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Luis H. Daal, als dichter een mysticus

T
oen ik in 1963 de
dichtbundel ‘Kose-
cha di Maloa’ (Vroe-
ge maïsoogst) van
Luis Daal las, moest

ik wel even denken aan de
Vlaamse dichter Guido Gezel-
le. Dat heb ik toen ook in een
opstel over de Papiaments-
talige poëzie naar voren ge-
bracht. Wie met het religieus
getinte werk van Gezelle en
Daal bekend is, zal niet ver-
baasd opkijken. Met de mystie-
ke dichter uit Brugge hebben
verschillende literatoren zich
beziggehouden. Hij wordt be-
schouwd als de voorloper van
de ‘Tachtigers’. In het boek ‘De
spirituele opgang van een Cu-
raçaose dichter’ (1997) heb ik
me gebogen over het poëtisch
werk van Luis Daal en onder
andere gewezen op het feit dat
wij bij deze dichter te maken
hebben met een mystieke dich-
ter. Enkele voorbeelden van
Daals spiritueel gerichte ge-
dichten (uit Kosecha di Maloa)
zijn: ‘Lus di adéntr’ (Innerlijk
Licht), ‘Altá’ (Altaar) en ‘Si nos
alma skucha’ (Als onze ziel zou
luisteren). Opvallend is de ge-
lijkenis van het laatste gedicht
met Gezelle’s ‘Als de ziele
luistert’.

Vanwege deze verwantschap
zou ik wat aandacht willen be-
steden aan het bekende gedicht
van Gezelle en een vergelijking
maken met het genoemde ge-
dicht van Daal. ‘Als de ziele
luistert’ is daarom interessant

omdat daarin naar voren komt
het door Baudelaire onder-
streepte fenomeen van de ‘cor-
respondances’. In zijn bekende
‘Correspondances’ schreef
Baudelaire onder andere (vert.
in het Nederlands): ‘de mens
gaat door wouden van symbo-
len, die naar hem staren’. Deze
symbolen zijn toegankelijk
voor de mens. Zij zijn waar-
neembaar. Dát is wat Gezelle
ook wil zeggen. De samenhang
van de zintuiglijke waarnemin-
gen wilde ook hij benadrukken
door als voorwaarde te stellen:
als de ziel maar luisteren wil.
Hoe onhoorbaar de geluiden
ook zijn, ze kúnnen tot de men-
selijke ziel doordringen. Met
de overweging van die voor-
waarde begint en eindigt het
volgende gedicht. 

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft: 
blâren van de boomen 
kouten met malkaar gezwind, 
baren in de stroomen 
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet, 
talen en vertolken 
’t diep gedoken Woord zo zoet…
als de ziele luistert!

Bij Gezelle harmonieert de
muziek van ‘blâren van de boo-
men’ met die van ‘baren in de
stroomen’. Een gedachte, een
emotie en een stemming wor-

den niet alleen door de woord-
betekenis uitgedrukt, maar bo-
vendien door de woordklank.
Dit is ook een gevolg van het
systeem van correspondances,
waar Baudelaire naar verwees.
Men herkent bij Gezelle weer
de ‘samenhang’ van de ver-
schillende zintuiglijke sensa-
ties.

Het gedicht van Daal is veel
langer. Het bestaat uit vier stro-
fen (totaal 41 versregels), waar-
in hij de Curaçaose natuur be-
schrijft. Ik neem het gedicht in
zijn geheel over (uit Kosecha di
Maloa) met daarnaast de verta-
ling in het Nederlands door Ig-
ma van Putte-de Windt. 

In een door Daal in het
Nederlands geschreven ge-
dicht, waarvan de titel luidt
‘Worsteling om God’, spreekt
de dichter eerst van: ‘…de strijd
ons dorsten naar het Licht’.
Vervolgens (tweede couplet)
spreekt hij van: ‘Dit moeizaam
zoeken naar Gods aangezicht’.
In de laatste twee coupletten
(het betreft een sonnet) merkt
hij op: ‘Vertwijfeld door ‘t besef
slechts mens te zijn/ en God in
sluimer in onszelf te weten,/
ontspruiten ons twee vleugels
en een keten// die slechts te
slaken is door zielepijn,/ geen
foltering maar wapen onvol-
prezen/ in deze worsteling om
God te wezen!’ (ik citeer uit een
verzameling Nederlandse ge-
dichten, die Daal zelf me ooit
heeft geschonken). Wat opvalt

is dat de ik niet erg ‘zegevie-
rend’ overkomt in dit sonnet.
Dat is hij wel in het Papiament-
stalige gedicht ‘Si nos alma
skucha’ (zie kader).

