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eerste dichtbundel

De dokter dicht
Wie hem wat beter
herleiden

kent,

weet

dat je dokter

tot de specialist in de problematiek

Marc Cosyns niet mag
van stervensbegeleiding.

Een concreet bewijs wordt nu geleverd in een opmerkelijk

poëziedebuut

waarin zowel het leven als de dood centraal staan.

W
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interviewden
Marc
Cosyns enkele jaren
geleden naar aanleiding van het boek en documentaireproject
Bevroren Beelden
(AK 1973).
Uit dat gesprek
kwam duidelijk naar voren dat
de arts - die bij de meesten
bekendstaat als dé specialist op
het gebied van stervensbegeleiding en euthanasie - een echte
cultuurminnaar is.
Marc Cosyns zei toen onder
meer: "Ik heb heel lang getwijfeld,
toen ik geneeskunde studeerde om
een andere richting uit te gaan. Eind

auteur naar het hoe en waarom
van deze publicatie: "Oe aanleiding
zijn eigenlijk de gedichten die
stonden in Bevroren Beeld. Dat was
de eerste keer dat er iets in die aard
van mijn schrijfsels gepubliceerd
werd. lezers lieten mij weten dat
ze die heel mooi vonden en vroegen mij er iets meer mee te doen.
Toen de uitgeverij mij dan de
mogelijkheid bood om dat effectief te verwezenlijken, heb ik na
lang aarzelen toch de stap gezet
naar een eerste bundel. Gedichten schrijven - dacht ik vroegeris iets wat je voor jezelf doet. Er

gedichten hebben te maken met
sterven en dood en de andere
met het leven, met passie, met
vruchtbaarheid "

Actrices
Het tweede deel droeg Marc
Cosyns op aan zijn linkshandige
broer. "Mensen mochten vroeger niet linkshandig zijn. Ze werden ook gemaakt, naar een ander
model dan wel, vaak naar een
bepaalde god die men voor ogen
had. linkshandig paste daar niet
in. Bij mijn broer - en vele anderen die ik ken, heeft dat problemen veroorzaakt. Omdat hij daar
zo van heeft afgezien, draag ik dat
deel van de bundel aan hem op:
Een aantal van de gedichten
in deze bundel verscheen al eerder in Bevroren beelden. Toch
wordt vrij snel duidelijk dat het
vooral recent werk betreft. Zo
werd het gedicht Mourir ä'Aitnet
geschreven naar aanleiding van
de dood van Annie Girardot, die
meespeelde in de gelijknamige
film waaraan gerefereerd wordt.
Elders duikt een andere actrice,
[ane Russel, op. "Ik ben de laatste jaren veel meer met schrijven
bezig en wou er ook geen al te
jeugdige gedichten in plaatsen.
Mourir d'Aimer schreef ik naar
aanleiding van haar overlijden. Ik
was 17 toen ik die film zag en die
maakte zo'n indruk dat ik haar ben
blijven volgen. Oe manier waarop
zij het einde van haar leven sleet
- ze wou met niemand nog iets
te maken hebben, raakte mij
diep. Sommige gedichten schrijf
je op vijf minuten, aan anderen
werk je maanden en blijf je herkauwen en Mourir d'Aimer is daar
een voorbeeld van. Ik herinner mij
nu nog steeds beelden van die
film:

f

MarcCosyns,zoveelmeer daneen specialistin euthanasieen palliatievezorg.
jaren '70, begin jaren '80 heb ik
ook heel wat geëxperimenteerd
met personen als Alain Platel. In
Gent probeerden we vanuit verschillende geledingen 'creatief
bezig te zijn: Een aantal mensen
is daar echt in verder gegaan,
zoals Alain. Ik schrijf heel graag teksten, maar koos toch voor arts
zijn en onderzoek doen:
Wie Cosyns beter kent, weet
dat hij niet wars is van enige poëzie in mails of bij medische lezingen. Eerder acteerde Marc Cosyns
ook in de theatermonoloog
Oe
rechter en de beulin een regie van
Guy Cassiers.

