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13/Bob Dylans podiumpodzie
Floor Buschenhenke

Bob Dylans
podiumpodde
afleveringvijf van de reeks Thalen muziek
Bob Dylans ,valse zingen'werd in het hoofdredac_
tioneel van het vorige nummer ,lelijk'genoemd. Over
smaak valt niet te twisten. Dat Dylan op z'n minst een
plek in de literaire canon verdient, wordt misschien
aannemelijk in het volgende.
JoanBaez'versievan Dylans.Foreveryoung'is alseen
geglazuurdehandgranaat.Zo zoet,glad als een glimmende
kiezel, melodieusen keurig. Ik vond het verschrikkelijk, die
prachtigestemdie zo zalvend,mayyour wishesall come
true,
zong.Ik misteDylans stem,en realiseerdeme dat zijn _ valse,
'lelijke',
hortende,grillige - maniervan zingenzijn teksten
poetischeren spannendermaakt.Voor mij zijn Dylans liedjes
poezie.

Telkenskomen dezelfdethema'sterug; veranderlijkheiden
opnieuwbeginnen.Toch blijft het eenparadoxaalgeheel,vol
tegenstellingen,
bijvoorbeeldtussen.home'en op weg gaan,
de anderen jezelf (Hoezo your- sailors,en de zwerver die in
de klerenvan de 'je'aan de deur staat.)eindesen beginnen
('it's all overnow..go startanew').De logicakrijgt niet de kans
van dezeteksteeneenduidigverhaalte maken.
2. Podiumpo6zie
Voor literatuurwetenschappers
is het verleideliik om alleen
de songteksten
op papierte bestuderen.
Dit is immershun
vertrouwdewerkveld, en de literaire vorm die ze het meest
serieusnemen.Zo heerster nog steedswantrouwentegenover
'podiumpoezie',
dat wil zeggen,gedichtendie (mede)geschre_
ven worden om door de auteurvoor eenpubliek voorgedragen
te worden.Tochis het de moeitewaardde neuseensoverhet
hek van de liedvorm te steken.Want natuurlijk zijn Dylans
liedjeszijn warepo€zie,niet slechtsde teksten.Door de combi_
natie van muziek, tekst en zangontstaater eengedicht.Door de
interpretatievan de singer/songwriterof .podiumdichter' krijgt
het begrip'ik'uit de teksteenextradimensie.(Het grootstedeel
van Dylanstekstenis in de ik-vorm geschreven,
vaakgericht
aaneen lij'.) In hoeverreis er sprakevan identificatiemet de
vertelinstantieuit de tekst door de vertolker en door de luiste_
raar?De voordrachtkan de tekst-.ik'tot levenwekkendoor een
bepaaldeidentificatie in de vertolking en receptiete bewerkstel_
ligen, maarkan ook juist afstandscheppentussen
de verschillende'ikken'.

1. Songteksten
Dylans songtekstenwordenal eentijdje serieusgenomenin de
literatuurwetenschap.
VooralCambridge_professor
Christopher
Ricks heeftveel gepubliceerdover Dylansteksten.Ricks ziet
intertekstualiteiten paralellenmet eenveelheidaanliteraire
zwaargewichten.
Zo vergelijkthij (in Dytansvisionsof Sin)
'Lay,
lady,lay'met JohnDonnessonnet.To his mistressgoing
to bed'. Dylan gebruiktstilistischemiddelendie ook in .echte
literatuur'voorkomen.Hij speeltmet dubbelewoordbeteke_
nissen,is lyrisch maarvol ambiguiteit.Gebruiktstrakkeriim_
schema's6n wijkt daarvanaf. Verwijsten parafraseert
uit ie
wereldliteratuur,gebruiktoriginele beeldtaalen heeft eeneigen
stijl en thematiek.Znalsveel modernepo€zieook doet,laat
Dylan 'gaten'in zijn vertellingenzitten,waardoorde luisteraar
eeninspanningmoetleverenom grip op de tekstbetekenissen
3. Wiebeltonen
te krijgen. In 'It's all over now,babyBlue,bijvoorbeeld,zet
Omdat ik zo'n typische literatuurwetenschapper
ben die niets
hij eenreeksbeeldendescdnesachterelkaardie surrealistisch van
muziek weet, beperk ik me hier tot Dylans zang,en laat ik
aandoet:
de melodie€nbuitenbeschouwing.Dat wat sommigenhet ge_
jammer van een aftandsezwerfkat zoudennoemen,is voor
'yonder
mij
standsyour orphanwith his gun'
eenvan de charmesvan Dylansmuziek.Aan Dylanszangstijl
t...1
merk je ook het belangdat hij zelf aande tekst en het brengen
'All your
seasicksailors,they arerowing home.
van de tekstgeeft.Hij volgt de melodie,maarook de tekst,
All your reindeerarmies,areall going home.'
en als een woord in de tekst nadruk behoeftdan geeft hij die,
t...1
ongeacht
of dat tegende melodieindruist.Ook wil hij nog wel
'The
vagabondwho's rappingat your door
eensop muzikaal'onlogische'plekkenversnellenof pauzeren.
is standingin the clothesthat you oncewore.'
In poezieis het wit rond de woordennet zo belangrijk als de
woordenzelf. Mede door de verdelingin regelsop de pagina,

