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Wachtend op betere tijden

De Weg van het Zijn, de nieuwste dichtbundel van Germain 
Droogenbroodt, vormt een keerpunt in zijn reeds lange carrière 
met zestien dichtbundels, gepubliceerd in een dertigtal landen 
en in talloze internationale bloemlezingen. Hoewel we in de 
drie delen die de bundel vormen verschillende thematische 
benaderingen en interesses aantreffen, komen ze allemaal 
samen in die ruggengraat die de beknopte en suggestieve stijl 
vormt die de poëzie van deze dichter onmiskenbaar maakt.

Het eerste deel, waarmee het boek opent, voert ons terug 
naar het meest meditatieve deel van zijn vorige poëzie, waar 
het licht van de dageraad, de vlucht van vogels los van aard-
se dingen, het opengaan van bloemen, het wonderbaarlijke 
kloppen van het hart... allemaal leiden tot een sereen en vre-
dig panorama. En zoals diezelfde dageraad, gebied van het 
onvoorziene, van wat altijd komt, zo weet de dichter, “met 
woorden/ die alleen de stilte/ weet uit te drukken”, ook niet 
van tevoren welke verzen zullen verschijnen. Scheppen is het 
verkrijgen van die visie, die helderheid, die verlichting, die de 
poëzie biedt en die niet alleen “onderdak/ voor het woord” is. 
Een visie, met gesloten ogen en naar binnen gekeerd, die ons 
in staat stelt de externe werkelijkheid met totale helderheid te 
zien. Het gedicht wordt dan die brug die het innerlijke weer 
met het uiterlijke verbindt, de dichter, de mens, met de natuur.

In Getuigen van een tijd, niet toevallig het centrale deel van 
het boek, is de tegenpool van al het voorgaande, kijken we 
naar de rauwe werkelijkheid waarin we leven: menselijke 
vervreemding (entertainment) en controle (bewaking door 
digitale apparaten) in deze technocratische wereld, waarin 
ook de ijdelheid en de haat die zo welig tieren in de sociale 
netwerken, de kwelling van de discursieve communicatie, 
van de argumentatie of zelfs van het persoonlijke denken zelf 
vertegenwoordigen: anderen (een robot, een chip) denken 
uiteindelijk voor ons.



En met deze lijdensweg is de democratie dodelijk verwond en 
kijkt in de afgrond van de totalitaire horizon. Depersonalisatie, 
aantasting van het milieu, angst en psychische aandoeningen... 
brengen ons ertoe ons af te vragen “Maar is dan een leven/
dat niet menswaardig is/nog leven?” In “Zonder wederkeer”, 
het derde en laatste deel van de bundel, vinden we gedichten 
die zinspelen op het verstrijken van de tijd en onze vergeefse 
weerstand om die tegen te houden, op het vergankelijke en het 
veranderende, op onze kwetsbaarheid en de ups en downs van 
het leven, op de vluchtigheid ervan, op het niet terugkeren van 
wat al geleefd is, behalve in de herinnering; op de herfst van 
de mens en zijn onvermijdelijke weg naar de dood. Een dood 
die, los van de ongelijkheid waarin we leven, ons definitief 
gelijk maakt. De dood die soms ook pijnlijk is, en in de meest 
absolute eenzaamheid, zoals bij degenen die in het ziekenhuis 
aan Covid sterven: “En niemand die aanklopt/niemand die je 
verwacht/niemand, behalve de dood”. Het boek sluit af met 
enkele gedichten over de despotische invasie en oorlog in 
Oekraïne: alle gruwel van extreem geweld en vernietiging in 
het beeld van een strop om de nek van de vredesduif, onze 
meest menselijke hulpelooseid, en kwetsbaarheid.

Na lezing lijkt het duidelijk dat de dichter ons door contrast 
laat zien hoe de werkelijkheid waarin wij nu leven is en hoe 
het zou moeten zijn om een werkelijk waardig leven te kunnen 
leiden. Terwijl de zoektocht van de mens hem naar het licht 
zou moeten leiden (zoals een van de openingsgedichten van 
het boek uitdrukt), leidt de werkelijkheid waarvan we getuige 
zijn ons, via de ondergrondse tunnels van de technocratische 
mol, naar de meest angstaanjagende duisternis. Maar als er 
één ding is dat Germain Droogenbroodt niet verliest, zoals 
dichters nooit hebben verloren, dan is het wel de hoop: 
“alhoewel men toch weet/─ of verwacht/dat na de regen/de 
zon weer verschijnt”, zo blijft de mens vertrouwen en hopen - 
zoals de vogels van de winter - op de komst van betere tijden. 
Dat is zijn laatste vers in het boek, zijn voorspelde horizon, 
zijn grootste verlangen in deze barbaarse tijden. Dat is, of zou 
moeten zijn, de Weg van het Zijn.

Rafael Carcelén



Esperando tiempos mejores

El camino del ser, último libro de poemas de Germain  
Droogenbroodt, supone una nueva inflexión en su ya dilatada 
trayectoria, con dieciséis poemarios publicados, varias anto-
logías de su obra publicada en unos treinta países. Si bien en 
las tres partes que forman el conjunto hallaremos diversos 
enfoques temáticos y de intereses, confluyen todas en ese eje 
vertebrador que constituye un estilo conciso y sugerente que 
lo hace inconfundible.