De dichter neemt daarin een
nieuwe houding aan: Gods
aanwezigheid is waarneem-
baar in de volle Curaçaose na-
tuur. Is de eerste strofe een
soort verklaring voor wat er zal
gebeuren (indien men luiste-
ren wil), in de daaropvolgende
strofen gaat de dichter over 
tot een beschrijving van hoe
Gods aanwezigheid tot stand
komt. Het is alsof God zich
hier openbaart via de zon. Juist
omdat er een toespeling is op
de ‘hand van God’ kan men bij-
na niet ontkomen aan de ge-
dachte dat God zélf de huid 
van het eiland aan het kleuren
is. De blijdschap waarvan in 
de eerste strofe sprake was,
wordt uitgebeeld door een ha-
gedis, die vrolijk optreedt als
een muzikant (personificatie).
De ‘wiri’ is een metalen mu-
ziekinstrument, dat vooral bij
de karakteristieke Curaçaose
wals bespeeld wordt. Dit beeld
is dus treffend om er de vro-
lijke stemming mee aan te dui-
den. Dan volgt het beeld van de
krekels in de nacht, die met
hun geluid ook aan God doen
denken. Er wordt benadrukt
dat men ook dáár schoonheid
kan vinden. Vervolgens een
reeks ‘activiteiten’ in de natuur,
die tevens Gods aanwezigheid
dienen te openbaren. In de

laatste strofe wordt weer op de-
ze openbaring gezinspeeld,
maar op een nog poëtischer
wijze. Het beeld van de voorbij-
drijvende wolken suggereert
dat God bezig is Zijn groots-
heid in onze harten op te teke-
nen.

Ook in muzikaal opzicht
geldt de verwantschap tussen
Daals gedicht en dat van Gezel-
le. Als we goed letten op het
‘metrum’ waarin de verzen van
‘Si nos alma skucha’ geschre-
ven zijn, dan merken we dat
daarbij van een ‘dalend’ me-
trum sprake is. Als voorbeeld
neem ik de eerste strofe waar-
bij ik de beklemtoonde letter-
grepen cursief aangeef:

Si nos alma skucha…  
kwántu kos l’e n’ komprondé;
kwántu pensamentu tristu,
sin speransa i sin lus,
lo no para bira
fwente di legría, lus i fe
ku ta konsolá i duna bida.  

Hier wordt een ritme gecre-
ëerd die overeenkomt met dat
van Gezelle’s gedicht. Wat bij
Daal niet voorkomt zijn de ge-
vallen van rijm en alliteratie,
waarvan het wemelt bij Gezel-
le, hetgeen een normaal ver-
schijnsel was in de periode van
de ‘Tachtigers’. In de jaren vijf-
tig van de twintigste eeuw zijn
die vroegere muzikale versier-
selen en klankverschijnselen
bijna niet meer in zwang. Ik
herhaal: ‘bijna’ niet meer.

Nawoord
In Daals poëzie is een groot
aantal geestelijke karakteristie-
ken te traceren. Ik heb me hier,
ter vergelijking met Gezelle,
beperkt tot slechts één van zijn
gedichten. Maar het streven
naar geestelijke en zedelijke
verheffing vindt men verspreid
in zijn bundels ‘Kosecha di Ma-
loa’ en ‘Sinfonía di Speransa’.
Het verlangen om de diepere
betekenis der dingen te door-
gronden is daar duidelijk te
merken. Hij is doelbewust op
zoek naar de Oerkracht. Daar-
mee bedoelt hij het punt waar
wij allemaal onze oorsprong
vinden. De Oerkracht door-
dringt de hele schepping. Het
boek dat ik aan Daals poëzie ge-
wijd heb is voortgekomen uit
het besef dat Luis Daal op de-
zelfde poëtische golflengte

staat als Pierre Lauffer. Met be-
trekking tot Daals poëzie for-
muleerde Jules de Palm in het
verleden zijn bevinding als
volgt: ,,In een zorgvuldig ver-
zorgde versificatie legt hij zijn
gevoelens bloot op een wijze
die doet verwachten, dat hij in
de toekomst Lauffer naar de
kroon zal kunnen steken.” 

Dit bleek een rake opmer-
king. Er kan zonder enige twij-
fel gezegd worden dat Daal met
zijn bundels Kosecha di Maloa
en Sinfonía di Speransa op de-
zelfde poëtische hoogte als
Lauffer staat (hierbij denk ik
zeker niet aan de laatste acht
gedichten van Lauffer). Er be-
staan van Daal gedichten die
hem boven de ‘Laufferiaanse’
hoogte doen uitsteken. Het
hier besproken gedicht (‘Si nos
alma skucha’) laat dat heel dui-

delijk zien. Het fraaie beeld van
de hagedis, die zich als een ‘wi-
ri-speler’ (muzikant) presen-
teert om een vrolijke stemming
te scheppen, getuigt van een
zeer dichterlijke vindingrijk-
heid. Het vertolken van voor-
bijdrijvende wolken als uit-
drukking van het ‘optekenen 
in onze harten van de godde-
lijke grootsheid’ heeft iets weg
van een ‘mysterium tremen-
dum’. 

