdadig gedicht van ruim twee bladzijden waarin de poëet Bløf antwoord geeft, waarbij het 
de vraag is of hij het refrein ‘Ik ben blij dat je hier bent’ onderschrijft. ‘Het oude strandhuis’ uit 
het geliefde lied keert terug als ‘Weef de wind tot het oude strandhuis’. Zoutelande wordt, voor 
zover het profetenwoord valt te doorgronden, het middelpunt van de kosmos waarin de hele 
evolutie van de mens zich voltrekt, en een beslissende ommekeer wordt bereikt: ‘Expansiedrift 
op negatief’. 

Zoutelande volgens Meijen, dat is niet helemaal het Zoutelande van Bløf, laat staan het 
Zoutelande van u en ik. Er echoot ‘een onaf woord in een buitenaardse taal/ op de duinen/ 
verwarmt de dijen van de duinen’. Hier spreekt, en dat is bijzonder voor een eerste boek, een 
dichter van grote woorden en grote gedachten. Een dichter die alles durft, misschien 
eenvoudig omdat er wat hem betreft geen tijd te verliezen is. Of eigenlijk is de tijd al voorbij: 
‘Geen oceaan kan de sporen/ van onze keuzes uitwissen’. 

 

  



‘Xenomorf’ van Jens Meijen 
leest als een encyclopedie 

van het uitsterven 
Lisa Rooijackers | 08/05/2020 | De Lage Landen 

In een wereld waarin de taal wegkwijnt, zoekt Jens Meijen naar mogelijkheden ‘om 
woorden weer genoeg te maken’. Zelden bleek uit een bundel over zo’n doods 
onderwerp zoveel opgetogenheid. 

“De aarde is stervende”, staat op de achterflap van Jens Meijens debuutbundel Xenomorf. 
Dat is wel duidelijk. Vooral in het eerste deel van de bundel vliegen aan de dood gerelateerde 
termen in het rond. Bij het eerste gedicht bijvoorbeeld, met de toepasselijke titel ‘Gilgamesj’, 
kunnen we een deprimerende woordenwolk tekenen: toxisch, ontgin, wurgt, kwijnen weg, 
vergrijzen, rotten, verstikkend, uitsterft, verwelking, sterven, grafsteen, eindpunt, uitdoven, 
giftig en opgraven. Op een maatschappijkritische, gepassioneerde, maar ook geestige en 
speelse wijze beschrijft Meijen het naderen van een onveranderbaar einde en hoe wij als 
uitstervende diersoort daarmee omgaan. Of beter: daar volstrekt niet mee om kunnen gaan. 

We willen blijven, en bijten ons vast in economie, politiek en technologie – juist de grootste 
factoren die bijdragen aan het vergaan van de aarde – alsof wij verwachten dat er voor ons 
een ander plan is dan voor elk ander levend organisme op de planeet. Dat is natuurlijk een 
illusie, en Meijen is niet bang om onze mensenneuzen op de feiten te drukken. Al is het internet 
“al bijna ons brein. Onze hivemind. Ons collectief bewustzijn”, we zijn nog even aards als de 
katten die we overrijden met onze auto’s. Met een vermoeide meta-opmerking uit de dichter 
zijn frustratie: “Hoeveel natuur moet ik nog met ons vergelijken om hetzelfde te zeggen”. Al 
die specifieke, soms leerzame vergelijkingen tussen natuur, dier en mens dragen bij aan het 
encyclopedische karakter van de bundel: “We schrijven samen een encyclopedie van het 
uitsterven.” 

Meijens snelheid, afwisseling en scherpte leiden tot een ontploffing van taal 

Blijven willen we dus, hoewel we ons einde kunnen voelen naderen aan al het fysieke en 
morele verval. Maar niet alleen daaraan is onze ondergang te merken: Meijen besteedt ook 
bijzonder veel aandacht aan het wegkwijnen van de taal. We leven in een wereld waarin ons 
vocabulaire zich steeds meer beperkt tot sleutelwoorden die op sociale media rondslingeren, 
of waarin woorden zelfs compleet overbodig worden dankzij een oneindigheid van emoji’s en 
GIF’jes. Veelzeggend is Meijens citaat van de zes opties die Facebook biedt om op berichten 
te reageren: “Liefdesbrief in 2029: Je breidt mijn spectrum uit / (like – love – haha – wow – 
sad – angry)”. Toch blijft de dichter speuren naar mogelijkheden “om woorden weer genoeg 
te maken”. 