El primer bloque con que se abre el libro, nos remite a la parte 
más meditativa de su poesía anterior, donde la luz del ama-
necer, el vuelo de los pájaros desprendidos de lo terrenal, la 
apertura de las flores, el milagroso latir del corazón… desem-
bocan en un panorama sereno y apacible. Y como ese mismo 
amanecer, territorio de lo imprevisible, de lo que siempre está 
por llegar, así el poeta, “con palabras/ que solo el silencio/ 
sabe expresar”, tampoco conoce previamente los versos que 
aparecerán. Crear es obtener esa visión, esa luminosidad, esa 
iluminación, que ofrece la poesía y que no solo es “albergue/ 
para la palabra”. Una visión, con los ojos cerrados y hacia 
dentro, que nos permite ver con total lucidez la realidad exte-
rior. El poema entonces se convierte en ese puente que rein-
tegra lo interno con el exterior, al poeta, al ser humano, con 
la naturaleza.

En Testigos de una época, no por azar la parte central del 
libro, en las antípodas de todo lo anterior, nos asomamos a 
la cruda realidad en la que vivimos: la enajenación humana 
(entretenimiento) y el control (vigilancia de dispositivos 
digitales) en este mundo tecnocrático, en el que también la 
vanidad y el odio tan pujantes en las redes sociales representan 
la agonía de la comunicación discursiva, de la argumentación 
o incluso del propio pensamiento personal: otros (un robot, 
un chip) terminan pensando por nosotros. Y con esta agonía, 
la democracia se ve herida de muerte y asomada al abismo 
de horizontes totalitarios. La despersonalización, el deterioro 
ambiental, la ansiedad y las enfermedades mentales… no nos 
llevan sino a preguntarnos “Entonces, es una vida/ que no es 
digna/ ¿aún hay vida?”.



En Sin retorno, tercera y última parte del conjunto, nos 
encontramos con poemas que aluden al paso del tiempo y 
a nuestra resistencia inútil por detenerlo, a lo efímero y lo 
cambiante, a nuestra vulnerabilidad y los vaivenes de la vida, 
a su fugacidad, al no retorno de lo ya vivido, salvo en el 
recuerdo; al otoño del hombre y su camino insoslayable hacia 
la muerte. Una muerte que, más allá de las desigualdades en 
las que vivimos, definitivamente nos iguala a todos. Muerte a 
veces también dolorosa, y en la más absoluta soledad, como 
en el caso de los muertos por covid en el hospital: “nadie llama 
a la puerta,/ nadie que esperes,/ nadie, salvo la muerte”. Se 
cierra el libro con varios poemas sobre la invasión despótica 
y la guerra en Ucrania: todo el horror de la violencia extrema 
y la destrucción en la imagen de una soga alrededor del cuello 
de la paloma de la paz, nuestro más humano desvalimiento, 
nuestra inmensa fragilidad.

Acabada la lectura, parece evidente que el poeta nos muestra 
por contraste cómo es la realidad en la que vivimos hoy y 
cómo debería ser para que en verdad fuese una vida digna. 
Así, si bien la búsqueda del hombre habría de conducirlo 
hacia la luz (como expresa uno de los poemas iniciales del 
libro), la realidad de la que somos testigos nos lleva, por 
los túneles subterráneos del topo tecnocrático, a la más 
temible oscuridad. Aunque si algo no pierde Germain 
Droogenbroodt, como nunca la perdieron los poetas, es la 
esperanza: igual que “después de la lluvia/ reaparecerá de 
nuevo el sol”, el hombre sigue confiando y esperando -como 
las aves de invierno- la llegada de “tiempos mejores”. Ese es 
su último verso en el libro, su augurado horizonte, el mayor 
anhelo en estos tiempos de barbarie. Tal es, o debería ser, El 
camino del ser.

Rafael Carcelén



de Weg van het Zijn

el Camino del Ser

Het doel

De kortste weg 
is niet altijd de beste weg 
die naar het doel toe leidt 

la meta

El camino más corto 
no es siempre el más adecuado 

para alcanzar la meta



8

meditación

Escuchar tanto tiempo el silencio 
hasta que el silencio 
se despoje de sí 
y hable con palabras 
que sólo el silencio 
sabe expresar.
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meditatie

Zolang de stilte beluisteren 
tot de stilte 
zich van haar zwijgen ontdoet 
en met woorden spreekt 
die alleen de stilte 
weet uit te spreken.
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la luz

Amanece, 
el sol surge 
de la nada 
y enciende 
lo que solo aparentemente 
viene de lejos 
aunque esté cerca 
y dentro de nosotros: 

la luz. 
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Het licHt

Het daagt, 
de zon duikt op 

uit het niets 
en ontsteekt 

wat alleen schijnbaar 
van ver komt 

hoewel het nabij 
en in ons is:

het licht. 
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Brasas

Aunque su duración es limitada 
las brasas ardientes extienden 
de lo que fuego fue 
luz y calor

así también los recuerdos 
no borrados 
de tiempos mejores son brasas, 
el duradero resplandor.
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sintels

Al is hun tijdsduur beperkt 
de gloeiende sintels verspreiden 
van wat voorheen nog vuur was 
warmte en licht

zo zijn ook herinneringen 
die niet werden gewist 
van betere tijden de sintels 
de blijvende gloed. 
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Búsqueda     

Como el topo, 
que excava paisajes subterráneos 
así busca el hombre 
no hacia la oscuridad 
sino hacia la luz. 
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zoektocHt

Zoals de mol, 
die ondergrondse gangen graaft 

zo zoekt de mens 
niet naar duisternis 

maar naar licht.
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