Uit deze natuurlyriek
spreekt een met de zinnen be-
leefd geluk. Ook in muzikaal
opzicht heeft het gedicht zijn
charme. Daarin vloeien de
woorden - door een nauwgezet-
te toepassing van het dalend
metrum - als een rivier, waarbij
de golven voortkabbelen alsof
ze op zoek waren naar een
kracht om te overtuigen. 

Op 5 oktober van dit jaar is het feit herdacht dat

Luis H. Daal honderd jaar geleden het levenslicht

zag. In twee andere artikelen eerder dit jaar heb ik

het voornamelijk over zijn leven gehad. Men zou

zich, bij het lezen daarvan, wellicht kunnen

afvragen of Daal als dichter geen aandacht

verdient. Deze vraag heeft ertoe geleid dat ik

besloten heb om een eerder geschreven essay,

weer te laten opnemen. Het betreft het essay,

getiteld ‘Guido Gezelle en Luis Daal als mystieke

dichters’. Wat zouden de lezers nu van hem

moeten weten om in te zien hoe belangrijk hij

ook als dichter is geweest? In het kader van de

honderdste geboortedag van iemand, die ik ooit

als een dichter ‘bij de gratie Gods’ heb

gekwalificeerd, lijkt het me niet overdreven om

nogmaals de aandacht te vragen voor zijn

mystieke poëzie. Toepasselijk ook voor de

kerstdagen, die in het licht staan van verdieping.

Door Henry Habibe De kaft van ‘Kosecha di Maloa’.

Een ander gedicht van Luis Daal.

Luis Daal

Si nos alma skucha
Si nos alma skucha…..
kwántu kos l’é n’ komprondé;
kwántu pensamentu tristu,
sin speransa i sin lus,
lo no para bira
fwente di legría, lus i fe
ku ta konsolá i duna bida.

Den nos móndinan privá
di bèrdè, lo nos mira
man di Dios i su poder
ora awa kai i solo para
pinta anglo riba kweru
di nos tera maltratá…

Kon manera un artista,
lagadishi ku su rabu
kje bin’ toka un serenada
riba wiri di un blachi
ku a seka bòw’i un palu;
òf zonido den djanochi
di mil kriki ku ta parse
stèm di Dios den skuridat,
pa nos sâ ku, asta, ej
tin bejesa, si nos skucha:
den kantika’i jonkumán
di nos bjentu ‘i ost baldadi
ku ta hunga kuri-kwé
ku su mes den un mondi’i datu
o den palu di maíshi 
ora nochi ta baj sera,
o maínta ora un tòw di para
para blèr na kant’i dam
unda nan ta yega bon temprán
pa bin bebe, baña i bati
bleki, promé solo bolbe sali.

I ora núbjanan aja ‘riba
blanku-blanku, sin purá,
krusa un shelu blòw i kla,
tá manera man di Dios 
ku ta skirbi su grandesa
déntr di nos kurasón,
si nos alma sâ di skucha…

Als onze ziel luistert…
wat zou ze allemaal niet begrijpen;
hoeveel sombere gedachten,
zonder hoop noch licht
zouden tenslotte niet worden
bronnen van blijdschap, licht en geloof,
die vertroosting en leven geven.

In onze bossen, van groen verstoken,
zullen wij Gods hand en zijn macht zien 
wanneer het heeft geregend
en de zon de huid van ons
veelgeplaagd eiland met gele
anglo-bloemen kleurt

Hoe de hagedis dan
als een kunstenaar een serenade
wil brengen met zijn staart
als ‘wiri’ bespelend
een onder een boom verdord blad;
of de nachtelijke geluiden
van duizend krekels die lijken op
de stem van God in het donker,
zodat we weten dat zelfs daar
schoonheid te vinden is, als we maar
goed luisteren: in het minnelied
van onze baldadige oostenwind,
die met zichzelf krijgertje speelt
in een bos vol cactussen
of tussen de maïsplanten
als de avond valt,
of ’s ochtends, als een zwerm vogels
bij het bassin staat te krijsen,
waar zij behoorlijk vroeg komen
om te drinken, baden en roddelen,
voordat de zon weer opkomt.

En wanneer de wolken daarboven
spierwit, ongehaast,
een helderblauwe hemel doorkruisen
is het alsof Gods hand
zijn grootsheid in ons hart
penseelt,
als onze ziel maar luistert….

Het gedicht ‘Regreso’ (terugkomst).