Daar komt Meijens spannende schrijfstijl om de hoek kijken. Nog nooit las ik een bundel over 
zo’n doods onderwerp met zoveel opgetogenheid. Ik kan me compleet aansluiten bij Peter 
Verhelst, die Meijen op de achterflap prijst om het vinden van woorden die “grote vreugde” 
veroorzaken. In Xenomorf bots je op het soort vondsten waarvan je even op wilt springen. In 
sommige gedichten is het alsof je mag spieken in een sterk associatief, bezorgd en 
hyperintelligent brein. Je moet als lezer actief blijven, maar door het bijzonder aangename 
ritme voelt het niet als heel hard werken. In één en dezelfde strofe kom je Marty McFly tegen, 
de eerste foto van een zwart gat, Pepe the Frog in een nazikostuum en de Illuminati. 
Tegelijkertijd komt op geen enkel moment een woord misplaatst of onlogisch over. Die 

https://www.de-lage-landen.com/search/results?q=lisa+rooijackers


terugkerende verwondering is ook te danken aan het afwisselen van zware, vurige regels met 
de meer droge, geestige: 

spiegels in de vorm van een prisma, snap je 
wat dat betekent 
ik ook niet maar vast wel iets, of je zou het niet vragen 

Wat bijdraagt aan de merkwaardige leeservaring, is de afwisseling van verleden, heden en 
toekomst. De lezer wordt met het grootste gemak van de ene dimensie naar de andere 
geslingerd, of wordt door meerdere tegelijkertijd opgeslorpt. In het ene moment schetst Meijen 
een onomkeerbare geschiedenis, van Toetanchamon tot Russische raketten tot de Twin 
Towers, soms met een gevoel van heimwee, meestal met een schuldbewustheid: “De 
geschiedenis van de mens / is het mondjesmaat doorgeven / van verdriet”. Andere keren staat 
een gedicht weer in het teken van een dieptriest toekomstbeeld, hoewel de mensen in Meijens 
gedichten nog hard proberen om dat beeld, tevergeefs, rooskleuriger te dromen: “Heerlijke 
goedgelovige melige marmeren naïeve vrede.” 

Je moet als lezer actief blijven, maar dat voelt niet als heel hard werken 

Nog verrassender dan die vlotte afwisseling van tijden, is de vermenging ervan. Je weet als 
lezer niet altijd precies waar je je bevindt op de tijdlijn, en of je je er überhaupt wel op bevindt. 
Dit komt wat explicieter naar voren in de regels “Ik vierendeel mezelf: ik vroeger, ik nu, ik later, 
ik nooit. / Vier versies die elkaar vermenigvuldigen, herhalen, voorspellen en vernietigen”. Het 
creëert een gedetermineerde sfeer: waar en wanneer we ons ook bevinden of wat we ook 
doen, het ligt toch al vast, zoals blijkt uit het gedicht ‘Determineertabel voor een dierlijk 
geslacht’. 

Af en toe opduikende fictieve fenomenen uit het heden en het (verre of nabije) verleden dragen 
verder bij aan die samensmelting van toen, nu en straks. Hannah Montana, Game of Thrones, 
Harry Potter, Britney Spears, Prometheus: Meijen breit ze allemaal aan elkaar. Zo stelt hij zich 
voor hoe het is als we reïncarneren in “tijdreizende scherven / uit de gespleten cockpit van 
Icarus”, en vertelt hij dat “een oermens kon jagen als een Terminator”. Het lijkt alsof Meijen 
de werkelijkheid in al haar ambiguïteit probeert te vatten. Af en toe lijkt hij daar ook concretere 
toespelingen op te maken: “begrip ontstaat met één voet / in het verleden, één voet / in de 
toekomst” en “een verdwijnend verleden / sleurt altijd een flard heden mee”. 

De snelheid, de afwisseling en de scherpte van de gedichten resulteren in een soort 
ontploffing van taal. Dat is de “vreemde vorm” die de bundeltitel voorspelt en het is precies 
waar de dichter zo hard voor werkt: 

Help me 
om woorden weer genoeg te maken, 
deze explosie te bevatten 

Ik geloof eigenlijk niet dat Jens Meijen daar enige hulp bij nodig heeft. 
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