Denderend debuut
Het is dus geen complete verrassing dat Marc Cosyns nu op de
proppen komt met een poëziebundel. Wij polsten bij de arts-

zijn al zoveel ongelooflijk goede
dichters, wat ga ik meer brengen? Uiteindelijk was de dubbele
stimulans van publiek en uitgeverij
toch voldoende om een bundel uit
te brengen wat wel iets anders is
dan individuele gedichten schrijven. Ik besloot iets te maken rond
de cyclus van het leven wat me
uitermate fascineert. Oe koppeling
aan de maancyclus kwam vanzelf: Die 28 dagen, waarin men al
dan niet tot leven komt, met daarbij de maakbaarheid van het leven
- waarop men in de geneeskunde
nu zo hamert, intrigeert me al
heel lang. Rond dat concept werkte
ik. Daarom besloot ik het boek
langs de ene kant (de eerste 28
gedichten) rechtshandig te maken
en het tweede deel linkshandig.
Ook dat zegt iets over de maakbaarheid van het leven. Oe eerste

bedoeling. IR ben nu eenmaal
bezig met die problematiek en
automatisch ~chrijf je in die richting poëzle, Maar het gaat over veel
meer dan de typische thema's
waarmee men mij associeert. Ik
hoop dat het ook zo overkomt.

stoppen als arts, maar ik wens wel
in die richting te werken. Als ik
nu voordrachten geef, kruid ik die
al met poëzie, maar voorlopig nog
zonder muziek. Men verwacht dat
niet bij een exposé over palliatieve zorg, maar ik vind dat heel
mooi om die poëzie daar in te
voegen, er mee te starten of er mee
te eindigen:'
Heb je specifieke verwachtingen, nu de gedichten voor een
ruimer publiek toegankelijk worden? "Echte verwachtingen niet.
Al is er maar één gedichtje dat
iemand aanspreekt, dan zou ik dat
al fantastisch vinden. Nu de kogel
door de kerk is, wil ik ook dat het
zijn publiek bereikt en dat de
inhoud gebruikt wordt. Ik hoop ook
dat men mij door deze bundel
niet meer alleen vereenzelvigt
met euthanasie
en stervensbegeleiding. Voor mij is poëzie en
de manier van leven veel belangrijker om ten slotte door te geven
dan de hele problematiek waarop
ik vastgepind wordt. Dat was niet
de eerste Iledoeling van deze
uitgave, maar nu hij er is, zou
het wel fijn zijn, mocht men er
voor openstaan hoe ik echt met
het leven en poëzie in het bijzonder omga.

Muziek
Wie de expo Bevroren Beefden
enkele jaren geleden in het Gentse
Caermersklooster zag, herinnert
zich ongetwijfeld het In paradisum nog waarvoor Cosyns een
tekst schreef en dat Ann lammers
componeerde. Zij was ook van de
partij samen met een pak andere
muzikanten om de voorstelling
van het boek, eerder deze week
muzikaal op te luisteren. Het In Paradisum fungee1 als intermezzo tussen de twee cycli in deze bundel.
"Het zat nogl niet in het boek
Bevroren beet den en ik vond het
mooi om het i te voegen zonder
paginering."
Bestaan er plannen om voordrachten te geven met de gedichten en missdh len Ilegeleld op
muziek? "Ik ben in die richting
aan het denken. Ik ken Toon Tellegen, een collega zoals je wel
weet. Laat het duidelijk zijn dat ik
me niet met hem wil vergelijken.
Hij is gestopt als huisarts en geeft
nu fulltime voordrachten met poëzie en muziek. Dat spreekt me
enorm aan. Niet dat ik nu al wil

Stefan Eraly
Marc Cosyns, Laatst/eden/}ongstfedeo,
Uitgeverij Vrijdag, 15 euro

Woordspelingen
Erzitten ook heel wat geslaagde
woordspelingen in Marc Cosyns
poëziedebuut, Genoom-genomen
bijvoorbeeld of een andere spielerei met verscheidene talen,
soms zelfs vier in één gedicht. Dat
schrijf je zeker niet op vijf minuten? "Soms is het echt 'werk'. Je
schrijft wat gedachten neer, laat
die even liggen. Somsbroed ik daar
op verder, vaak doe ik er ook
niets mee. Vele gedachten verdwijnen in de prullenbak."
Het gevaar blijft denkbeeldig dat
men gaat denken dat de thematiek zich beperkt tot het levenseinde, zeker wanneer men slechts
een vluchtige blik op het bundel
werpt. "En dat is het dus echt
absoluut niet. Het zijn wel gedichten die het mogelijk maken om
te begeleiden, maar dat is niet mijn
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